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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Personer med långvarig ryggsmärta kan ses som en stigmatiserad grupp som ibland bemöts 

utifrån en stereotyp bild inom hälso- och sjukvården. En stigmatiserande bild kan leda till att 

patientens besvär missförstås och leda till frustration hos såväl patienten som vårdpersonalen. För 

att förbättra mötet med personer med långvarig ryggsmärta i hälso- och sjukvården kan ett 

personcenterat förhållningssätt underlätta. För att möjliggöra ett sådant förhållningssätt krävs 

kunskap om upplevelser hos personerna som söker vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med långvarig ryggsmärta upplever sig bemötta 

av vårdpersonal. 

Metod 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Ett bekvämlighetsurval gjordes genom 

konsekutiv inkludering i samband med att patienter lades in på sjukhus för sina ryggbesvär. Nio 

personer inkluderades i studien. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som 

analyserades genom innehållsanalys. 

Resultat 

Personer med långvarig ryggsmärta upplever sig utsatta i mötet med hälso- och sjukvården, där 

utsattheten baseras på känslor av maktlöshet, misstro, en ensamhet i hälso- och sjukvårdssystemet 

samt en brist på tillit till vården. De har också en önskan om bekräftelse där de i vissa fall känner 

sig sedda och omhändertagna, men där det också är vanligt att de känner sig missförstådda och 

har känslan av att ingen bryr sig. Personerna upplever också krav i mötet med vården genom 

känslor av att de behöver anpassa sig till vårdens förutsättningar och att de behöver hitta styrka 

inom sig själva för att klara av att hantera mötet med vården. 

Slutsats 

Att skapa en förståelse för personer med långvarig ryggsmärtas upplevelser och situation samt att 

tro på personens smärta är avgörande för att skapa grunden för ett förtroendefullt partnerskap 

mellan vårdgivare och vårdtagare. Förtroendet kan sedan ligga till grund för en personcentrerad 

vård som kan vara gynnsam vid vårdandet av personer med långvarig ryggsmärta. 

 

Nyckelord: bemötande, långvarig ryggsmärta, personcentrerad vård, upplevelser 

  



 
 

Abstract 
 

Background 
Persons with chronic back pain are described as a stigmatized group often treated based on a 

stereotypical image in health care. The stigmatization can lead to a misunderstanding of the 

person’s pain and create frustrated patients and health care providers. To improve contact with 

persons with chronic back pain in health care, person centered care could be viable. To be able to 

provide such approach, the health personnel needs knowledge about the experiences of the 

persons seeking care. 

Aim  

The aim of this study was to describe how persons with chronic back pain experience encounters 

in healthcare.  

Method 

The study has a descriptive design with a qualitative approach.  A convenience sample was made, 

where persons with chronic back pain were included consecutively when they were admitted to a 

ward. Nine persons were included in the study. Data were collected through semi-structured 

interviews which were analyzed with content analysis.  

Result  

Persons living with chronic back pain feel vulnerable in the encounters with health care, where 

the vulnerability is based on feelings of misbelief, of powerlessness, of loneliness in the health 

care system and a lack of trust in health care. They also have a desire for acknowledgement, 

where they in some cases feels seen and cared for, but in many cases feels misunderstood and 

that nobody cares. Persons with chronic back pain also experience the demand to adapt to the 

health care system and the need to find the strength within themselves to handle encounters in 

health care. 

Conclusion 

To create an understanding for the experiences of persons with chronic back pain and to believe 

in the person's pain is crucial for creating the basis for a trusting partnership. That partnership can 

underpin a person centered care which could be beneficial in the care of people with chronic back 

pain. 
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1. Inledning  
Personer med långvarig ryggsmärta kan ses som en stigmatiserad grupp, både i samhället och 

inom hälso- och sjukvården (Slade, Molloy & Keating, 2009). Stigmatisering innebär att en 

grupp människor blir förskjutna från samhället på grund av en socialt utmärkande egenskap där 

en stark misstro är kopplat till den utmärkande egenskapen (Goffman, 1968). Goffman (1968) 

beskriver också en skillnad mellan stigma kopplat till fysiska brister och stigma kopplat till 

bristande personlighetsdrag, så som oärlighet, beroendeproblematik och psykisk ohälsa 

(Goffman, 1968): karaktärsdrag som ibland på ett stereotyp sätt förknippas med personer som 

lider av långvarig ryggsmärta. Många patienter med långvarig ryggsmärta är rädda att bli dömda 

utifrån dessa karaktärsdrag (Glenton, 2003).  

2. Bakgrund  

2.1 Ryggsmärta  
Akut ryggsmärta är ett vanligt problem och man beräknar att upp till 85 % av befolkningen 

drabbas av det någon gång under sin livstid (Tymecka-Woszczerowicz, Wrona, Kowalski & 

Hermanowski, 2015). I vissa fall kan den akuta ryggsmärtan bli långvarig vilket definieras som 

att smärtan kvarstår 3-6 månader efter smärtdebut, eller att smärtan kvarstår efter den förväntade 

läkningstiden (IASP, 2011). Att beräkna prevalensen av långvarig ryggsmärta är svårt på grund 

av att vissa studier endast definierar ihållande ryggbesvär som långvariga medan andra studier 

även inkluderar personer som har haft återkommande ryggbesvär under en längre tid i samma 

definition (Airaksinen et al., 2006). IASP (2011) menar dock att smärta anses vara långvarig 

oavsett om den är ihållande eller återkommande, med tillägg att smärtans varaktighet eller 

karaktär är av sådan art att den påverkar individens livskvalitet. Trots de olika förekommande 

definitionerna av begreppet ”långvarig smärta” så har prevalensen av långvarig ryggsmärta 

uppskattats till 23 % (Airaksinen et al., 2006).  

Ryggsmärta kan uppstå genom olika strukturer i ryggen, så som skelett, diskar, leder, ligament, 

nerver och muskler. Många gånger är orsaken till ryggsmärtan inte känd (Hoy, Brooks, Blyth & 

Buchbinder, 2010).  Ryggsmärta kan förutom att skapa individuellt lidande ses som ett 

samhällsproblem då det uppskattats att ca 50 % av personerna som drabbats av ryggsmärta inte är 

arbetsföra sex månader efter smärtdebut och chansen anses liten att personer som varit 

sjukskrivna mer än två år återgår till sina arbeten. Förutom vårdkostnader utgör indirekta 

kostnader, så som arbetsfrånvaro, en stor del av de totala kostnaden för samhället vid ryggsmärta 

(Tymecka-Woszczerowicz et al., 2015).  

Personer med långvarig ryggsmärta har många gånger själva svårt att uppfatta sin smärta som 

trovärdig. De känner sig tvungna att anpassa sitt beteende utifrån en stereotyp bild av hur en 

person med smärta bör vara i syfte att uppfylla omvärldens förväntningar, exempelvis genom att 

undvika att utföra tyngre arbetsuppgifter. Känslan av att behöva anpassa sig till en stereotyp bild 

resulterar ofta i att personerna fjärmar sig från omvärlden och kontakt med andra (Osborn & 

Smith, 2015). Stigmatiseringen blir särskilt tydlig då det inte finns någon fysiologisk förklaring 

till ryggsmärtan (Slade et al., 2009), något som är vanligt förekommande vid långvarig 

ryggsmärta (Airaksinen et. al., 2006). När fysiologiska bevis för smärtan saknas skattas smärtan 

lägre av såväl lekmän som vårdpersonal (De Ruddere et al. 2014).  
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Sjukvårdspersonal kan uppleva en frustration och ineffektivitet i mötet med patienter när 

fysiologiska orsaker till smärtan fattas, vilket i sin tur kan leda till negativa möten mellan patient 

och personal (Matthias et al., 2010). Smärtan tas också på mindre allvar hos patienter som 

personalen har svårt att få en god relation till (De Ruddere et al. 2011). Personer med långvarig 

ryggsmärta upplever ofta besvikelse i mötet med hälso- och sjukvården till följd av de fördomar 

som stigmatiseringen medför (Slade et al., 2009) vilket i sin tur kan leda till att personerna 

undviker att söka vård för sina ryggbesvär (Holloway, Sofaer-Bennett & Walker, 2007).    

 2.2 Bemötande i vården  
I Sveriges Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) står beskrivet att patienterna skall bemötas 

med respekt, värdighet och på lika villkor. Bemötandet skall också bejaka den enskildes rätt till 

självbestämmande och främja en kontinuitet i vården och goda kontakter mellan patienten och 

sjukvårdspersonalen.   

