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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika
symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell.
Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters
aktiva deltagande i beslutsprocesser än vad som är fallet vid specifika
hälsoproblem med ett begränsat antal vedertagna behandlingsalternativ.
Syftet med forskningsprojektet var att undersöka utmaningar relaterade till
utrymmet för patienters deltagande i beslutsprocesser avseende intervention.
Avhandlingen baseras på fyra artiklar som undersöker erfarna
sjukgymnasters föreställningar om, och interagerande i möten med patienter
med ospecifika ländryggsbesvär.
Forskningsprojektet genomfördes med explorativ empirisk ansats
kombinerat med fokuserad etnografi. Det betyder att forskningen grundas på
erfarenhetsbaserad kunskap som samlas in i naturligt förekommande
verksamhet. Data samlades in via fokusgrupper med sjukgymnaster, samt via
deltagande observationer av det första mötet mellan sjukgymnast och
patient. Samtliga sammankomster videofilmades och transkriberades, och
analyserades med fokus på beslutsprocesser avseende intervention.
Forskningsprojektet resulterade i tre mönster: i) kontrasten mellan
sjukgymnasternas förställningar om helhetsperspektiv i förhållande till det
biomedicinska intresse som de utövade, ii) omvandlingen av patienternas
resursorientering
till
biomedicinskt
hälsoproblem,
samt
iii)
överensstämmelse mellan sjukgymnasternas inställning till, och deras
hantering av andra aktörer. Resultatet tyder på att sjukgymnasterna
resonerade om element från flera systemnivåer men fattade beslut på sin
egen systemnivå, det vill säga utifrån professionell metodik och teori. Det
innebär att utrymmet för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser
avseende intervention inte togs tillvara i den omfattning som var möjlig.
Genom att vårdprofessionella utvecklar kommunikativa och interaktiva
förmågor kan patienters resurser bättre tas tillvara i intervention, vilket
indirekt kan leda till ökad nöjdhet och bättre funktionsförmåga.

3

Orginalartiklar
Avhandlingen är baserad på följande artiklar, vilka hänvisas till med
romerska siffor i den löpande texten.

Studie I
Josephson, Iréne, Bülow, Pia, Hedberg, Berith (2011). Physiotherapists’
clinical reasoning about patients with non-specific low back pain, as
described by the International Classification of Functioning, Disability and
Health. Disability and Rehabilitation, 33(23-24): 2217-2228

Studie II
Josephson, Iréne, Hedberg, Berith, Bülow, Pia (2013). Problem-solving in
physiotherapy – Physiotherapists’ talk about encounters with patients with
non-specific low back pain. Disability and Rehabilitation, 35(8): 668-677

Studie III
Josephson, Iréne, Bülow, Pia. In what ways do physiotherapists utilize
patient resources in intervention? A qualitative analysis of the interaction in
the context of non-specific low back pain. (Submitted)

Studie IV
Josephson, Iréne, Hedberg, Berith.’Not physically present actors’ in
encounters between physiotherapists in primary care and patients with nonspecific low back pain. (Submitted)
De publicerade artiklarna som återfinns i slutet av avhandlingen är tryckta
efter tillstånd av respektive tidskrift.

Innehållsförteckning
Tack ............................................................................................................... 8
Förkortningar ............................................................................................. 11
Introduktion ................................................................................................ 13
Personliga motiv ....................................................................................... 13
Avhandlingens disposition ....................................................................... 14
Antaganden och definitioner .................................................................... 15
Bakgrund..................................................................................................... 19
Styrdokument ........................................................................................... 20
Utmaningar avseende ospecifika ländryggsbesvär ................................... 23
Möjligheter med beslutsprocesser avseende intervention ........................ 27
Beslutsprocesser avseende intervention inom sjukgymnastik .................. 29
Motiv för avhandlingen samt syfte ........................................................... 32
Systemteoretisk tolkningsram ................................................................... 35
Miljöns betydelse för människors utveckling........................................... 36
Bevarande av resurser .............................................................................. 37
Beslutsprocesser ....................................................................................... 38
Summering ............................................................................................... 39
Metod ........................................................................................................... 41
Forskningsdesign och överväganden........................................................ 41
Avgränsning av forskningsprojektet..................................................... 44
Rekryteringsprocess och deltagare ........................................................... 44
Datainsamling........................................................................................... 47
Fokusgrupper ........................................................................................ 48
Deltagande observationer ..................................................................... 49
Videoinspelning.................................................................................... 49
Fältanteckningar ................................................................................... 50
Datamaterial ............................................................................................. 50
Dataanalys ................................................................................................ 51
5

Beskrivning .......................................................................................... 51
Organisering ......................................................................................... 55
Tolkning ............................................................................................... 58
Överväganden angående tillförlitlighet .................................................... 61
Etiska överväganden .................................................................................. 67
Resultat........................................................................................................ 71
De enskilda delstudiernas resultat ............................................................ 71
Summering och integrering av resultaten ................................................. 73
Diskussion ................................................................................................... 77
Kontrasten mellan sjukgymnasternas förställningar om helhetsperspektiv
och utövat biomedicinskt intresse ............................................................ 77
Omvandlingen av patienternas resursorientering till biomedicinskt
hälsoproblem ............................................................................................ 78
Överensstämmelse mellan sjukgymnasternas inställning till och hantering
av andra aktörer ........................................................................................ 80
Teoretiska förklaringar ............................................................................. 81
Konsekvens för patientcentrerad vård ...................................................... 84
Metodologisk diskussion .......................................................................... 85
Slutsatser .................................................................................................. 89
Förslag till fortsatt forskning .................................................................... 90
Tillämpning av avhandlingens resultat..................................................... 93
Summary in English ................................................................................... 95
Referenser ................................................................................................... 97
Appendix ................................................................................................... 107

Tack
Arbetet med avhandlingen har genomförts vid Forskarskolan Hälsa och
Välfärd, Hälsohögskolan, Jönköpings Högskola. Ett varmt tack till Futurum
– Akademin för Hälsa och Vård Jönköpings läns landsting för finansiellt
stöd.
Forskningsprojektet har varit möjligt att genomföra tack vare stort stöd och
intresse från min omgivning. Jag känner tacksamhet till alla som på olika sätt
har bidragit till och varit delaktiga i avhandlingen. Ett särskilt tack till:
Samtliga deltagare som visat mig stort förtroende och tillit genom att
generöst dela med sig av sina erfarenheter av och reflektioner om sitt
kliniska arbete, samt genom att låta mig närvara vid och filma deras möten.
Boel Andersson Gäre, min första inspiratör till att vilja forska, samt för
skapande av tillgänglig och tillämpbar forskning.
Mats Granlund, min huvudhandledare, för möjligheten att bli doktorand och
för outsinlig optimism, samt för vidgade perspektiv på patienters aktiva
deltagande i beslutsprocesser inom komplexa hälso- och sjukvårdssystem.
Pia Bülow och Berith Hedberg, mina biträdande handledare, för engagemang
och tilltro till mitt projekt, samt för vidgade perspektiv på institutionell
interaktion och beslutsmodeller.
Claes Nilholm, min mentor, för mycket värdefulla samtal och vägledning.
Läsare av kappan: Margareta Adolfsson, Anna-Karin Axelsson, Staffan
Bengtsson, Karin Enskär, Jenny Hallgren, Mia Jormfeldt och Märtha SundLevander, samt CHILD-gruppen, för konstruktiva bidrag.
Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Bengt Fridlund, föreståndare, och Paula
Lernstål da Silva, koordinator, för god doktorandmiljö och gott stöd.
Doktorander på forskarskolan Hälsa och Välfärd, för kreativ miljö, glada
upptåg i samband med disputationer, samt framtida forskningssamarbeten.

GRAL, som under ledning av Elisabeth Cedersund, och tillsammans med
kärntruppen Birgitta Ander, Ulrika Börjesson, Gunilla Müllern, Åsa
Söderqvist och Monika Wilinska, utgör en central mötesplats för lärande om
analys av data insamlad i vardaglig kontext.
Arbetsgrupper som tillfört betydelsefull kunskap och energi: IMP-projektet:
Boel Andersson Gäre, Ulla Rydå, Ewa Westling och Malin Nyman; KLUVkursen: Felicia Gabrielsson Järhult, Gunilla Rydberg, Catarina Sjölander och
Margareta Stenmarker; samt EBM-gruppen: Kristina Areskoug, Ann-Sofi
Kammerlind, Märtha Sund-Levander och Ulrika Öberg.
Personer som tillfört betydelsefull energi: Maria Afrell, Catharina Broberg,
Marie Ernsth-Bravell och Agneta Siebers, gott att ni finns.
Chefer som bejakat de forskningsprojekt som hållit mig från arbetet:
Christina Johansson, Mats Siljehult, Marianne Svensson, samt Karin
Westling. Arbetskamrater som stöttat mina vägval och visat tålamod med
min frånvaro. Särskilt tack till Carola Walfridsson som möjliggjort för mig
att ägna all tid åt forskning de senaste månaderna.
Läs och begrunda: Anna A., Anna N., Elisabet, Ewa, Felicia, Kerstin, Marie
och Rosita, för skönlitterära läsupplevelser.
Vänner i vardagen: Liselott och Tomas för gemensamma cykel- och
matupplevelser, dukade middagsbord och goda samtal; Louise och Mats för
anpassning av semester och resmål efter vetenskapliga konferenser; Yvonne
och Ingmar, för vilsamma och festliga stunder fria från forskning.
Mina föräldrar: Barbro, Bertil, för den målmedvetenhet som är en
förutsättning för att ro i land ett avhandlingsarbete.
Min familj: Thorbjörn, Joel, Ylva, Emel och Kaveh, samt Sebastian, Johan
och Sara, för att ni finns och ger mitt liv en djupare mening.

Jönköping,
Mars 2013
Iréne Josephson
9

10

Förkortningar
Förkortningar av de engelska begreppen används i texten för att
överensstämma med engelskspråkig litteratur. De förekommande
förkortningarna i svensk översättning:
COR
CR
ICF

MUS
NP
NSLBP
RPDM
RPS
WHO

the Conservation of Resources-theory
= teori om bevarande av resurser
Clinical Reasoning
= kliniskt resonemang
The International Classification of Functioning, Disability
and Health
= Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa
Medical Unexplained Symptom
= medicinskt oförklarade symptom
Not physically Present actors
= ej fysiskt närvarande aktörer
Non-Specific Low Back Pain
= ospecifika ländryggsbesvär
Recognition Prime Decision Model
= modell för hur erfarna fattar beslut
Rehabilitation Problem Solving-form
= problemlösningsformulär för rehabilitering
World Health Organization
= Världshälsoorganisationen
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Introduktion
Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika
symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell.
Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters
aktiva deltagande i beslutsprocesser än vid specifika hälsoproblem med få
möjliga behandlingsalternativ. Avhandlingen som skrivs inom ämnet
handikappvetenskap undersöker hur några av dessa utmaningar framträder
och hanteras i möten mellan sjukgymnaster i primärvård och patienter med
ospecifika ländryggsbesvär (non-specific low back pain = NSLBP), med
särskilt fokus på beslutsprocesser avseende intervention.
Avhandlingen baseras på fyra artiklar som undersöker
sjukgymnasters föreställningar om och interagerande med patienter, dels hur
en grupp sjukgymnaster med utgångspunkt från egen erfarenhet föreställer
sig vad som är viktigt att veta vid beslutsfattande om intervention, och dels
hur sjukgymnasterna interagerar med patienter i specifika möten. Analyser
är gjorda av dels sjukgymnasternas samtal i fokusgrupp, och dels deras reella
möten med specifika patienter.
I introduktionskapitlet redogörs för hur mina personliga motiv har
vuxit fram genom egna erfarenheter i klinisk praktik och format det intresse
som lett fram till det här forskningsprojektet. Därefter redogörs för hur
avhandlingen som helhet disponeras. Slutligen beskrivs de antaganden som
ligger till grund för forskningsprojektets utformning, samt definitioner av
betydelse för förståelse av forskningsprojektet.

Personliga motiv
Mitt intresse för vad som händer i kliniska möten, har växt fram genom min
mångåriga kliniska erfarenhet som sjukgymnast och möten med patienter
med muskuloskeletala besvär av ospecifikt slag. Ett särskilt avtryck gjorde
de ungdomar med idiopatisk muskuloskeletal smärta som jag mötte inom ett
kliniskt förbättringsprojekt med interprofessionell intervention. I en
intervjustudie inom projektet berättade ungdomarna om sin besvikelse över
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tidigare möten inom hälso- och sjukvården (Josephson & Oldfors-Engström,
2004). Även om ungdomarna beskrev att de blivit väl bemötta, innehöll
deras berättelser upplevelser av missförstånd och saknad av förståelse av sitt
hälsoproblem.
Mitt intresse för hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av
medicinskt ospecifika muskuloskeletala symptom fördjupades efterhand och
jag fann att ungdomarnas berättelser inte är unika. Liknande redogörelser ges
bland annat av personer med ryggbesvär. Denna insikt ledde till att mina
funderingar över vad som händer i hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds
av medicinskt ospecifika symptom fördjupades. I forskarutbildningen valde
jag att studera möten mellan sjukgymnaster i primärvård och patienter med
ospecifika ländryggsbesvär, med särskilt fokus på beslutsprocesser avseende
intervention.
Min ambition är att belysa och förhoppningsvis avdramatisera och
underlätta en vanligt förekommande utmaning i möten mellan sjukgymnaster
och patienter. Förhoppningen är att den kunskap som forskningsprojektet
genererar leder fram till ökad patientcentrering inom sjukgymnastik. Sådan
kunskap kan vara intressant i relation till andra hälsoproblem som utmanas
av diagnostisk osäkerhet samt för vårdprofessionella som är intresserade av
kritiska reflektioner om egen klinisk praktik.

Avhandlingens disposition
Det fenomen, utrymme för deltagande, som utforskas i avhandlingen är
komplext, dels genom att fenomenet är processorienterat, men också för att
det handlar om ett komplext hälsoproblem som hanteras i en komplex
kontext, samt att det är komplext att utforska naturligt förekommande
händelser när de sker. I introduktionen redogörs för de antaganden och
definitioner som syftar till att klargöra fenomenet, hälsoproblemet och
kontexten.
Efter introduktionen följer Bakgrund som avser att ge argument för
varför beslutsprocesser avseende möten mellan patienter med medicinskt
ospecifika symptom och vårdprofessionella är angelägna att utforska.
Följande avsnitt beskriver aktuellt kunskapsläge samt identifierar det
kunskapsgap som forskningsprojektet har ambitionen att minska. Dessa
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kunskapsgap lyfts sedan in i kapitlets avslutning, det vill säga Motiv för
avhandlingen, samt frågeställningar och syften.
Kapitlet Systemteoretisk tolkningsram syftar till att kontextualisera
forskningsprojektet i en systemteoretisk referensram. I kapitlet förklaras
sådana sammanhang som är nödvändiga för att förstå forskningsprojektets
olika miljönivåer, resursers betydelse för hälsa, samt erfarnas
beslutsfattande.
I kapitlet Metod redogörs för hur den explorativa empiriska
forskningsdesignen har växt fram, utvecklats och genomförts. Detta
underbyggs av den etnografiska metodologi som ligger till grund för de
metoder som valts. Tillvägagångssättet beskrivs steg för steg. Detta följs av
överväganden angående tillförlitlighet och etik.
Under rubriken Resultat ges en kort redogörelse för det
huvudsakliga resultatet från respektive delstudie, åtföljt av ett avsnitt där de
olika delresultaten integreras till en sammanhängande helhet.
I kapitlet Diskussion diskuteras det integrerade resultatet i relation
till systemnivåer och patienters aktiva deltagande, följt av diskussion om de
metoder som använts.
Därefter följer Slutsatser, Förslag till fortsatt forskning, samt Klinisk
tillämpning. Dessa avsnitt syftar till att föra fram resultaten på ett sätt som
gör dem praktiskt tillämpbara, men också staka ut kunskapsgap som kan
ligga till grund för framtida forskningsprojekt.
Sedan följer Appendix, som innehåller sådant material som är av
betydelse för bedömning av tillförlitligheten i delstudierna, såsom vinjett,
frågeguide och transkriptionsutdrag på svenska.
Slutligen publiceras de fyra delstudierna med tillstånd av respektive
tidskrift.

Antaganden och definitioner
Avhandlingens huvudtitel, Utrymme för deltagande anger den värdering som
ligger till grund för forskningsprojektet men också för den aktuella trenden
patientcentrerad vård. Man antar att det finns ett värde i att skapa plats för
patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser avseende intervention av det
egna hälsoproblemet (Docteur & Coulter, 2012). Detta värde kan betraktas
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som flerdimensionellt genom att det också betonar tillvaratagande av
patienters resurser.
Utrymme kan handla om tid och plats, men också om att skapa
möjligheter att använda hälsofrämjande resurser. Sådana möjligheter skapas
genom människors handlingar i naturligt förekommande möten, inom de
ramar som organisation och samhälle anger. Det antagande som ligger till
grund för avhandlingen som helhet är att utrymmet för deltagande är
flexibelt och att vårdprofessionella enligt de styrdokument som finns har
ansvar för att patienter ges utrymme att delta i beslutsprocesser avseende
egen vård. Särskilt påtagligt tycks detta vara för sådana hälsoproblem som
ospecifika ryggbesvär utgör ett exempel på, och inom sjukgymnastik som en
praktik som betecknas av helhetssyn (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Detta
antagande grundas på att NSLBP sannolikt omgärdas av ekvifinalitet, det vill
säga att olika behandlingar leder till samma resultat.
Begreppet deltagande används inom ett spektrum som omfattar allt
från möjligheten att i stor utsträckning påverka interventioner avseende det
egna hälsoproblemet till att välja att överlåta beslut till vårdprofessionella.
Omfattningen av deltagande kan relateras till typ av hälsoproblem, antal
valmöjligheter, samt personliga resurser att fatta beslut. Vad gäller NSLBP
tycks möjligheterna för patienters deltagande vara stora eftersom evidens för
en specifik lösning saknas (Balagué, Mannion, Pellisé, & Cedraschi, 2012),
och att personer med ryggbesvär kan antas ha god förmåga att fatta beslut.
Ett sätt att komma åt en del av komplexiteten kring intervention av
medicinskt ospecifika hälsoproblem är att undersöka beslutsprocesser så som
beslutsfattare själva förstår dem. Med begreppet beslutsprocesser menas i
den här avhandlingen sådana medvetna och omedvetna handlingar som
föregår och värderas i relation till diagnostisering av och lösningar för
enskilda patienters hälsoproblem. I avhandlingen betonas den process som
omfattar insamling av information för att kunna bedöma händelser och agera
utifrån bedömning av vad som fungerar (Klein, 1998). Denna definition
klargör innebörden av beslutsprocess, men bidrar samtidigt till
komplexiteten genom att vidga innebörden till ett föränderligt och
påverkbart fenomen. Beslutsprocesser anses vara baserade på kognitiva och
exekutiva funktioner och kontextuella faktorer (Klein, 1998). De kan således
ske dels inom patient respektive vårdprofessionell, men också i interaktionen
dem emellan.
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Samma komplexitet gäller för användningen av begreppet
intervention som definieras utifrån handlingar som förväntas ha vissa
effekter avseende ett visst hälsoproblem, det vill säga alla medvetna
handlingar som utförs i anslutning till enskilda patienters hälso- och
sjukvårdskontakter med syfte att medvetet påverka den specifika patientens
hälsoproblem. Intervention kan i det här sammanhanget således handla om
att bota, diagnostisera eller förebygga ett specifikt hälsoproblem (Sameroff
& Fiese, 2000). Både handlingar som utförs av vårdprofessionella och
patienter avses. Det innebär att även patientens egna strategier för att hantera
hälsoproblemets inverkan i vardagen inkluderas i definitionen av
intervention.
De möten som åsyftas i avhandlingen utspelas i hälso- och
sjukvårdskontext, mellan vårdprofessionell och patient. Hälso- och
sjukvården är exempel på en miljö där möten karaktäriseras av den specifika
institution där den sker, och sammanhängande med deltagarnas olika roller
och bakgrund (Drew & Heritage, 1992). I avhandlingen används
genomgående rollbeteckningen patient i betydelsen en person som upplever
sig vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsats, och innefattar att patienten
betraktas som person i ett sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Rollen
som vårdprofessionell tilldelas och innehas av person som är kliniskt
yrkesverksam inom hälso- och sjukvården. Beteckningen vårdprofessionell
används i generella termer i avhandlingen, medan beteckningen
sjukgymnastik används för den verksamhet som forskningsprojektet
genomförs i och sjukgymnast för den profession som studeras.
Andra begrepp som behöver definieras hänger samman med den
kontext inom vilken forskningsprojektet utspelas. Forskningsprojektet är
placerat i primär vård i betydelsen av en viss vårdnivå, till skillnad från
primärvård som i avhandlingen används i betydelsen av en organisatorisk
vårdform, vårdcentral eller motsvarande.
En stor del av de möten som sker i primär vård föranleds av
hälsoproblem som inte kan förklaras med medicinska klassificeringssystem.
Olika benämningar förekommer i litteraturen men utgångspunkten i
avhandlingen är medical unexplained symptoms (MUS) (Nettleton, 2006;
Smith, et al., 2003). Det ohälsoproblem som studeras är som tidigare nämnts
ospecifika ländryggsbesvär (non-specific low back pain = NSLBP) (Balagué,
et al., 2012), vilket anses vara en undergrupp till MUS, och vanligt
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förekommande i populationen. För att förenkla läsningen används
benämningen ryggbesvär. Detta val baseras på att det inte är ryggbesvären i
sig som är intressanta i avhandlingen. Det intressanta är den utmaning men
också de möjligheter som hänger samman med det ospecifika. I de fall en
ökad noggrannhet är nödvändig för förståelse av sammanhanget används
specifika benämningar. Ryggbesvär är särskilt intressant eftersom det
antagligen finns lika många variationer och betydelser i det dagliga livet,
som antalet personer med ryggbesvär. Därför kan varje persons personliga
erfarenhet förmodas ha avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdens
hantering av hans eller hennes hälsoproblem.
Forskningsprojektets fokus, det vill säga, utrymme för deltagande i
beslutsfattande avseende intervention, utspelas mellan patient och
sjukgymnast och speglas i avhandlingen från två perspektiv. Dels
professionellas föreställningar om beslutsprocesser avseende intervention,
och dels beslutsprocessen i specifika möten. I avhandlingen undersöks hur
en grupp sjukgymnaster föreställer sig och interagerar med patienter med
ospecifika ländryggsbesvär. Detta görs genom att undersöka hur
sjukgymnasterna definierar och hanterar patienternas hälsoproblem och
resurser.
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Bakgrund
Trots omfattande teknisk utveckling med förbättrad diagnostik, har snarare
andelen ryggbesvär som betraktas som ospecifika befästs. Mångårig
forskning om specifika behandlingar har bidragit till förbättrade
behandlingsmetoder, men skillnader i utfall tycks vara ringa. Med ökad
fokus på psykosociala aspekter vad gäller ryggbesvären och dess lösning, har
utbudet av möjliga förklaringsmodeller och behandlingar breddats. Trots det
framstår stöd till patienter att själva hantera ryggbesvären som den tydligaste
behandlingsrekommendationen till hälso- och sjukvården tillsammans med
fysisk aktivitet och hänsyn till patientens uppfattning och värderingar. Detta
tyder på att andra perspektiv behövs för att förstå och förklara
beslutsprocesser avseende intervention i klinisk praktik som präglas av
medicinskt ospecifika symptom. Patientcentrerad vård utgör ett sådant
perspektiv, och interaktion ett annat.
Detta kapitel avser att ge en bakgrund till utmaningar och
möjligheter relaterade till möten mellan patient och vårdprofessionell där
orsaken till mötet föranleds av medicinskt ospecifika symptom. I kapitlet
beskrivs och reflekteras kring sådana områden som är nödvändiga för att
förstå kontexten kring det fenomen, det vill säga utrymmet för deltagande,
och den kontext, det vill säga beslutsprocesser avseende intervention, som
utforskas. Utmaningar och möjligheter kan relateras till kontextuella villkor.
I det första avsnittet redogörs för de yttre förutsättningarna för institutionella
möten, genom dess inramning av lagstiftning, organisation och roller, genom
att beskriva styrdokument som formar organisatoriska och professionella
förutsättningar och villkor av betydelse för hälso- och sjukvårdsmöten
mellan sjukgymnast och patient med ryggsbesvär. I avsnitten därefter
redogörs för särskilda utmaningar i hälso- och sjukvårdsmöten som kan
förknippas med medicinskt ospecifika symptom, och särskilt NSLBP.
Därefter följer ett avsnitt om möjligheter med beslutsprocesser avseende
intervention vid ospecifika hälsoproblem. Avsnittet syftar till att kontrastera
utmaningarna och visa de möjligheter som hör samman med medicinskt
ospecifika symptom. I det följande avsnittet beskrivs den särskilda kontext
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som kan relateras till yrkesuppgiften, det vill säga beslutsprocesser avseende
intervention, först från ett vidare perspektiv som inkluderar den
tolkningsram för intervention som används i avhandlingen, och sedan från
ett sjukgymnastiskt perspektiv genom att redogöra för tidigare forskning om
beslutsprocesser avseende intervention i sjukgymnastik. Detta avsnitt
innehåller ett filosofiskt perspektiv av relevans för att förstå hur
sjukgymnasters olika intressen i specifika möten kan inverka på patienters
möjliga deltagande i beslutsprocesser kring intervention. Slutligen beskrivs
motiv för avhandlingen samt syfte och frågeställning.

