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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärtpatienters föreställningar kring sin smärta kan inverka på kontakten med 

vårdgivare, prognos samt utfallet av interventioner. Kvalitativa studier gällande 

föreställningar om smärtan, hos patienter med nacksmärta, och hur det påverkar kontakten 

med sjukvården saknas i nuläget. 

Syfte: Att utforska och beskriva patienters upplevelse av att leva med subakut eller långvarig 

nacksmärta med beaktande av vad det innebär, föreställningar om besvärens orsak samt 

förväntningar på sjukvården i allmänhet och sjukgymnasten i synnerhet. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med fem informanter och materialet analyserades med manifest 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Två kategorier framkom i analysen. Den första kategorin, Att leva med 

nacksmärta, innefattande underkategorierna En ständig följeslagare, Ett begränsat och 

förändrat liv samt Att inte Veta. Den andra kategorin Att vårdas för nacksmärta omfattade 

underkategorierna Förväntningar på sjukvården, Information och förklaringar samt 

Förväntningar på åtgärder. 

Konklusion: I många av de föreställningar och förväntningar som framkom sågs ett tydligt 

behov av att patienter med subakut eller långvarig nacksmärta får mer information och ökad 

kunskap kring sin smärta. Smärtupplevelsens komplexitet samt dess konsekvenser talar för 

en biopsykosocial syn på smärtproblematiken och att sjukgymnastisk bedömning och 

behandling med fördel sker utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv. 

 

 

Nyckelord: Biopsykosocial, kognitioner, information, beteendemedicin 

 

  



ABSTRACT 

Background: Patients beliefs about pain can influence the clinical consultation, prognosis 

and outcome of interventions. There is a lack of qualitative studies examining pain beliefs 

among patients suffering from neck pain and how these beliefs influences the clinical 

consultation. 

Objectives: The aim of this study was to explore and describe the experience of living with 

subacute or chronic neck pain with an emphasis on what that experience entails, beliefs 

about the cause of the pain and expectations on the clinical consultation in general and on 

the consultation with the physiotherapist in particular.  

Method: A descriptive qualitative interview study with an inductive framework was 

conducted. Five semistructured interviews were conducted and a manifest qualitative content 

analysis was used for analyzing the data. 

Results: Two categories, including three sub-categories respectively, emerged, Living with 

neck pain and Receiving treatment for neck pain. 

Conclusion: In many of the beliefs and expectations put forward by the informants, a need 

for more information and knowledge about pain could be seen. The complexity of the pain 

experience and consequences of living with subacute and chronic neck pain strongly speaks 

in favor of a biopsychosocial view of the patient and a behavioral medicine approach in 

physiotherapy evaluation and treatment. 

 

 

Keywords: Biopsychosocial, cognitions, information, behavioral medicine. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Nacksmärta 

Smärtor i nacken och åtföljande funktionsnedsättning är ett vanligt förekommande problem 

som inte bara påverkan hälsan och välbefinnandet hos individen utan också innebär 

betydande kostnader för hälso- och sjukvården samt samhället i stort (Hoy et al, 2014; Fejer, 

Kyvik och Hartvigsen , 2006; Miller et al, 2010). Av 291 tillstånd som studerades i Global 

Burden of Disease 2010 studien så rankades nacksmärta som nummer fyra gällande antal 

levda år med funktionsnedsättning samt som nummer 21 gällande övergripande 

sjukdomsbörda (Hoy et al 2014). Fejer, Kyvik och Hartvigsen (2006) har i en systematisk 

översiktsstudie beräknat att livstidsprevalensen för nacksmärta i genomsnitt är 48.5% och att 

årsprevalensen genomsnittligen uppgår till 37.2%. De visade också att Skandinaviska länder 

har en högre ettårs prevalens av nacksmärta än resten av Europa och Asien samt att kvinnor 

rapporterar mer nacksmärta än män. Carroll et al (2008) konkluderade att 50-85% av 

befolkningen med nacksmärta inte kommer att bli helt återställda samt att yngre personer 

har den bästa prognosen medan medelålders har den sämsta prognosen. 