Bemötande och kommunikation är den näst vanligaste anledningen till klagomål och anmälningar 

från patienter i Sverige (Socialstyrelsen, 2002). Patienter kan ofta förstå och förlika sig med att 

vårdens resurser inte alltid räcker till en optimal vård, men just bemötandet förväntas vara 

opåverkat då det egentligen inte kostar någonting. Brister i bemötandet leder därför till att 

patienter ofta känner sig kränkta (Croona, 2003).  

2.3 Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård lyfts fram som en av sjuksköterskans kärnkompetenser och beskrivs vara en 

vård som bygger på en holistisk och accepterande syn på personen som söker vård. En 

personcentrerad vård bygger på att personen med ohälsa inte är sin sjukdom eller problem utan är 

en person som drabbats av ohälsa (McCance & Mc Cormack, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Synsättet där personen är centrum kan spåras långt tillbaks, även 

Florence Nightingales talade om skillnaden mellan medicin och omvårdnad där omvårdnaden 

fokuserade på individen och inte sjukdomen (Morgan & Yoder, 2012). Att ersätta det tidigare 

begreppet patientcentrerad vård med personcentrerad vård gör att fokus går från sjukdomen och 

sjukdomsrollen till personens unika situation och egna styrkor och begränsningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

Den vårdmiljö som omger patienten påverkar också på vilket sätt den personcentrerade vården 

kan bedrivas, vilket resulterar i att det kan vara svårt att definiera vad personcentrerad vård exakt 

innebär. Personcentrerad vård kräver att vårdsystemet kan tillåta patienten att ha kontroll över sin 

situation (Morgan & Yoder, 2012) och det är vårdgivarens uppgift att lyssna in personen, ge råd 

utifrån evidens och sedan respektera de val som patienten fattar, även om de strider mot det 

vårdgivaren anser är bäst för personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Howarth, Warne & 

Haigh (2014) presenterar i en studie om personcentrerad vård av personer med långvarig 

ryggsmärta att misstro från sjukvårdspersonal kan leda till att personerna tappar tillit till vården. 

Utan tillit till vården kan känslan av maktlöshet skapas och det kan leda till ett sämre 

självförtroende. Ett bemötande där vårdpersonalen inte upplevs lyssna på och tro på patienten 

skapar sämre förutsättningar för vård utifrån ett personcenterat förhållningssätt (Howarth, Warne 

& Haigh, 2014).  
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2.4 Problemformulering och syfte  
Som tidigare beskrivet är relationen mellan vårdgivare och patient av betydelse vid långvarig 

smärta. Personer med långvarig ryggsmärta kan uppleva svårigheter i mötet med vården på grund 

av en stigmatiserad bild av personer som har ryggbesvär. Det finns dock få studier som fokuserar 

på patientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande i samband med långvarig ryggsmärta, 

även om kunskaper kring ämnet berörs i studier som inte primärt belyser upplevelsen av 

personalens bemötande. Att belysa upplevelsen av vårdmötet utifrån patientens perspektiv är 

nödvändigt för att skapa förståelse hos vårdpersonalen och göra det möjligt att utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt möta dessa personer. En ökad kunskap om patienter med 

långvarig ryggsmärtas upplevelse kan förhoppningsvis också minska den frustration som 

vårdpersonal kan uppleva i mötet med patientgruppen. Den ökade kunskapen kan leda till att 

personalens bemötande blir annorlunda vilket kan resultera i ett annat gensvar från patienterna 

som gör att båda parter upplever mötet mer tillfredsställande. Denna studie syftade därför till att 

beskriva hur personer med långvarig ryggsmärta upplever sig bemötta av vårdpersonal. 

3. Metod  
Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats.  

3.1 Urval  
För att samla informanter till studien gjordes ett bekvämlighetsurval av personer med långvarig 

ryggsmärta som på grund av sin ryggsmärta lades in akut på någon av ortopedavdelningarna på 

ett sjukhus i mellersta Sverige under perioden januari – december 2014. Informanterna 

identifierades på vårdavdelningarnas beläggningslistor och tillfrågades konsekutivt om 

deltagande i studien i samband med att de lagts in för sina ryggbesvär. Inklusionskriterier var 

ryggsmärta mer än tre månader, oavsett orsak till ryggsmärtan, samt att personen hade haft 

kontakt med vården tidigare. Exklusionskriterier var behandling med kirurgiska metoder eller 

nervblockad vid studietillfället samt demens eller annan kognitiv nedsättning.   

Författaren kontaktade informanterna dagen efter inskrivningen på avdelningen med muntlig och 

skriftlig information om studien. I de fall informanterna skrevs in en fredag kontaktades dessa 

följande måndag. Om informanterna önskade delta i studien inkluderades de i studien och tid för 

intervju bestämdes. Innan intervjuerna fick informanterna också möjlighet att ställa frågor om 

studien då de vid det tillfället också hunnit ta del av den skriftliga informationen om studien. 

Informanterna lämnade därefter skriftligt informerat samtycke innan intervjuerna hölls. Insamlad 

data bearbetades under tiden datainsamlingen pågick och sökandet efter informanter upphörde 

när författaren upplevde att datamättnad erhållits. Alla informanter som tillfrågades tackade ja till 

deltagande i studien, en person exkluderades dock efter tillfrågandet på grund av nytillkommen 

akut kognitiv svikt. Totalt nio informanter inkluderades i studien. 

3.2 Datainsamling  
För att samla in data utfördes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1). 

Intervjuguiden baserades på de områden som ansågs vara av relevans i förhållande till tidigare 

kunskap om att leva med långvarig ryggsmärta samt den aktuella studiens syfte. Varje intervju 

inleddes med den öppna frågan: ”Vill du berätta om din ryggsmärta?” Om patienterna inte visste 

vad de skulle berätta om sin smärta ombads de börja från början, när smärtan uppträdde för första 

gången. Senare under intervjun ställdes frågorna: ”Hur har du upplevt dig bemött av 

sjukvårdspersonal i samband med din ryggsmärta?”, ”Vill du berätta hur du hanterar din 
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smärta?” och ”Hur gör du för att vårdpersonalen ska förstå din smärta?” Följdfrågor som: ”vill 

du berätta mer?”, ”hur kände du då?”, ”kan du beskriva tydligare hur/vad/varför/varför inte?” 

ställdes under intervjuerna. Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotintervju där 

intervjuguiden testades och reviderades. Författaren fick också under pilotintervjun tillfälle att 

träna sin intervjuteknik som diskuterades med forskare i syfte att utveckla och förbättra 

tekniken. Pilotintervjun ingår inte i studiens resultat på grund av att intervjuguiden ändrades efter 

pilotintervjun. Efter att ha reflekterat över intervjutekniken beaktade författaren bland annat sitt 

språkbruk i syfte att använda ord som informanterna kunde relatera till samt strävade efter att 

bygga upp ett förtroende under intervjun genom att starta intervjuerna med mer allmänna frågor 

om upplevelsen av ryggsmärta innan känsligare frågor, så som upplevelsen av bemötande, 

berördes. Inför intervjuerna betonade författaren sin roll som forskare i syfte att förminska 

informanternas känsla av att prata om vårdpersonal inför en annan vårdpersonal. Intervjuerna 

utfördes av författaren i ett samtalsrum på vårdavdelningen där patienterna var inlagda. 

Patienterna fick själva välja om de ville sitta på stol eller om de skulle flyttas till samtalsrummet i 

sin vårdsäng, beroende på vad de klarade av i förhållande till sin smärta. Patienterna var 

smärtlindrade inför intervjuerna och ett flertal patienter ville dricka kaffe i samband med 

intervjutillfället. Författaren erbjöds ibland också kaffe och tackade ja när patienten erbjöd. 

Intervjuerna ägde rum så snart det var möjligt efter att patienterna hade godtagit att delta i studien 

och intervjuerna varade mellan 35-95 minuter.   

Intervjuerna spelades in digitalt och anteckningar skrevs under intervjuerna för att förstärka 

helhetsbilden av det som berättades och få ett komplement till den verbala kommunikationen. 

Anteckningarna bestod av korta stödord utifrån den verbala kommunikation informanten 

förmedlade och ibland också förtydliganden när informanten pratade länge kring ett ämne så att 

inte det kärnfulla budskapet i det som berättades skulle missas. Anteckningarna var ett stöd när 

följdfrågor skulle ställas för att inte behöva avbryta mitt i berättelsen för att ställa frågor. 