Styrdokument
Det är nödvändigt att känna till hur styrdokument reglerar och influerar
utrymmet för patienters aktiva deltagande för att förstå vilka möjligheter och
begränsningar som omgärdar beslutsprocesser avseende intervention. I det
här avsnittet presenteras den lagstiftning som reglerar och styr
patientperspektiv i hälso- och sjukvårdsmöten, samt andra nationella
dokument som avser att styra verksamheten i patientcentrerad riktning.
Andra typer av styrdokument utgörs av yrkesspecifik standards och
dokument som anger yrkesetisk ton, samt riktlinjer för hur hälso- och
sjukvården ska handla avseende särskilda hälsoproblem. Ett mer globalt
styrdokument utgörs av ICF utifrån dess syfte att skapa ett gemensamt språk
för hälsa och hälsoproblem mellan olika kulturer över världen.
Nationella styrdokument
Patientcentrerad vård har vunnit allt större genomslagskraft som begrepp,
men bristerna i klinisk praktik anses stora (Docteur & Coulter, 2012).
Motivet för patientcentrerad vård är att patienter som är mer välinformerade
och utbildade är bättre rustade att aktivt interagera med vårdprofessionella,
och därmed bättre rustade att delta i beslut om den egna vården. För att
uppnå patientcentrerad vård, behöver vården utformas för att förutse och
reagera på det som patienterna anser viktigt samt efterfråga ett meningsfullt
deltagande från patienterna i beslut om den egna vården (Docteur & Coulter,
2012).
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Professionella styrdokument
Sjukgymnastik kan betraktas som en vetenskap som kombinerar tillämpad
vetenskap och socialvetenskap (Trede & Higgs, 2009). I Legitimerade
Sjukgymnasters Riksförbunds (LSR) skrift Sjukgymnastik som vetenskap och
profession (Broberg & Tyni-Lenné, 2009) framgår ett yrkesspecifikt
perspektiv på patientcentrering genom beskrivningen av sjukgymnastik som
ett kunskapsområde som ”kännetecknas av synen på människan som fysisk,
psykisk, social och existentiell helhet. I centrum för kunskapen står
förståelse av kroppens rörelse och funktion som grund för hälsa med
utgångspunkt tagen i att det inom människan själv finns resurser i form av
helande och läkande krafter” (Broberg & Tynni-Lenné, 2009, s. 6). Denna
förståelse innefattar att människan har förmåga till förändring, lärande och
utveckling. Sjukgymnastik innefattar också människans interaktion med sin
miljö. Även den internationella sammanslutningen World Confederation for
Physical Therapy (WCPT) (World Confederation for Physical Therapy,
2011) betonar att sjukgymnastik ska reflekterar patienters behov, intressen
och önskningar; att kommunikation integreras i praxis; samt att patienten
involveras i beslutsprocesser. Dokumenten klargör emellertid inte hur detta
går till i klinisk praktik.
Styrdokument för ryggbesvär
För att underlätta beslut i klinisk praktik har flera länder och organisationer
utvecklat kliniska riktlinjer. Vad gäller ländryggsbesvär finns till exempel
riktlinjer som utvecklats ur ett europeiskt samarbete (European Commission
Research Directorate General, 2005) samt den svenska SBU-rapporten Ont i
ryggen, ont i nacken (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000).
Nyligen har en grupp sjukgymnaster kritiserat riktlinjer för ryggbesvär för
bristande klinisk användbarhet (Coté, Durand, Tousignant, & Poitras, 2009),
vilket tyder på svårigheter att överföra generell kunskap till lokal verksamhet
och specifika möten. I modern hälso- och sjukvård i västvärlden anses
NSLBP bäst förstås med en biopsykosocial modell (Balagué, et al., 2012;
European Commission Research Directorate General, 2005).
Språkligt styrdokument
Den biopsykosociala modellen är ett etablerat sätt att applicera ett
multidimensionellt synsätt på hälsoproblem och dess effekter i vardagen.
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Som ett sätt att fånga och beskriva en multidimensionell syn på hälsa har
Världshälsoorganisationen (WHO) (World Health Organization, 2001)
utvecklat en biopsykosocial modell bestående av hälsokomponenter och
hälsorelaterade komponenter. Dessa beskrivs som kroppsfunktioner och
kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet, samt hälsobetingelse,
omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Modellen ingår i WHOs
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (World
Health Organization, 2001). ICF har ett starkare socialt fokus och strävan
efter högre livskvalitet för individen jämfört med traditionella hälsomodeller,
samt betonar betydelsen av patienters perspektiv på sin hälsa. Målet med
ICF är att bidra till bättre mänsklig funktion genom styrning av
hälsostrategier direkt till specifika behov (World Health Organization,
2001). Detta kan vara möjligt genom klassifikationen.
Klinisk användning av klassifikationen har varit ganska sparsam
men publikationer publiceras löpande kring olika användningsområden
(Jelsma, 2009). Ett sådant användningsområde är att stödja kartläggningen
av problembilden för specifika grupper av patienter. Eftersom ICFklassifikationen är ganska omfattande har preliminära ICF Core Sets
utvecklats, bland annat för ryggbesvär, för att utgöra stöd i kliniskt arbete
(Cieza, et al., 2004). Dessa core sets har utvecklats i formella
beslutsfattande- och konsensusprocesser genom integrering av evidens från
forskning och experters uppfattning (Cieza, Ewert, Ustun, Chatterji,
Kostanjsek, & Stucki, 2004). Även om ICF anses lovande (Allet, Bürge, &
Monnin, 2008), har kritik framförts avseende bristande teoretisk förankring,
samt kring dess relevans till de olika aspekter som sjukgymnastik anses
täcka in (Allet, et al., 2008; Høiem & Thornquist, 2010).

Summering

Sammantaget värderas patienters deltagande i beslutsprocesser kring eget
hälsoproblem som betydelsefull både i gällande lagstiftning och i
yrkesrelaterade standards, i riktlinjer för särskilda hälsoproblem samt i
hälsomodeller. Men dessa styrdokument anger inte hur patienters aktiva
deltagande kan stödjas i klinisk praktik. Därför behövs mer kunskap om hur
patienter involveras i beslutsprocesser om egen vård i klinisk praktik för att
kunna stödja utvecklingen i önskad riktning, det vill säga patientcentrerad
hälso- och sjukvård.
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Utmaningar avseende ospecifika ländryggsbesvär
I detta avsnitt redogörs för vad som gör ospecifika ländryggsbesvär till ett
komplext hälsoproblem, samt för de utmaningar som förknippas med det
ospecifika. Från en övergripande förståelse kan komplexiteten och
utmaningarna relateras till förändringar och utveckling över tid och kultur
(Waddell, 2004). Förändringarna beror bland annat på att den
medicinteknologiska utvecklingen ger nya möjligheter att undersöka och
förklara patologiska mekanismer bakom kroppslig ohälsa. Samtidigt bidrar
den tekniska utvecklingen till att utesluta patologiska förklaringar, vilket
bidrar till att befästa den medicinska osäkerheten. Svårigheter att definiera
hälsoproblem, kan leda till svårigheter att behandla, och frågan om vem som
har ansvar för hälsa blir central.
Olika definitioner
May, Doyle och Chew-Graham (C. May, Doyle, & Chew-Graham, 1999)
menar att medicinska tvivel på patienter med ryggbesvär förändrats i relation
till förändrade synsätt. Oavsett om ryggbesvären betraktas som organisk
sjukdom relaterad till skada i ryggmärgen eller neurologisk dysfunktion,
eller psykologisk distress omvandlad till förkroppsligad smärta. Har läkare
tvivlat avseende symptomens innebörd, mening och tolkning. Även om detta
resonemang baseras på läkares synsätt kan de anses tillämpbara för
förändrade synsätt och medicinska tvivel bland sjukgymnaster.
De system med olika dimensioner som är relevanta för
kategorisering av ryggbesvär i dagens hälso- och sjukvård är: diagnos,
’symptom och tecken’, och förklaringsmodell. Diagnos används för
kategorisering av hälsoproblem utifrån teorier om patologiska avvikelser, till
exempel diskbråck. Begreppet diagnos omfattar också symptomatologi, till
exempel
lumbago,
närmare
beskrivna
i
det
diagnostiska
klassifikationssystemet
ICD-10
(Världshälsoorganisationen,
2010).
Konceptet ‘symptom och tecken’ används i en del forskning om ryggbesvär
och baseras huvudsakligen på ett biomedicinskt ramverk (P. Kent &
Keating, 2005). Förklaringsmodell (Explanatory Model) är ett vidare
begrepp som används för att beskriva sjukdomsupplevelser i sådana fall då
ingen diagnostisk etikett har kunnat anpassas till ryggbesvären (Borkan,
Reis, Hermoni, & Biderman, 1995). Enligt Kleinman (1980) kan en
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förklaringsmodell även omfatta kulturella och sociala aspekter. Begreppet
förklaringsmodell kan således fungera som ett pragmatiskt uttryck för
svårdefinierbara hälsoproblem och omfatta kulturella och sociala aspekter
som förklaringar till hälsoproblemet.
Thornquist (Thornquist, 1995) menar att sjukgymnasters
bedömningar leder fram till ett alternativ till medicinska diagnoser. Detta
förklarar genom skillnaderna mellan medicinskt diagnostiska handlingar och
sjukgymnasters intresse för och uppmärksamhet på kroppsfunktioner, såsom
patienters rörlighet, smidighet, kroppsmedvetenhet samt möjligheter att
känna igen och erkänna samband däremellan. Enligt Kent, Keating och
Buchbinder (P. Kent, Keating, & Buchbinder, 2009) saknas ett gemensamt
ramverk bland vårdprofessionella och forskare för hur ländryggsbesvär ska
förstås. Förekomsten av olika synsätt i klinisk praktik (Daykin &
Richardson, 2004; Ostelo, Stomp-van den Berg, Vlaeyen, Wolters, & de Vet,
2003; Thornquist, 2001b), kan bero på att tidigare synsätt lever kvar i
praktiken samtidigt som nya tillkommer. Ett annat skäl kan vara att olika
perspektiv behövs beroende på olika komplexitet i enskilda fall. En annan
orsak kan vara vårdprofessionellas svårigheter att avvika från
sjukdomsbaserade modeller och biomedicinska diagnoser (Williams,
Wilkinson, Stott, & Menkes, 2008).
Olika behandlingar
Den medicinska osäkerheten innebär också osäkerhet om hur symptom ska
tolkas och behandlas (Smith et al., 2003). Negligerbara skillnader i utfall
mellan olika slags specifika behandlingar av ryggbesvär tyder på
ekvifinalitet, det vill säga att flera olika interventioner kan ha samma effekt,
och stöd till patienternas egna strategier anges som en generell
rekommendation till vårdprofessionella (Balagué, et al., 2012).
Konsekvensen av ekvifinalitet blir då att val mellan möjliga alternativ kan
baseras på subjektiva uppfattningar av vilken av de möjliga specifika
behandlingarna som uppfattas som mest attraktiv. Med tanke på den skillnad
mellan medicinsk diagnostik och sjukgymnasters funktionsbedömning som
Thornquist (1995) beskriver, framstår det som oklart vilken roll den
medicinska osäkerhet som omgärdar NSLBP spelar inom sjukgymnastik.
I frånvaro av självklara behandlingsval betraktas interaktionen i
hälso- och sjukvårdsmöten som en viktig faktor med påverkan på utfallet av
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interventionen (Miciak, Gross, & Joyce, 2011), även om effekten snarast
anses indirekt genom att interaktionen har positiv effekt på tillfredsställelse
av mötet (Street, Makoul, Arora, & Epstein, 2009). Chew-Graham och May
(Chew-Graham & May, 1999) menar att intervention måste betraktas i
kontexten av interaktion mellan patient och vårdprofessionell, innefattande
förhandling om benämning på ryggbesvären. Inom kontexten ryggbesvär och
sjukgymnastik, menar Toye och Barker (Toye & Barker, 2012) att patientens
hopp om förbättring är centralt för positivt behandlingsutfall, men att
patientens hopp om förbättring måste understödjas av en förklaringsmodell
som passar patientens förståelse. Det verkar finnas ett samband mellan å ena
sidan relationen mellan patient och sjukgymnast, och å andra sidan patienters
upplevelse av sitt hälsoproblem. Patienters smärtupplevelser tycks påverkas
av kommunikationen mellan sjukgymnast och patient (Jeffels & Foster,
2003), samt av sjukgymnasters synsätt på patienter med ländryggsbesvär
(Daykin & Richardson, 2004; Houben, Gijsen, Peterson, de Jong, &
Vlaeyen, 2005).
Hälso- och sjukvårdsmöten
Den inneboende okontrollerbarheten och oförutsägbarheten i många
hälsoproblem kan förväntas utmana vårdprofessionella liksom den allmänna
befolkningen (P. Salmon & Hall, 2003). Salmon och Hall (2003) menar att
det finns en förskjutning av ansvar från vårdprofessionella till patienter,
vilket kan bidra till skapandet av funktionella diagnoser, och åtföljas av
vårdprofessionellas flykt från ansvar från dessa diagnoser. Patienters och
vårdprofessionellas olika uppfattningar om patientens kroppsliga besvär och
därmed om patientens behov kan innebära utmaningar i specifika möten (C.
May et al., 2004; Peter Salmon, Ring, Dowrick, & Humphris, 2005).
Konsekvenser av sådana utmaningar synliggörs genom patienters och
vårdprofessionellas redogörelser om sina erfarenheter. Patienter med
ryggbesvär rapporterar om missnöje med vårdprofessionellas förståelse
(Lillrank, 2003), egen osäkerhet baserad på avsaknad av förklaringsmodell
(C. May, Rose, & Johnstone, 2000), samt stigmatisering (Lillrank, 2003;
Slade, Molloy, & Keating, 2009b). Vårdprofessionella rapporterar om
krävande och frustrerande möten (Thomson, 2000), tvivel på patienters
trovärdighet (MacNeela, Gibbons, McGuire, & Murphy, 2010), svårigheter
att behandla (Daykin & Richardson, 2004), samt svårigheter att hantera
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patienters förväntningar och problematiska beteenden (Potter, Gordon, &
Hamer, 2003). Dessa upplevelser kan möjligen relateras till den traditionella
rollfördelningen i institutionella interaktioner samt vem som tilldelas
tolkningsföreträde av hälsoproblemet och dess lösning.
Traditionellt anses medicinsk röst och professionell auktoritet ha
tolkningsföreträde (Clark & Mishler, 1992). Men den traditionella
rollfördelningen tycks utmanas av nya trender, varpå en maktkamp kan
uppstå om vem som är ansvarig för kroppen (P. Salmon & Hall, 2003). Den
här maktkampen kan ta sig uttryck i andra slags utmaningar än kring det
ospecifika hälsoproblemet, och förmodligen ta sig olika uttryck beroende på
typ av hälsoproblem och tillgång till möjliga lösningar. Det kan handla om
att patienter skaffar sig kompetens inom kunskapsområden som hittills
reserverats för vårdprofessionella, som exempelvis inom onkologi (Stacey,
Henderson, MacArthur, & Dohan, 2009). Denna förändrade kunskapsbalans
kan leda till att vårdprofessionella upplever sig utmanade av patienterna,
med följd att de avvisar patienternas försök att delta. Konsekvensen av att bli
avvisad kan bli att patienter upplever att deras levda erfarenhet inte värderas
i tillräckligt hög grad, vilket de patienter som ingick i Slade, Molly och
Keatings (Slade, Molloy, & Keating, 2009a) respektive Lillranks (Lillrank,
2003) studier rapporterade.

Summering

Sammantaget betraktas NSLBP som ett ospecifikt hälsoproblem där
förekomsten av olika synsätt kan leda till osäkerhet. I gengäld öppnar
förekomsten av olika perspektiv tillsammans med ekvifinalitet i behandling
upp för patienters medverkan i bedömning av och beslut om egen vård och
rehabilitering. Även om ömsesidigheten är tilltalande som idé, tycks den
svår att etablera och genomföra i praktiken. De beskrivna utmaningarna som
uppstår i möten mellan patienter och vårdprofessionella, tyder på ett behov
av ökad kunskap om hur patienters aktiva deltagande i specifika
beslutsprocesser uppmuntras och stöds.

26

Möjligheter med beslutsprocesser avseende
intervention
Tidigare forskning om beslutsprocesser avseende intervention vid
ryggbesvär intresserar sig främst för skillnader i utfall mellan olika specifika
behandlingar. I avhandlingen används en bredare syn på beslutsprocesser
som innefattar människors sökande efter sådan information och kunskap som
kan utgöra stöd i beslutsfattande, med särskilt avseende på att upprätthålla
eller förbättra hälsa. För utforskning av intervention avseende
flerdimensionella hälsoproblem behövs en bred förståelse av vad
intervention är, syftar till, samt med vilket mål. Ett sätt att minska
utmaningarna med det ospecifika kan vara att använda det ospecifika som
grund för att skapa ömsesidig förståelse kring hälsoproblemet. Trede och
Higgs (2009) anser att ömsesidig förståelse mellan sjukgymnast och patient
utgör en stabil grund för val av behandling. De menar att ömsesidigheten
underlättar för sjukgymnasten att sortera ut bästa möjliga
behandlingsalternativ för den specifika patienten. Utan sådan ömsesidighet
finns i gengäld risk att onödig behandling administreras av den
vårdprofessionella. Samtidigt kan ömsesidig förståelse av hälsoproblemet
innebära en lättnad för patienten (Lillrank, 2003; Rhodes, McPhillipsTangum, Markham, & Klenk, 1999), och en förutsättning för positivt
behandlingsutfall (Ijäs-Kallio, Ruusuvuori, & Peräkylä, 2010; May, C., et
al., 2004).
Kunniga patienter
Både personer med hälsoproblem och vårdprofessionella är i behov av
resurser. Samlandet av resurser kan gå till på olika sätt och handla om olika
saker. Enligt Blaxter (Blaxter, 2010) konsulterar människor sina sociala
nätverk, släktingar, vänner och andra viktiga personer i sin omgivning, och
värderar och omvärderar, definierar och omdefinierar sina problem innan de
söker professionell hälso- och sjukvård. Lillrank (2003) beskriver hur
personer med ryggbesvär agerar praktiskt genom multipla strategier vid oro
för egen hälsa. Personer som kontaktar hälso- och sjukvården kan således
antas ha tillgång till olika slags resurser och samtidigt vara i behov av fler
eller andra slags resurser. Tillgången till resurser framkommer bland annat
genom Lehoux, Poland och Daudelins (2006) forskning där patienter med
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ryggbesvär presenterar sig som erfarna och kunniga. Flera patienter uppger
at vårdprofessionella är den främsta generella informationskällan avseende
ryggbesvär för personer som söker hjälp (Briggs, et al., 2010). De
huvudsakliga källorna för specifika strategier är andra personer med
liknande ryggbesvär samt sjukgymnaster (Crowe, Whitehead, Gagan,
Baxter, & Panckhurst, 2010; S. May, 2007). Patienter som har konsulterat
olika vårdprofessionella betraktas av sjukgymnaster som komplexa att
behandla (Daykin & Richardson, 2004). Att söka hjälp och skaffa
erfarenheter från olika källor kan således leda till ytterligare utmaning för
både den enskilda individen och för nästa vårdprofessionell som han eller
hon besöker.
Intervention
För att ta reda på vad vårdprofessionella och patienter är överens om att
interventionen ska syfta till och uppnå, samt tar hänsyn till hälsoproblem
som kan förklaras och behandlas på olika sätt, behövs ett flerdimensionellt
perspektiv som inkluderar syfte och mål. En sådan modell, utvecklad av
Sameroff och Fiese (2000), beskriver tre typer av intervention: remediation,
redefinition, och reeducation, var och en med enskilda syften och mål.
Remediation syftar till att bota ett tillstånd med målet att förbättra funktion.
Översatt till ryggbesvär och sjukgymnastik kan remediation innebära
handlingar som syftar till att återställa något till ett önskat läge, till exempel
ökad stabilitet i svag bålmuskulatur. Redefinition syftar till att förstå ett
problem, med mål att nå ömsesidig förståelse. Översatt till ryggbesvär och
sjukgymnastik kan redefinition handla om att nå en explicit enighet om vad
problemet är. Ömsesidigheten kan förmodligen baseras på en medicinsk
diagnos likaväl som en vidare förklaringsmodell, eftersom ömsesidigheten är
det centrala. Reeducation syftar till att förändra beteende med målet att
förebygga komplikationer. Detta anses vara en central inriktning i
behandling för långvariga hälsoproblem. Vad gäller ryggbesvär och
sjukgymnastik kan reeducation handla om ergonomiska eller
beteendeterapeutiska insatser, varav det senare har kommit att få allt större
uppmärksamhet och betydelse i behandling av ryggbesvär (Balagué, et al.,
2012) men också i behandling av MUS (Smith, et al., 2003).
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Summering

Sammantaget kan patienter med ryggbesvär förväntas var erfarna och
kunniga om sitt problem och dess lösningar. Intervention av ryggbesvär kan
ske med olika syften och mål, och definitionen av ryggproblemen kan utgöra
en särskild slags intervention av betydelse för ömsesidighet i
problemförståelse. Svårigheter att skapa gemensam och ömsesidig förståelse
för hälsoproblemet kan leda till att grunden för beslut om behandling
försvagas, vilket i sin tur kan leda till att interventioner utförs trots att de inte
har effekt i det enskilda fallet. Troligen ställer den medicinska osäkerheten
krav på andra slags kompetenser såsom kommunikativa handlingar. Därför
behövs andra sätt att förstå och förklara på vilka grunder som beslut om
intervention fattas i möten mellan vårdprofessionella och patienter med
NSLBP.

Beslutsprocesser avseende intervention inom
sjukgymnastik
Detta avsnitt syftar till att placera avhandlingen i den specifika kontext som
undersöks i forskningsprojektet, det vill säga beslutsprocesser avseende
intervention i sjukgymnastik i primär vård. För att undersöka utrymmet för
patienters deltagande i beslutsprocesser krävs kunskap om och förståelse för
vilka beslut som ska fattas och när, samt hur det går till att fatta besluten. Tre
perspektiv av betydelse här är kliniskt resonemang, olika arbetssätt samt
första mötet mellan sjukgymnast och patient.
Kliniskt resonemang
Det är ganska nytt med forskning om beslutsprocesser inom sjukgymnastik,
men angeläget för att förstå hur sjukgymnaster kommer fram till vad som
ska göras och hur. Kunskap om sjukgymnasters kliniska resonemang
(Clinical Reasoning = CR) har utvecklats ur empirisk forskning med syfte att
beskriva och förstå hur sjukgymnaster fattar sådana beslut som formar deras
handlande i klinisk praktik. CR betraktas som en praxis-relaterad del av det
professionella beslutsfattandet i sjukgymnastik (Higgs & Mark, 2008). Higgs
och Mark (2008) beskriver CR som en komplex process som involverar flera
kontextualiserade dimensioner och utförs individuellt eller i samarbete. CR
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omfattar en kognitiv del och en interaktiv del (Higgs & Mark, 2008) och
karaktäriseras av varierande nivåer av osäkerhet och enighet om lämpliga
beslut (Jones, Jensen, & Edwards, 2008). Vidare anses CR vara länkat till
patienters preferenser (Jones, et al., 2008) som uppmärksammas i interaktion
mellan sjukgymnast och patient (Higgs & Mark, 2008). Den interaktiva
processen innebär att patienters roll omvärderas och att deras tankar och
uppfattningar om sitt hälsoproblem integreras i beslutsprocesser (Jones, et
al., 2008). Detta är i linje med riktlinjer för ryggbesvär och sjukgymnasters
arbetssätt. Thornquist (Thornquist, 2001a) menar att diagnostik inom
sjukgymnastik sker genom en process där sjukgymnasten genom sina
handlingar och tolkningar är ansvarig för filtrering och konstruktion av
diagnosen, men att sjukgymnaster kanske inte är medvetna om sin roll i
skapa diagnosen (Thornquist, 2001b).
Sjukgymnasters arbetssätt
Genom att sjukgymnasters diagnostisk utförs i direktkontakt med patienten,
innebär sjukgymnastik unika möjligheter att lägga märke till patienters
förkroppsligade erfarenheter (Thornquist, 2001a). Dessa möjligheter tycks
inte utnyttjas fullt ut av alla sjukgymnaster. Thornquist (1992) beskriver hur
sjukgymnasters olika ansatser synliggörs via deras olika sätt att undersöka
och tolka patienters hälsoproblem, samt via deras olika sätt att avsluta
undersökning och föreslå behandling. Därmed framträder deras intresse för
olika aspekter av patienters hälsoproblem. Även om flera likheter finns
mellan de båda ansatserna som Thornquist (1992) beskriver, framträder olika
mönster avseende hur den information som patienterna ger följs upp och
inkluderas i bland annat dialog och i behandling. Den ena ansatsen visar
intresse för kroppsliga symptom i relation till mekanik och mekaniska
krafter, medan den andra ansatsen visar intresse för kroppsliga uttryck av
levd erfarenhet. Behandling baserad på medicinsk modell stödjer enligt
Perrault (Perreault, 2008) inte patientcentrerad vård.
Sjukgymnasters olika perspektiv och arbetssätt tycks påverka vad
som ryms i beslutsprocesser och på vilket sätt patienter involveras i
beslutsprocessernas innehåll och utformning. Trede och Higgs (2009)
relaterar dessa olika arbetssätt till olika professionella intressen och till
utrymmet för patientens resurser. Med stöd av en kritisk teori om
kommunikativt handlande beskriver Trede och Higgs (2009) ur ett praktiskt
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filosofiskt perspektiv hur olika intressen styrs av olika vetenskapliga grunder
samt ger patienter olika utrymme i beslutsprocesser. Tre variationer
beskriver olika möjligheter att tillämpa patientcentrerad vård inom
sjukgymnastik. Tekniskt intresse styr ett resonemang om orsak-verkan
genom kontroll av, eller uteslutning av variabler. Sjukgymnaster med
tekniskt intresse antar en expertroll, talar om vad som är bäst för patienten,
och mäter utfall med kvantitativa metoder. Behandlingsplaner är relativt
fasta och betonar vårdprofessionell auktoritet. Praktiskt intresse syftar till att
nå konsensus och utförs i en anda av samarbete. Sjukgymnaster med
praktiskt intresse betonar att det inte finns ett bästa sätt att behandla
patienter. De fokuserar på att förstå sina observationer i patientkontext och
att uppnå gemensamma mål. Arbetssättet involverar lyssnande, förhandling
och samarbete med patienterna. Kritiskt intresse innebär att sjukgymnaster
ifrågasätter sin praktik och patienternas uppfattningar. Genom kritiskt
intresse skiljs resonemang från auktoritet och agendor som döljs bakom
påståenden och fakta synliggörs, vilket därmed kan åstadkomma beteendeoch processförändringar. Patienter uppmuntras att vara involverade och delta
i beslutsfattande, med syfte att vidmakthålla den egna identiteten och
självbestämmande. Mål och utfall definieras utifrån personliga och sociala
överväganden som gynnar integritet och identitet, samt frigör människor från
oreflekterade och onödiga begränsningar. Trede och Higgs (2009)
resonemang ger anledning att betrakta frigörelse- och förändringsprocesser
som angelägna, möjliga och verkningsfulla för både sjukgymnaster och
patienter.
Första mötet
Det första mötet mellan patient och sjukgymnast kan vara avgörande för hur
den enskilda patientens förståelse av sina ryggbesvär bemöts, värderas och
omvärderas, samt formas och omformas i den fortsatta processen. Patienter
med muskuloskeletala funktionsnedsättningar utan misstanke om patologisk
orsak hänvisas i Sverige till sjukgymnast som primär instans. Detta är ett
system som enligt Ludvigsson och Enthoven (Ludvigsson & Enthoven,
2012) är välfungerande. Det första mötet syftar till att identifiera patientens
problem och planera behandling (Martin, 2004; Thornquist, 1992; TyniLenné, 1983). Om besöket hos sjukgymnast sker tidigt i besvärsförloppet
kan, enligt Nordeman, Nilsson, Möller och Gunnarsson (Nordeman, Nilsson,
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Möller, & Gunnarsson, 2006), smärtan minska jämfört med ett besök som
sker efter fyra veckors väntetid. Första mötet mellan sjukgymnast och patient
har tidigare studerats genom intervju med patienter efter lyckosam och
avslutad psykomotorisk behandling (Ekerholt & Bergland, 2004), genom
intervjuer av sjukgymnasters uppfattningar om första mötet (Kumlin &
Kroksmark, 1992), samt genom videofilmade första möten i tre olika
kontexter: manuell terapi, psykomotorisk behandling, respektive hembesök
av distriktssjukgymnast (Thornquist, 1990). Ekerholt och Bergland (2004)
menar att det första mötet kan vara särskilt viktigt genom dess
relationsskapande betydelse, medan Kumlin och Kroksmark (1992) menar
att relationerna skapas utifrån dels en dialog som syftar till att upptäcka
patientens uppfattning om sina problem, och dels professionell auktoritet.
Thornquist (1990) visar att kontexten kan ha betydelse för sjukgymnastens
sätt att kommunicera.