 

Alla nackens strukturer kan potentiellt sett ge upphov till smärta (Hoving et al, 2001) men 

trots att nacksmärtor är vanligt förekommande och trots alltmer sofistikerade radiologiska 

undersökningsmetoder så kan sällan en patoanatomisk förklaring till smärtorna ges (Ferrari 

& Russel, 2003). Då det i majoriteten av fallen inte går att identifiera någon orsak till 

symptomen så benämns smärtorna då vanligen som ospecifika (Hoving et al, 2001) eller som 

mekanisk nacksmärta (Leaver, Maher, McAuley, Jull & Refshaugel 2013). Ferrari och Russel 

(2003) framhåller att många av de symptom som anges vid nacksmärta är svåra att förklara 

rent fysiologiskt och att det är sannolikt att psykosociala faktorer spelar en viktig roll i 

problematiken. Psykosociala faktorers betydelse vid rygg- och nacksmärta har bland annat 

påvisats av Linton (2000). 

 

Ospecifik/mekanisk nacksmärta behandlas främst konservativt, inte minst med metoder som 

utförs av sjukgymnaster som exempelvis manuella metoder som mobilisering och 

manipulation eller olika former av träning (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2000; Childs et al, 2008).  Att nacksmärta är en vanlig orsak till besök hos 

sjukgymnast framkom i en studie från Jämtland där ca 60 % av besöken hos privata 

sjukgymnaster och 42 % besöken hos offentliganställda sjukgymnaster gällde just rygg- och 

nackbesvär (SBU, 2000).   
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1.2 Smärta 

Trots att smärta är ett vanligt begrepp i vardagligt tal så är det desto svårare att förklara vad 

det egentligen är (Nisell & Lundeberg, 1999).  Den rådande allmänt accepterade definitionen 

är den som tagits fram av International Association for the Study of Pain (IASP)(Nisell et al, 

1999). Enligt IASP (2015) så är smärta” An unpleasant sensory and emotional experience 

associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”. 

Utifrån denna definition så kan smärta förstås som ett mångfasetterat fenomen, subjektiv 

och unik för individen som upplever den (Norrbrink & Lundeberg 2014, SBU 2010). 

Ytterligare ett uttryck för smärtans komplexitet är att den kan beskrivas utifrån tre olika 

komponenter. En sensorisk diskriminativ komponent som har med smärtans intensitet, 

lokalisation, karaktär samt duration att göra. En affektiv komponent som beskriver det 

obehag som smärtan medför samt en kognitiv komponent som inbegriper smärtans inverkan 

på tankar och handlingar (Norrbrink et al, 2014).  Utifrån hur länge smärtan varat definieras 

den som akut om den varat mellan noll till tre veckor. Subakut smärta sträcker sig från fyra 

till tolv veckor och all smärta som kvarstår mer än tolv veckor räknas som långvarig/kronisk 

(SBU 2006). 

 

Även Linton (2013) betonar smärtans många dimensioner innefattande både biologiska och 

psykologiska aspekter. Denna komplexitet och det faktum att många vitt skilda faktorer har 

visat sig vara betydelsefulla vid upplevelse och vidmakthållande av smärta har gett upphov 

till att smärta numera betraktas och studeras utifrån en biopsykosocial förklaringsmodell 

(SBU 2006, Lundberg 2008).   Denna modell, som är vetenskapligt baserad, inbegriper 

biologiska, kognitiva, emotionella, beteendeinriktade och även sociala aspekter på 

upplevelsen av smärta (Linton, 2013).  Enligt Linton (2013) så finns dock ett fokus i den 

biopsykosociala modellen på de psykologiska processerna. 

1.2.1 Psykologiska och kognitiva aspekter på smärta  

De psykologiska aspekterna av smärtan har i sin tur beskrivits i en modell av Linton & Shaw 

(2011) (figur 1).  

 

Figur 1: Psykologisk modell av smärtperception. Från Linton & Shaw 2011, s.702. 
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Utifrån denna modell så anger Linton & Shaw (2011) att så snart ett nociceptivt stimuli 

uppmärksammats av hjärnan så startar en sekvens av processer i hjärnan som inbegriper 

känslomässiga aspekter som tillsammans med kognitiv bearbetning, värdering och tolkning 

leder till en reaktion på smärtan, ett smärtbeteende. Dessa processer påverkas i sin tur av 

konsekvenser av smärtbeteendet samt begränsas av sociokulturella faktorer.  