Intervjuerna avslutades med frågan: ”Är det något annat du skulle vilja berätta om din 

ryggsmärta som vi inte har pratat om?”. För att öka trovärdigheten i datainsamlingen nyttjades 

deltagarkontroll (member-checking) vilket innebar att författaren i slutet av varje intervjutillfälle 

sammanfattade vad informanten sagt för att intyga att det uppfattats korrekt.  

 3.3 Databearbetning och analys  

Analysen gjordes genom en induktiv innehållsanalys, beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004). Varje intervju gavs ett kodnummer i syfte att bevara informantens konfidentialitet. De 

inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren. Alla intervjuer lästes därefter 

igenom ett flertal gånger för att skapa en känsla av helhet i texten. Anteckningarna till varje 

intervju lästes igenom som komplement till det verbala budskapet som gavs via de inspelade 

intervjuerna. När materialet lästs igenom ett flertal gånger identifierades meningsbärande enheter: 

stycken i texten som berörde bemötande vid ryggsmärta. De meningsbärande enheterna lästes 

därefter igenom i följd för att skapa en djupare insyn i upplevelsen av vårdpersonals bemötande 

vid långvarig ryggsmärta. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i syfte att korta ner 

texten, dock utan att det kärnfulla budskapet försvann eller förändrades. Därefter skapades koder 

utifrån det centrala budskapet i den kondenserade texten. Koderna överfördes sedan till separata 

dokument och lästes därefter igenom ett flertal gånger och i och med detta identifierades koder 

med liknande innehåll som sedan grupperades in i subkategorier. Därefter lästes även 

subkategorierna igenom ett flertal gånger och subkategorier med liknande innebörd grupperades 

in kategorier (se exempel på meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier i tabell 
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1). Därefter gjordes en översyn av kategorier och subkategorier vilket möjliggjorde en bild av vad 

de alla hade gemensamt och på så vis utkristalliserades ett tema som kan ses som representativt 

för den latenta aspekten av upplevelsen av bemötandet vid långvarig ryggsmärta.  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder, subkategorier och kategorier.  

3.4 Etiska överväganden  
Vid studiens urval kunde informanterna eventuellt uppleva ett integritetsintrång då författaren 

sökte upp dem för att informera om studien och efterfråga om deltagande. Studiedeltagarna 

informerades dock vid tillfrågandet att de hade rätt att tacka nej till medverkan och att ett 

deltagande eller icke-deltagande i studien inte påverkade deras vård. Informanterna informerades 

också om att de efter ett inträdande i studien när som helst, utan att uppge anledning, kunde välja 

att dra sig ur studien. Informanternas integritet bejakades genom att de vid intervjutillfället 

tillfrågades om de ville berätta om sina upplevelser och erfarenheter. På så vis kunde 

informanterna själva avgöra hur mycket eller hur lite de ville delge av sina upplevelser (World 

Medical Association, 2015). Den information som erhölls under intervjuerna kodades och 

sammanställdes inom olika kategorier, vilket medförde att specifika upplevelser inte kan härledas 

till specifika informanter. Integritetsaspekten beaktades också vid val av citat som presenteras i 

studien så att de är av allmän karaktär och inte avslöjande i förhållande till specifika informanter. 

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala, Dnr: 2014/064.  

Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kod Subkategori Kategori 

sen är… jag har ju märkt 
dom gångerna man har 
legat inne att många 
gånger när dom går 
ronderna framför allt att 
dom är stressade, att 
det.. det känns som att 
det finns inte tid att 
kunna förklara riktigt 
ordentligt. [1] 
  
Och nu har jag haft, den 
här turen att få gå 
smärthanteringskursen 
som har fått lära mig lite 
mer då, att man eh… att 
smärtan inte beror på 
något mekaniskt, för 
man vill ju gärna ha en 
förklaring till smärtan. 
Och eh… alltså man vill 
ju har svar på sina 
frågor, så är det ju. Och 
när man inte kan få det 
så är det ju frustrerande. 
Ibland känns det som 
att, det är som att man 
inbillar sig, att man är 
hypokondrisk. [1] 
 
 
 

 

Jag har märkt att dom 
många gånger är 
stressade när dom går 
ronder och det känns 
som att det inte finns tid 
att kunna förklara 
ordentligt. 
 
 
 
 
 
 
Jag har haft tur som fått 
gå smärthanteringskurs 
och lärt mig att smärtan 
inte beror på något 
mekaniskt, för man vill 
gärna ha en förklaring 
till smärtan. När man 
inte får svar på sina 
frågor är det 
frustrerade. Det känns 
som att man inbillar sig 
och är hypokondrisk.  

 

Finns inte tid för läkarna 
att förklara ordentligt. 
 
Märker att läkarna är 
stressade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill ha förklaring till 
smärtan. 
 
Frustration utan svar.  
 
 
Känsla av att inbilla sig. 
 
Känsla av att vara 
hypokondrisk. 

 

Inte känna sig 
omhändertagen. 
 
Känslan av att ingen bryr 
sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bli misstrodd. 
 
 
Känslan av att ingen bryr 
sig. 
 
Bli misstrodd. 
 
Bli misstrodd. 

 

Önskan om bekräftelse 
 
 
Önskan om bekräftelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelsen av 
maktlöshet. 
 
Önskan om bekräftelse. 
 
 
Upplevelsen av 
maktlöshet. 
Upplevelsen av 
maktlöshet. 
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4. Resultat  
Totalt nio personer, fem kvinnor och fyra män, tackade ja till att delta i studien. Personerna var 

mellan 39 och 76 år gamla (medelålder 60 år) och hade haft ryggsmärtor mellan ett och 57 år 

(medelvärde 20 år). Alla hade nordiskt ursprung. Alla levde tillsammans med en partner, endast 

en hade barn som fortfarande bodde hemma. Sysselsättningsgraden varierade: vid 

intervjutillfället var alla deltagare sjukskrivna på grund av ryggsmärtan. Fyra personer arbetade i 

vanliga fall, en person var förtidspensionär, en person var arbetslös (på grund av ryggsmärtan) 

och tre personer var ålderspensionärer.   

Analysen av insamlad data utmynnade i temat utsatthet i mötet med vården och kategorierna 

upplevelsen av maktlöshet, önskan om bekräftelse samt känslan av krav i mötet med vården 

(tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text. Citat som särskilt anses exemplifiera de olika 

aspekterna av upplevelsen av bemötandet vid långvarig ryggsmärta har valts ut för att stärka 

autenticiteten i texten. Namnen på personerna är dock fingerade. 

 
 

TEMA 
 

UTSATTHET I MÖTET MED VÅRDEN 
 

 

KATEGORIER 
 

UPPLEVELSEN AV 

MAKTLÖSHET 

 

 

ÖNSKAN OM 

BEKRÄFTELSE 

 

KÄNSLAN AV KRAV I 

MÖTET MED VÅRDEN 

 

SUBKATEGORIER 
 

Bli misstrodd 
 

 

Känna sig 

omhändertagen 

 

Att behöva anpassa sig 

till vårdens 

förutsättningar 
 

 

Brist på tillit till vården 

 

 

Känslan av att 

ingen bryr sig 

 

Att behöva hitta styrka i 

sig själv 

 

Ensam i ett system 
 

Känna sig sedd 

som person 
 

 
 

  

Inte känna sig 

förstådd 
 
 

Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier.  
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4.1 Utsatthet i mötet med vården 
Huvudtemat i resultatet beskriver känslan av att vara utsatt i mötet med vården. Personerna med 

långvarig ryggsmärta upplevde sig på olika sätt maktlösa i situationen när de sökte vård vilket 

ofta ledde till känslor av vanmakt. Trots att de själva försökte förklara hur de mådde och vad de 

önskade hjälp med upplevde de istället att de fick anpassa sig till vårdens krav och 

förutsättningar, något som gjorde att de kände behov av egen styrka i mötet med vården. Känslan 

av utsatthet blev också påtaglig eftersom personerna uttryckte ett behov av bekräftelse i mötet 

med vården men ofta upplevde det precis motsatta. Trots detta upplevde personerna många 

gånger ett bra bemötande från vårdpersonalen men känslan av att inte kunna påverka sig egen 

situation gjorde att upplevelsen av utsatthet blev påtaglig. 