Summering

Litteraturöversikten antyder att beslutsfattande inom sjukgymnastik är
komplexa processer samt att olika arbetssätt förekommer i klinisk praktik.
Men det saknas kunskap om hur patienters resurser aktiveras och tas tillvara
i beslutsprocesser avseende intervention. Det saknas också kunskap om
sjukgymnasters intentioner med att undersöka och ta tillvara patienters
resurser.

Motiv för avhandlingen samt syfte
Ryggproblem tycks ha lika många variationer och betydelser i det dagliga
livet som antalet personer med ryggbesvär. Därför kan varje persons
erfarenhetsbaserade kunskap antas ha betydelse för vårdprofessionellas
hantering av hans eller hennes hälsoproblem. Avsaknad av enhetlig
förståelse öppnar upp ett utrymme för patientcentrerad vård där patienter
genom sin personliga erfarenhet av och förståelse för det egna
hälsoproblemet, kan tilldelas större möjlighet för att delta i utformning av
förklaring av sina ospecifika ryggbesvär samt i beslutsprocesser avseende
om intervention. Eftersom både patienter och vårdprofessionella
återkommande rapporterar om olika typer av utmaningar relaterat till
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kliniska möten är det angeläget att studera möten mellan sjukgymnaster och
patienter med ryggbesvär.
Forskning om beslutsprocesser som föranleds av medicinskt
oförklarade symptom inom sjukgymnastik är sparsam i relation till
motsvarande forskning inom andra hälso- och sjukvårdskontexter. Ganska få
studier inom sjukgymnastik analyserar naturligt förekommande möten i
klinisk praktik. Det saknas kunskap om hur det förhandlingsutrymme som
finns tas tillvara i specifika möten mellan sjukgymnaster i primär vård och
patienter med NSLBP.

Avhandlingens övergripande syfte och delsyften

Syftet med avhandlingen var att undersöka utrymmet för patienters
deltagande i beslutsprocesser avseende intervention, med särskilt avseende
på möte mellan patient med NSLBP och sjukgymnast i primär vård.
Forskningsprojektet förväntas generera kunskap av betydelse för utveckling
av patientcentrerad vård inom sjukgymnastik. Den övergripande
forskningsfrågan var: Hur föreställer sig, och hur interagerar sjukgymnaster
i, möten med patienter med ospecifika ländryggsbesvär? Med särskilt
avseende på Hur definierar och hanterar sjukgymnaster patienters
hälsoproblem och resurser i relation till intervention?
Syften för delstudierna
Syftet med delstudie I var att undersöka och beskriva vad sjukgymnaster
anser sig behöva veta om patienter för att kunna fatta beslut om intervention.
Syftet med delstudie II var att undersöka sjukgymnasters kliniska
resonemang om val av intervention för patienter, med avseende på hur de
hanterar kliniska möten som kan uppfattas som utmanande.
Syftet med delstudie III var att undersöka hur patienters resurser tas tillvara i
beslutsprocesser avseende intervention.
Syftet med delstudie IV var att undersöka ej fysiskt närvarande aktörers
funktion, i möten mellan sjukgymnaster i primärvård och patienter med
ospecifika ländryggsbesvär.
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Systemteoretisk tolkningsram
För att förstå och utforska beslutsprocesser i hälso- och sjukvårdsmöten i
dess naturliga kontext behövs kunskap från flera olika miljönivåer samt olika
vetenskapliga teorier. Detta kapitel avser att placera forskningsprojektet i en
systemteoretisk tolkningsram av relevans för ämnet handikappvetenskap.
Systemteori bidrar till att klargöra hur relationerna mellan olika element och
involverade mekanismer influerar det specifika fenomenet som studeras
(Wachs, 2000). För att definieras som system krävs att relationerna mellan
de involverade elementen bidrar till synergieffekter, det vill säga att summan
av de involverade elementen tillsammans blir mer än summan av delarna.
Samtidigt som systemförståelsen bidrar till att klargöra förhållanden mellan
de integrerade elementen, bidrar kunskapen om system till att illustrera den
komplexitet som framträder vid studier av de enskilda element som ingår i
systemet.
Den systemteoretiska ramen för avhandlingen består av tre teorier
som knyts samman med olika miljönivåer i forskningsprojektet och är
nödvändiga för att förstå betydelsen av de perspektiv som
forskningsprojektet omfattar. Sammantaget bidrar dessa teorier till att:
förklara hur händelser i olika miljönivåer integreras i och påverkar det som
sker i specifika hälso- och sjukvårdsmöten; illustrera betydelsen av att hälsooch sjukvårdsmöten präglas av synsätt som tar tillvara människors resurser;
samt förklara hur människors sätt att fatta beslut påverkas av igenkännande.
Utvecklingsteorin klargör miljöns betydelse för människors utveckling, samt
förklarar hur händelser i respektive mikro-, meso-, makro- och exosystem
interagerar i ett tätt nätverk av relationer (Bronfenbrenner, 1979). I
avhandlingen innebär detta kunskap om hur händelser i enskilda hälso- och
sjukvårdsmöten integreras med händelser på till exempel individ-, gruppoch samhällsnivå. Sedan följer en teori om resursernas betydelse ur ett
hälsopreventivt perspektiv (Hobfoll & Schumm, 2009). Denna teori bidrar
till att förklara hur individers tillgång till resurser påverkas av om resurserna
tas tillvara eller inte, och vilken betydelse tillgången till resurser har för
resultatet av intervention. Därefter följer en teori som förklarar hur erfarna
vårdprofessionellas beslutsfattande går till utifrån om det problem
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beslutsfattaren möter framstår som familjärt eller okänt (Klein, 1998). Detta
är viktigt för att förstå vårdprofessionellas beslutsfattande kring ospecifika
hälsoproblem.

Miljöns betydelse för människors utveckling
Bronfenbrenners (1979) systemekologiska utvecklingsteori avser att förklara
hur ett tätt nätverk av komplexa sammanhängande relationer mellan
människor och miljö bidrar till individers utveckling. Teorin beskriver hur
utvecklingen sker genom interaktioner på olika nivåer. Dessa nivåer finns
utförligt beskrivna i ”The Ecology of Human Development” där en växande
människas utveckling betraktas genom sin relation till de föränderliga
egenskaperna i miljön, alltifrån mindre och lokala sammanhang innefattande
psykosociala aspekter till större och globala sammanhang, innefattande
kulturella och ideologiska aspekter. Bronfenbrenner (1979) beskriver hur en
förändring sker när en persons position i en viss miljö förändras som ett
resultat av att roller och eller platser förändras. Även om detta teoretiska
perspektiv ursprungligen syftade till att förklara barns utveckling, kan det
bidra till att förklara sammanhangen kring den utveckling som patienter
följer under vägen från ett hälsoproblem till hälsa. En sådan utveckling kan
inte följas i detta forskningsprojekt men förbättrad hälsa anses vara ett
generellt mål för intervention avseende ryggbesvär. Enligt Bronfenbrenner
(1979) kan den utvecklingsprocess som en individ genomgår bidra till en
vidare, differentierad samt välgrundad uppfattning som motiverar till
engagemang i aktiviter och leder till en förändring som varar oberoende av
tid och plats. Detta är väl förenligt med sjukgymnastik, där patient och
sjukgymnast tillsammans undersöker och tar tillvara möjligheter för
patientens utveckling.
Vid tillämpning av några av de miljönivåer som Bronfenbrenner
(1979) beskriver, på forskningsprojektet framstår följande. Patient och
sjukgymnast befinner sig i varsitt mikrosystem. Relationerna mellan system,
till exempel mellan de två mikrosystemen som utgörs av patient respektive
sjukgymnast, beskrivs som ett mesosystem. Sjukgymnasten som en del i en
serviceorganisation, det vill säga hälso- och sjukvården, befinner sig i ett
exosystem, medan styrdokument utformas i makrosystem.
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Bevarande av resurser
De förändringar som är relevanta för forskningsprojektet motsvaras av
patientens förändrade upplevelse av hälsa samt sjukgymnastens ökade
erfarenhet. För att en sådan förändring ska ske krävs resurser. Teorin om
bevarande av resurser (Conservation Of Resources = COR-teori) är lämplig
för att förstå resursernas betydelse i den förändring från hälsoproblem till
hälsa som förväntas ske i specifika hälso- och sjukvårdsmöten avseende
NSLB. COR-teorin beskriver betydelsen av resurser ur ett hälsopreventivt
perspektiv (Hobfoll & Schumm, 2009). Teorin förklarar människors strävan
efter att samla resurser för sin existens, samt vad som händer med individers
tillgång till sina resurser beroende på hur resurserna tas tillvara. COR-teorin
erbjuder ett teoretiskt perspektiv för förebyggande av resursförlust,
vidmakthållande av existerande resurser, samt förvärv av nya resurser.
Baserat på COR-teorin borde patientens och sjukgymnastens hantering av
resurser ha stor betydelse i beslutsprocesser om intervention. Hobfoll och
Schumm (2009) beskriver en rad typer av resurser som alla är relaterade till
individers kapacitet i relation till krav. Resurser beskrivs i termer av föremål,
sociala betingelser, personliga karakteristika, villkor och energier som
tillförs utifrån, i förhållande till hur de värderas i relation till den miljönivå
som är i fokus. I kontexten för avhandlingen kan det för patienten till
exempel handla om: i) tillgång till sådana föremål som underlättar
vardagslivet såsom höj- och sänkbart bord på arbetsplatsen; ii) sociala
betingelser såsom till exempel familj och arbete; iii) förmåga att hantera
stress respektive att skaffa sig eller skydda existerande resurser, till exempel
utgör kontroll och optimism skydd mot stress; iv) energi kan till exempel
handla om tidigare erhållen kunskap om till exempel ryggbesvär eller dess
lösning. Energi inkluderar resurser för att skaffa kunskap, såsom tid och
pengar för att till exempel besöka hälso- och sjukvård). Motsvarande typer
av resurser kan för sjukgymnastens del handla om i) tillgång till exempelvis
undersöknings- och behandlings-utrustning; ii) sociala betingelser såsom till
exempel familj och arbete; iii) förmåga att hantera stress och okända
händelser relaterade till möten med patienter; respektive iv) tidigare erhållen
kunskap genom till exempel deltagande i kurser eller värdering av
vetenskapliga publikationer. Två centrala principer inom COR-teorin
förklarar hur resurser som inte tas tillvara minskar och blir svårare att återta,
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medan resurser som tas tillvara växer och ger utrymme för fler resurser. Med
det här tänkesättet är mängden resurser för att lösa ett hälsoproblem
intressant, medan det är mindre intressant att hitta en orsak till problemet.
Detta ligger väl i linje med den ekvifinalitet som antagligen gäller för
intervention avseende NSLBP. Mängden resurser kan således antas påverka
både skeendet i beslutsprocesser, samt dess utfall. COR-teorin anses vara
tillämpbar tillsammans med teorier om beslutsfattande avseende intervention
genom att kombinera metoder för beslutsfattande med erbjudandet av
resurser (Hobfoll & Schumm, 2009). Detta är således i linje med
uppfattningen att intervention avseende NSLBP bör vara resursinriktad och
syfta till självhantering (Balagué, et al., 2012), att sjukgymnastens arbetssätt
kan syfta till att frigöra och stödja patientens tillvaratagande av befintliga
resurser samt att utveckla nya resurser i enlighet med Trede och Higgs
(2009) beskrivning av frigörande praktik.

Beslutsprocesser
Klein (1998) beskriver i beslutsteorin Recognition-Primed Decision Model
(RPDM) hur beslutsfattande sker på varierande nivåer beroende på
komplexitet i uppgifterna. RPDM fokuserar på hur erfarna beslutsfattare
bedömer händelser för att känna igen vilken handling som skapar mening,
samt hur de värderar handlingarna genom att föreställa sig dem. Detta
beskrivs som en i huvudsak kognitiv del av beslutsprocessen och relateras
till erfarenhetsbaserad kunskap och intuition till skillnad från oerfarna vars
beslutsfattande i större utsträckning är beroende av en medveten
tankeprocess. Beslutsprocessen beskrivs med olika variationer där
sidoeffekterna: förväntningar, relevanta signaler, möjliga mål samt handling,
har olika betydelse beroende på komplexiteten i specifika händelser. Enkla
händelser kännetecknas av att de uppfattas som familjära, med innebörden
att beslutsfattaren vet vilka mål som är rimliga att uppnå och vilka signaler
som är viktiga att uppmärksamma. Därför samlas inte mer information än
vad som är nödvändigt in, och handlandet karaktäriseras av rutiner utifrån
förväntat händelseförlopp. Beslutsfattande i denna variation har som
utgångspunkt att när en viss händelse uppstår så leder den till ett visst
handlande. Tolkat till forskningsprojektet betyder detta att vid en specifik
diagnos finns få valmöjligheter, det vill säga att valet av behandling framstår
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som enkelt. Komplexa händelser kännetecknas av att de avviker från det
typiska. Det är inte alltid uppenbart för beslutsfattaren från början om en
händelse är enkel eller komplex. Beslutsfattaren kan ha misstolkat en
händelse och komplexiteten kan då uppenbaras i och med att beslutsfattarens
förväntningar inte uppfylls. Förloppet av komplexa händelser påverkas av
bedömning respektive utvärdering av händelserna. När komplexitet
uppmärksammats samlas mer information in för bedömning och utvärdering
av händelsen. Beslutsfattare försöker sedan konstruera en berättelse som
förklarar den bristande överensstämmelsen med förväntningarna. I denna
variation betyder det att även om diagnosen är oklar kan val av behandling
vara enkelt. En variation avseende komplexa händelser förklarar hur
beslutsfattare utvärderar olika alternativ genom att föreställa sig hur de
kommer att genomföras och vad utfallet blir, samt modifierar eller förkastar
de olika alternativen innan de prövas. I den här variationen är diagnosen klar
medan ett bästa val saknas, vilket kan innebära osäkerhet om val av
behandling. Klein (1998) framhäver erfarenhet och intuition som
betydelsefulla för förmågan att fatta beslut i komplexa händelseförlopp.
Sambandet mellan erfarenhet och intuition beskrivs av Klein (1998) på
följande sätt: ”Intuition beror på användning av erfarenhet för att upptäcka
viktiga mönster som indikerar dynamiken” (s. 31) i den specifika händelsen.
Den här kunskapen är nödvändig för att förstå vårdprofessionellas
beslutsfattande och varför olika interventioner inte alltid leder till förväntat
utfall.

Summering
Sammantaget bidrar användningen av de tre teorierna till att förklara: hur till
exempel styrdokument och individers erfarenhet och föreställningar
integreras i och påverkar det som sker i specifika hälso- och sjukvårdsmöten
mellan patienter och vårdprofessionella; hur integreringen av individers
resurser i beslutsfattande kan vara avgörande för resultatet av behandlingen,
och därmed av särskild betydelse vid ospecifika hälsoproblem såsom
NSLBP; samt hur tolkning av hälsoproblem och övertygelse om
behandlingsalternativ påverkar beslutsfattande.
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Metod
Forskningsprojektet genomfördes med en explorativ empirisk ansats
kombinerat med fokuserad etnografi, vilket innebär att projektet baseras på
iakttagelser av naturligt förekommande avgränsade händelser. Detta beskrivs
närmare i avsnittet Forskningsdesign och överväganden, tillsammans med
hur datainsamlingar och delstudier hänger samman.
I avsnittet Rekryteringsprocess och deltagare beskrivs hur
deltagarna i forskningsprojektet rekryterades och vilka de är. Detta är ett
avgörande avsnitt för värdering av forskningsprojektets tillförlitlighet.
I forskningsprojektet användes metoder som stödjer analys av
tidsbegränsade möten. I avsnitt Datainsamling redogörs för arrangemang av
datainsamlingarna, det vill säga fokusgrupper och deltagande observationer.
Här beskrivs också de metoder som användes för att samla in data, det vill
säga videoinspelning och fältanteckningar. Därefter beskrivs kort
Datamaterialet.
I avsnittet Dataanalys beskrivs det insamlade datamaterialet samt
hur det hanterades steg för steg. Eftersom analyserna huvudsakligen
baserades på kvalitativa analyser av varierande slag är även detta ett
avgörande avsnitt för bedömning av forskningsprojektets tillförlitlighet.
Analysstegen presenteras i form av beskrivning, organisering och tolkning.
Slutligen redogörs för Överväganden av tillförlitlighet och Etiska
överväganden.

Forskningsdesign och överväganden
Avhandlingen utfördes med en explorativ, empirisk forskningsdesign i
sjukgymnastik i primär vård i södra Sverige. Explorativ empirisk
forskningsdesign anses ha potential att analysera sådana kontextuella inslag
som deltagarna intresserar sig för, och som inte omfattas av professionella
teorier (Peräkylä, Ruusuvuori, & Vehviläinen, 2005). I forskningsprojektet
kombinerades och integrerades olika datakällor, olika metoder för
datainsamling, samt olika metoder för analys och tolkning. Dessa
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kombinationer och integreringar beskrivs med stöd av Moran-Ellis, et al.
(Moran-Ellis, et al., 2006) resonemang, efterhand som de presenteras i
kapitlet.
Etnografi används traditionellt i socialvetenskaplig forskning för att
beskriva och tolka en sådan social grupp (Hammersley & Atkinson, 2007),
som sjukgymnaster inom primär vård. Eftersom etnografi används vid
studier av människor som utför sina ordinarie uppgifter i sin naturliga miljö
är miljön där studierna genomförs och deltagarnas beteende centrala. Enligt
Agar (Agar, 1980) är sökandet efter mönster för att belysa något okänt i
social kontext en central del i etnografi. För att avtäcka mönster i tidsmässigt
korta händelser måste de studerade händelserna analyseras i detalj. En sådan
detaljerad analys kan liknas vid Mueckes (Muecke, 1994) beskrivning av
’fokuserad etnografi’ vilket innebär att forskningsprojektet har en specifik
avgränsning. Fokuserad etnografi har tidigare använts i studier av detaljerade
händelser i specifika möten i arbetsterapi (Unsworth, 2004). Inom
sjukgymnastik har etnografi bland annat använts för att undersöka
diagnostiska processer (Thornquist, 2001a, 2001b) och kroppslig
kommunikation (Thornquist, 1991) i klinisk praktik.
Forskningsprojektet designades för att nå det centrala syftet: att
undersöka utrymmet för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser
avseende intervention, med särskilt avseende på möte mellan patient med
NSLBP och sjukgymnast i primär vård. De respektive delstudiernas
frågeställningar växte fram steg för steg. Forskningsprojektet inleddes med
insamling och analys av sjukgymnasters föreställningar om möten med
patienter. Denna del i avhandlingsarbetet baserades på ett ursprungligt
intresse för att undersöka sjukgymnasters bakomliggande intentioner till sitt
handlande. Sådana intentioner är inte uppenbart framträdande genom
iakttagelser av handlande. Eftersom kunskap om sjukgymnasters intentioner
kan ha betydelse för tolkning av deras handlande har de ett värde som
komplement till observerade möten. Kombinationen av berättelser om det
egna arbetet och observationer av handlandet i möten bidrar till två
perspektiv som kompletterar varandra och kan visa på styrkor och svagheter
i den studerade sociala gruppen genom jämförelser av resultat från de olika
datakällorna.
Data samlades in i två steg, där det första steget, fokusgrupper, ledde
till delstudierna I och II, vars analyser ledde fram till utformandet av det
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andra steget, deltagande observationer, delstudie III, samt kombinationen av
de båda datakällorna i delstudie IV (figur 1). I figur 2 visas en översiktlig
bild över hur forskningsprojektets olika delar löpte över tid. Både
fokusgrupper och deltagande observationer följdes av intervjuer som inte
inkluderades i avhandlingen.

Fokusgrupper

Intervjuer

Delstudie I

Deltagande
observationer

Intervjuer

Delstudie III

Delstudie II

Delstudie IV

Figur 1. Sammanhang mellan datainsamlingar och enskilda delstudier.

Fältarbete
FG
Prelimi
när
analys

I

DO/I
Lära känna data
Analys (I)

Analys (III)
Analys (IV)

Analys (II)

Figur 2. Översiktlig tidslinje över forskningsprojektets olika delar. (FG =
fokusgrupp, DO = deltagande observation, I = intervju.)
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Avgränsning av forskningsprojektet
Den del av beslutsprocessen som studerades avgränsades till det första mötet
mellan patienter med ryggbesvär och sjukgymnast, angående aktuella
ryggbesvär. Definitionen av första mötet utgår från ett vårdprofessionellt
perspektiv, det vill säga en specifik patients första möte hos en specifik
sjukgymnast under nuvarande besvärsperiod. Patienterna kan förväntas ha
haft flera sjukvårdskontakter av olika slag med anledning av nuvarande eller
liknande ryggbesvär. Besöket hos sjukgymnast blir därmed från patientens
perspektiv ett av flera besök i en längre pågående process (figur 3). Under
denna tid har patienten prövat och värderat olika slags interventioner.
Sjukgymnastens process har ur professionell mening också pågått en tid,
under vilken han eller hon har ökat sin kliniska erfarenhet genom möten med
patienter med liknande besvär eller genom andra kompetenshöjande insatser.

Kontext för avhandlingen

Potentiell gemensam process
Patientens process

Sjukgymnastens process

Figur 3. Forskningsprojektets avgränsning i relation till deltagarnas
respektive process, och den potentiellt gemensamma processen. Den
streckade ovalen visar den del som studerades i avhandlingen.

Rekryteringsprocess och deltagare
Datainsamlingen genomfördes i södra Sverige under år 2007-2009. Totalt
deltog 21 sjukgymnaster och fem patienter. Vid tiden för datainsamlingen
arbetade jag kliniskt som sjukgymnast i primärvård vilket innebär att jag
befann mig i fältet. En rekryteringsstrategi i fyra steg designades (figur 4).
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Fokusgrupper
IJ

FG
KP

FG

KP

FG

KP

FG

Deltagande observationer
S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

Figur 4. Rekryteringsstrategin avseende forskningsdeltagare. IJ = Iréne
Josephson; KP = Kontaktperson; FG = Fokusgrupp; S = Sjukgymnast; P =
Patient.