 

Gällande de kognitiva aspekterna i modellen så framhåller Linton & Shaw (2011) att de 

tankar om smärta, som personen som upplever smärtan har, i sin tur kan påverka hur 

smärtan upplevs. De anger att negativa tolkningar av smärtan samt negativa föreställningar 

och förväntningar gällande smärtan har potential att öka både smärtan och 

funktionsnedsättningen. Nära knutet till detta är att smärta ofta genererar negativa känslor 

vilket i sin tur kan påverka smärtupplevelsen i sig men också kognitioner och beteende. Som 

exempel på detta anger Linton & Shaw (2011) hur rädsla kan öka undvikandebeteende och 

funktionsnedsättning. De lyfter också fram hur oro och depression kan öka 

funktionsnedsättningen och hur den stress som smärtan innebär kan ge näring åt ytterligare 

negativa tankar och funktionsnedsättning. 

 

Ytterligare en viktig modell i sammanhanget, inte minst utifrån dess förmåga att beskriva hur 

långvarig smärta kan utvecklas (Linton 2013), är den så kallade rädsla-undvikandemodellen 

[engelska: fear-avoidance model] (Vlaeyen & Linton, 2000). 

 

Figur 2: Fear-avoidance model. Från Vlaeyen & Linton 2000, s.329. 

Denna modell faller under den ovan nämnda psykologiska modellen för smärtperception 

men betonar vikten av emotionella och kognitiva faktorer samtidigt som biologiska och 

beteendemässiga aspekter integreras (Linton 2013).  Modellens vänstra del beskriver hur 

smärta tolkas som hotande och ger upphov till katastroftankar vilket i sin tur ger en 

smärtrelaterad rädsla (Vlaeyen & Linton, 2000). Detta leder i sin tur till ett beteende av 

undvikande som resulterar nedsatt funktion, dekonditionering och depression vilket 
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ytterligare förstärker smärta och undvikande. Den högra delen av modellen visar ett scenario 

där ingen smärtrelaterad rädsla finns vilket medför att dagliga aktiviteter snabbt återupptas 

vilket leder till en snabb återhämtning (Vlaeyen & Linton, 2000). 

 

Negativa emotioner utgör en betydande del av det lidande som är förknippat med smärta 

(Linton, 2013). Emotionerna och smärta interagerar dock med varandra såtillvida att 

negativa emotioner ger en ökad smärtperception medan positiva emotioner ger en minskad 

upplevelse av smärta. Smärtan i sig kan dock också vara en utlösande faktor för negativa 

emotioner och på så vis uppstår en växelverkan mellan negativa emotioner och smärta 

(Linton, 2013). Några av de viktigaste emotionerna i sammanhanget är ångest, rädsla, oro, 

depression och stress (Linton 2013).  Ångest hör nära ihop med smärta och kan betraktas 

som en reaktion på det upplevda hot mot välbefinnandet som smärtan utgör (Linton 2013). 

Rädsla är en mer extrem reaktion som ger både fysiologiska reaktioner men också utlöser 

kognitioner som bland annat negativ värdering av information men också ökad vaksamhet 

som i sin tur kan påverka upplevelsen av smärta (Linton 2013). Oro tar sig främst uttryck i 

negativt grubbleri, inte minst kring konsekvenser av tillståndet eller orsaker till det, och 

upplevelser av motvilja (Linton 2013). Ångesten, rädslan och oron påverkar upplevelsen av 

smärta och är en stark riskfaktor för att utveckla långvarig smärta (2013). Smärta och 

depression är mycket nära relaterade till varandra såtillvida att smärta kan ge depression 

likväl som depression kan ge smärta (Linton, 2013). Förekomsten av samtidig smärta och 

depression är betydelsefull både vad gäller uppkomsten och vidmakthållande av långvarig 

smärta men också för att utfallet av smärtbehandling markant försämras om depression 

föreligger (Linton & Bergbom, 2011). Katastroftankar är sannolikt en viktig komponent som 

länkar samman smärta och depression (Linton & Bergbom, 2011). Även upplevelse av stress 

har ett växelverkande samband med smärta såtillvida att stress kan bidraga till uppkomsten 

av smärta men samtidigt så är smärta i sig en kraftfull stressor (Linton, 2000; Linton, 2013.) 