4.2 Upplevelsen av maktlöshet 

Personerna beskrev en maktlöshet i mötet med vården. Vårdpersonalens bemötande skapade en 

känsla av att bli misstrodd. Att inte bli trodd skapade ofta känslor av vanmakt och en brist på tillit 

till vården uppstod bland annat när patienterna kände sig svikna av vården. I upplevelsen av 

maktlöshet ingick också känslan av att vara ensam i ett system, där systemet i sig inte tillät den 

vård som personerna med långvarig ryggsmärta önskade.  

4.2.1 Bli misstrodd  
Personerna med långvarig ryggsmärta upplevde att det var svårt att få tillträde till vården när de 

sökte för sin ryggsmärta och kände sig misstrodda när de blev nekade tid för besök. Att behöva 

vara påstridig för att få vård upplevdes ta kraft och energi. Många personer uttryckte att de var 

tvungna att stå på sig för att bli inlagda för sina besvär, att de fick tjata och endast blev inlagda på 

nåder, vilket ledde till känslor av att inte vara trodd. Personerna upplevde en känsla av att inbilla 

sig och vara hypokondriska:  

”Dom kan till och med säga: Ja du SER ju inte ut att ha ont!”(Britta)    

Personerna beskrev att de ofta blev nekade undersökningar och att personalen uppgav att det var 

meningslöst då undersökningarna ändå inte skulle ge något resultat vilket gjorde att personerna 

inte kände sig trodda i sin smärta. Tanken om att ryggsmärtan behövde bevisas för att den skulle 

vara legitim förekom. Personerna själva tyckte att ryggsmärta med fysiologiska förklaringar var 

mer trovärdig och de upplevde att även vårdpersonalen hade samma uppfattning. När 

vårdpersonalen uttryckte eller antydde detta skapade det en känsla av att bli misstrodd: 

”Jag har hört rykten om att man kallar patienter som man inte hittar fel på för psykpatienter, 

alltså att dom vill ha tabletter och kommer hit. Jag har inte känt det bemötandet själv men 

tanken gick” (John). 

Upplevelsen av att bli misstrodd behövde inte enbart baseras på verbal kommunikation. 

Personerna uttryckte att det märktes på personalens beteende, i deras ansiktsuttryck och 

kroppsspråk:  

 ”Man ser det på minerna på dom när jag säger att jag har ont och måste ha en tablett 

 till. Det blir så uppenbart” (Ulla).  

Några personer upplevde att de blev mer trodda som äldre än som yngre, troligen på grund av att 

vårdpersonalen hade större förståelse för att personer har mer sjukdomar och besvär som äldre - 

som yngre förväntas man vara frisk. Likaså reflekterade en del personer med en allvarlig 
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sjukdomsdiagnos utöver ryggsmärtan att de blev tagna på större allvar efter att de fick den 

allvarliga diagnosen. De upplevde då att vårdpersonalen var rädda för att göra fel och att de blev 

mer lyssnade till. Personerna, framför allt de kvinnliga, reflekterade också över sitt utseende i 

samband med att de sökte vård. De upplevde att de blev tagna på mindre allvar om de klädde upp 

sig eller sminkade sig när de skulle träffa en läkare. De fick känslan av att vårdpersonalen då 

misstrodde att de hade ont eftersom att de såg pigga och fräscha ut.  

Personerna med långvarig ryggsmärta upplevde att de var i beroendeställning och att de inte fick 

någon hjälp från hälso- och sjukvården vilket gav en känsla av vanmakt. De beskrev att de ofta 

blev hemskickade när de sökte för sina besvär, att besvären förminskades eller nonchalerades, 

vilket ledde till en känsla av att inte kunna påverka sin situation och att det inte var någon idé att 

säga något mer. När sjukvårdspersonalen förminskade deras besvär och upplevelser, eller till och 

med skämtade om besvären kände sig patienterna misstrodda:  

”Det kändes inte bra, jag tror att han [läkaren] skämtade men jag blev arg då jag hade haft 

ont så länge. Det var inget bra bemötande.” (John) 

Personerna upplevde att de litade på läkarens kunskaper, samtidigt som någon tyckte sig få fel 

behandling, exempelvis erbjudas hemtjänst istället för hjälp med smärtproblemen. Vissa gånger 

kände personerna att läkaren redan från början hade ståndpunkten att vården inte kunde göra 

något för dem vilket gav en känsla av vanmakt: 

Känslan jag får, det är ju att ”ryggar” det är väldigt besvärligt både på vårdcentraler och jag 

menar, sjukgymnasten – det är ju säkert 70-80 % av deras jobb.. och vårdcentralläkare… det 

känns ungefär som att dom inte vill befatta sig med det riktigt. (Leif) 

4.2.2 Brist på tillit till vården  
I och med de negativa upplevelserna i mötet med vården upplevde personerna med långvarig 

ryggsmärta ibland en brist på tillit till vården. Bristen på tillit uppkom när personerna kände sig 

svikna, när vårdpersonal gav olika budskap eller när vårdpersonalen ändrade sig. Flera av 

personerna uppgav att de inte hade blivit hörda i sina önskningar om hur de ville bli vårdade. 

Vården gavs istället utifrån personalens premisser även då personerna tydligt talade om att de inte 

kunde medverka på det sätt som personalen ville på grund av smärtan i ryggen. Personerna 

beskrev att de blev tvingade att ligga i oerhört smärtsamma positioner under 

röntgenundersökningar trots att de skrek och grät och tvingades att gångträna trots att de inte ville 

och uppgav att de inte kunde. Personerna reflekterade över att det måste finnas andra sätt men att 

vårdpersonalen är så fast i sina rutiner att de inte lyssnar på patienterna. Vårdpersonalen var ofta 

påstridig men kunde ändra sig och göra som personen ville efter att de själva sett att det inte gick: 

”Jag kan inte förlåta dom för det, det MÅSTE finnas andra sätt, det blev ändå inga 

[röntgen]plåtar på deras sätt. När dom såg det ändrade dom sig och sa att jag skulle 

röntgas stående – DÅ gick det!” (Anne-Catrine) 

Efter sådana händelser tappade personerna tilliten till vården och vissa personer vägrade till och 

med att söka vissa vårdgivare då de inte kände något förtroende för dem. Personerna upplevde en 

vanmakt i situationer där vårdpersonalen tvingade dem att göra saker som de inte ville eller 

upplevde att de inte kunde. Känslan av vanmakt skapade ofta en uppgivenhet hos personerna som 

kände att det inte spelade någon roll vad de sa eller gjorde i och med att sjukvårdspersonalen inte 

kunde förstå deras problem eller göra något år det:  



 

13 
 

”Jag känner mig blasé eftersom att jag vet att jag inte kan göra någonting åt det. Jag kan 

bara acceptera att dom inte gör någonting, jag kan ju inte förändra det” (Fredrik) 

Personerna kände rädsla när de blev erbjudna fel hjälp och när vårdpersonalen saknade kunskaper 

om dem eller deras hälsotillstånd. De reflekterade också kring att vården kunde skilja sig otroligt 

mellan olika vårdgivare, vilket skapade brist på tillit:  

När jag har legat på andra kliniker så har dom kommit med varma rispåsar, varma vattenhandskar, 

stått och dragit på mig… Har jag gråtit har dom suttit hos mig. Liksom för att prata bort mig och 

få fram glada tankar istället. På den här avdelningen har INGEN gjort det. Så man ser ju att det 

kan skilja så från avdelning till avdelning, man blir nästan rädd alltså. (Ulrika) 

 4.2.3 Ensam i ett system  

Personerna med långvarig ryggsmärta kände sig ofta slussade mellan olika instanser i ett 

sjukvårdssystem där ingen kunde eller ville ta ansvar för helheten av deras vård. De kände sig 

uppdelade i småbitar där varje specialist endast såg sin del av ett ofta komplext problem:   

”Våra specialister är duktiga men ibland har dom skygglappar” (Ulla)   

Samverkan mellan olika specialistkompetenser minskade känslan av ensamhet i hälso- och 

sjukvårdssystemet. Dock kunde personerna känna sig ensamma även då de vårdades inom en 

enskild specialitet om de blev tvungna att byta läkare ofta. Bristen på kontinuitet gjorde att de 

upplevde att ingen såg helheten i deras problem, vilket var särskilt framträdande hos personerna 

med lång sjukdomshistoria. Även sjukvårdssystemet som sådant att det är styrt av lagar och 

förordningar skapade en känsla av ensamhet:  

 ”Men jag känner att dom inte bryr sig för att det är utom deras räckvidd. Dom måste  ju 

 följa Socialstyrelsens normer, inte handla utav egen vilja och lust” (Fredrik) 

 Känslan av att vara ensamma i ett system uppkom också när personerna upplevde att 

vårdpersonalen inte tyckte att de skulle söka vård hos just dem. Personerna kände sig ofta i vägen 

och på fel plats:  

”Sen skulle jag hem då. Det blir ju tvunget – jag får ju inte ligga här och ta en plats.” 