I det första steget identifierades kontaktpersoner med särskilda
nyckelpositioner inom utvalda organisationer. Dessa organisationer valdes
genom bekvämlighetsurval, det vill säga att de fanns inom rimligt
reseavstånd samt att jag via professionella nätverk hade kontakt med
lämpliga kontaktpersoner inom dessa län. Lämplighet innebär i det här
sammanhanget att kontaktpersonerna utifrån sina nyckelpositioner
uppfattades ha god personkännedom om de sjukgymnaster som arbetade
inom respektive geografiska område.
I nästa steg rekryterade kontaktpersonerna och jag deltagare till
fokusgrupperna. Flera individuella och sociala aspekter övervägdes i relation
till möjlig påverkan på insamlade data. Varje kontaktperson ansvarade i
samråd med mig för sammansättningen av en fokusgrupp vardera.
Sjukgymnaster rekryterades med utgångspunkt från att de uppfattades som
skickliga inom yrket. Följande homogena aspekter beaktades: kulturell
förståelse av sjukgymnastik i primär vård med minst fem års erfarenhet från
möten med patienter med ryggbesvär (eg. professionell erfarenhet); och
heterogena aspekter avseende: arbetsplats (landsbygd och stad); akademisk
utbildningsnivå och olika metodintresse; och demografiska variabler
(variation i ålder och kön). Sammantaget ingick 21 sjukgymnaster i
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fokusgrupperna. Jag hade ingen kontroll över antal tillfrågade eller bortfall
av olika slag i relation till den slutliga sammansättningen.
I nästa steg utgjorde dessa sjukgymnaster den population ur vilken
deltagare till de deltagande observationerna rekryterades. Jag beslöt att
exkludera sex sjukgymnaster ur den ursprungliga populationen på grund av
risk för påverkan av framtida arbetsrelationer med mig. Två exkluderades på
grund av att de arbetade inom företagshälsovård, och därför inte mötte
patienter i samma slags första möte som sjukgymnaster i primärvård. De
kvarvarande tretton sjukgymnasterna informerades om studien och
tillfrågades om att delta. Av dessa tretton exkluderades två på grund av att
deras arbetsgivare inte accepterade deltagande. En tackade nej på grund av
förestående organisationsförändring, två på grund av att de inte ville bli
videofilmade i sitt kliniska arbete, en uppgav inget skäl och en accepterade
först men tackade sedan nej på grund av svårighet att rekrytera patient, och
en svarade inte på förfrågan om deltagande. Av de tretton tillfrågade
samtyckte fem till medverkan.
Slutligen, de sjukgymnaster som samtyckte till att medverka i de
deltagande observationerna rekryterade varsin patient utifrån följande
inklusionskriterier: ländryggsbesvär sedan minst fyra veckor och som längst
tre månader; ålder 18-65; tala och förstå svenska obehindrat; inte ha
behandlats av sjukgymnast för nuvarande ryggbesvär den senaste månaden;
inte ha haft något trauma de senaste tio dagarna; inte vara gravid. Samtliga
deltagande sjukgymnaster sa att den första patient de informerade om
studien och tillfrågade samtyckte till medverkan. För att skydda deltagarnas
identitet är demografiska data sammanställda på gruppnivå (tabell 1).
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Tabell 1. Demografiska data över deltagarna i de respektive
datainsamlingarna. Om inget annat anges återger siffrorna spridning
(median).
Demografiska data
Ålder (år)
Man/kvinna (n)
Klinisk erfarenhet (år)
Erfarenhet primär vård (år)
Varaktighet
av
aktuella
ryggbesvär (månader)
Återkommande ryggbesvär
(år)
Remiss, ja/nej (n)
Akademisk nivå
Äldre utbildning (100 p)
Kandidatexamen
Magisterexamen
Demografisk miljö
Stad
Landsbygd
Typ av arbetsplats
Vårdcentral
Privat verksamhet
Företagshälsovård
Professionell inriktninga
Manuell terapi
Fysisk träning
Smärtlindring
Kroppsmedvetande
Utbildning
a

b

Fokusgrupper
Sjukgymnaster
(n=21)
30-63 (45)
15/6
6-40 (15)
5-33 (15)

Deltagande observationer
Patienter
Sjukgymnaster
(n=5)
(n=5)
34-65 (44) 37-53 (43)
4/1
3/2
9-31 (13)
9-18 (10)
1-4 (3)b
1-16 (6)b
4/1

9
8
2

2
2
0

16
6

1
3

17
2
4

4
0
0

19
10
6
5
4

4
5
2
1
1

Baserat på självskattning och besvarad i öppen fråga med möjlighet att avge mer än ett svar.
Uppgifter saknas för en patient

Datainsamling
Data samlades in på via fokusgrupper med erfarna sjukgymnaster, och via
deltagande observationer av möten mellan patienter och sjukgymnaster. All
data som ingår i avhandlingsarbetet samlades in av mig genom
videoinspelning och kompletterades med fältanteckningar. Deltagare i
fokusgrupperna bjöds in till videoinspelad intervju med reflektioner kring en
summering av sin egen fokusgrupp. De videoinspelade observationerna
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följdes av ljudinspelade enskilda intervjuer av patient respektive
sjukgymnast om sitt eget möte. Ingen av dessa efterföljande intervjuer har
analyserats inom ramen för avhandlingen.

Fokusgrupper
Fokusgrupper valdes på grund av dess interaktiva effekt. Metoden anses
passande för forskning i social kontext och i kombination med observationer
(Agar & MacDonald, 1995), och har tidigare använts för forskning av
sjukgymnasters uppfattningar om sitt arbete (Barker, Reid, & Minns Lowe,
2009; Harman, Bassett, Fenety, & Hoens, 2009; Sim & Snell, 1996).
Fokusgrupper har rönt ökat intresse och är numera en ganska vanlig
forskningsmetod för att studera innehållet samt interaktionen mellan
fokusgruppens deltagare (Kitzinger, 1994). Enligt Kitzinger (1994) tillåter
interaktionen i en fokusgrupp deltagarna att uttrycka sina egna upplevelser
och uppfattningar lika väl som att dela gemensamma erfarenheter, samt att
fråga, utmana och uttrycka olika meningar inför varandra.
För att stimulera gruppdiskussioner och facilitera samtal
konstruerade jag en vinjett i form av en fallbeskrivning, vilket enligt Klein
(1998) är ett sätt att simulera realistiska händelser för att undersöka
professionellas reflektioner om det egna beslutsfattandet(Klein, 1998)(Klein,
1998)(Klein, 1998). Vinjetten innehöll kort information om sådant som
patienter vanligen presenterar för sjukgymnaster (Appendix). Vinjetten och
ett informationsbrev med formulär för undertecknande av samtycke sändes
via e-post till deltagarna två till tre arbetsdagar innan respektive fokusgrupp
samlades. Vinjettens validitet kontrollerades genom en inledande fråga till
deltagarna (Appendix).
Fokusgrupperna organiserades av mig i överenskommelse med
deltagarna. I förväg bokades rum för sammankomsterna (i en sammankomst
med hjälp av en kontaktperson, i två med hjälp av deltagare). Grupperna
modererades av mig, med en av handledarna som assistent vid första
sammankomsten. En förberedd semistrukturerad frågeguide (Appendix)
användes som riktmärke för vad deltagarna skulle samtala om. I övrigt var
fokusgrupperna ostrukturerade (Morgan, 1996) i betydelsen att deltagarna
uppmuntrades att tala med varandra och inte med mig.
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Deltagande observationer
Deltagande observationer valdes på grund av att deltagare i fokusgrupperna
återkommande hänvisade till att val av behandling beror på vad som händer i
specifika möten. Genom deltagande observationer erhålls tillgång till
naturligt förekommande händelser (Agar, 1980). Möten mellan patient och
sjukgymnast har tidigare observerats i avsikt att undersöka olika aspekter av
klinisk praktik (Martin, 2004; Thomson, 2008; Thornquist, 1990; Wohlin
Wottrich, Stenstrom, Engardt, Tham, & Von Koch, 2004). De möten som
observerades och videofilmades, organiserades av respektive sjukgymnast.
Så snart en patient var inbokad kontaktade sjukgymnasten mig med
meddelande om datum, tidpunkt samt adress till sjukgymnastens mottagning.

Videoinspelning
Videoinspelning betraktas som ett konstruktivt och numera vanligt
förekommande redskap i vetenskaplig undersökning av kvalitativa aspekter i
klinisk praktik. Möten mellan patienter och sjukgymnaster har tidigare
videofilmats (Martin, 2004; Parry, 2009; Talvitie & Reunanen, 2002;
Thornquist, 1990). Fördelar med videoinspelning är enligt Heath, Hindmarsh
och Luff (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010) möjligheter till upprepade
observationer av samma videosekvens och med olika aspekter, vilket berikar
analysen och ökar den detaljerade beskrivningen av social interaktion.
Samtidigt påverkar tekniska procedurer och arrangemang vad som blir
tillgängligt för analys (Heath, et al., 2010). Till exempel avgöra kamerans
placering i rummet kvalitén på och omfattningen av insamlad data.
Vid varje inspelningstillfälle infann jag mig i god tid på respektive
plats. Videokameran arrangerades i relation till möblemang med
överväganden av att den skulle fånga så mycket som möjligt, och samtidigt
störa de filmade interaktionerna så lite som möjligt. Vid fokusgrupperna
handlade det om att dels placera alla deltagare i rummet på ett sätt som
stimulerade interaktionen. Det vill säga att alla skulle vara vända mot
varandra och att ingen skulle hamna i över- eller underläge i förhållande till
varandra. Med en sådan placering fångar inte filmkameran allas ansikten lika
bra, och därmed inte heller allas ansiktsuttryck och gester. Därför ingår inte
den icke-verbala interaktionen i fokusgrupperna i analysen. Vid de
deltagande observationerna arrangerade jag videokameran och min placering
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i rummet i samråd med respektive sjukgymnast. Här övervägdes placeringar
utifrån att fånga så mycket av interaktionen som möjligt utan att vara i vägen
för undersökningen eller upplevas mer påträngande än nödvändigt för
deltagarna. Därför var både kameran och jag placerad på en plats i rummet
under hela observationstillfället, oftast i ett hörn.

Fältanteckningar
Fältanteckningar utgör en slags beskrivning av miljöerna där data samlas in
(Emerson, Frets, & Shaw, 1995). Fältanteckningarna användes för att
säkerställa systematik och noggrannhet i datainsamlingen, samt för att
beskriva miljöerna och fördjupa känslan för miljön och helheten kring de
händelser som spelades in. Före och efter varje sammankomst noterade jag
mina upplevelser av händelserna, mina omedelbara reflektioner direkt
efteråt, samt reflektioner som återkom senare under dagen. Under
sammankomsterna skrev jag fältanteckningar för att fånga mina egna
reflektioner, samt för att fånga kontexten kring varje sammankomst. Vid
fokusgrupperna innehöll fältnoteringarna sådana ämnen som togs upp av
deltagarna och som jag övervägde som värdefulla för forskningsprojektet,
med syfte att följa upp med fördjupningsfrågor såvida inte deltagarna själva
återkom till och täckte in det som väckt mitt intresse. Fältanteckningarna
kring de deltagande observationerna omfattade min känsla av att sitta i
väntrummet före observationen. En stor del utgörs av beskrivning av väder
och tidpunkt på dagen och vad som fanns i omgivningarna samt
mottagningarnas exteriör, interiör i väntrum, korridorer, reception, och
undersökningsrum, färger på väggarna, typ av möbler och annat som
fångade min uppmärksamhet såsom till exempel broschyrer, tidningar, tavlor
växter och annan eventuell inredning. Fältanteckningar från
undersökningsrum inkluderade ritningar av varje rum samt hur det
disponerades, inklusive både fast och lös utrustning.

Datamaterial
Det totala datamaterialet består av fältanteckningar, videoinspelningar och
transkriptioner. Videoinspelningarna och deras tillhörande transkriptioner
utgör tyngdpunkten i analyserna. Det videoinspelade fokusgrupperna består
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av totalt 278 minuter film (spridning 61-78 minuter), från fyra
sammankomster, insamlade och ordagrant transkriberade. De videoinspelade
deltagande observationerna uppgår till totalt 254 minuters film (spridning
36-61 min; median 48 min). Transkriptionerna från fokusgrupperna omfattar
214 (spridning 49-57) A4-sidor text (Times new roman 12) med dubbelt
radavstånd och 5 cm marginaler. Transkriptionerna från deltagande
observationer omfattar cirka 172 (spridning 20-52) A4-sidor text (Times new
roman 8) fördelad i kolumner.

Dataanalys
I etnografi börjar analysarbetet innan data samlas in, genom formulering av
forskningsfrågor och genom hela processen inklusive rapportskrivande
(Hammersley & Atkinson, 2007). Analyser är arbetskrävande cykliska
processer som flyter fram och tillbaka mellan olika steg och utvecklas
efterhand som forskningsprojektet fortlöper. Detta avsnitt syftar till att
beskriva hur analyserna växte fram steg för steg, men kan inte ge rättvisa åt
den mödosamma processen att analysera. I samtliga delstudier baserades
analyserna på kvalitativa metoder, med beaktande av innehåll och dess
innebörd, samt handlingar och dess betydelser. Analyserna skiftade mellan
läsning av transkriptioner och studier av videoinspelningar, som ett sätt att
minska gapet mellan observation av filmer och läsning av beskrivande text.
Analyserna redovisas i tre separata delar, beskrivning, organisering
och tolkning, vilket är ett praktiskt sätt att beskriva kvalitativa analyser,
bland annat använt av Mishler (Mishler, 1984). I de följande avsnitten
beskrivs och diskuteras varje del var för sig, först övergripande sedan i
relation till varje enskild delstudie. Detta avsnitt är centralt för bedömning av
forskningsprojektets tillförlitlighet.

Beskrivning
Genom att beskriva datamaterialet och de kontexter där forskningsprojektet
utspelas ges forskaren möjlighet att lära känna och fördjupa sin förståelse för
datamaterialet. I etnografisk forskning används thick description (Geertz,
1973) som ett kvalitetsmått. Genom en nära beskrivning av data ges läsare
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möjlighet till objektiv tolkning, samt en känsla av de ursprungliga
händelserna. Följande beskrivningar baseras på fältanteckningarna.
Fokusgrupper
Deltagarna i respektive fokusgrupp sammanstrålade i anslutning till lokalen
för respektive sammankomst. Lokalerna präglades av de hälso- och
sjukvårds-, respektive utbildningsinstitutioner där de genomfördes. Vid en
fokusgrupp stördes inspelningen av prat och rörelser i korridoren utanför
rummet. I ett rum uppstod problem med att rigga videokameran på lämpligt
sätt, och fokusgruppen genomfördes därför i ett intilliggande träningskök.
Lokalerna var stora för att videokameran skulle kunna riggas på ett lämpligt
sätt. Ett par rum var större än vad som behövdes för fokusgruppen vilket
innebar en känsla av ödslighet i rummen. Samtliga lokaler var utrustade med
bord och stolar, men deltagarna i en av grupperna valde att sitta i ring utan
bord. Strax innan varje sammankomst gjorde jag tekniska förberedelser, det
vill säga att jag riggade och testade videokameran och dess placering i
lokalen.
Innan inspelningen startades presenterade sig deltagarna i respektive
fokusgrupp för varandra. Beroende på tidpunkt på dagen serverades
förfriskningar före eller efter sammankomsterna. Min upplevelse är att de
grupper som fikade tillsammans innan inspelningen startade kom igång att
diskutera snabbare, medan de grupper som fikade efteråt hade större
möjlighet att stämma av sina upplevelser av att ha blivit filmade med
varandra innan de skildes åt.
När filminspelningen startat introducerade jag fokusgruppens
uppgift genom att läsa upp syftet och vinjetten. Efter introduktionen ställdes
den första öppna frågan. Inledningsvis var samtalen trevande i samtliga
fokusgrupper. Deltagarna uttalade sig efter eget initiativ i turordning utifrån
placeringen runt bordet/ringen. Utsagorna var mestadels korta och bestod av
specifika faktorer som utvecklades till gemensamma listor som deltagarna
kompletterade tillsammans. Efter ett eller två sådana varv ökade
spontaniteten bland deltagarna i alla fokusgrupperna. Det betyder att
talturerna ökade i längd och omfattning, och att motivationer för och
reservationer emot olika uppfattningar tillkom. I samtliga grupper utrycktes
både överensstämmande och motstridiga erfarenheter och uppfattningar.
Ibland talade flera deltagare samtidigt, vilket tyder på att ämnet engagerade
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dem. Några deltagare var tystare än andra. För att fånga deras erfarenhet och
uppfattningar om det som nyligen talats om ställde jag riktade
fördjupningsfrågor till dem när det blev paus i samtalen. Avslutningsvis
tillfrågades samtliga deltagare om hur frågeställningar och samtalen i
fokusgruppen stämt överens med deras erfarenhet av klinisk praktik, samt
om alla deltagarna upplevde att de haft möjlighet att framföra sina
reflektioner. Alla deltagare var eniga om god överensstämmelse mellan
frågeställningar och reflektioner med klinisk praktik, samt att de haft
möjligheter att uttrycka det de velat.
Deltagande observationer
Jag infann mig i god tid till varje möte för att förbereda mig själv och skriva
fältanteckningar. Jag tillbringade en stund i varje väntrum för att observera
omgivningen och fånga mina upplevelser av atmosfären, innan jag sökte upp
sjukgymnasten. I samråd med respektive sjukgymnast valdes en optimal
plats ut för den tekniska utrustningen och mig, oftast i ett hörn i
undersökningsrummet. När patienten anmält sig i receptionen hälsade jag på
honom eller henne utanför undersökningsrummet. Så snart vi kom in i
undersökningsrummet startade jag videokameran och satte mig tillrätta. För
att inte störa interaktionen mer än nödvändigt filmades hela mötet från
samma vinkel. Videokameran justerades något i förhållande till hur
sjukgymnast och patient rörde sig i rummet.
Varje möte organiserades på liknande sätt. Sjukgymnasterna ledde
mötena genom att styra sin och patientens placeringar i rummet, ämnen,
samt de olika faserna. Sjukgymnasterna inviterade patienterna att berätta om
sina ryggbesvär men bytte snabbt till strukturerade intervjuer med liknande
frågeområden, liknande följdfrågor och liknande sätt att formulera sig. Två
av observationerna karaktäriserades av att sjukgymnasterna besvärades av
min närvaro, vilket yttrade sig på följande sätt. Dessa sjukgymnaster ställde
direkta frågor till mig om vilka som skulle titta på filmen och frågade
patienten om han/hon ville ha en handduk över sig vid undersökningen på
britsen. Min upplevelse var att de uttryckte sig ursäktande vid
instruktionerna till patienterna att klä av sig inför undersökningen. En patient
i en av de andra observationerna var öppen med sin medvetenhet om
kameran och anledningen till att jag var i rummet. I slutet av mötet vände
han/hon sig leende mot videokameran som fortfarande var igång och
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kommenterade ”det här var proffsigt”, strax innan sjukgymnasten lämnade
rummet.
Stundtals kändes det besvärande för mig att vara närvarande i dessa
möten. Det kändes ibland som om jag gjorde intrång i patienternas och
sjukgymnasternas personliga sfärer, och ibland kände jag mig ointresserad
av det som hände i rummet och funderade över nyttan med observationerna.
Min tveksamhet kompenserades av att patienterna i de efterföljande
intervjuerna uttalade tydligt intresse för forskningsprojektet och sin vilja att
delta genom sitt möte, samt av sjukgymnasternas insikter när de intervjuades
kring filmen av sitt eget möte.
Transkriptioner
Transkriptioner utgör en konstruktiv, konventionell och väsentlig del av
analys, och kräver upprepade genomläsningar. Enligt Mishler (1984) kan
beskrivningar i form av transkriptioner betraktas som transformerade
observationer. Analyserna genomfördes på svenska och de utdrag som
används i engelskspråkiga publikationer översattes till engelska efter att
analysen avslutats, enligt rekommendationer (Nikander, 2008). Jag
transkriberade själv samtliga videofilmer som ingår i avhandlingens
delstudier. Transkriberingen skedde på två olika nivåer, med utgångspunkt
från transkriptionsnyckel (Jefferson, 1984) (Appendix) och beroende på
behov av detaljer i respektive analys.
Transkriptionsnivån valdes utifrån beslut om vilken information som
krävdes utifrån den nivå som analyserna utfördes på. Transkriberingen av
fokusgrupperna omfattar allt hörbart. Transkriberingen av de deltagande
observationerna omfattar både verbala och ickeverbala handlingar.
Transkriptionsnivån avseende verbal interaktion: tonfall, betoning,
talhastighet, överlappande prat, skratt och fnitter, hosta och harklingar, samt
pauser som noterades i antal sekunder. Den ickeverbala transkriptionsnivån
omfattar kroppsliga handlingar såsom förflyttningar i rummet,
kroppsrörelser, kroppspositioner, gester och beröringar. Mimik, ögonkontakt
och finmotorik beskrivs i den mån det var möjligt att utläsa av
videofilmerna. Transkriptioner och analysscheman konstruerades utifrån
praktiska behov och utvecklades på olika sätt under analysernas olika
delsteg.
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Organisering
Att organisera datamaterial innebär att strukturera upp det för att skaffa en
överblick över data och dess innehåll eller struktur. Organisering sker genom
att sortera datamaterialet i hanterbara enheter, såsom koder, subkategorier
och kategorier. Koder består av specifika enheter som förses med etiketter
och sedan kategoriseras. Kodning är mer komplext än vad som kan beskrivas
i ord och mer beroende av forskaren än av system (Mishler, 1984). Detta
beror på att kodning handlar om att ge mening åt den data som kodas. En
sådan mening är öppen för tolkning och omtolkning i diskussion mellan
deltagare i forskargrupper. Mishler (1984) menar att ju mer välkänt ett
fenomen är av forskaren desto mindre anpassningsbart är det till ett
kodningssystem.
Förenklat kan det sägas att kodning baseras på ett innehålls
manifesta respektive latenta innehåll, och att tolkning sker genom induktion,
deduktion respektive abduktion. Skiljelinjerna mellan olika fokus och
tillvägagångssätt är inte alltid klart urskiljbara. Enligt Elo och Kyngäs (Elo
& Kyngas, 2008) innebär kodning av manifest innehåll att data kodas utifrån
vad som tydligt framgår i verbal data, såsom explicita uttalanden. Kodning
av latent innehåll innebär att det outtalade, till exempel ickeverbalt
handlande, eller att den underliggande meningen i verbala data kodas. Enligt
Elo och Kyngäs (2008) innebär induktion att data genererar koder och
kategorier som inte är förutbestämda, medan deduktion innebär att data
kodas till förutbestämda kategorier som fastställts genom hypoteser eller
teorier. Abduktion innebär en djupare teoretisk tolkning som kan växa fram
genom kombination av induktion och deduktion (Krippendorff, 2013). Vid
abduktion flyter analysen fram och tillbaka mellan olika analyssteg, och
mellan slutsats och forskningsfråga. På liknande sätt tolkas, integreras och
abstraheras data på olika sätt (Moran-Ellis, et al., 2006). Sammantaget
genomfördes i forskningsprojektet båda induktion, deduktion och olika slags
abstraherade integreringar, med beaktande av både manifest och latent
innehåll. I de deduktiva stegen användes analytiska raster som fungerade
som ett sätt att organisera data utifrån de olika frågeställningarna, för att
stegvis närma mig tolkning. Figur 5 ger en översikt över hur dessa olika
analytiska tolkningsnivåer använts i delstudierna. I figuren ersätts abduktion
med abstraktion och tolkande integrering för att åskådliggöra den
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pragmatiska hanteringen av data. Därefter beskrivs de steg som syftade till
att organisera data och sortera ut meningsbärande enheter för den kommande
tolkningen.

Induktiv organisering
och tolkning

Abstraktion /
tolkande integrering

Deduktiv
organisering

I.

Komplexitetsnivåer

Komplexitetsnivåer
beskrivna med
ICF-koder

ICF-koder

II.

Dilemman

Problemlösning

III.

Subkategorier
inom typ av
resurs
Interaktion

Kategorier, typ av
resurs
Tillvaratagande
av typ av resurs
i
typ
av
intervention

Kategorier, typ av
intervention
Subkategorier
inom redefinition

IV.