 

1.3 Ett kliniskt perspektiv på kognitiva faktorers inverkan vid smärta i 
rygg och nacke 

Kognitiva faktorer så som katastroftankar, uppmärksamhet på symptom samt låg tilltro till 

sin funktionsförmåga har visat sig ha en betydande inverkan på upplevd smärtintensitet samt 

funktionsnedsättning hos patienter med kroniska nacksmärtor (Thompson, Urmston, 

Oldham & Woby, 2010). De kognitiva faktorernas betydelse stannar dock inte vid 

uppkomsten och vidmakthållandet av smärta och funktionsnedsättning utan kan även 

inverka på utfall av behandling, prognosen, benägenhet att söka för sina besvär samt i mötet 

mellan patient och vårdgivare i den kliniska situationen.  
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Main, Foster och Buchbinder (2010) framhåller att patienters uppfattningar kring smärtans 

natur, rädsla för smärta, uppfattningar om smärta som tecken på ytterligare skada liksom 

uppfattningar, förväntningar och preferenser gällande behandling är viktiga faktorer för 

utfallet av interventioner.  ”Patient beliefs and expectations, as potential influences on 

adherence, precursors of behaviour change and mediators of outcome, are at the heart of the 

consultation process” menar Main, Buchbinder, Porcheret och Foster (2010, s.220). Foster, 

Thomas, Bishop, Dunn och Main (2010) visade i en prospektiv cohortstudie att de 

uppfattningar som patienter med ländryggssmärta, som behandlades i primärvården, hade 

gällande symptomen, den förmodade durationen av besvären samt sin förmåga att 

kontrollera besvären och vara aktiva trots smärtan predicerade funktionen efter 6 månader. 

 

Rädsla-undvikande beteende hos patienter med ländryggssmärta har länge ansetts bero på 

att smärta, enligt rädsla-undvikandemodellen, tolkas som ett tecken på skada vilket leder till 

undvikande av smärtande aktiviteter (Bunzli, Smith, Schütze och O´Sullivan, 2016). I en 

intervjustudie av 36 personer med ländryggssmärta och hög smärtrelaterad rädsla så visade 

dock Bunzli, Smith, Schütze och O´Sullivan (2016) att en upplevelse hos patienten av 

smärtan som obegriplig och därmed hotande också var en viktig faktor för smärtrelaterad 

rädsla. Upplevelsen av smärtan som obegriplig kopplades till om smärtan uppfattades som 

oförutsägbar, intensiv och okontrollerbar av patienten. Detsamma gällde också om patienten 

i kontakten med hälso-och sjukvården mötts av osäkerhet gällande diagnosen, fått en diagnos 

på underliggande patologi som inte kunde behandlas eller genomgått upprepade 

behandlingsförsök som inte gett någon förbättring (Bunzli, Smith, Schütze & O´Sullivan, 

2016). Detta, menar de, skulle kunna vara en förklaring till varför gängse 

behandlingsmetoder med kognitiv ansats inte faller ut bättre än vad de gör för denna 

patientgrupp.  

 

Buitenhuis, de Jong, Jaspers, och Grootthoff (2008) betonar också den centrala roll som 

patienters uppfattningar om sina besvär spelar utifrån sin prospektiva studie av personer 

med whiplashtrauma mot nacken. De visade bland annat att uppfattningen att upplevda 

symptom berodde på skador eller fel i nackens kotor var relaterat till upplevd 

funktionsnedsättning och nacksmärta sex månader efter skadan. De konkluderade att 

patienters uppfattning om besvärens orsak spelade en stor roll för framtida 

funktionsnedsättning samt smärta (Buitenhuis, de Jong, Jaspers & Grootthoff, 2008).  

Landers, Creger, Baker och Stutelberg (2008) menar att ju högre förekomsten är av rädsla- 

undvikande tankar hos en patient desto större är risken för att utveckla en långvarig 

funktionsnedsättning. 