(Maria) 

4.3 Önskan om bekräftelse 
I mötet med hälso-och sjukvårdspersonalen hade personerna med långvarig ryggsmärta en önskan 

om bekräftelse. De ville känna sig omhändertagna och sedda som personer men upplevde 

stundtals att ingen förstod eller brydde sig om dem. 

4.3.1 Känna sig omhändertagen  
Något som uppfattades positivt i mötet med vården var när personerna med långvarig ryggsmärta 

kände sig omhändertagna. Ett omhändertagande bemötande skapade känslan av att få en bra 

vård. Personerna kände sig omhändertagna när vårdpersonalen behöll sitt lugn och tog sig tid 

även om de var stressade. Det gav också en känsla av att vara omhändertagen när personerna 

kände att personalen gav omsorg och omtanke utan att de själva behövde efterfråga den. 

Vårdpersonalen beskrevs ofta som vänlig och snäll vilket var viktiga komponenter i vårdandet. 
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Personerna lyfte också vikten av att personalen skulle ha lite humor och att de trots en allvarlig 

situation behövde den typen av bemötande:  

”Vissa läkare kan ju vara väldigt skojfriska samtidigt som dom menar allvar. Samtidigt, 

då blir ju samtalet mycket trevligare mellan båda två. Det blir det ju.” (Ulrika) 

För att känna sig omhändertagen var det också viktigt för personerna att veta att de fick 

läkemedel när de hade ont och att de blev inlagda på sjukhus när de kände att de behövde det. Det 

var också betydelsefullt att vårdpersonalen följde upp behandlingar och förvissade sig om att de 

verkligen var till hjälp:  

Jag vet att man aldrig kan bli helt smärtfri, det har ju heller aldrig varit. Han [läkaren] hjälpte mig 

liksom.. testade sig fram vilken grad som behövdes, skickade inte bara på ”30 morfin” till 

exempel, utan stegade sig in och kom till slut i rätt läge. (Ulrika) 

Personerna kände sig också omhändertagna när de upplevde sig hamna rätt i vårdsystemet och 

när olika vårdgivare samverkade för att ge dem en vård mer baserad på en helhetssyn: att någon 

såg dem mer som personer istället för endast deras diagnos.  

4.3.2 Känslan av att ingen bryr sig  
En negativ aspekt av vårdpersonalens bemötande var när det resulterade i att personerna med 

långvarig ryggsmärta kände att ingen brydde sig om dem. De tyckte ofta att ingen tog sig tid att 

förklara saker för dem, att läkarna ibland var stressade och otrevliga i sitt bemötande och att 

vårdpersonalens fokus på att utföra arbetet enligt särskilda rutiner var viktigare än att lyssna på 

patienten. När personalen var för stressad ledde det till att personerna inte tyckte att de fick 

tillräckligt med information:  

”Jag har märkt att dom många gånger är stressade när dom går ronder och det känns som att 

det inte finns tid att kunna förklara ordentligt.” (John) 

Just stress nämndes frekvent som en orsak till otrevligt bemötande och gav personerna en 

förklaring till varför personalen betedde sig som de gjorde, även om personerna fortfarande 

tyckte att det var fel. Personerna kunde uppleva att läkarna inte var insatta i deras diagnoser, 

problem och önskemål om behandling. Personerna beskrev att de inte alltid fick hjälp med de 

saker som de själva ansåg var viktigast vilket bland annat gav känslan av att ingen riktigt brydde 

sig. En person beskrev att hon hade blivit förskriven antidepressiva läkemedel i samband med sin 

ryggsmärta trots att hon själv ansåg att hennes förtvivlan berodde på själva ryggsmärtan:   

”Jag hade nog sagt en dum sak, men jag kände så när jag inte fick respons på det här. Jag 

frågade doktorn om nästa steg var döden och det var då hon satte in antidepressiva 

medel.”(Ulla) 

Personerna tyckte ofta att vårdpersonalen var dåliga på att ge förslag på olika 

behandlingsmöjligheter och när vårdpersonalen inte förstod det som personerna själva ansåg var 

det problem som de behövde hjälp med uppstod känslan av att ingen egentligen brydde sig.   

4.3.3 Känna sig sedd som person  
Personerna med långvarig ryggsmärta kände sig sedda som personer när vårdpersonalen såg dem, 

lyssnade in dem och tog dem på allvar. Upplevelsen av att bli sedd och trodd uppnåddes på olika 

sätt. Ibland uttryckte personalen att de förstod personen och trodde på denne, ibland var det 
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vårdpersonalens handlingar som var viktiga uttryck för positiv bekräftelse. Personalen kunde 

bland annat bekräfta personerna genom att lyssna in, anpassa sitt förhållningssätt till personens 

specifika behov och visa empati för dennes situation:  

Dom visar ju empati, dom bryr sig. Särskilt undersköterskorna och syrrorna. Dom jobbar ju 

naturligtvis i det här yrket för att dom bryr sig om människor. Så dom bryr sig naturligtvis. Det 

gör läkaren också när dom kommer in på ronden och man har riktigt ont och så. (Fredrik) 

Personerna kände sig också sedda när personalen bad om ursäkt för ett dåligt bemötande med 

förklaringar om att det berodde på tung arbetsbörda eller stress. För att känna sig sedd som 

person var det också viktigt att bli bekräftad i sin rätt att söka vård för sina besvär:  

”Hon [läkaren] har aldrig trott att jag har varit en sådan som vill springa hos doktorn jämt 

– om det nu finns sådana, jag har svårt att tro det” (Britta). 

4.3.4 Inte känna sig förstådd 
Personerna med långvarig ryggsmärta upplevde att de inte alltid fick förståelse i mötet med 

hälso- och sjukvården, vilket i sin tur kunde ge upphov till olika känslor. Personerna tyckte att det 

var negativt när personalen ställde för mycket frågor när de hade väldigt ont, just på grund av att 

de tyckte att personalen borde förstå bättre:  

Det kändes för jäkligt att läkaren inte förstod att jag hade ont, han borde förstå. Han 

kunde ha sagt att han kunde återkomma när smärtan lugnat ner sig men han fortsatte att 

fråga mig saker .... Dom gångerna blir man frustrerad .... (John). 

Personerna kände sig inte heller förstådda när de blev skuldbelagda för sina besvär. En person 

hade haft ryggsmärta i hela sitt liv, även som ung då hon också var smalare. Hon upplevde att 

vårdpersonalen skyllde hennes ryggproblem på hennes vikt, vilket gav upplevelsen att de varken 

förstod henne eller hennes livssituation som helhet. Upplevelsen av att vårdpersonalen inte 

förstod problemen, eller när personerna inte fick vara delaktiga i vården, gjorde bland annat att de 

kände sig ledsna, oroliga och rädda:  

Man blir SÅ hjälplös! .... Man är SÅ beroende, man är i beroendeställning. Att man ska få dom 

där tabletterna, sprutorna eller.. lite lindring. Och det är inte självklart! Åh, man blir rasande och 

förtvivlad! Jag gråter och börjar tänka ”nej, nu orkar jag inte längre (Britta).  

Om personerna erbjöds hjälp upplevdes den ofta som otillräcklig. Personerna kände till stor del 

att vårdpersonalen inte förstod deras smärta eller den behandling som krävdes och kände stor 

vanmakt när de var tvungna att vara beroende av vårdpersonalen:   

”Medicinerna har jag då inte med mig och det innebär ju att DOM måste hjälpa mig. Och 

dom förstår inte den situationen många gånger.” (Ulrika) 

Personerna med långvarig ryggsmärta ville ha en förklaring till smärtan och komma i 

samförstånd med vårdpersonalen så att de strävade mot samma mål. Personerna kände sig 

frustrerade utan svar, som ibland saknades på grund av utebliven samverkan mellan dem och 

vårdpersonalen. Personerna uppgav att de meddelade personalen när de behövde hjälp men att det 

var svårt att förklara smärtan, vilket gav en känsla av vanmakt och att inte kännas sig förstådd. 