Typ av NP

Problemlösning

Interaktion

Figur 5. Översikt över analytiska tolkningsnivåer i respektive delstudie. De
romerska siffrorna hänvisar till respektive delstudie. (NP = ej fysiskt
närvarande aktörer)

Delstudie I
I delstudie I gjordes en manifest analys (Graneheim & Lundman, 2004) av
innehållet i fokusgrupperna, kombinerat med deduktiv länkning till ICFitems (Cieza, et al., 2005). ICF-klassifikationen valdes därför att den verkar
stämma överens med utvärderingsinstrument som vanligen används i
ryggforskning (Sigl, et al., 2006) och i klinisk undersökning (Paul, et al.,
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2008) samt med patienters beskrivningar av sina upplevda problem (Mullis,
Barber, Lewis, & Hay, 2007).
Delstudie III
I delstudie III organiserades data efter de övergripande strukturerna i de
observerade mötena (figur 6). De faser som identifierades var: anamnes i
vilken patient och sjukgymnast samlade och tolkade information om
patientens hälsoproblem; kroppsundersökning i vilken sjukgymnasten
undersökte patientens ryggbesvär; samt bedömning och planering i vilken
sjukgymnasterna redogjorde för sin bedömning av ryggproblemet och
anvisade specifika behandlingar. De övergripande faserna avgränsades av
patienternas av- och påklädning. Kroppsundersökning och bedömning och
planering flöt i praktiken ihop genom att sjukgymnasterna initierade
bedömningar samt behandlingsplanering i samband med enskilda
undersökningsmoment. Kortare faser såsom öppning, stängning samt
övergångar mellan de övergripande faserna noterades också. Dessa faser
överensstämmer delvis med de strukturer som Martin (Martin, 2004)
respektive Thornquist (1990) beskriver.
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bedömning och planering

Figur 6. Mötesstruktur i tre övergripande faser, visualiserade i figuren med
olika mönster. Siffror på x-axeln avser tid i minuter.
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Därefter gjordes två deduktiva sorteringar av det manifesta och
latenta innehållet. Den ena baserades på kategorier av resurser: objekt,
sociala betingelser, personliga karaktäristika, samt energier, som beskrivs av
Hobfoll och Schumm (2009). Inom varje resurskategori gjordes en induktiv
subkategorisering. Den andra sorteringen baserades på typer av intervention,
beskrivet av Sameroff och Fiese (2000). Det manifesta innehållet i kategorin
redefinition sorterades till ICF-domänerna kroppsstruktur, kroppsfunktion,
aktivitet och delaktighet samt omgivning, enligt beskrivning av Cieza et al.
(2005). Innehållet i de två kategorierna remediation och reeducation
sorterades induktivt.
Delstudie IV
Delstudie IV baserades på både fokusgrupper och deltagande observationer.
Först identifierades alla slags ej fysiskt närvarande aktörer (not physically
present actors = NP) som förekom i det manifesta innehållet i båda
datamaterialen. Samtliga förekommande aktörer kategoriserades induktivt
till olika grupper av aktörer. Frekvenser av varje kategori (Krippendorff,
2013) beräknades. För att förenkla läsningen används beteckningen andra
aktörer i löpande text, och förkortningen NP i figurer.

Tolkning
Enligt Agar (1980) har forskarens kulturella förförståelse betydelse för vad
som uppmärksammas vid tolkning. I forskningsprojektet utvecklades
tolkningen stegvis genom olika analytiska handlingar som syftade till att
undersöka vad som sker i kontexten, och hur deltagarna förstår varandra.
Tolkningarna genomfördes i en flytande process med återkommande
avvägningar mellan analyssteg, forskningsfråga och slutsats. I praktiken flöt
detta steg ihop med beskrivning och organisering av data, men beskrivs här
som det avslutande analytiska steget. Enligt Maynards (Maynard, 2011)
rekommendationer följde de analytiska tolkningarna deltagarnas egen
orientering till det studerade fenomenet.
Delstudie I.
Genom att gå tillbaka till transkriptionerna efter att ha kodat innehållet till
ICF, och läsa transkriptionerna med utgångspunkt från vilka koder som
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framträdde i vilka sammanhang, identifierades ett tema om komplexitet.
Därefter identifierades och markerades samtliga textdelar där komplexiteten
framträdde. Dessa textdelar extraherades till en text som utgjorde
analysenhet. Analysenheten delades upp i meningsbärande enheter som
sorterades induktivt till olika nivåer av komplexitet. Därefter integrerades de
identifierade ICF-koderna till respektive komplexitetsnivå med övervägande
av kontexten i transkriptionerna. För att bättre kunna kartlägga enskilda
patienters problembild i klinisk praktik har ett problemlösningsformulär
avsett för rehabilitering (Rehabilitation Problem-Solving Form = RPS-Form)
utvecklats och testats på individnivå (Steiner, Ryser, Huber, Uebelhart,
Aeschlimann, & Stucki, 2002). I delstudie I användes RPS-formuläret i en
modifierad form med tillstånd från Steiner, för att illustrera sammanhanget
mellan respektive komplexitetsnivå och dess tillhörande ICF-koder.
Delstudie II.
I delstudie II gjordes en tematisk analys av innehållet i fokusgruppernas
samtal genom sökandet efter mönster. Analysen följde anvisningar från
Robert och Sarangi (Roberts & Sarangi, 2005) genom att först identifiera
fokala teman och sedan analytiska teman. Med fokalt tema menar Roberts
och Sarangi (2005) särskilt intressant innehåll i datamaterialet, medan
analytiska teman beskriver hur det innehållet behandlas genom interaktionen
mellan deltagarna. Den fokala tematiseringen omfattade både manifest och
latent innehåll i hela datamaterialet och genomfördes induktivt. Den
analytiska tematiseringen baserades på deltagarnas intentioner och
förklaringar inom respektive fokalt tema. Analysen undersökte hur
intentioner och förklaringar var beskaffade, deras betydelse samt
konsekvenser. Analysen mynnade ut i ett övergripande tema med fyra
subteman.
Delstudie III.
I delstudie III integrerades kategorier av patienters resurser, och typ av
intervention med interaktivt handlande. I analysen definierades
sjukgymnasternas olika sätt att uppmärksamma och ta tillvara patienters
resurser. Uppmärksamhet identifierades genom sjukgymnasternas intresse
för patienternas resurser. Exempel på handlingar som visar intresse är att
lyssna eller ge uppmuntrande instick. Exempel på handlingar som visar
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ointresse är att byta ämne eller avvisa den andres uppfattning. Därefter
undersöktes om specifika resurser återkom, och i så fall hur, i vilken skepnad
och om sjukgymnastens intresse då förändrades och i så fall hur. Slutligen
integrerades resurser med typ av intervention. Avgörande för om en resurs
betraktades som tillvaratagen eller inte, var huruvida sjukgymnasten
relaterade någon typ av intervention till någon slags resurs.
Delstudie IV.
I delstudie IV gjordes en öppen kodning av innehållet i först fokusgrupper
och sedan deltagande observationer. Öppen kodning innebär här att koder
och preliminära rubriker noterades i marginalen på transkriptionerna till de
avsnitt där andra aktörer förekom. Alla rubriker och koder samlades och
arrangerades i ett kodningsschema. Rubrikerna och koderna utgjorde
underlag för skapande av subkategorier och kategorier, vilka omsorgsfullt
genomarbetades och reducerades i antal. Tillhörigheten till respektive
subkategori och kategori avgjordes genom jämförelser av likheter och
skillnader. Den här processen fortsatte tills varje subkategori och kategori
var distinkt i relation till varandra och överensstämmande med syftet för
studien.
Först analyserades fokusgrupperna. Ett kodningsschema skapades
för den först analyserade transkriptionen. Detta kodningsschema användes
för analys av följande transkriptioner. Nya koder och rubriker som
upptäcktes adderades till kodningsschemat, varpå subkategorier och
kategorier omvärderades och omarbetades. När alla transkriptioner från
fokusgrupperna var klara, gjordes samma procedur för transkriptionerna av
de deltagande observationerna.
Slutligen integrerades resultaten av de två datamaterialen genom en
process där skillnader och likheter i kategorier och subkategorier jämfördes.
Data i kategorierna abstraherades och en generell beskrivning av andra
aktörers funktion formulerades. Varje kategori beskrevs med en
innehållskaraktäristisk formulering med tydlig relation till syftet med studien
och med den abstraherade beskrivningen som beskriver andra aktörers
funktion i relation till sjukgymnast respektive patient samt i mötet mellan
dem.
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Integrering av delstudiernas resultat
Efter att analyserna i de enskilda delstudierna var klara integrerades de
respektive delresultaten. Varje delstudies delresultat hanterades som enskilda
analysenheter. Innehållet i dessa analysenheter abstraherades till en generell
formulering som beskriver tre urskiljbara mönster.

Överväganden angående tillförlitlighet
Tillförlitligheten i det här forskningsprojektet handlar om hur val av
deltagare och metoder påverkar resultatet, och avgörs bland annat av hur väl
deltagare och metoder är beskrivna. I avsnittet diskuteras först val av
deltagare, sedan val av metoder för datainsamling respektive analys, vardera
följt av ett resonemang om valets konsekvens avseende forskningsprojektets
resultat. Slutligen diskuteras överförbarheten.
Val av deltagare
Huvuddelen av deltagarna utgörs av sjukgymnaster. Den initiala planeringen
omfattade fem fokusgrupper för att täcka in fler geografiska och
demografiska aspekter. På grund av svårigheter att rekrytera kontaktperson
som kunde bistå med att rekrytera privatpraktiserande sjukgymnaster kom de
flesta deltagare att vara anställda inom offentlig hälso- och sjukvård. Efter
överväganden om antal deltagare i fokusgrupperna beslutades om sex
deltagare i varje för att hålla grupperna tillräckligt stora för att erhålla
interaktiva fördelar och tillräckligt små för att ge alla deltagare utrymme
inom gruppen. Detta antal ligger inom ramen för Kitzingers (1994)
erfarenheter av fokusgrupper.
Med stöd av Kleins (1998) beslutsteori beslutades att klinisk
erfarenhet var mer intressant än experter. Jag hade inte tillgång till någon
godtagbar definition på erfaren sjukgymnast, utan valde inklusionskriterier
utifrån syftet att fånga en bred variation av yrkeserfarenhet, kompetens och
intressen. Avgränsningen av deltagare till de deltagande observationerna i
kombination med stort bortfall, bidrog till att urvalet i jämförelse med den
ursprungliga gruppen troligen är skevt fördelat avseende deltagarnas intresse
för behandlingsmetod. Detta kan ha bidragit till att begränsa resultatet av
delstudie III och IV genom snävare variationer. Vid rekrytering av patienter
följdes inklusionskriterier som används i forskning av relevans för
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ländryggsbesvär och sjukgymnastik i Sverige (Enthoven, Skargren,
Kjellman, & Öberg, 2003). Deltagande patienterna rekryterades från
ordinarie klinisk praktik. Demografisk data är inte jämförda med en större
population och det är därför oklart hur väl deltagande patienter
överensstämmer med ordinarie praktik. Detta uppvägs av att samtliga
sjukgymnaster i den korta intervjun efter sitt mötet redogjorde för att dessa
möten och patienter representerade vanligt förekommande möten i klinisk
praktik.
Datainsamling
Överensstämmelsen i datainsamlingarna övervägdes och hanterades av mig i
relation till forskningssyftet. Möten mellan människor påverkas av
interpersonella faktorer vilket kan påverka resultaten på följande sätt.
Deltagare i grupper påverkas av känsla av samhörighet inom gruppen, men
också av möjligheter att påverka varandra inom den specifika gruppen
(Kitzinger, 1994). Samhörighet innebär att gruppdeltagare formar sina
handlingar efter vad som uppfattas vara förväntat och acceptabelt, vilket i sin
tur innebär att normer synliggörs. Sådana normer var intressanta att följa i
delstudie II. Samtidigt kan social makt innebära att enskilda personer hävdar
sina uppfattningar på bekostnad av övriga gruppdeltagare. Därför strävade
jag efter att skapa en balans mellan deltagarna i gruppen genom att rikta
spontana fördjupningsfrågor till de personer som inte talade lika mycket,
samt fråga om alla var överens i de lägen jag upplevde att det kunde finnas
outtalade skilda uppfattningar. I deltagande observationer påverkas
deltagarna av observatörens närvaro, men det är inte möjligt att göra
motsvarande datainsamling utan att vara närvarande.
Ett annat sätt var att i fokusgrupperna fråga om det specifika ämnet
flera gånger från olika aspekter, samt att efteråt fråga respektive fokusgrupp
om de ansåg ämnet och frågeställningarna vara relevanta för deras kliniska
vardag. Deltagarna tillfrågades också om vinjetten stämde med de
frågeställningar som diskuterades. Intervjuer med deltagarna, användes för
att stärka trovärdigheten genom att ge deltagare en chans att bekräfta eller
korrigera forskarens preliminära tolkning, samt att ge dem möjlighet att
lägga till information, vilket är ett sätt att bekräfta resultatet, närmare
beskrivet av Bloor (Bloor, 1978), samt Hammersley och Atkinson (2007).
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Fokusgruppsdeltagare bjöds in till intervju kring en skriftlig
sammanställning av sin egen grupps samtal. Deltagarna läste igenom och
ombads kommentera huruvida de kände igen sammanfattningen.
Sammanfattningen låg till grund för gemensamma reflektioner. På grund av
att dessa intervjuer adderades till studiedesignen efter att datainsamlingen
påbörjats var bortfallet stort. Innehållet i den information som tillkom
inkluderades därför inte i analyserna. Efter varje deltagande observation
intervjuades patient och sjukgymnast var för sig kort om sitt eget möte.
Dessa intervjuer syftade till att undersöka deltagarnas upplevelse av och
påverkan av att ha blivit videofilmad mötet. Sjukgymnasterna intervjuades
dessutom var för sig utifrån videofilmen av sitt eget filmade möte. Samtliga
efterföljande intervjuer ljudbandades.
Det sätt som videoinspelningarna genomfördes på påverkar vad som
är möjligt att analysera. Val av kamera, placering i rummet i relation till vad
som är planerat att analysera. Tekniska problem kan uppstå som begränsar
analysbar data. På grund av tekniskt missöde saknas de första fem minuterna
i en av de deltagande observationerna. Händelser under den ej inspelade
tiden ingår inte i analysen, men den tid som förlorades i videofilmen, räknas
in i den totala tiden för mötet pågick och är inräknad i tidshänvisningar i
delstudie III och IV. I en annan av dessa observationer utgörs de fyra första
minuterna av videofilmen av att patienten fyller i ett formulär. Den tid då
patienten fyller i enkäten ingår inte i analysen, och tiden räknas bort i
respektive delstudie men redovisas i den totala mängden videoinspelat
material. Det är besvärande att det saknas fem minuter av en av
observationerna, men det är osäkert vilken betydelse det har för slutresultatet
av forskningsprojektet.
Transkribering
Vad gäller transkriberingar är en möjlig felkälla invävd i transkriberarens
filter. För att minska risken för transkriberarens påverkan har följande
arrangemang gjorts. Medforskare har tillgång till det inspelade materialet.
Tolkningar presenteras i delstudier, genom publikationer i vetenskapliga
tidskrifter med peer-review procedurer, samt presenteras på vetenskapliga
konferenser. Å andra sidan rensades en del av de alltför specifika detaljerna
bort vid publicering för att underlätta läsning och därmed förståelse av
texten. Sådan rensning kan uppfattas som problematisk eftersom den bidrar
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till att autenticiteten av händelserna minskar. De transkriptioner som
publicerats bedöms ha tillräckligt kvalitativa detaljer för att vara giltiga,
genom att analysen av dem hålls på samma nivå som de presenteras på.
Triangulering och integrering
Ett sätt att öka tillförlitligheten är genom olika slags jämförelser, till exempel
inom och mellan data samt med publicerad forskning. Vanligen används
begreppet triangulering i sådana sammanhang. Här väljer jag att använda
Moran-Ellis et al. (2006) beskrivning av olika sätt att använda olika data.
Genom att använda data från olika källor, datamaterial och olika analytiska
perspektiv blir alternativa tolkningar möjliga och analyser berikas.
Analysmetoder valdes med utgångspunkt från i första hand respektive
delstudies syfte, och i andra hand utifrån praktiska skäl. Det vill säga att
syftet styrde det primära valet av analysmetod, medan praktiska
anpassningar gjordes efterhand som analyserna fortskred. Sådana
pragmatiska anpassningar baserades på återkommande avvägningar mellan
syfte, preliminära resultat samt resultatens meningsfullhet.
Forskningsprojektets design kan liknas vid mixed method genom att
data samlades in på två olika sätt (Moran-Ellis, et al., 2006), dels
framkallande av data genom att arrangera fokusgrupper, och dels
observation av naturligt förekommande händelser. En nackdel är att data från
dessa båda sätt är hämtade från en och samma systemnivå. Fördelen är att
data omfattar både reflektioner och observationer från en och samma
systemnivå, och att influenser från andra systemnivåer är synliga. Designen
bidrar till två perspektiv på det fenomen som utforskas, vilket bidrar till att
skapa de mönster som utgör det samlade resultatet av forskningsprojektet.
Triangulering i bemärkelsen jämförelser mellan olika datamaterial,
kan bidra till att stärka överensstämmelsen i resultaten, genom att avslöja
olika dimensioner av ett fenomen och därmed berika förståelsen av
komplexiteten i den studerade sociala gruppen (Moran-Ellis, et al., 2006).
Jämförelserna i det här forskningsprojektet visar på både överensstämmelser
mellan utsagor i fokusgrupperna och handlande i observationerna avseende
andra aktörer (delstudie IV) och motsättningar mellan utsagor i
fokusgrupperna och handlande i observationerna avseende helhetssyn och
resurshantering (det sammantagna resultatet), vilket stärker resultatet.
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Moran-Ellis et al. (2006) skiljer på integrering som process och som
utfall. Integrering i den analytiska processen görs i syfte att veta mer om det
som studeras. I forskningsprojektets process integrerades data på flera sätt.
Metoderna för att samla in data, fokusgrupper och observationer integrerades
i delstudie IV och i hela projektet. Analytisk fokus integrerades i delstudie
II-IV genom olika analytiska steg. Vad gäller utfallet av forskningsprojektet
har de skilda delstudiernas resultat integrerats genom tolkning. Denna
tolkande integrering fördjupade resultatet på ett sätt som annars inte hade
varit möjligt, genom att leda fram till de mönster som utgör det samlade
resultatet. Integrering av data i analys och i tolkning leder enligt Moran-Ellis
et al. (2006) till en sammantagen förståelse av resultat genom att binda
samman de olika delstudiernas resultat till en sammanhängande helhet som
speglar det övergripande temat för avhandlingen. På så sätt uppnådes
integrering som utfall.
Vanligen beräknas överensstämmelse mellan olika personers
tolkningar med något slags reliabilitetsmått, trots att de kan innehålla bias.
Enligt Sandelowski (Sandelowski, 1995) kan medforskares olika
yrkesbakgrund inverka på tolkning, därför gjordes inte den typen av
beräkning i forskningsprojektet. Istället gjordes kodning och länkning i sin
helhet av mig och stämdes av med medforskare. Skillnader diskuterades och
löstes i samförstånd, och berikades av analytiska diskussioner mellan mig
och handledare samt olika perspektiv och kunskapsområden i
handledargruppen.
Slutligen jämfördes resultatet av forskningsprojektet med publicerad
forskning, vilket bidrar till att visa likheter och skillnader med andra sociala
grupper respektive liknande sociala grupper i andra kontexter.
Överförbarhet
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning forskningsprojektets resultat
kan tillämpas i liknande eller andra kontexter. I detta forskningsprojekt är
resultaten av de enskilda delstudierna inte med självklarhet överförbara till
liknande kontexter. Däremot kan delar av resultaten vara överförbara till
relevanta sammanhang, det vill säga möten i hälso- och sjukvård som
präglas av medicinskt ospecifika symptom, och särskilt sjukgymnastik.
Genom att datainsamling och resultat är kliniknära är de tillgängliga och
65

möjliga som underlag för vårdprofessionellas reflektioner över hur de egna
föreställningarna påverkar egen klinisk praktik.
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Etiska överväganden
Att forska nära forskningsdeltagare, kräver särskilt noggranna
självreflektioner jämfört med forskning som behandlar data på gruppnivå.
De reflektioner som genomsyrat detta avhandlingsarbete omfattar beslut
inför enskilda forskningssteg.
Godkännande från etisk kommitté
Fokusgrupperna genomfördes efter samråd med representanter för Regionala
etikprövningsnämnden i Linköping, Sverige. De deltagande observationerna
godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Sverige, (Dnr
M194-08). Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studien, om
frivilligheten i deltagandet samt om möjligheten att avbryta sitt deltagande
när som helst utan påverkan på fortsatt intervention för patienterna,
respektive deltagande i andra former av utbildnings- eller
utvecklingsaktiviteter, för sjukgymnasterna. Innan de respektive
datainsamlingarna påbörjades undertecknade samtliga deltagare samtycke,
samt de som vill ta del av publicerade artiklar noterade namn och adress i
särskilda fält. Ingen ekonomisk ersättning utgick. Sjukgymnasterna
förväntades delta på sin arbetstid, och patienterna på egen tid. Genomgående
följde
forskningsprojektet
lagtexten om etikprövning (Svensk
Författningssamling, SFS 2003:460) samt rekommendationer från
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2003) och Helsingforsdeklarationen
(Declaration of Helsinki, 2008).
Att involvera deltagare
Forskningsdeltagarna delade generöst med sig av sina erfarenheter och
upplevelser, samt gav mig tillträde till sina arenor, samtidigt som jag
tilldelade mig tolkningsföreträde av det jag observerade. Vid tolkningen av
data har intentionen varit att respektera deltagarnas integritet, utan att ge
avkall på noggrannhet och utan att ignorera det som sker. Ett sätt att
involvera forskningsdeltagare är att intervjua dem om sitt deltagande och
erbjuda möjligheter att kommentera och komplettera data (Bloor, 1978).
Genom intervjuer erbjöds deltagarna möjlighet att kommentera sina
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upplevelser av att delta. Genom tillgång till egen data fick sjukgymnasterna
möjlighet att korrigera och komplettera samt att förklara sitt handlande.
Motsvarande möjlighet kunde ha erbjudits patienterna.
Konfidentialitet
Eftersom den huvudsakliga datainsamlingen skedde med videoinspelning,
krävs särskilt kontrollerade system för att undvika att deltagarnas identitet
avslöjas (European Society for Opinion and Marketing Research, 2009). Alla
deltagare och forskningsdata hanterades med diskretion genom noggranna
procedurer. På grund av det låga deltagarantalet har personregister inte
upprättats. Varje deltagare har tilldelats koder respektive pseudonymer vid
analyserna. Vid varje presentation har dessa ändrats för att ytterligare stärka
diskretionen samtidigt som datamaterialets personlighet behållits. Deltagarna
uppmanades att inte sprida varandras uppfattningar och åsikter utanför den
enskilda fokusgruppen. För deltagarna i de kliniska mötena gäller sedvanlig
sekretess. Deltagarnas följsamhet till detta ligger utanför min kontroll.
Videoinspelning förekommer allt oftare i dagens samhälle på grund
av den tekniska utvecklingen med tillgång till avancerade mobiltelefoner och
kameror med videokamera, samt filmövervakning i allt fler offentliga
miljöer. Trots det kan videoinspelning upplevas som ett integritetshot och
informationen till deltagarna måste därför vara tydlig. Informationen i detta
forskningsprojekt var både muntlig och skriftlig, och omfattade frivilligheten
att delta och att deltagande inte skulle påverka denna eller framtida kontakter
med hälso- och sjukvården. Deltagarnas upplevelser av att bli videofilmade
samt min närvaro i undersökningsrummet fångades i enskilda intervjuer
direkt efter varje inspelat möte.
Min närvaro i klinisk praktik
Etnografisk forskning förutsätter forskarens närvaro i det studerade fältet
(Agar, 1980). Att vara forskare, en främling, och närvarande i rummet
medan forskningsdeltagare samtalar om och undersöker kroppsliga problem
kräver en balans mellan personlig närhet till det som händer, och neutralitet.
Sådan balans har både för- och nackdelar för alla involverade personer, och
därmed för datainsamlingen. Att som forskare släppas in i professionella
samtal eller i undersökningsrum kräver förtroende mellan alla inblandade
personer. Det kräver också att forskaren distanserar sig för att kunna
analysera data utifrån ett neutralt perspektiv. Vid tiden för fokusgrupperna
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var jag kliniskt verksam som distriktssjukgymnast, men arbetade inte
tillsammans med någon av deltagarna i forskningsprojektet. Vid tiden för de
deltagande observationerna arbetade jag inte som sjukgymnast. Till en av
fokusgrupperna rekryterade jag själv deltagare. Personlig kännedom kan ha
påverkat deltagarnas intresse för att delta i studien. Den här fokusgruppen
var lättast att få ihop vilket tyder på att de personliga relationerna präglades
av tillit. I urvalet inför de videofilmade mötena exkluderades dessa deltagare
på grund av risken för personlig påverkan. De möten som observerades
utspelades i andra län än det jag arbetade i för att undvika påverkan av
tidigare eller framtida personliga relationer. Jag involverades inte i de
videoinspelade mötena, eller visste något om deltagande patienter utöver vad
som framkom vid mötet och den efterföljande intervjun.
Nytta och risker för deltagarna
Etiska överväganden handlar också om att väga nytta och risker med det
specifika forskningsprojektet
(Declaration of Helsinki, 2008).
Forskningsprojektet kan medföra nytta på både individ- och samhällsnivå.
De deltagande patienterna har fått ökad uppmärksamhet, både personligen
och i relation till kroppsliga bekymmer, vilket kan skapa en positiv
utgångspunkt för deras relationer med just dessa sjukgymnaster. De
deltagande sjukgymnasterna har fått möjlighet att reflektera över sin egen
kliniska praktik vilket kan leda till personlig yrkesutveckling. Genom
deltagarnas reflektioner i fokusgrupp samt kring eget videoinspelat möte
ökar möjligheten till att deras personliga kunskap omsätts i klinisk praktik.
Den kunskap sådana reflektioner medför kan tillämpas på respektive
deltagares arbetsplats för att gynna lokal utveckling. På samhällsnivå är
nyttan för patienter mer långsiktig och indirekt. Möjligen kan bättre
tillvaratagande av patienters resurser i intervention påverka
samhällskostnader för sjukskrivning. Eftersom avhandlingsarbetet inte
innehåller någon traditionell intervention som ska utvärderas är riskerna
främst förknippade med videoinspelning och integritet.
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Resultat
I detta kapitel presenteras resultaten från de enskilda delstudierna, och
därefter summeras de viktigaste aspekterna från respektive delstudie.