 

Patienter med ländryggssmärta och samtidiga rädsla-undvikande tankar visade sig i en 

studie av Mannion, Wieser och Elfering (2013) ha en markant större benägenhet att söka 

vård för sina besvär än patienter som inte hade dessa uppfattningar. 
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Vad gäller patienter med ryggsmärtor så anger Linton (2005) att de ofta har föreställningar 

om vad som är fel med deras ryggar men att dessa föreställningar ofta kan vara mycket naiva. 

Vårdgivaren med sina medicinska kunskaper, löper en risk menar Linton (2005), att 

underskatta eller inte uppfatta patientens tankar kring sina besvär.  Hur patienten ser på sina 

besvär bestämmer i hög grad hur mottagliga de är i samtalssituationen med vårdgivaren och 

vilken information som de kommer att uppleva som relevant (Linton, 2005). I ljuset av detta 

menar Linton att om vårdgivaren förstår patientens uppfattningar och föreställningar av 

problemet så finns det möjlighet till bättre kommunikation genom att vårdgivaren i större 

utsträckning kan förutsäga vad patienten kommer att höra och minnas av samtalet men även 

vilka frågor, tolkningar och missuppfattningar som kan uppstå då information ges (Linton 

2005). Misslyckas vårdgivaren att uppfatta patientens föreställningar om sina besvär så 

missas också en viktig möjlighet till god kommunikation, undervisning som upplevs relevant 

av patienten samt chansen att utveckla en gemensam förståelse av smärtproblematiken 

(Linton, 2005). 

 

Linton och Boersma har rapporterat (enligt Linton, 2005,) att i deras intervju av åtta 

patienter med långvarig ryggsmärta så kunde sex grundläggande uppfattningar kring 

smärtproblematiken identifieras.  Patienterna angav (1) en tydlig mekanisk orsakssyn på 

smärtan och (2) att något var brutet/sönder/låst i ryggen. Detta i sin tur medförde (3) att 

patienterna menade att något konkret måste göras mot det uppfattade problemet för att inte 

besvären skulle bli bestående, ex. manipulation eller operation. Vidare (4) så innehöll 

beskrivningarna av smärtan emotionellt laddade ord som exempelvis huggande, skärande 

och brinnande. Patienterna utryckte frustration och upplevde att de inte kunde kontrollera 

smärtan eller få rätt hjälp.  Vånda, skärpt vaksamhet och negativa tankemönster uppvisades 

då patienterna beskrev hur svårt det var att förstå problemet och få hjälp. Föreställningarna 

styrde inte bara förväntningarna på åtgärder (5) utan även på vad som ansågs vara en god 

undersökning och analys av problemet från läkarens eller sjukgymnastens sida. Slutligen (6) 

visade det sig att patienterna gärna tolkade den information de fått av olika vårdgivare som 

stöd för sina egna föreställningar. 

 

1.4 Problemformulering 

Från hjärnans första förnimmelse av ett nociceptivt stimuli via upplevelsen av den akuta 

smärtan till manifesteringen av den långvariga smärtan så finns alltså kognitiva och 

emotionella faktorer med och påverkar i varje steg av processen. Dessa faktorers inverkan 

och betydelse upphör dock inte där, oavsett hur länge smärtan funnits, utan utövar också ett 

stort inflytande på mötet mellan patienten med smärta och vårdgivaren i den kliniska 

kontexten.  Inte minst ter sig patienternas föreställningar om smärtan vara mycket viktiga 

faktorer att beakta i den kliniska situationen då de förefaller ha potential att påverka både 
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kommunikation mellan patienten och vårdgivaren men också undersökning, behandling och 

hur patienten hanterar sina besvär.  

 

Ytterst få kvalitativa studier har undersökt ryggpatienters föreställningar om smärtan samt 

lyft fram vilka potentiella konsekvenser dessa föreställningar kan ha i kontakten mellan 

vårdgivare och patient. Gällande patienter med nacksmärta så ter sig kunskapen om detta 

vara ännu mindre då det inte förefaller finnas några studier alls som belyser detta ämne. 