De ville dock att personalen skulle lyssna och vara ärliga i sin respons:   



 

16 
 

 Jag kan förstå läkarna också – när dom inte KAN. Men många gånger kunde dom vara mer 

tillmötesgående eller förklara VARFÖR. Jag får inget svar tycker jag. Dom har svårt att säga: 

”Det vet jag inte”, det har jag nästan aldrig hört. Det är mycket prestige, särskilt förr. Det skulle 

kännas bättre inombords om dom förklarade mer .… (Britta) 

4.4 Känslan av krav i mötet med vården 
I mötet med hälso- och sjukvården upplevde personerna med långvarig ryggsmärta att det 

uppkom krav på olika sätt. Personalens bemötande var på sådant sätt att personerna kände sig 

tvungna att anpassa sig till vårdens förutsättningar och att de ofta behövde en styrka i sig själva 

för att klara svåra motgångar.  

4.4.1 Att behöva anpassa sig till vårdens förutsättningar  
Personerna med långvarig ryggsmärta hade ofta en lång vårderfarenhet med ett flertal kontakter 

med hälso- och sjukvården i sin bakgrund. De hade lärt sig att läsa av sjukvårdspersonalens 

arbetssituation och valde att anpassa sig till och acceptera den. De reflekterade kring att de hade 

en förståelse för att det inte fanns tid för vissa saker och de försökte ofta att klara sig en liten 

stund själva trots att de hade mycket ont. De hade heller inga förväntningar på att personalen 

skulle ha tid att bry sig så mycket om dem eller att personalen skulle ha möjlighet att hjälpa dem:  

 ”Dom är så luttrade. Jag förväntar mig inte att dom ska reagera någonting.” (Fredrik) 

Personerna med långvarig ryggsmärta hade också förståelse för att personalens privatliv kunde 

påverka bemötandet av dem och de kunde acceptera att en personal såg sur ut då de härledde det 

till att han eller hon säkert hade privata problem. De reflekterade också över personalens 

arbetsbelastning och att personalen inte kunde styra över att det var många patienter som behövde 

hjälp samtidigt.  Personerna med långvarig ryggsmärta reflekterade också över att det fanns ett 

beroendeförhållande mellan hur de själva betedde sig och hur personalen gav gensvar. De uppgav 

att de förstod att personalen kanske hade svårt att vara trevliga mot en patient som var otrevlig 

och skrek och de funderade mycket kring hur de själva var i mötet med vården:  

”Om jag är vresig och dum så vet jag inte om jag skulle kunna vara jättevänlig tillbaks. 

Professionell ska man ju vara, men vi är ju människor.” (Anne-Catrine) 

 4.4.2 Att behöva hitta styrka i sig själv  

Då personerna med långvarig ryggsmärta inte alltid kände sig förstådda eller omhändertagna i 

mötet med vården fann de ofta en styrka i sig själva. Flera personer betonade att de kände sin 

kropp och hur den fungerade och att de själva visste sitt mål framåt, något som gav en känsla av 

styrka. Många upplevde en frustration när vårdpersonalen inte förstod eller lyssnade, men i och 

med den egna styrkan fann de kraften att vara envisa och förklara flera gånger tills de upplevde 

att vårdpersonalen förstod. Flera personer hade också en stark bild av hur de var som personer 

vilket gjorde att de enklare hade kraft att ifrågasätta behandlingsförslag som de själva inte kände 

sig bekväma med. Ibland kunde den egna styrkan vara hindrande för personerna då de inte ville 

visa sig svaga och funktionsnedsatta och därför tog i mer än de egentligen orkade, vilket i sin tur 

kunde försvåra för vårdpersonalen att förstå deras smärta då personerna ofta dolde den: 

 Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig och det gör att jag ställer till det för mig 

 själv. Om någon säger: ”sitt ner och ta det lugnt eftersom att du har ont” så gör  jag istället lite för 

 mycket för att visa att jag inte är handikappad (John). 
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5. Syntes 

Personer med långvarig ryggsmärta upplever en utsatthet i mötet med hälso- och sjukvården. 

Känslan av utsatthet baseras bland annat på känslor av vanmakt som uppstår när personerna 

bemöts på ett misstroende sätt och när personerna inte känner att de kan påverka sin egen 

situation. Många gånger upplever personerna en brist på tillit till vården då de vid upprepade 

tillfällen har känt sig svikna av vården då de inte blivit tagna på allvar. De upplever också en 

ensamhet i sjukvårdssystemet där varje specialitet ser sin del av problemet men inte personen 

som helhet. Det uppstår ambivalenta känslor där personerna med långvarig ryggsmärta både 

känner sig omhändertagna och sedda som personer, samtidigt som de beskriver känslor av att 

ingen förstår eller bryr sig om dem. Många gånger upplever personerna med långvarig 

ryggsmärta att de själva måste hitta styrka inom sig och att de är tvungna att anpassa sig till 

vårdens förutsättningar istället för att vården anpassas efter deras behov. 

6. Resultatdiskussion  
Deltagarna i denna studie hade alla nordiskt ursprung och var i relativt likartad ålder. Ryggsmärta 

är dock ett globalt problem och det kan uppstå i alla åldrar. Det är vanligast i åldern 40 till 80 år 

(Hoy et al., 2012) vilket överensstämmer med gruppen i denna studie där åldern på 

studiedeltagare varierade mellan 39 och 76 år. I resultatet i denna studie framkommer att personer 

med långvarig ryggsmärta upplever en känsla av utsatthet i mötet med vården. De känner sig 

utlämnade till vårdpersonalens beslut och bedömning av deras tillstånd och upplever inte alltid att 

de får förståelse för sin unika situation. I studien blir känslan av utsatthet ofta påtaglig när 

vårdgivaren tar beslut om behandling, behov av sjukhusvård och medicinering utan att 

personerna med långvarig ryggsmärta känner att de blir lyssnade till och delaktiga i sin egen 

vård. Att bli hörd och ingå i ett partnerskap är grunden för en personcentrerad vård (McCane & 

McCormack, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2010), något som förhoppningsvis kan ge 

bättre förutsättningar för en mindre känsla av utsatthet i mötet med vården.  

 

Personerna med långvarig ryggsmärta kände utsatthet, maktlöshet och misstro i vårdmötet. 

Tidigare forskning påvisar att en stigmatiserad bild av ryggsmärta kan skapa misstro från andra. 

Misstron kan leda till känslor av skuld hos personen med ryggsmärta, bland annat i samband med 

arbetsoförmåga (Slade, Molloy & Keating, 2009). Ett par studiedeltagare i denna studie uttryckte 

att de verkligen ville arbeta igen men det var inget ämne som diskuterades djupare och ingår inte 

i studiens resultat. Personer med långvarig ryggsmärta utgör en stor kostnad för samhället, bland 

annat genom kostnadsförluster på grund av sjukfrånvaro (Tymecka-Woszczerowicz et al., 2015). 

Tidigare forskning visar också att personer med långvarig ryggsmärta upplever skuld vid 

sjukskrivning och pressade att återgå till arbete (Ryan, Lauchlan, Rooney, Martins & Gray, 

2014). Det kan diskuteras om upplevelsen av misstro i denna studies resultat till viss del kan vara 

kopplat till känslor av skuld relaterat till arbetsoförmåga även om det inte lyfts i större 

utsträckning. 