De enskilda delstudiernas resultat
Delstudie I
Delstudie 1 redogör för sjukgymnasternas föreställningar om vad de ansåg
sig behöva veta om patienter med ospecifika ländryggsbesvär för att fatta
beslut om behandling. Genom sjukgymnasternas kliniska resonemang i
fokusgrupper identifierades en bred bild av faktorer som man behöver
vetskap om. Dessa faktorer beskrivs efter analys med hjälp av ICF-koder
fördelade över alla ICF-komponenter.
Deltagarna argumenterade för betydelsen av dels händelser i
enskilda möten med specifika patienter dels ryggbesvärens
komplexitetsnivå. Komplexiteten beskrevs av sjukgymnasterna i tre nivåer,
enkla, komplexa respektive mycket komplexa fall. Genom att i analysen
sammanföra faktorer viktiga att få vetskap om med den komplexitetsnivå de
nämndes i framträdde följande mönster. Enkla fall karaktäriserades av
nedsatt kroppsfunktion relaterad till kroppsstrukturer. Komplexa fall av
nedsatt kroppsfunktion, huvudsakligen avseende mentala funktioner,
begränsningar avseende aktivitet och delaktighet, särskilt avseende hantering
av aktivitetsnivå. Mycket komplexa fall karaktäriserades av nedsatt
kroppsfunktion, begränsningar avseende aktivitet och delaktighet, samt
kontextuella faktorer med hjälpsökande beteende som ett särskilt inslag.
Delstudie II
Delstudie II redogör för sjukgymnasters kliniska resonemang om val av
intervention för patienter, med avseende på hur sjukgymnasterna hanterar
sådana kliniska möten som kan uppfattas som utmanande. Vid analysen
identifierades
fyra
centrala
teman:
ansvar,
normalisering,
förändringsprocess, samt individualisering. Tillsammans bildade dessa
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centrala teman ett övergripande mönster som handlar om problemlösning i
relation till dels den professionella uppgiften och dels komplexitetsnivån i
den specifika patientens ryggbesvär. Samtliga teman synliggör
professionella
dilemman
av
betydelse
för
vårdprofessionellas
beslutsprocesser i möten med specifika patienter.
Ansvar handlar om att leva ett hälsosamt liv. Temat ansvar
balanserar mellan å ena sidan patienters förmåga och kapacitet att ta ansvar
för den egna hälsan, och å andra sidan professionellas uppfattningar om sina
egna möjligheter att bistå patienterna. Patienter som tar eget ansvar betraktas
som enkla fall medan hjälpsökande patienter betraktas som komplexa eller
mycket komplexa fall. Normalisering handlar om ryggbesvär som en vanligt
förekommande orsak att kontakta sjukgymnast, men också som ett
vardagligt tillstånd i befolkningen. På så sätt kan ryggbesvären betraktas som
enkla, familjära fall, vilket möjligen kan inverka på patienternas tillgång till
sjukgymnast. Förändringsprocess handlar om patienters behov av att
förändra livsstil, och hänger samman med ansvar för hälsa och strävan mot
det som anses vara ett normalt hälsotillstånd. Patienter som ansågs behöva
förändra hela livsstilen ansågs som komplexa eller mycket komplexa fall,
medan det för enkla eller komplexa fall kunde räcka att förändra vissa
vardagsrutiner. Slutligen, individualisering handlar om anpassning av
behandling till specifika patienter och till det som sker i det specifika mötet,
men också om sjukgymnasternas individualisering av val behandlingar
utifrån sig själva.
Delstudie III
Delstudie tre redogör för hur patienters resurser tas tillvara i beslutsprocesser
avseende intervention. Resultatet visar ett gap mellan förekomsten av
patienters resurser och med de av patienternas resurser som togs tillvara i
intervention. Resurser som objekt, sociala betingelser, personliga
karakteristika och energier initierades genom sjukgymnasternas checklistor,
samt genom patienternas berättelser. De tillvaratagna resurserna hör samman
med föremål och arbetsplats, samt medicinisk diagnos. Sjukgymnasterna
verkar ha förbisett flera av patienternas resurser. Resurser i form av
personliga karakteristika, såsom optimism och motivation, och energi, såsom
erfarenhetsbaserad kunskap, togs inte tillvara i den omfattning som verkar ha
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varit möjlig. De förbisedda resurserna hör samman med ICF-komponenten
kroppsfunktion, mentala funktioner.
Delstudie IV
I delstudie fyra redogörs för andra aktörers funktion i möten mellan
sjukgymnaster och patienter. Analysen baseras på fokusgrupper och på
deltagande observationer. Huvudresultatet indikerar att patienter och
sjukgymnaster betraktar andra aktörers funktion på olika sätt. Medan
sjukgymnasternas talade om andra aktörer som hinder i deras arbete och i
relationen till patienterna samt förbigick eller avvisade andra aktörer från
mötena, talade patienterna om andra aktörer som förtroendeingivande
kunskapskällor. Den huvudsakligen skillnaden avser aktörer utanför
sjukgymnasternas organisation.

Summering och integrering av resultaten
Vid integreringen av samtliga delresultat framträdde tre särskilda mönster.
Här ges en summering av delresultaten, följt av en beskrivning av de tre
mönster som framträdde vid integreringen.
Summering
Komplexitetsnivåerna i delstudie I integrerades med mönster av
problemlösning i delstudie II, samt resurshantering i delstudie III och IV. De
beskrivs med utgångspunkt från komplexitetsnivå. Individualisering och
ansvar för egen hälsa är genomgående för samtliga komplexitetsnivåer. De
lätta fallen (I) kännetecknades av problem avseende kroppsstruktur och
kroppsstrukturers funktioner, och ansågs vara vanligt förekommande. Dessa
lätta fall hanterades genom normalisering, och förändrat beteende ansågs
vara centralt (II). Även om sjukgymnasterna resonerade om betydelsen av att
ta tillvara patienternas erfarenhetsbaserade kunskap av vad problemet är och
vad som fungerar (II), tog de inte tillvara sådan kunskap som handlade om
strategier för självhantering (III). De komplexa fallen kännetecknades av
problem avseende kroppsfunktion, huvudsakligen mentala funktioner,
begränsningar avseende aktivitet och delaktighet, särskilt avseende hantering
av aktivitetsnivå, men också av att andra vårdprofessionella var involverade
(I). Behandling som syftar till förändrat beteende, eller förändrad livsstil,
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ansågs viktigt (II). Även för komplexa fall resonerade sjukgymnasterna om
att patienternas erfarenhetsbaserade kunskap av vad som fungerar var viktig
(II), men sådan kunskap som handlade om strategier för självhantering togs
inte tillvara (III). Inte heller patienternas erfarenhet från andra aktörer togs
tillvara i den omfattning som var möjlig (IV). Mycket komplexa fall
karaktäriserades av nedsatt kroppsfunktion, begränsningar avseende aktivitet
och delaktighet, samt kontextuella faktorer med hjälpsökande beteende som
ett särskilt inslag (I). Vid mycket komplexa fall ansågs förändrad livsstil
vara av avgörande betydelse (II). Andra aktörer ansågs ha en självskriven
uppgift som komplement till sjukgymnasterna (II) men hanterades inte som
resurs (IV). Figur 7 illustrerar i en enkel skiss en summering av de tre
områden som berörs i delstudiernas resultat: komplexitet, problemlösning
och resurshantering.

Komplexitet

Problemlösning

Lätta
fall
Ansvar för hälsa

Mycket
komplexa
fall

Normalisering

Individualisering

Komplexa
fall

Resurshantering

Förändrat
beteende

Förändrad
livsstil

Erfarenhetsbaserad
kunskap

NP

Figur 7. Skiss över hur de olika delstudiernas resultat hänger samman.
Komplexitet härrör från delstudie I, problemlösning från delstudie II, och
resurshantering från delstudie III-IV. (NP = ej fysiskt närvarande aktörer).

Integrering
Det första mönstret utgörs av ’kontrasten mellan sjukgymnasternas
förställningar om helhetsperspektiv i förhållande till det biomedicinska
intresset som sjukgymnasterna utövade. Sjukgymnasternas föreställningar
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om helhetsperspektiv kan utläsas i resultatet av delstudie I och II, medan det
biomedicinska intresset framför allt framträdde i delstudie III.
Det andra mönstret utgörs av ’omvandlingen av patienternas
resursorientering till biomedicinskt hälsoproblem’. Sjukgymnasterna
resonerade om element från flera systemnivåer (I-II) men fattade beslut på
sin egen systemnivå, det vill säga utifrån professionell metodik och teori
(III-IV).
Det tredje mönstret beskriver ’överensstämmelse mellan
sjukgymnasternas inställning till och deras hantering av andra aktörer’.
Sjukgymnasternas föreställningar om och inställning till andra aktörer
framkommer på olika sätt i samtliga delstudiers resultat. Förekomsten av
andra aktörer ansågs tyda på komplexa eller mycket komplexa fall (I). Andra
aktörer involvering betraktades som ett dilemma vad gäller att uppnå
ömsesidighet förståelse av ryggproblemet (II). Andra aktörer efterfrågades
men deras medverkan och bidrag förbigicks eller förkastades av
sjukgymnasterna (III-IV).
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Diskussion
Forskningsprojektet som ligger till grund för avhandlingen i ämnet
handikappvetenskap, baseras på empirisk undersökning av hur en grupp
sjukgymnaster föreställer sig, och interagerar i, möten med patienter med
ryggbesvär. Resultatet visar hur föreställningar bland sjukgymnaster
påverkar patienters möjligheter till aktivt deltagande i beslutsprocess
avseende intervention i specifika möten. Det integrerade resultatet visar att
sjukgymnasterna resonerade om element från flera systemnivåer men fattade
beslut på sin egen systemnivå, det vill säga utifrån professionell metodik och
teori, vilket framträder i tre mönster: kontrasten mellan sjukgymnasternas
förställningar om helhetsperspektiv i förhållande till det biomedicinska
intresset som de utövade, omvandlingen av patienternas resursorientering
till biomedicinskt hälsoproblem, och överensstämmelse mellan
sjukgymnasternas inställning till och hantering av andra aktörer. Varje
mönster diskuteras i relation till publicerad forskning. Därefter diskuteras
gemensamma förklaringar till dessa mönster med stöd av teoretiska
perspektiv. Sedan diskuteras konsekvensen av dessa mönster i relation till
patientcentrerad vård. Utgångspunkten för diskussionen är att den
ekvifinalitet som hänger samman med NSLBP innebär att val av behandling
rimligen kan anknytas till patientens resursorientering.

Kontrasten mellan sjukgymnasternas förställningar
om helhetsperspektiv och utövat biomedicinskt
intresse
De deltagande sjukgymnasterna syntes ha goda intentioner vad gäller att
uppmärksamma och ta tillvara patienternas och sina egna resurser i
intervention (I-II), men de upplevde dilemman kring problemlösning (II).
Intentionerna framträdde inte de observerade mötena, där det biomedicinska
intresset gavs företräde (III), vilket skulle kunna ha att göra med upplevda
dilemman att göra (II), varav andra aktörer var ett sådant dilemma (IV).
Samma typer av skillnader mellan sjukgymnasters föreställningar och
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utövande har tidigare visats vilket stöder resultatet av föreliggande
forskningsprojekt. Thornquist (Thornquist, 2001b) redogör för skillnaderna
mellan å ena sidan de antaganden som underbygger praktiken och å andra
sidan sjukgymnasternas tolkningar. Liknande mönster beskrivs inom
strokerehabilitering, det vill säga att sjukgymnaster gör anspråk på att
uppmärksamma patienters unika hälsoproblem, vilket inte framgår av
observerade interaktioner (Wohlin Wottrich, et al., 2004). Även Daykin och
Richardson (2004) samt Talvitie och Reunanen (2002) beskriver skillnader
mellan sjukgymnasters föreställningar av att ha ett helhetsperspektiv på
patienternas hälsoproblem, eller har ett ömsesidigt samarbete, men att de i
praktiken utövar terapeutstyrda medicinska modeller. Kanske kan
svårigheten att i klinisk praktik ta till vara resurser åtgärdas genom att
tillämpa komplexitetsnivåer
Genom resonemang om olika komplexitetsnivåer antyds att den
osäkra diagnostiken kring ryggbesvär kan ge utrymme för en bredare
problemförståelse. Integreringen med de olika ICF-komponenterna bidrog i
forskningsprojektet till att visa att sjukgymnasterna har en bred
problemförståelse. En bredare problemförståelse kan ha fördelar i jämförelse
med den oklara effekten av diagnostiska triager (Balagué, et al., 2012)
genom involvering av sociala och kulturella aspekter såsom i det vidare
begreppet förklaringsmodell (Kleinman, 1980). Användningen av
komplexitetsnivåer skulle kanske kunna förenkla beslutsfattandet och bidra
till att underlätta helhetssyn i klinisk praktik under förutsättning att de
involverade faktorerna värderas av sjukgymnast och patient tillsammans.
Sammantaget verkar det som om kontrasten mellan föreställningar
och utövande förekommer i flera kontexter vilket stärker resultatet av det här
forskningsprojektet. Att avgränsa patientens hälsoproblem till det kliniskt
uppenbara kan möjligen bidra till att underlätta och förenkla den
professionella uppgiften.

Omvandlingen av patienternas resursorientering till
biomedicinskt hälsoproblem
Innebörden i det här mönstret är sjukgymnasternas begränsning av
patienternas problem. Detta mönster framträdde främst i de deltagande
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observationerna (III-IV), och influerades av sjukgymnasternas resonemang i
fokusgrupperna (I-II). Både sjukgymnasterna och patienterna verkade ha
samma fokus, det vill säga patientens ryggbesvär, men medan patienterna
uppmärksammade sina hälsoproblem på en funktionell nivå, relaterad till
vardagliga aktiviteter, vände sjukgymnasterna sin uppmärksamhet mot
avgränsade led- och muskelfunktioner. Liknande mönster har
uppmärksammats inom strokerehabilitering där Talvitie och Pyoria (Talvitie
& Pyoria, 2006) fann att patienter betraktade sitt hälsoproblem utifrån sitt
vardagsfungerande, medan sjukgymnasterna betraktade samma problem
utifrån patientens fungerande i specifik testsituation på kliniken.
Liknande mönster framträder bland läkare. Enligt Mishler (1984)
tenderar läkare att ignorera sådana aspekter av patienters uttalanden som har
att göra med subjektiva erfarenheter, personliga omständigheter och sociala
tillstånd. Williams, et al. (Williams, et al., 2008) menar att läkare kan ha
lättare att använda en biomedicinsk modell och det är svårt att avvika från
sjukdomsbaserad inställning till diagnos. Detta skulle kunna ha ett samband
med den institutionella platsen för mötet. Enligt Thornquist (2001b)
betraktar sjukgymnaster som gör hembesök patienternas hälsoproblem ur ett
mer funktionellt och vardagligt perspektiv, än vad sjukgymnaster på
mottagning gör. Med tanke på att förklaringsmodeller som passar patientens
erfarenhet kan anses främja behandlingsutfall, till skillnad mot negativt
behandlingsutfall vid anslutning till biomedicinska modeller (Toye &
Barker, 2012), kan det tyckas anmärkningsvärt att patienters resurser inte tas
tillvara i större utsträckning. En förklaring kan vara omedvetenhet om
arbetssättets inverkan, vilket bland annat framgår av att sjukgymnasterna i
Thornquist (2001b) studie var omedvetna om de ömsesidiga influenserna
mellan diagnostik och interaktion.
Skillnader i problemförståelse kan också bero på att det råder
obalans om vem som har rätt att bidra till beslutsprocesser. ten Have (ten
Have, 1991) menar att sådan obalans framträder genom tendensen att beslut
baseras på läkarens perspektiv på hälsoproblemet. Genom kunskap om hur
den här obalansen yttrar sig och dess konsekvenser, öppnas möjligheter för
båda deltagarna i en institutionell interaktion att påverka enskilda möten (ten
Have, 1991). Läkare anser sig ansvariga för att patienten förstår sitt problem
(Peräkylä, 1998). Beroende på hur det ansvaret uppfattas skulle ansvaret i sig
kunna utgöra hinder för att anpassa den professionella förståelsen till
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patientens erfarenhet. Sjukgymnasterna i fokusgrupperna tilldelade
patienterna tolkningsföreträde som experter på sitt eget hälsoproblem (I-II),
medan de utövade tolkningsföreträde i de deltagande observationerna genom
att förbigå patienternas erfarenheter av sitt problem och av vad som fungerar
(III-IV). Liknande mönster beskrivs inom strokerehabilitering, det vill säga
att sjukgymnaster gör anspråk på att aktivera patienters deltagande i
rehabiliteringen, vilket inte bekräftas av patienters redogörelser eller i
observationer (Wohlin Wottrich, et al., 2004).
Sammantaget tycks mönstret av omvandling av patienters
resursorientering till biomedicinskt hälsoproblem finnas bland
sjukgymnaster i olika slags verksamhet, men också bland andra
vårdprofessioner såsom läkare, vilket stärker forskningsprojektets resultat.

Överensstämmelse mellan sjukgymnasternas
inställning till och hantering av andra aktörer
Överensstämmelsen mellan sjukgymnasternas inställning till och
interagerande gentemot andra aktörer, tyder på att sjukgymnasternas
avvisande förhållningssätt gentemot andra aktörer är konsekvent.
Förekomsten av andra aktörer betraktades som tecken på komplexitet (I-II),
vilket överensstämmer med Daykin och Richardsons (2004) fynd, att
sjukgymnaster betraktar patienter som har konsulterat olika
vårdprofessionella som komplexa att behandla.
Resultatet antyder att olika slags andra aktörer behandlas på olika
sätt av sjukgymnasterna (III), och att sättet kan vara relaterat till typ av aktör
(IV). Medan sjukgymnasterna erkänner patienters erfarenheter från aktörer
som finns inom den offentliga hälso- och sjukvården, det vill säga inom den
egna systemnivån, avvisas motsvarande erfarenheter från alternativa
behandlare, det vill säga som finns inom andra systemnivåer.
Sjukgymnasternas tystnad gentemot andra aktörer kan tolkas på
olika sätt. Enligt Pomerantz (Pomerantz, 1984) kan patienters motiv till hur
de vet det de vet, grundas på en fundering över andras, i det här fallet
sjukgymnastens, bedömning. Sådana motiv innebär att patienters
erfarenheter från andra aktörer bör bli föremål för dialog. Konsekvensen av
att sjukgymnasten är avvaktande eller avvisande till en sådan fundering från
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patienten kan vara att patienten blir osäker. En sådan osäkerhet kan handla
om oklarheter både om vad ryggproblemet är, och hur det ska hanteras.
Sjukgymnasternas förhållningssätt gentemot andra aktörer kan
förklaras med den utmaning som andra aktörer innebär. Inom onkologi,
fungerar den kunskap som patienterna har inhämtat från internet som
ifrågasättande av läkarexpertisen i det aktuella mötet (Stacey, et al., 2009). I
samtliga delstudier förbigicks patienternas erfarenhetsbaserade kunskap som
härrörde från kontakter med andra aktörer. Detta kan förstås som att andra
aktörer bidrar till att vidga patienternas förståelse. Patienterna i
forskningsprojektet tycks ha stöd av personer som gett dem råd och stöd i
vardagen och för att komma tillrätta med ryggbesvären. Detta stämmer
överens med tidigare forskning som visar patienternas vilja att framstå som
kunniga och erfarna, dels genom att presentera den kunskap de har, men
också genom att ställa frågor och be om råd (Briggs, et al., 2010; Lehoux, et
al., 2006). Å andra sidan kan andra aktörer komplicera sjukgymnasternas
beslutsprocess.
Sammantaget verkar det som om sjukgymnasternas inställningar och
hantering av andra aktörer förekommer inom andra kontexter vilket stärker
resultatet i det här forskningsprojektet. Genom att avvisa andra aktörer från
mötet kan sjukgymnasternas beslutsprocess förenklas, och det komplexa
fallet blir ett lätt fall.

Teoretiska förklaringar
Skillnaderna mellan sjukgymnastens och patientens olika nivåer av
problemförståelse som framkom i resultatet, kan förklaras med den
systemekologiska teorin om olika systemnivåer. Patienternas bredare
repertoar skulle på så sätt hänga samman med omfattningen av deras
mikrosystem och kontakter med andra mikrosystem, via mesosystem.
Sjukgymnasterna tycks ha rört sig inom sitt eget mikrosystem, även om de
genom sitt kliniska resonemang visade medvetenhet om andra systemnivåer.
Sjukgymnastik innefattar människans interaktion med sin miljö (Broberg &
Tyni-Lenné, 2009), och andra studier visar hur sjukgymnasters vidgade
perspektiv framträder i klinisk praktik. Thornquist (1992) visar hur
sjukgymnaster integrerar patienters levda erfarenhet i sina handlingar, vilket
tyder på synsätt som i högre grad involverar patienters systemnivå i
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problemförståelsen. Trede och Higgs (2009) visar hur sjukgymnaster genom
kommunikativa handlingar kan bidra till att bredda sina perspektiv på
hälsoproblem.
I forskningsprojektet används Hobfolls och Schumms (2009)
resursteori för att förstå betydelsen av att ta tillvara patienters resurser. Men
resurser är också något som vårdprofessionella har och använder sig av.
Sjukgymnasterna inom det här forskningsprojektet framställde sig själva
som resursstarka individer genom att ha tillgång till flera olika verktyg att ta
till i både bedömning och behandling, inklusive samarbete med anda
vårdprofessionella (II). Men i de deltagande observationerna verkade det
som om sjukgymnasterna använde en begränsad repertoar av verktyg (III),
vilket väcker frågor om både patienters och sjukgymnasters resurser
underutnyttjas. Om mängden verktyg kan relatera till mängden resurser
(Hobfoll & Schumm, 2009), kan mängden av sjukgymnasters verktyg vara
en förutsättning för att uppnå patientcentrerad vård.
Traditionellt betraktas intervention som något som sker efter
fastställande av diagnos. Genom att även betrakta proceduren kring
diagnostik som sådana handlingar som sker i avsikt att påverka något, till
exempel förståelse av ett hälsoproblem, kan intervention förstås som något
som sker från start i hälso- och sjukvårdsmöten. Därmed ges intervention
som begrepp en vidare innebörd än behandling. Detta ger i sin tur underlag
för ett nytt sätt att betrakta både bedömning av ospecifika hälsoproblem
såsom NSLBP och val av behandling, men också målsättning med och
utvärdering av olika slags typ av intervention. De interventionstyper med
särskilda syften och specifika målområden som i forskningsprojektet lånades
av Sameroff och Fiese (2000) bidrog till de detaljerade analyserna och gav
en ny och djupare innebörd av begreppet intervention till
forskningsprojektet, jämfört med vid forskningsprojektets start. Vid okända
medicinska hälsoproblem med osäkerhet kring val av behandling kan
diagnostiken, eller skapandet av ömsesidig förståelse, vara ett möjligt och
attraktivt första mål för intervention, ur både vårdprofessionellas och
patienters perspektiv.
När man vidgar perspektivet på intervention och inkluderar
patientens totala sökande efter förståelse av och prövande av lösningar för
hälsoproblemet, synliggörs en annan beslutsprocess än den som
vårdprofessionella traditionellt lutar sig mot. Den nya beslutsprocess som
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framträder omfattar och synliggör patientens samlade erfarenhet,
innefattande för patienten förståeliga och acceptabla problemdefinitioner
samt prövade och värderade problemlösningar. Klein (1998) förklarar hur
professionellas beslutsprocess relaterar till deras upplevelse av familjära
respektive okända händelser. Om man prövar denna förklaring till patienters
beslutsprocesser, blir det förståeligt att det kan vara utmanande för både
patienter och vårdprofessionella att överge sin familjära förståelse och fatta
beslut utifrån något okänt. Vårdprofessionella skulle kunna utveckla och
använda verktyg som stödjer att det obekanta betraktas som familjärt.
Genom att tillåta det ospecifika hälsoproblemet att vara ospecifikt kan
professionella verktyg som tillåter och ger det ospecifika ett eget utrymme
utvecklas. Enligt Kleins (1998) teori är professionell erfarenhet ett sådant
verktyg. Medvetenhet om skillnaderna mellan föreställningar och
interagerande kan vara ett annat sådant verktyg.
Det framstår som enklare för sjukgymnasterna att ta tillvara resurser
och förståelse som hör hemma inom ett medicinskt perspektiv som är
familjärt och där man kan känna trygghet i sin professionella expertroll.
Detta stämmer överens med Kleins (1998) teori om betydelsen av välkända
respektive obekanta element. Genom att åsidosätta patientens
erfarenhetsbaserade kunskap, kan sjukgymnasten undgå att ompröva
institutionens rutiner och kontroll. Enligt Klein (1998) kan det vara enklast
att handla utifrån det kända, men konsekvensen kan bli att patientens
resurser inte tas till vara, vilket medför brister i att uppnå patientcentrerad
vård.
Samtidigt vore det hypotetiskt enklare för professionella att anta ett
livsvärldsperspektiv som de i fler avseenden delar med patienter, än att
patienter antar ett medicinskt perspektiv med risk att hamna i underläge.
Beslutsprocesser avseende intervention vid komplexa, eller mycket
komplexa fall där ett medicinskt perspektiv inte lika lätt kan tillämpas,
verkar på så sätt också öka möjlighet för patienten att delta aktivt i
beslutsprocesser. Sjukgymnastens upptäckter av patientens erfarenhet och
kunskap kan bidra till att sjukgymnasten tvingas ompröva sina i förväg
planerade handlingar.
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Konsekvens för patientcentrerad vård
Konsekvensen av forskningsprojektets resultat, det vill säga de tre mönstren,
är att patienternas aktiva deltagande begränsas. Underlåtelse att ta tillvara
patienters erfarenhetsbaserade förståelse kan bidra till risken att
rehabiliteringsprocessen fördröjs. Vid jämförelse av resultatet av
föreliggande forskningsprojekt med Docteur och Coultiers (2012)
beskrivning av patientcentrerad vård, bekräftas de tidigare uppmärksammade
bristerna i patientcentrerad vård i Sverige, både vad gäller involvering av det
patienterna presenterar som viktigt, men också avseende den egna
beredskapen att förutse och reagera på sådant som inte tycks passa in i den
egna rutinen för vad som gäller vid ryggbesvär. Ömsesidighet i formulering
av diagnos och problem, samt i beslut om specifika behandlingar anses vara
en förutsättning för att nå behandlingsresultat (Ijäs-Kallio, Ruusuvuori, &
Peräkylä, 2010; May, C., et al., 2004). För att uppnå ömsesidighet måste
förmodligen både sjukgymnastens och patientens förståelser beaktas och
integreras i en gemensam process. Möjligen är en del svårigheter
förknippade med tanken att förbättra det man föreställer sig att man redan
gör bra. Medvetenhet om skillnader mellan sina föreställningar om
patientcentrerad vård och bristerna i sitt utövande, kan leda till att
patientcentrerad vård utvecklas och förbättras.
Sjukgymnasterna i fokusgrupperna argumenterade för ekvifinalitet,
vilket innebär att patienter med enkla ryggbesvär blir bra oavsett vald
behandlingsmetod. Ekvifinalitet innebär således att den behandling som
patienten föredrar borde kunna administreras utan någon omfattande
förhandling mellan patient och sjukgymnast. Patienters egna tankar om
behandling borde därmed kunna ges utrymme.
Möjligheter att ta tillvara patienters resurser öppnas genom att
patienter presenterar sig själva som erfarna och kunniga. Tillsammans med
sjukgymnasternas intentioner tycks därför både möjligheter och intresse av
att ta tillvara resurser finnas hos båda patienter och sjukgymnaster.
Underlåtelse att ta tillvara resurser kan vara en konsekvens av
kommunikativa svårigheter som kan leda till missnöje och frustration hos
både patienter och sjukgymnaster. Det här forskningsprojektet visar att
underlåtelser att ta tillvara patienters resurser kan inträffa redan i
upptagningen av anamnesen, vilket indikerar att tillvaratagande av resurser
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inte med säkerhet är beroende av om den specifika behandlingen baseras på
en biomedicinsk eller en biopsykosocial modell. Forskningsprojektets
resultat vidgar således perspektiven på resonemang i tidigare forskning om
att behandling baserad på medicinsk modell inte stödjer patientcentrerad
vård (Perreault, 2008). Jag menar att det kanske inte är den specifika
behandlingsmetoden utan sättet att interagera som avgör huruvida vården är
patientcentrerad eller inte. För att tillåta och uppmuntra patienters ansvar och
deltagande i beslutsprocesser behöver båda sjukgymnaster och patienter
inom strokerehabilitering förändra sina beteenden (Wohlin Wottrich, et al.,
2004). Enligt föreliggande forskningsprojekt tycks beteendeförändringar
behövas även inom ryggrehabilitering i primär vård.
Konsekvensen av att inte uppmuntra eller stödja patienter att ta
tillvara sina resurser kan på sikt minska patienters känsla av kontroll över
sina ryggbesvär. Det kan på sikt påverka känslan av kontroll över den
allmänna hälsan. Konsekvensen av att vårdprofessionella uppmuntrar sådana
resurser som ligger utanför den egna förståelseramen för ryggbesvären, kan
samtidigt innebära att den vårdprofessionella minskar sin egen kontroll över
sin professionella uppgift i det specifika mötet. Det kan på sikt kanske
påverka känslan av kontroll över den professionella rollen. Här finns således
ett spänningsfält som kräver andra typer av kompetens än de traditionellt
professionella kompetenserna.

Metodologisk diskussion
Sammantaget har den etnografiska forskningsansatsen bidragit till att
synliggöra mönster inom den sociala grupp som sjukgymnaster utgör inom
hälso- och sjukvården. De mönster som forskningsprojektet resulterade i
härrör från en förhållandevis liten grupp sjukgymnaster och mönstrens
hållbarhet måste därför prövas i större grupper. I det här avsnittet diskuteras
avhandlingens begräsningar avseende forskningsdesign, urval av deltagare,
forskarens inverkan och avslutningsvis diskuteras den definition av
intervention som tillämpas i avhandlingen.
Forskningsdesign
Användandet av två olika datakällor betyder skillnader i datamaterial och
analytiska fynd. Vanligtvis förväntas skillnader mellan vad människor säger
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och vad de gör (Agar, 1980), men det är inte alltid klart vad skillnaderna
består i. I fokusgrupper producerar deltagarna argument som ska övertyga
varandra om sin tillhörighet till sin sociala grupp. I deltagande observationer
producerar sjukgymnasterna argument som ska övertyga patienterna om den
professionella erfarenheten och kompetensen. De olika argumenten har
således skilda syften som påverkar vad som framkommer i datainsamlingen
och därmed bidrar till att visa skillnader mellan vad som sägs och vad som
görs. Datamaterial från de två datakällorna tolkades och integrerades i
delstudie IV och i forskningsprojektet som helhet. Genom tolkande
integreringar (Moran-Ellis, et al., 2006) framträdde dels överensstämmelse
och dels motsättningar som stärktes analysen på sätt som inte hade varit
möjliga vid beaktande av separata delresultat.
Fördelarna med att jämföra resonemang och handling är att
resonemanget kan förklara vissa aspekter av handlingarna. Agar (1980)
diskuterar olika aspekter med i vilken ordning intervjuer och observationer
sker i ett etnografiskt forskningsprojekt. I detta projekt var jag initialt
intresserad av att undersöka vårdprofessionellas intentioner vilket var
anledningen till att fokusgrupperna genomfördes först. Resonemanget i
fokusgrupperna ledde vidare till de deltagande observationerna. Därför
utgjorde de analyserade fokusgrupperna ramen för förståelsen av de
deltagande observationerna. Det hade varit intressant att gå tillbaka till
fokusgrupperna med resultatet från de analyserna av de deltagande
observationerna och ta del av deras resonemang kring de utmaningar och
tankar som de analyserna väcker. Datainsamling i omvänd ordning kunde ha
på så sätt ha tillfört en annan slags kunskap om de möten som observerades,
vilket också förespråkas av Agar (1980).
Vid den initiala planeringen av forskningsprojektet föreställde jag
mig att fokusgrupper var den optimala metoden för att få insikt i
professionellas handlande. Ett annat sätt hade varit att använda Delphiteknik
(Hasson, Keeney, & McKenna, 2000) kombinerat med enkäter för att dels nå
större antal deltagare och dels söka överensstämmelse kring vad som kunde
gälla som viktiga beslutsunderlag. Genom fokusgrupperna fick jag tillgång
till den argumentation som uppstod i interaktionen mellan deltagarna.
Argumentationen framträdde genom de olika uppfattningar som uttrycktes,
vilket innebär att fokusgruppers interaktiva funktion bidrog till att synliggöra
skillnader i samförstånd mellan olika normer, vilket i sig är en styrka.
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Därmed bidrog fokusgrupperna till en dimension utöver vad som skulle ha
framkommit via Delphiteknik.
Avhandlingsprojektet avgränsades till första mötet, men det visade
sig att samtliga deltagande patienter hade tidigare erfarenhet av
undersökningar och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Ur
patienternas perspektiv har rehabiliteringsprocessen pågått en tid vilket gör
avgränsningen tveksam. Å andra sidan är definitionen av första mötet vid
urvalet strikt och ger inte utrymme för någon större tolkningsskillnad. Trots
det var en av de deltagande observationerna mellan en patient och
sjukgymnast som träffats tidigare, dock flera år tidigare. Detta kan ha haft
viss inverkan på interaktionen i det mötet. Med tanke på den detaljerade
analys som gjordes kan deras tidigare möte ha bidragit till fler variationer av
sätt som patienters resurser togs tillvara, vilket därmed kan ha berikat
analysen. En annan aspekt av den tidsmässiga avgränsningen är att
tidsmässigt korta observationer inte visar vad som hänt före eller vad som
kommer att hända efter de enskilda observationerna (Hammersley &
Atkinson, 2007). Därför rekommenderar Thomson (2008) att etnografiska
studier inom sjukgymnastik utförs över längre tidsperioder. Längre
observationer hade skulle ha bidragit till ett tydligare resultat avseende
utfallet av kontakterna mellan sjukgymnasterna och patienterna vilket hade
gett ett starkare svar på forskningsfrågan. Å andra sidan bidrar resultatet från
analyserna av dessa korta möten till att ställa andra och mer specificerade
frågor som kan studeras i framtida projekt. Dessutom präglades innehållet i
båda datakällorna av resonemang om framför allt tidigare, men även
kommande händelser. På så sätt bidrar forskningsprojektets undersökning av
första mötet till att synliggöra en väsentlig del i en längre process.
Urval av deltagare
Sjukgymnasterna i forskningsprojektet representerar den planerade
variationen av klinisk erfarenhet, akademisk utbildning och metodintresse
inom yrket. I detta forskningsprojekt har jag liksom Thornquist (2001a) velat
studera erfarna sjukgymnaster. I andra studier av sjukgymnaster används
vanligen benämningen expert (Edwards, Jones, Carr, Braunack-Mayer, &
Jensen, 2004) med en delvis annan innebörd än erfarenhet. Eftersom
jämförelse inte gjorts är det osäkert om urvalet är representativt ur ett
nationellt eller internationellt perspektiv. Resultaten kan därför inte
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generaliseras till sjukgymnaster i primär vård som grupp. Enligt Trede och
Higgs (2009) har sjukgymnaster olika inställningar till kritiskt reflekterande
kring det egna arbetet, samt olika uppfattningar om möjligheter att förändra
det egna
arbetssättet. Dessa aspekter omfattades
inte av
inklusionskriterierna, därför är det oklart hur deltagarna i forskningsprojekt
ser på sin praktik i dessa hänseenden. Detta kompenserades delvis av
urvalskriterierna att vara intresserad av att dela med sig och att vara nyfiken
på andras erfarenheter.
När det gäller de deltagande observationerna är urvalet av deltagare
snävare. Snäva urval är en svaghet genom minskade möjligheter att dra
sådana slutsatser som kan representera en bredare kontext. Överraskande få
kvinnor samtyckte till att bli videoinspelade i sin kliniska yrkesutövning. De
som avböjde deltagande på grund av sin egen tveksamhet till att släppa in
utomstående i undersökningsrummet resonerade också om att skydda
patienternas integritet. Min uppfattning från fokusgrupperna är att de
kvinnor som tackade nej till deltagande observationer, anslöt sig till en mer
psykosomatisk inriktning än majoriteten av de som samtyckte. Detta kan
innebära att det övervägande biomedicinska perspektivet i de fem deltagande
observationerna inte är representativt för det urspungliga urvalet. Min
uppfattning är att de sjukgymnaster som deltog i observationerna var
biomedicinskt inriktade, i likhet med de manuella terapeuter som deltog i
Thornquists (2001a) undersökning. Konsekvensen av det snäva urvalet kan
på så sätt påverka slutresultatet av forskningsprojektet. De sjukgymnaster
som deltog rapporterade att den första patient som tillfrågades accepterade
deltagande, vilket inte kan kontrolleras på annat sätt. Samtliga patienter
rapporterade i miniintervju omedelbart efter avslutad videoinspelning att de
inte känt sig påverkade av min eller videokamerans närvaro i rummet.
Sammantaget kan deltagarnas reflektioner om sitt eget deltagande kanske
stärka fler sjukgymnaster att tacka ja till att delta i etnografiska studier.
Att tolka kommunikativa svårigheter
Den medicinska intervjun kan enligt Mishler (1984) uppfattas som en
konflikt mellan två sätt att skapa mening, den medicinska respektive
livsvärlden. En sådan konflikt kan innebära en utmaning för deltagarna i
interaktionen, vilket framträder som kommunikativa svårigheter,
missförstånd eller ömsesidig oförmåga att förstå. Sådana kommunikativa
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svårigheter kan bidra till en effektiv funktion och genomförande av kliniska
aktiviteter (ten Have, 1991), i den mån de olika förståelserna utsätts för
kritisk undersökning av deltagarna i mötet. Kommunikativa svårigheter kan
upptäckas genom detaljerade analyser av naturligt förekommande
interaktion. Men även om forskare upptäcker missförstånd är det inte säkert
att deltagarna upplever sådana missförstånd eller andra svårigheter i den
specifika händelsen (Drew, 1991). Problem med att förstå varandra kan
därför snarare vara teoretiskt än empiriskt för deltagarna i en interaktion.
Forskarens inverkan
Att forska om och i en social kultur som man själv tillhör innebär att
tolkningar baseras på forskarens förförståelse. Eftersom jag är sjukgymnast
med mångårig klinisk erfarenhet av möten med den patientgrupp som
involveras i forskningsprojektet har jag ett insiderperspektiv. Detta innebär
att min förförståelse påverkade hela forskningsprocessen. Insiderperspektivet
var nödvändigt för att förstå kontexten, men initialt var det svårt att upptäcka
det nya, okända i datamaterialet, eftersom allt var så familjärt för mig. Det
familjära innebar att jag påverkades av mina egna förklaringar till de
händelser jag studerade. Genomgående i forskningsprojektet var det därför
nödvändigt att söka uppnå balans mellan å ena sidan mina
forskningsintressen, och å andra sidan deltagarnas intressen. För att förstå är
det samtidigt viktigt att vara lokaliserad i tid, rum och kultur, utanför den
egna förståelsen av det fenomen som studeras. Därför har jag försökt
förhålla mig kritisk i relation till de händelser jag studerat. De detaljerade
beskrivningarna av den studerade kontexten och de videoinspelade
interaktionerna bidrar till att data kan betraktas som objektivt. Detaljerade
analyser tog mig bakom det som var familjärt för mig, och ledde mig till nya
upptäckter, vilket enligt Agar (1980) är förenligt med etnografisk
forskningsansats.

Slutsatser
Sjukgymnasters föreställningar om möten med patienter med ospecifika
ländryggsbesvär skiljer sig åt från deras interagerande i möten med patienter.
De deltagande sjukgymnasterna förefaller ha goda intentioner om betydelsen
av och de egna möjligheterna att handla patientcentrerat men upplevda
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dilemman riskerar att verka i begränsande riktning, Sjukgymnasternas
handlingar kan begränsa dels de egna möjligheterna att ta tillvara
patienternas resurser, men också patienternas möjligheter att delta aktivt i
beslutsprocesser. Intentionerna tycks därmed ha begränsat genomslag i
klinisk praktik.
Komplexitetsnivåer kan vara ett alternativt sätt att betrakta vidden av
enskilda patienters problembild. Användning av komplexitetsnivåer
tillsammans med ICF kan bidra till att identifiera hälsoproblem på olika
systemnivåer, och därigenom möjliggöra för att resurser på olika
systemnivåer i involveras i beslutsfattande.
Dilemman avseende olika aspekter av betydelse för problemlösning
kan påverka sjukgymnasters öppenhet för att uppmärksamma och ta tillvara
patienters resurser. Sådana dilemman kan handla om när och hur
sjukgymnast ska behandla respektive inte behandla.
Patienters resursorientering kan omvandlas till biomedicinska
hälsoproblem genom att sjukgymnaster inte tar tillvara patienters
erfarenhetsbaserade resurser i den omfattning som erbjuds. Detta gäller
särskilt patienters erfarenhetsbaserade kunskap om diagnoser samt positiva
erfarenheter från behandlingar från aktörer inom andra systemnivåer än där
sjukgymnaster arbetar.

Förslag till fortsatt forskning
Forskningsprojektet inleddes med en ganska vid frågeställning som inte har
besvarats fullt ut, dessutom har nya frågeställningar tillkommit. Det
integrerade resultatet tyder på skillnader mellan vårdprofessionellas egna
föreställningar om och deras utövande av patientcentrerad vård. Det skulle
vara intressant att undersöka sambandet mellan föreställningar och
handlande närmare för att hitta vägar att öka patientcentreringen i vården. De
teoretiska utgångspunkterna kan vara resursteori (Hobfoll & Schumm, 2009)
i syfte att undersöka hur vårdprofessionellas resurser att arbeta
patientcentrerat kan utvecklas, samt beslutsteori (Klein, 1998) avseende att
undersöka hur vårdprofessionellas beslutsfattande kan utvecklas i takt med
utveckling av erfarenhet. Ett sådant forskningsprojekt skulle kunna knytas an
till en annan intressant fråga, nämligen huruvida det finns någon möjlighet
att förändra synsättet på det obekanta kring medicinskt ospecifika symptom
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till något familjärt. För att undersöka ett sådant förändrat synsätt behövs
kunskap om hur professionell erfarenhet utvecklas och formas samt påverkar
beslutsprocesser.
Ett särskilt intressant område för sjukgymnastik är att undersöka
interaktionen som sker vid kroppsundersökningen. Här tycks det som om
sjukgymnasterna är beroende av patienternas aktiva medverkan i högre grad
och på andra sätt än vid upptagningen av anamnes respektive den avslutande
bedömnings- och behandlingsplaneringen. Förslag till forskningsfrågor: Hur
interagerar sjukgymnast och patient vid kroppsundersökning? På vilka olika
sätt deltar patienter i kroppsundersökning? På vilka olika sätt tar
sjukgymnaster tillvara patienters kunskap om sin egen kropp vid
undersökning? Hur beroende är sjukgymnasten av patientens aktiva
deltagande? Vilken betydelse har patienternas aktiva deltagande för
skapande av ömsesidig problemförståelse?
Ett forskningsområde som vuxit fram ur delstudie IV, är
vårdprofessionellas positionering i relation till varandra, både inom specifika
vårdprofessioner men också gentemot konkurrerande eller samarbetande
professioner. Resultatet av föreliggande forskningsprojekt tyder på att
sådana positioneringar hindrar tillämpning av patientcentrerad vård, men
mekanismerna för sådana positioneringar är oklara. Det är också oklart hur
positioneringar påverkar teamarbete och med vilka konsekvenser för
patientcentrerad vård. Området kan utforskas med stöd av teori om
positionering i kombination med systemekologisk utvecklingsteori
(Bronfenbrenner, 1979).
Parallellt kan patienters deltagande i beslutsprocesser följas längs en
längre rehabiliteringsperiod, inkluderande en kedja av möten, kombinerat
med kontinuerlig uppföljning av patienternas erfarenhet av sina egna möten.
Syftet med ett sådant angreppssätt är att bättre ta tillvara patienters
upplevelser av vad som är mer eller mindre verksamt i relation till
uppfyllelse av deras egna förväntningar, med stöd av resursteori (Hobfoll &
Schumm, 2009). Förslag till delfrågor: Hur upplever patienter möten med
sjukgymnaster, avseende eget aktivt deltagande i beslutsprocesser om
intervention? På vilka sätt anser patienter att deras resurser bättre kan tas
tillvara i intervention? Hur påverkas möten mellan vårdprofessionella och
patienter av att vårdprofessionella får kunskap om patienternas
uppfattningar om sina resurser?
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I delstudie III resoneras bland annat om att kommunikativa
svårigheter kan bidra till att patienters resurser förbises. Det vore intressant
att ta reda på hur kommunikativa svårigheter inverkar på beslutsprocesser
avseende intervention, samt vilken betydelse kommunikativa svårigheter har
i relation till nivån på intervention. Kombination av beslutsteori (Klein,
1998) i relation till typ av och interventioners målnivåer (Sameroff & Fiese,
2000) samt kommunikationsteori kan bidra till att fördjupa kunskapen.
Tänkbara delfrågor är: Vilka kommunikativa svårigheter finns i möten mellan
vårdprofessionella och patienter? Vilken betydelse har olika slags
kommunikativa svårigheter för typ av intervention och målnivå?
ICF-klassifikationen (Världshälsoorganisationen, 2010) tillsammans
med det RPS-formulär (Steiner, et al., 2002) som användes i delstudie I kan
möjligen fungera som ett språkligt och systematiskt underlag för att
förhandla och nå ömsesidig förståelse mellan patient och sjukgymnast om
det aktuella hälsoproblemet och vilka resurser som finns att tillgå respektive
behöver öka. Ett sådant språkligt och systematiskt underlagt skulle kunna
utgöra ett verktyg för den fortsatta interventionen genom att underlätta
förhandling om vad den specifika behandlingen ska syfta till och vilka mål
som ska uppnås, samt integrera de identifierade resurserna med den
planerade behandlingen. Men kunskapen om den kliniska nyttan av ICF
inom sjukgymnastik och svensk primärvård är begränsad. För att öka
kunskapen om den kliniska nyttan med ICF kan en ekologisk systemteori
(Bronfenbrenner, 1979) tillsammans med följande frågställningar vara
intressanta att utforska: På vilka sätt kan ICF-klassifikationen tillsammans
med RPS-formulär fungera som språkliga verktyg mellan vårdprofessionell
och patient i svensk hälso- och sjukvård? Hur påverkas förekomsten av
kommunikativa svårigheter med ett sådant verktyg? Vilken betydelse har ett
sådant verktyg för nivån av ömsesidighet i vårdprofessionella och patienters
förståelse av hälsoproblemet, samt typ av intervention och målnivå?
Avslutningsvis, detta är exempel på möjliga forskningsfrågor i
kontexten för den här avhandlingen. Det huvudsakliga budskapet är att
kunskap om interaktion och kommunikation kan ha avgörande betydelse för
patienters aktiva deltagande i egen rehabilitering; att det finns flera
intressanta och relevanta områden att fördjupa sig inom; samt att olika
metoder och angreppssätt med fördel kan kombineras för att ge djupare
kunskap om hur patientcentrerad vård kan utvecklas och uppnås.
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Tillämpning av avhandlingens resultat
Forskningsprojekts empiriska ansats med analys av naturligt förekommande
händelser i och om ordinarie klinisk verksamhet bidrar till goda möjligheter
för klinisk tillämpning. I första hand kan resultaten ligga till grund för
enskilda och gemensamma kritiska reflektioner kring det egna kliniska
utövandet. Sådana typer av reflektioner kan leda till ökad medvetenhet om
eget handlande avseende vilka av sina egna och patienternas resurser som
aktiveras och tas tillvara, samt hur aktiveringen av resurser går till respektive
skulle kunna gå till. Reflekterande samtal är i sig inget nytt. Denna
avhandling bidrar med ämnen för sådana samtal. Dessa ämnen framgår
genom detaljerade exempel på dels de olika sätt som dessa sjukgymnaster
och patienter interagerade, och dels genom de föreställningar som kan ligga
till grund för sjukgymnasternas handlande. Exemplen uppmärksammar några
kritiska aspekter och visar på alternativa sätt som förekommer i klinisk
praktik och som kan vara svåra att fånga för deltagarna i interaktionen
medan interaktionen pågår, och dessutom kanske är okända för patient och
vårdprofessionell i interaktionen. Forskningsprojektet kan således bidra till
ökad medvetenhet som synliggör och därmed möjliggör vårdprofessionell
och klinisk utveckling till nytta för patientcentrering. I ett större perspektiv
kan detta bidra till utveckling av klinisk praktik i en mer patientcentrerad
riktning.
Ökad patientcentrering kan ske med utgångspunkt från att skapa och
nå ömsesidighet mellan vårdprofessionell och patient avseende patientens
hälsoproblem. Problemförståelsen bör integreras med ömsesidighet avseende
vilka resurser som finns tillgängliga, kan aktiveras respektive behöver
tillföras. En sådan integrerad ömsesidighet kan bidra till en positiv
utvecklingsspiral som ger patienter större möjligheter att hantera sina
ryggbesvär, och sjukgymnaster att större möjligheter att utveckla sin
erfarenhet och nå bättre behandlingsresultat. Ömsesidigheten borde vara
möjlig med tanke på den ekvifinalitet som är invävd i synsätt på behandling
avseende ryggbesvär. För att nå ömsesidighet samt ta tillvara och aktivera
resurser behöver den specifika vårdprofessionella kunskapen kombineras
med generell kunskap. Med generell kunskap menar jag sådan kunskap som
inte är knuten till en specifik vårdprofession, som till exempel interaktion.
Ett sätt att nå ömsesidighet kan vara att använda verktyg som stödjer
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gemensamma reflektioner och kritiska arbetssätt. Användning av
komplexitetsnivåer och RPS-formulär kan kanske vara ett sådant verktyg för
att synliggöra patienters resurser och därmed göra dem bättre tillgängliga för
beslutsprocesser avseende intervention.
Resultaten kan ligga till grund för kritiska reflektioner kring egen
praktik, oavsett eventuella skillnader i kontext. Sådana kritiska reflektioner
kan ta stöd av det allmängiltiga i att skapa utrymme för att ta tillvara
patienters resurser i beslutsprocesser om intervention, samt i de svårigheter
som förknippas med ospecifika hälsoproblem. Vårdprofessionella som möter
patienten med medicinskt ospecifika symptom bör kunna tillåta patienter att
vara expert på sitt eget hälsoproblem. Att låta patienten vara expert på sitt
hälsoproblem är inte samma sak som att lämna över det professionella
ansvarer till patienten. Att låta patienten vara expert betyder att explicit
värdera patientens erfarenhetsbaserade kunskap som betydelsefull. En sådan
explicit värdering synliggörs via handlingar som integrerar patientens
erfarenheter i interventionen, och visar sig i att patienter känner sig tillfreds
med de möten de deltar i.
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Summary in English
Space for participation Decision-making processes in encounters between patients with
non-specific low back pain and physiotherapists in primary care
Health care encounters that occur due to medical unexplained symptoms are
challenging for both patients and health professionals. At the same time the
unexplained offer a more flexible space for patient participation in decisionmaking processes, while more specific diseases provide limited number of
intervention alternatives. The aim of the study was to explore challenges in
providing space for patient participation, particularly in encounters between
patients with non-specific low back pain (NSLBP) and physiotherapists in
primary care. The points of departure were that patient-centred care increase
conditions for good and effective care, and that health professionals’
perceptions of and interaction in encounters with patients influence the
opportunity to achieve patient-centred care.
Three theories were used to explain the complexity within ordinary
clinical practice. The Ecology of Human Development theory offers an
explanation of how events at different levels of ecology are integrated in,
and influence, events in specific health encounters. The Conservation of
Resources theory explains the relationship between people’s resources and
health. The Decision-making theory explains how decisions are made at
different levels in relation to professionals experience and task complexity.
The study was conducted using an explorative empirical design
combined with focused ethnography. This means that it drew on experiencebased knowledge, with naturally occurring events in clinical practice
providing data sources. Data were collected through focus groups (four
groups with a total of 21 experienced physiotherapists) and participant
observations of the first encounter between physiotherapist and patient (five
pairs). All sessions were video-recorded, and the video records were
transcribed. Video records and transcriptions were analysed with a focus on
physiotherapists’ perceptions of and interaction in encounters with patients
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with back pain. The research questions for the separate studies evolved step
by step.
The findings reveals three patterns: i) the contrast between the
physiotherapists’ perceptions about having a holistic view, and the
biomedical interest they accomplished; ii) the transformation of patients’
resources to biomedical problem; and iii) the agreement between
physiotherapists’ approach to, and their interaction regarding, ‘not physically
present actors’. The findings show that the physiotherapists viewed NSLBP
as a health problem with various levels of complexity – easy, complex and
very complex cases, with implication for level of problem understanding (I).
Further, the physiotherapists argued for individualization of intervention to a
specific patient’s health problem (I). However, the physiotherapists raised
certain dilemmas concerning different aspects of problem-solving –
responsibility, normalization, change process, and individualization (II).
These perceived dilemmas may influence the opportunity to achieve patientcentred care (II). One hinder for patient-centred care discovered in the
observed encounters was how the physiotherapists disregarded patient
resources, particular experience-based knowledge about what the problem is,
and about what works (III). A particular kind of resources that the
physiotherapists seem to disregard was patients’ experience-based
knowledge derived from previous encounters with ‘not physically present
actors’ (IV).
In sum, the findings indicate that the physiotherapists’ talked about
elements at various system levels, but made decisions on the professional
system level that is professional theories and methods. This implies that the
space for patient participation in decision-making processes about
intervention was not utilized to the extent possible. To optimize utilization of
patients’ resources in decision-making processes about intervention, health
professionals’ communicative and interactive skills need to improve. From a
long-term perspective, better utilization of patient resources in intervention
may probably contribute to improved satisfaction and functional capacity.
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Appendix
Vignette (I-II)
En 32-årig kvinna som arbetar på kontor, kontaktar er mottagning. För en
vecka sedan fick hon ont i ryggen i samband med att hon lyfte en måttligt
tung matkasse. Besvären har förvärrats. Hon har ständiga känningar på
dagtid, som accentueras vid vissa rörelser. Hon har fortsatt gå till arbetet och
undrar nu om det är bättre att vara sjukskriven en tid. Hon lever tillsammans
med man och två barn, vanligtvis rider hon och tränar aerobics varje vecka.
Patologisk orsak och nervrotspåverkan kan uteslutas.