 

Personerna med långvarig ryggsmärta önskar en samverkan med vårdpersonalen och att arbeta 

mot ett gemensamt mål. I ett flera tidigare studier framkommer att personer med kroniska besvär 

önskar samsyn med vårdpersonalen och att personalen sätter sig in i patientens livssituation och 

unika upplevelser (Upshur, Bacigalupe  & Luckmann, 2010; Howarth et al., 2014). När 

personerna i denna studie saknade dialog med vårdpersonalen uppstod känslor av frustration 
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vilket troligen kunde minskas med ett annat förhållningssätt i mötet med dessa personer. Även 

tidigare forskning har visat att dåligt samspel mellan patient och vårdgivare kan leda till oro och 

osäkerhet (Fox & Chesla, 2008; Jangland, 2011). En tidigare studie visar också att vårdpersonal 

ger mindre information, färre råd och visar mindre empati för personer med långvarig ryggsmärta 

jämfört med personer som har akuta ryggbesvär (Gullbrandsen, Bjarke-Madsen, Saltyte-Benth & 

Laerum, 2010). Det har också tidigare framkommit att en god relation mellan vårdgivare och 

patient är nödvändig för att uppnå bra smärtbehandling vid långvarig smärta (Matthias et al., 

2010). Samtidigt beskrivs att vårdpersonal ibland har svårt att avgöra trovärdigheten i patientens 

smärtbeskrivning, vilket kan påverka relationen (ibid.). En möjlig förklaring till att det negativa 

kommunikationsmönstret uppstår är att den stigmatiserade synen på patientens besvär skapar en 

barriär i kommunikationen vilket försvårar för en personcentrerad vård. En tidigare studie om 

relationen mellan patient och vårdgivare vid långvarig sjukdom har visat att en negativ relation 

mellan vårdtagare och vårdgivare påverkar den vårdsökande personens upplevelse av hälsa. 

Personer som upplevde en bra relation med sin vårdgivare kände större trygghet och hade större 

möjlighet att kunna hantera sina besvär (Fox & Chesla, 2008). Att som vårdpersonal visa att man 

tror på patientens smärta är avgörande för att bygga upp ett förtroendefullt partnerskap som sedan 

ligger till grund för en personcentrerad vård (Howarth et al., 2014). 

 

Att vårdpersonalen gav få förslag om vidare utredningar kan ha lett till ytterligare känsla av 

misstro hos patienterna eftersom att de inte hade, eller fick, någon diagnos som legitimerade 

smärtan. Tidigare studier bekräftar att patienter med långvarig ryggsmärta upplever berättigande 

av smärtan när det finns fysiologiska bevis för den (Glenton, 2003; Slade et al., 2009). Matthias 

et al. (2010)  beskriver att vårdpersonal kan uppleva en frustration och en känsla av skuld i mötet 

med patienter med långvarig smärta. Känslor av frustration och skuld i mötet med patienten kan 

tänkas resultera i att personalens känslor kan bli synliga för patienten och uppfattas felaktigt, 

något som skulle kunna förklara varför patienterna i denna studie ibland upplevde ett dåligt 

bemötande. Ett gemensamt förhållningssätt gentemot ryggbesvären och en plan för behandling 

som skapats i samförstånd mellan vårdgivare och patient skulle möjligen kunna minska känslan 

av vanmakt hos patienten och förbättra vårdrelationen, vilket skulle vara en vinst för så väl 

patient som personal. 

 

Personerna med långvarig ryggsmärta upplevde ibland att de blev erbjudna hjälp med andra saker 

än det som de själva ansåg att de behövde hjälp med. Likande resultat fann Jangland (2011) i en 

intervjustudie från en kirurgavdelning, där patienterna erbjöds hjälp men upplevde sig sakna den 

hjälp eller stöd som önskades. Det är möjligt att det kan skilja sig mellan patientens upplevelse av 

hjälpbehov och vårdpersonalens uppfattning. Det är viktigt att personalen sätter sig in i patientens 

situation och försöker förstå problemet så som patienten ser det, något som kan vara möjligt om 

vården baseras på ett personcentrerat förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I 

denna studies resultat beskrev framför allt de kvinnliga personerna att de kände sig mer 

misstrodda om de klädde upp sig vid vårdbesöket. Det var också en kvinna som upplevde sig 

tystad med medicin då hon erbjöds antidepressiv behandling vid smärtan. Det finns beskrivet i 

tidigare forskning att vårdpersonal skattar mäns och kvinnors smärta lika men vid val av 

behandling ges i större utsträckning analgetika till männen och ångestdämpande läkemedel till 

kvinnorna (Hirsh, Hollingshead, Matthias, Bair & Kroenke, 2014). Orsakerna till att skillnader 

mellan könen görs kan till stor del bero på genusföreställningar kopplat till smärta, där kvinnor 

traditionellt sett ses som känsligare och männen som tåligare. Dessa föreställningar finns både 

hos vårdpersonalen och personerna som söker vård. Det kan uppstå problem i kommunikationen 
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om patienten på grund av genusförställningar inte uttrycker sin smärta på ett sätt som 

vårdpersonalen kan förstå. Likaväl kan det skapa problem om vårdpersonalen på grund av 

genusföreställningar inte ställer samma frågor till kvinnliga och manliga patienter (Johansson, 

2004). En personcentrerad vård bygger på personens individuella önskemål och förutsättningar 

(McCane & McCormack, 2013) och bör därför inte påverkas av stereotypa genusföreställningar. 

Det finns dock beskrivet tidigare att människan är djupt präglad av sociala föreställningar om hur 

en kvinna respektive man är och bör vara vilket kräver att vårdpersonal ständigt reflekterar över 

sitt förhållningssätt och bemötande utifrån egen förförståelse (Smirthwaite, 2007).  

 

Personerna med långvarig ryggsmärta upplevde sig ensamma i ett system, samtidigt som de även 

upplevde sig bra bemötta och omhändertagna. Personerna i denna studie upplevde också att de 

behövde anpassa sig till vården och dess förutsättningar och accepterade att vårdorganisationen 

och vårdpersonalen inte kunde göra mer för dem. Samtidigt uppgav de att vårdpersonalen var 

fantastisk och att de blev bra bemötta när de sökte vård, något som kan tolkas som 

motsägelsefullt. Det finns tidigare beskrivet att det ibland inte spelar någon roll om ett 

personcentrerat förhållningssätt sker på individnivå mellan vårdtagare och vårdgivare om inte 

hälso- och sjukvårdsorganisationen är strukturerad utifrån ett personcentrerat perspektiv (Morgan 

& Yoder, 2012; McCane & McCormack, 2013). Skillnaden mellan organisationens strukturella 

perspektiv och den enskilda vårdgivarens förhållningssätt kan vara en förklaring till den 

ambivalenta känslan av att vara bra bemött och samtidigt ensam i systemet. Detta ger 

indikationen av att hälso- och sjukvården som organisation behöver anpassas utifrån ett 

personcenterat perspektiv. Ett skifte från att patienten ska anpassa sig till vården till att vården 

skall anpassa sig till patienten kan bli möjligt i Sverige i samband med att en ny lag (Patientlag 

2014:821) har trätt i kraft, där patientens ställning och rätt till delaktighet i vården stärks genom 

lagstiftning. Att lagstiftningen tydlig talar om att vården skall utgå från den vårdsökandes 

perspektiv kan kanske minska risken att både personen som söker vård och vårdpersonalen 

upplever vårdmötet dåligt, vilket kan vara troligt vid ett icke-personcenterat förhållningssätt i 

mötet med personer med långvarig ryggsmärta. För att bryta ett negativt mönster kan det vara 

viktigt att som vårdgivare förstå de vårdsökandes upplevelse av missnöje av vårdrelationen och 

sedan använda den förståelsen till att skapa förbättringar inom sjukvården (Jangland, 2010).  

 7. Metoddiskussion  
Studien gjordes utifrån en deskriptiv design med kvalitativ ansats vilket lämpar sig för att 

beskriva upplevelser (Polit & Beck, 2012), i det här fallet vårdpersonals bemötande av patienter 

med långvarig ryggsmärta. 

Ett bekvämlighetsurval gjordes vid rekrytering av informanter. Det hade varit mer ändamålsenligt 

att göra ett strategiskt urval för att få en så brett perspektiv på upplevelsen som möjligt (Polit & 

Beck, 2012), något som dock inte var genomförbart då det hade varit allt för tidsomfattande. För 

att samla in en mer varierad grupp informanter hade det också varit studien till gagn att söka 

informanter på annat sätt än på vårdavdelning då relativt många patienter inte blir inlagda när de 

söker för ryggsmärta. Den studerade gruppen var homogen på så sätt att alla deltagare hade 

nordiskt ursprung och till stor del i likartad ålder. En homogen grupp kan underlätta överförandet 

av resultatet till liknande grupper (Polit & Beck, 2012), men det hade bidragit med större 

mångfald till studien om en mer varierad grupp hade studerats.  
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Många informanter hade svårt att prata om bemötandet i samband med att de sökte vård. Det kan 

därför diskuteras om det var optimalt att undersöka upplevelsen av vårdpersonalens bemötande i 

samband med att patienterna var beroende av vårdgivaren. Det är möjligt att situationen 

hämmade informanterna från att uttrycka allt de önskade (Polit & Beck, 2012). Fördelen, och 

författarens intention, var dock att intervjua personerna vid ett tillfälle där de det som studerades 

var aktuellt. På så sätt kan det ha varit enklare för personerna att delge sina upplevelser så som de 

var upplevda och inte upplevelsen så som de mindes den. Studiens resultat stärks av att 

informanterna valde att berätta både om den pågående upplevelsen vid det aktuella vårdtillfället 

och om tidigare upplevelser, samt att det fanns en kongruens mellan berättandet om upplevelsen i 

nutid och tidigare upplevelser. Att författaren själv var yrkesverksam som sjuksköterska på 

kliniken där informanterna rekryterades kan ha påverkat hur mycket information informanterna 

var villiga att dela med sig av (Polit & Beck, 2012). Författaren betonade dock sin roll som 

forskare inför intervjuerna, både verbalt och genom att alltid vara privatklädd vid 

intervjutillfällena, och ingick inte heller i vården av informanterna under tiden för studien.  