Frågeguide (I-II)
Inledande frågor
Känns det här fallet någorlunda bekant för er?
Om ni möter henne på era mottagningar, hur tänker ni då?

Fördjupningsfrågor

Vad vill ni veta om patienten?
Vilka komplicerande faktorer kan finnas?
Vad upplever ni som avgörande för klassifikationen?
Vilka undergrupper kommer ni fram till?
Vad grundar ni valet av behandling på?
Vad mer kan ha påverkat valet av behandling?
Finns det något ni vill tillägga som inte blivit sagt hittills?

Reflektioner

Har alla fått sagt det ni velat?
Har jag styrt er för mycket/lite?
Hur har vinjetten påverkat er?
Är det något annat från intervjusituationen som ni funderar på som ni vill att
vi talar om?
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Extrakt (I-IV)
Transkriptionsnyckel
Transkriberingarna följer med ett fåtal undantag Jeffersons (Jefferson, 1984)
transkriptionsnyckel.
ja:
men/men
(1)
(.)
(xxx)
/…/
{mm}
[ja, det]

Kolon, förlängt ljud
Betoning, fetstil (I-II), understruken text (III-IV). Undantag
citat under rubrik ’Frekvenser och typer’, som avser att
beskriva ett steg i analysen
Paus i antal sekund
Paus kortare än 1 sekund
Ohörbart tal
Bortklippt samtal/interaktion
Interjektion
Början och slut på överlappande samtal

Andra förklaringar till citaten nedan
FG1:571
Fokusgrupp, med specifikt id-nummer, samt kod för
tidpunkt i transkriptionen (I,IV)
N:07
Deltagande observation, tidpunkt i antal minuter från
observationens start
S
Sjukgymnast (III-IV)
P
Patient (III-IV)
A,B,C
Kodbokstav som skiljer de enskilda deltagarna åt (II)
man
Citat (I), ickeverbal interaktion (III-IV)
(=läkare)
Min förklaring

Studie I
Kategorier
Kroppsfunktion
“man väljer ju också behandling efter patientens förmåga och vad dom har
med sig så att säga. En del, kan man ju gå in på de här finliret direkt och
med andra så, så får man ta det allra mest grundläggande å inte, förvänta
sig å komma mycket längre” (Fokusgrupp 2)
”…ont i ryggen som strålar ner i skinkan lite i baklåret…” (Fokusgrupp 1)
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Kroppsstruktur
”man kan ju ändå faktiskt ha neurogen påverkan utan att de e nervrot som e
påverkad. Man kan ju alltså, man kan ju ha ett stort medialt diskbråck”
(Fokusgrupp 3)

Aktivitet och deltagande
”dom som är väldigt rädda för aktivitet rörelserädda å så dom som
överhuvudtaget inte bromsar sig” (Fokusgrupp 2)
”man kanske inte riktigt vet hur man ska bete sig man kanske inte är beredd
på att ta värktabletter för det har man inte vart van vid att äta dom innan”
(Fokusgrupp 1)
”för e de nån som jag känner att jag inte alls får kontakt med, där jag
känner att det jag gör å de jag säger bara studsar tillbaka, då avslutar jag
den patienten ganska snabbt medans en som man får en slags allians med
där kan ja hålla på betydligt mycket längre” (Fokusgrupp 3)

Omgivning
”ett par som har sagt att dom inte kan gå så där för då kan dom upplevas
som katiga” (Fokusgrupp 4)

Personliga faktorer
”de kan ju va en hel del livsproblematik som ligger bakom som e den
viktigaste faktorn” (Fokusgrupp 3)

Tilläggskategorier
“om hon har haft det innan. Om det har drabbat henne för första gången,
eller om hon har varit med om det här tidigare” (Fokusgrupp 2)

Komplexitetsnivåer
Lätta fall

”Okomplicerade ryggar som inte som mår jättebra å har ett prima liv men
som ändå får ont i ryggen, dom e ju lätta å behandla.” (Fokusgrupp 2)

Komplexa fall
”dom har så ont så dom ligger i sängen å säger dom kommer inte upp ur
sängen dom bara ligger i sängen å ä jätte rädda för minsta lilla rörelse å då
tycker ja det är ett observandum” (Fokusgrupp 1)

Mycket komplexa fall
”när de e dags för smärtrehab då är de ju väldigt komplext, då e de ju
väldigt mycket faktorer, då e vi inte inne bara på ryggsmärtan längre utan
då e de mycket som har spelat in kring det här med lång långa
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sjukskrivningar med allt va de betyder för självkänslan å när dom hamnar
där då e de väldigt komplext” (Fokusgrupp 2)

Studie II

Ansvar för hälsa
Extrakt 1
1. A: Ja, så (..) med komplajans e ju (.) a och o för att (.) de ska bli en
framgångsrik rehabilitering e:h (.)
2.
om man har en dialog å patienten ä med på de man (..) eh (..)
kommer fram till tillsammans (.) å
3.
följer de (.) så e de ju alltid större chans å få effekt, än att man
inte riktigt kan mötas (.) eh ja hade
4.
en patient häromdan /81sekunder bortklippt/ men (..) att man gör
de man (.) kommit överens om e
5.
enda chansen till utvärdering egentligen (..) annars kan man ju
inte utvärdera effekten (….) svårt å
6.
komma framåt då
7. B: Mm (.) å de börjar ju vid första mötet att man måste känna in (m)
att, så man inte ångar på i sin egen
8.
takt utan att man (.) tuffar på i patientens (skratt) att man känner
av, att man känner av att man (..) är
9.
överens å när man känner att man inte e överens längre eller att
man känner att (..) patienten tystnar
10.
(..) eller blir lite frånvarande man måste backa (…) ja kan inte,
alltså de e bara en känsla man har, å
11.
förklara för patienten att de e ju inte (…) för min skull
Extrakt 2
1. C: [jag håller med dig jag håller med dig jag tycker {mm} att man
måste lägga mer ansvar, människor måste ta
2. ansvar för sina egna, {mm} prova sina egna liv. Alltså de (.) kan inte
va våran, vi som misslyckas, (.) å ska
3. ta på oss de. De tycker ja inte heller att vi e inne på nåt fel spår. De,
kan man inte lasta över så.
4. F: kanske e de dom vi misslyckas me, dom som inte klarar de
ansvaret. Alltså ansvaret
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5. som vi tycker nu dom borde ta. De kanske e dom som inte har
resurser att ta de
6. ansvaret själv.

Normalisering
Extrakt 3
1. E: Men egentligen hur tänker man där? för det vanliga är ju då att ja,
naturalförloppet, man blir bättre
2.
och bättre {mm} men samtidigt så känner vi ju ändå bara grund
(.) om vi nu, som det verkar, att det e
3.
bättre att vi egentligen får träff här, å sen så att, man sprider ut
tiden till nästa gång kanske för man
4.
har fått ge råd (mm) å regim (mm, precis, mm) å så, (..) ä de
egentligen de vi tycker e bättre än att
5.
vi, låter bara naturalförloppet gå?
6. F: Men naturalförloppet kan ju va väldigt (.) segt, (mm, absolut) de
kan ju ta väldigt lång tid, det e ju
7.
månadsvis kanske {mm} jag brukar, utan å veta säkert, brukar
va-, säga till patienten att, ”ja de här
8.
skulle förmodligen bli bra utan min hjälp men med, med rätt
sjukgymnastisk hjälp kanske vi
9.
halverar {mm} {mm} den tiden” ja det har man ju egentligen inte
torrt på fötterna å säga men, men
10.
man har lite grann en känsla av att de ändå e så
11. E: Antagligen
12. G: Mm, man kan påskynda {mm} läkningsförloppet
13. E: De tror jag med
14. G: Genom råd och regim
Extrakt 4
1. H: Precis lite undvika, lite spänner sej lite för att de gör on:t å så,
{mm} så här är ju jätteviktigt med
2.
informatio:n {jha} å bra rådgivning {mm} (.) å kolla upp de här
med smärtlindring å (precis) sånt å så
3.
avdramatisera, känns de ju som här {mh}, sen är de ju kanske en
kvinna som är i farten, ställer stora
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

(.) krav på sin kropp, att man ska klara av (.) de här med familj,
man ska jobba e: heltid man ska:(.)
träna å:, ja (.) va igång själv så, man har liksom inte tid å va sjuk
heller (.) utan ”här gäller de å bli
snabbt frisk (.) eller bli frisk snabbt” (…..)
I: Nä men lyssna in hur hennes vardag ser ut, tycker ja är viktigt,
när ja träffar henne en sån här (ja)
hur hon lägger upp å hur hon, hur de ser ut (jha) om de finns,
liksom (.) återhämtningsfaser eller om
de bara (..) är hundrasjutti hela tiden

Förändringsprocess
Extrakt 5
1. J: Det här kanske är utrett å klart, det kanske inte är nåt sånt där
specifikt å här får man börja gå in å
2.
Jobba mer beteendeterapeutiskt att (.) lära henne att hantera sitt
liv å kanske koppla in lite andra,
3.
företagshälsovård (mm) med beteendevetare nån (mm) ja hon
kanske till och med ska byta jobb (ja)
4.
(fniss) (….)
5. K: Tar man reda på det här vid första besöket då kommer hon inte
tillbaka (skratt)
6. J: Nä men nu (skratt) nu är jag redan vid tredje fjärde så där (.) ja
just det (skratt)
Extrakt 6
1. L: Å sen att vi pratar soffpotatisar de kan ju, vissa personer får man
pusha på andra får man ju bromsa
2.
{m} så, rent teoretiskt skulle de där kunna va en tjej som (..)
börjar känna sig lite bättre men så går
3.
hon å kör ett riktigt svettigt aerobicspass igen å då e de på gång
å så e de tillbaks på ruta ett då
4.
{mm} {mm} {mm} å de händer ju ganska ofta också i arbetet
tycker ja {jo} (…) med unga väldigt
5.
energiska människor som inte har, riktigt har tålamodet (.) å bli
helt bra innan man återgår i (.)
6.
gamla (.) rutiner (…)
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7. M: Man har ju inte funderat i dom här banorna tidigare men (…) eh
ja ja upplever oftast när man möter
8.
patienterna med den här problematiken att de handlar om att få
dom att våga {ja} {visst} snarare än å
9.
bromsa men /12 sekunder bortklippt/ men som de ser ut i dag så
är de i de flesta fall dom som har gått
10.
en längre tid, inte dom akuta speciellt de gäller å få å våga {ja}

Individualisering
Extrakt 7
1. N: Vi chansar (alla skrattar) ja men de e ju de man gör. Man
försöker få gå på nån slags tycker ja (.)
2.
{xxx} fingertoppskänsla å {jha} erfarenhetsbank å (.) {mm}
ibland missar man säkert och (.)
3.
förhoppningsvis märker man när man missar allt för grovt, {m}
förhoppningsvis, men (.) de ja (.) de
4.
e nog (.) den här tysta kunskapen de pratas om tror jag {mm}
{mm}
5. O: Å sen när du frågar mycket tror jag. Frågar om (.) patientens
tankar å patientens mål å {m} (.) vad
6.
dom tror å vad dom tänker å vad dom (.) vill {m}
7. P: Ja kan tycka att de (..) kan va bra å va lite tystare i början å se om
man har en som kan ventilera själv
8.
å berätta själv utan att jag ställer fråger för de kan ju bli fel fråger
som blir, småledande en å annan
9. O: Ja, man frågar öppna fråger /22 sekunder bortklippt/ å sen beror
de också på hur mycket patienten
10.
själv liksom e villig å satsa {mm} (.) tänker jag också, för e de
nån som jag känner att jag inte alls får
11.
kontakt med å som jag e (.) där jag känner att det jag gör å de jag
säger bara studsar tillbaka så (.) då
12.
avslutar jag den patienten ganska snabbt {mm} {mm} medans en
som som liksom (.) man får en slags
13.
allians med där kan ja hålla på (.) betydligt mycket längre {mm}
{mm} {mm}
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Extrakt 8
1. R: De kanske (.) e de e nog lika bra (.) å betona de en gång till
tycker ja att de, att vi har väldigt många
2.
olika, behandlingsmetoder olika sätt att hantera våra patienter (.)
men får vi (.) får vi dom med oss å
3.
vi diagnostiserar olika å vi behandlar dom olika, ändå kan man
komma till ett ganska bra (.) resultat,
4.
alltså (.) de önskvärda resultatet då att patienten (.) blir bra (.)
igen, e:: så man behöver kanske inte
5.
snöa in sig så mycket på (.) vilken (.) vilken specifik utbildning
man har /34 sekunder bortklippt/ De
6.
e klart de spelar roll men de, alltså de e inte de stora, de e inte de
viktiga, hur man gör utan att man
7.
att man får patienten med sig å vad målet e {mm}
8. S: Å får man patienten med sig så e de en kroppskännedomsövning
[allt de vi gör därför vi lär dom
9. R: [Å ja precis
10. S: Å känna (.) eller (.) känna efter, ”si- sitter du bra nu eller hur (.)
känner du dig avspänd liksom” eller
11.
eller ”känns den här övningen bra?” om de nu e en McKenzie
övning {mm} ”blir du bättre av den, så
12.
gör den” (mm) alltså så man lär dom å känna efter hur de känns
[å lyssnar till sin kropp helt enkelt å
13.
på de viset kan dom
14. T: [Bli bekanta
15. S: Bli bättre (.) så de tror jag, oavsett metod (…)

Studie III
Sjukgymnasterna använder objekt som patienters resurser
M:36
S: då tar vi tio till när du är redo.
P: m. de är ungefär som på kvällarna när man lägger sej å lägger en kudde
under så här, då brukar de göra ont i ryggen när man ska ligga å lä:sa
S sätter sig på huk
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P: nånting. {mm} Då brukar ja få lägga mig på sidan istället då
P tittar på S
S: när du ligger för länge då? {ja} ja, (2) vi kollar lite till. Tio till precis på
samma sätt
N:13
S: ä::h, lättast, ka:nske ändå om man ändå är hemma. Nu hade du ju en, en
maskin där {m} Men ha::r du så du kan fästa nånting å dra: med? {ja} den
som en sparkrörelse {ja} jha {ja:a} för då är egentligen hö:ger {m} som du
ska fästa {mm} här å sen så …

Sjukgymnasterna använder personliga karaktäristika som
patienters resurser
JN:35
S: är det nåt som du tänker nu, sådära, eller undrar?
P: nä, de är ju om om jag ska gö:ra nåt särskilt alltså när de blir, eller ja
kanske inte kan göra [nånting mera så
S:
[jo men de kan du säkert det finns säkert en hel de men
vi vi tar det
P: vi får xxx
T: testa de {ja:a} nästa gång

Sjukgymnasterna använder energi som patienters resurser
Diagnos och förklaringsmodell på kroppsstruktur-nivå
M:30
S: m. Om ja gör lite grann så här (1) känner du de lika bra? {ja} m. ja rör
mej lite grann över ditt knä. Känner du de lika bra? {ja} cirkulär rörelse
sådär (1) sådär {m} samma? {ja} (5) {ja} samma? {ja} utsida fot (5) insida
fot {ja} (1)
S: dä:r
P: ja där är skillnad.
S: De är skillnad där? {ja} va för skillnad är de?
P: där känner ja bara att de är (.) de är ungefär som hos tandläkaren
P pekar mot sin vänster fot. P pekar mot sin mun
S: du känner att tungan domnar? De är svagare på vänster sida? {m} åkej
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O:27
S: sen mellan varje kota vet vi att de ligger en disk, mm å den är ju där för
S tittar på P
P rör lite på fötterna
att vara som en stötdämpare {mm} så man tänker sej som ett geléhallon eller
P klappar höger hand mot vänster handrygg S visar med handen
nånting som konsistens
P: jag har sett de i verkligheten, jag har vart med på en diskbråcks, operation
S: har du det?
P: xxx utbildningen xxx
S: var de många år sen?
P: Ja de var många år sen {ja} de går säkert inte till så nu {nä, precis} men,
va kan de va, sextiåtta började ja, sextiåtta, sextinie nånting sådär
S: man gjorde lite större operation. Nu opererar man inte de så väldigt ofta
kan man säga {näe} om man har diskbråck, å du har inget diskbråck {nänä}
nä. Men hhrrm, den här disken kan ju bli irriterad, …

JN:03
S: va gör du för såna grejer?
S gestikulerar
P: ja, de kan ju va allt från, ja håller ju på med hästar lite granna
S: ja
S skriver
P: man står lite böjd å grejar med hovar å ja man gör allt möjligt {mm} i
vardags, rensar lite i rabatter å (skratt)
S: är de just när du kommer upp då {ja} eller sitter [de i
P:
[alltså inte när jag
lyfter eller nåt sånt utan de är just [böjningen å när man
S:
[nä:e
P: ska, inte när jag står böjd så är ingenting utan de är just när jag ska upp
P böjer sig framåt
igen då då
S: å:kej. Hur länge sitter de i ungefär innan du liksom har lirkat till dej?
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Studie IV
Frekvenser och typer…
FG1:211:kiropraktorerena och naprapaterna, jag har inga som helst problem
med dom

Öppen kodning och kategorisering
FG1:155: för de är viktigt som du säger även om ingen av oss skulle säga nåt
sånt så är det också viktigt vad vi sänder ut för signaler med vårt kroppspråk
{mm} när vi upptäcker detta när vi undersöker {ja javisst}för det känner
patienten direkt ”nä hon tror inte på mej” {nhä} för det är ofta dom säger
{ja} likadant ”när ja var hos doktorn, dom lyssnar inte på mej, dom tror inte
på mej”.
JL.01 P: Nu har det börjar gå ner i ischiasnerven så nu tänjer jag varje
morgon, försöker stretcha, och då blir det bättre, men det gör ont, det gör det.
S: Den här stretchingen, har du hittat på den själv? P: Jag har fått tips av min
sambo. Hon håller på med träning. /beskriver rörelsen/ Det hjälper lite. Det
är väldigt stelt.

NPs medges
O.04: S: Har du fått nån behandling tidigare för dina ryggbesvär?
JN.01: P: Så jag har varit hos kiropraktor ett par gånger.

NPs behövs
M.05 P: Massören lyckades få igång (.) få bort mycket av smärtan.
FG1:131: Det här kanske är utrett och klart, det kanske inte är något
specifikt. Här får man börja gå in och jobba mer beteendeterapeutiskt att lära
henne att hantera sitt liv och kanske koppla in lite andra, företagshälsovård
{mm} med beteendevetare.
FG3:327: Jag säger precis som du att ”jag är inte utbildad på det här med
mediciner {m} utan det tycker jag att ni ska kontakta vårdcentralen, om inte
annat så sjuksköterska”.

NP underlättar
JN.01 P: Kiropraktorn har sagt att de är nån (.) kota som kommit fel {mm}
och att jag har kortare muskler bak i benen {mm} så att dom drar ner
bäckenet på nåt vis så att det blir lite snett {ja:}.
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FG2:251: Men det finns ju utarbetade manualer från SBU för hur vi skulle
bete oss med ryggar och man skulle ju va {ja just de} om dom hade gått i så
och så många veckor utan att bli bättre då skulle dom kontakta sjukgymnast.

NP hindrar
FG3:215: Har hon haft en faster som avlidit i skelettcancer året innan så kan
ju sånt ställa till jättemycket psykologiska besvär när man får lumbago.
FG4:317: Ibland är det så att problemet uppstår, tycker jag, när man (.)
träffar patienter som har varit hos naprapater som jag överhuvudtaget inte
vet vad dom håller på med {nä} eh och kiropraktorer framförallt (.) som har
gett dom en annan förklaringsmodell å man får va försiktigt å plocka ur dem
alltför mycke av den förklaringsmodellen för de är så förvirrande för dom
{nä precis}
FG1:116: När man läser olika artiklar man vet inte vad man pratar om.

NP förenklar
FG4:275: Man kanske har varit hos doktorn innan och man har fått den här
muskelinflammationsförklaringen som är väldigt vanlig.
FG1:189: Det finns forskning som liksom då ja {ja} i mm sen det är inte
säkert och då så drar man liksom alla lite över en kam.

Gemensam allians med NP
Excerpt 1. M.39
S: har du fått någon förkla:ring på något sätt tidigare? För jag tänker ge
mig på en sådan här.
P: inte mer än att jag har ett diskbråck mellan fjärde och femte
ländkotan, sa han (=läkare). Det var ett klassiskt diskbråck.
S: ja, alltså det ska jag inte på något sätt säga emot {nä} för att din
berättelse om när det gör ondast i din rygg /… /och den stora
merparten av alla diskproblem beror på /…/ och den neurologiska
undersökningen som vi gjorde /…/ {m} pekar precis mot det här L4L5 området {m} precis som doktorn pratat om
FG3:208: de är ju ändå på ett sätt en säkerhet man misstänker att remittenten
ändå har gjort en lite noggrannare undersökning så om man (.) kommer fram
till samma sak, då e de ju suveränt,
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Avleder allians med NP
Excerpt 2. JN.08
S: utan de har vart så här {ja:a} på samma sätt {mm} under ganska
lång tid, att de kommer just när du xxx
P: ja:a. Så har ja ju de här med kiropraktorn nu var jag ju för några
månader sen å innan de var de två å:r innan
S: [ja:a
P: [sen jag [var hos honom förra gången då å de va ju samma problem
då. Å de är väl som ja sa då att /…/i ett läge å då får man inte den
där rörelsen
S: men du har du hittat något kne:p så att de ska gå bort?
T vrider sin rygg
P: nä:e (skratt)
S: gör du något speciellt /…/hm, är de något mer som du vill tillägga?
Något som är viktigt som inte jag har frågat om?
P: ja vet inte. De är ju de att de är obehagligt å ha ont. Alltså de. Ja kan
inte sätta fingret på vad de är. {nä:} men ja kan tänka mej att de är (.)
P skruvar på sig
muskler å å (2) felbelastningar, äh ja vet inte {nä} om man på nåt
sätt kan, fixa till de så att de (skrattar)
P sätter händerna i ryggslutet
FG4:130: jag hade en patient häromdagen som, kom från kiropraktorn, De
blir två helt olika förklaringsmodeller till orsak till problemet, å de e den
starkaste dom vinner där (skratt) om man ska förklara något {mm} behöver
inte alltid gå helt tvärs emot men ibland gör de de. Å de är klart de e ju
förvirrande för patienten {m}
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