För att undersöka bemötande inom vården kunde möjligen ett annat tillvägagångssätt för 

datainsamling varit mer lämpat, exempelvis anonyma frågeformulär där studiedeltagarna även 

kunde uttrycka sig i fritext. Det är möjligt att ett sådant sätt att insamla data kunde ge en ännu 

sannare bild av det som studerats då studiedeltagarna kunnat uttrycka sig helt anonymt. Även 

fokusgrupper hade kunnat fungera väl, där studiedeltagarna troligen hade bekräftat varandras 

upplevelser vilket eventuellt hade kunnat bidra till ett ännu rikare material (Polit & Beck, 2012).  

I skapandet av subkategorier och kategorier var ambitionen att koderna endast skulle passa in i en 

subkategori i enlighet med beskrivning av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

skapandet av koder, subkategorier och kategorier fördes en kontinuerlig dialog mellan författaren 

och två forskare för att minska risken för att resultatet blev allt för präglat av författarens egen 

förförståelse och subjektiva tolkning (Polit & Beck, 2012; Curtin & Fossey, 2007) även om all 

kvalitativ forskning anses vara ett resultat av just någon form av tolkning (Polit & Beck, 2012). 

Citat från intervjuerna presenteras därför frekvent i resultatet för att stärka autenticiteten i texten.  

Studiens trovärdighet stärks genom att författaren strävade efter att ge en fyllig metodbeskrivning 

där de olika stegen i analysfasen redovisas genom presentation av meningsbärande enheter, hur 

de kondenserats och hur kategorier skapats utifrån dessa (Curtin & Fossey, 2007, Elo & Kyngäs, 

2007, Graneheim & Lundman, 2004) samt att författaren använde sig av member checking både 

under datainsamlingen och under analysfasen (Curtin & Fossey, 2007). För att stärka 

pålitligheten i studien har ett konsekvent förhållningssätt under datainsamlingen eftersträvats 

genom att frågor som berörde samma områden ställts till alla deltagarna (Polit & Beck, 2012).  

Studiens tillförlitlighet grundas också på om resultatet är överförbart till andra grupper eller 

platser (Graneheim & Lundman, 2004), därför ges utförliga beskrivningar av studiemiljön, 

deltagarna, datainsamlingen och analysmetoden, vilket möjliggör antaganden om resultatets 

överförbarhet till andra sammanhang. Slutligen stärks studiens tillförlitlighet genom att citat som 

reflekterar upplevelsen av bemötandet vid långvarig ryggsmärta presenteras i resultatet (Polit & 

Beck, 2012).  
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8. Konklusion 
Patienter med långvarig ryggsmärta upplever ofta en utsatthet i mötet med hälso- och sjukvården. 

Utsattheten grundar sig i känslor av maktlöshet, önskan om bekräftelse och att behöva anpassa 

sig till hälso- och sjukvårdens krav. Personerna med långvarig ryggsmärta önskar bli sedda och 

bekräftade i sitt möte med vården, de vill också bli trodda i sin smärta så som de beskriver den. 

Personerna i denna studie beskriver känslan av utsatthet bland annat utifrån att bli misstrodd, 

oförmåga att kunna påverka sin egen situation, ensamhet i ett vårdsystem som inte är flexibelt 

utifrån den egna situationen och känslan av att ingen bryr sig om dem.  Även tidigare forskning 

visar att misstroende bemötande baserat på en stereotyp stigmatiserande bild av personer med 

långvarig ryggsmärta kan skapa negativa spiraler, där både vårdgivare och vårdtagare kan 

uppleva känslor av frustration. Följden blir ofta att personen med ryggsmärta istället för att känna 

sig hjälpt lämnar vårdmötet med känslor av besvikelse, maktlöshet och försämrat självförtroende. 

Det är därför av stor vikt att alla inom hälso- och sjukvården som möter personer med långvarig 

ryggsmärta skapar en förståelse för att det egna förhållningssättet i mötet med denna patientgrupp 

kan vara avgörande för hur personen kommer att kunna hantera sina besvär. Förhoppningsvis kan 

ett personcenterat förhållningssätt minska de negativa upplevelserna av bemötandet inom hälso- 

och sjukvården. 

9. Kliniska implikationer 
För att kunna bedriva en personcentrerad vård krävs bland annat kunskap om personens egen syn 

på sitt hälsotillstånd och sina egna resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010), dessutom 

måste hälso- och sjukvårdsorganisationen vara anpassad till ett personcentrerat förhållningssätt 

(Morgan & Yoder, 2012; McCane & McCormack, 2013). För personer verksamma inom hälso- 

och sjukvården skulle detta kunna innebära en annan typ av dialog med patienter med långvarig 

ryggsmärta där större fokus läggs på patientens upplevelse av problemet, exempelvis genom 

fylligare omvårdnadsanamnes. Att samtidigt bekräfta patientens upplevelse, både med verbal och 

icke-verbal kommunikation motverkar förhoppningsvis patientens känsla av att bli misstrodd. För 

att gå vidare i behandling av smärtan bör patienten vara delaktig. Även om vården och 

vårdpersonalen inte kan eliminera ryggsmärtan helt krävs ärlig och öppen dialog mellan 

vårdgivaren och vårdtagaren kring förhoppningar och begränsningar, så att båda på något sätt 

arbetar mot samma mål, något som också främjas vid personcentrerad vård (McCane & 

McCormack, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

Att som vårdpersonal ha ökad kunskap om personer med långvarig ryggsmärtas upplevelser ökar 

förståelsen för situationer som dessa personer kan uppleva som problematiska. Ökad kunskap 

motverkar att stereotypa förställningar blir sanna och leder förhoppningsvis till att personens 

problem bemöts på ett sätt som förbättrar samarbetet. Kontinuerlig utbildning gällande långvarig 

ryggsmärta samt möjlighet till reflektion med kollegor torde vara gynnsamt för personer som 

arbetar med personer med långvarig ryggsmärta. Sjukvårdssystemet i sig står för inför stora 

utmaningar när de gäller att skapa en organisation som främjar ett personcentrerat 

förhållningssätt i mötet med denna patientgrupp.  
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10. Implikationer för fortsatt forskning 
Då personer med långvarig ryggsmärta ofta söker vård upprepade gånger och inom ett flertal 

instanser inom hälso- och sjukvården skulle det kunna vara gynnsamt att ha en kontaktperson 

som hjälper patienten att få en kontinuitet i vården. Liknande kontaktpersoner, eller 

samordningssköterskor, finns inom cancervården på många ställen i Sverige (Westman, 2015) 

och har visats fungera väl vid behandling av cancersjukdomar (King et al, 2008). Att införa 

kontaktsköterskor för personer med långvarig smärta vore ett intressant ämne för fortsatt 

forskning, där det skulle vara intressant att undersöka om en kontaktsjuksköterska skulle kunna 

öka personcentreringen och minska känslan av utsatthet hos personer med långvarig ryggsmärta.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Huvudfrågor: 

- Vill du berätta om din ryggsmärta? 

- Vill du berätta hur du hanterar din smärta? 

- Hur gör du för att vårdpersonalen skall förstå din smärta? 

- Kan du beskriva hur du upplever dig bemött i din smärtupplevelse av sjukvårdspersonal? 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Vill du berätta mer? 

- Hur kände du då? 

- Vad tänkte du då? 

- Vad tror du att det berodde på? 

- På vilket sätt? 

 