Således finns behov av mera kunskap kring vilka föreställningar personer med nacksmärta 

har kring sina besvär och hur det påverkar kontakten med sjukvården. Att i sammanhanget 

också inkludera upplevelsen av hur det är att leva med nacksmärtan skulle kunna vara av 

intresse för att sätta föreställningarna i ett sammanhang och ge en inblick i hur livet med 

smärtan är för den som ger uttryck för dessa uppfattningar. 

2 SYFTE 

Syftet är att utforska och beskriva patienters upplevelser av att leva med subakut eller 

långvarig nacksmärta samt deras förväntningar på sjukvården. 

2.1 Frågeställningar:  

• Vad innebär det att leva med subakut eller långvarig nacksmärta? 

• Vilka föreställningar om orsaken till besvären har patienter som lever med subakut 

eller långvarig nacksmärta? 

• Vilka förväntningar har patienter med subakut eller långvarig nacksmärta på hälso- 

och sjukvården i allmänhet och sjukgymnaster i synnerhet? 

3 METOD 

3.1 Design 

För att besvara frågeställningarna så valdes en studiedesign i form av en deskriptiv kvalitativ 

intervjustudie.  Designen kan förstås utifrån att kvalitativ forskning har beskrivits som ett 

paraplybegrepp för metodologier som har till syfte att lyfta fram och undersöka människors 
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upplevelser av särskilda händelser och företeelser samt den mening som de tillskriver dessa 

(Grant 2005). Kvale och Brinkmann (2014) förtydligar att den kvalitativa forskningsintervjun 

stävar efter att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening 

ur deras erfarenheter. För att analysera materialet valdes kvalitativ innehållsanalys som 

beskrivits av Graneheim och Lundman (2004) samt Elo och Kyngäs (2008). 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011) tillämpades på de patienter 

som sökte sjukgymnastisk vård för sina nackbesvär vid en vårdcentral i Mälardalsregionen. 

Med detta menas att patienter som motsvarande nedanstående inklusions- och 

exklusionskriterier tillfrågades om deltagande i studien. De som tackade ja inkluderades 

därmed i studien. Antalet informanter som skulle ingå i studien var inte på förhand helt 

bestämt eftersom rikligheten i intervjumaterialet fick avgöra det slutliga antalet men 

uppskattningsvis ansågs ca fem informanter behövas.  

 

Inklusionskriterier: 

• Person med subakut (4-12v) eller kronisk nacksmärta (>12v) som söker vård hos 

sjukgymnast i primärvården med eller utan remiss från läkare. 

• Smärta primärt lokaliserad till nacken med eller utan smärtspridning till huvud, 

skuldror eller övre extremitet.  

• Personen skall ha förmåga att förstå och uttrycka sig på nyanserad vardagssvenska 

och ej vara i behov av tolk. 

• Ålder 18-70 år.  

 

Exklusionskriterier: 

• Malignitet eller misstanke om malignitet som orsak till nacksmärtan. 

• Generaliserat smärttillstånd typ fibromyalgi. 

• MR verifierat cervikalt diskbråck som tros vara symptomgivande. 

• Operativt ingrepp cervikalt eller nacktrauma typ whiplash för mindre än ett år sedan. 

 

Åtta informanter tackade ja till deltagande i studien men en informant gick inte att nå för 

bokning av intervju och två uteblev från bokad intervju. Totalt intervjuades fem informanter, 

fyra kvinnor och en man, i åldersintervallet 24-70 år. En informant hade subakut smärta 

medan de övriga hade långvarig smärta. Tre informanter var yrkesverksamma, en informant 

var både yrkesverksam och studerande och en informant var pensionär.  
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3.3 Genomförande 

Godkännande för studiens genomförande inhämtades först från verksamhetschefen på 

aktuell vårdcentral. Då sjukgymnasterna på vårdcentralen gav sitt medgivande till att 

rekrytera informanter till studien informerades de muntligen och skriftligen om studiens 

inklusions- och exklusionskriterier (bilaga A). De patienter som uppfyllde dessa kriterier 

tillfrågades muntligen av sjukgymnasterna om deltagande till studien samt fick även en 

skriftlig information och förfrågan (bilaga B) om att deltaga i studien. Då patienterna gett sitt 

medgivande till att medverka i studien så förmedlade sjukgymnasten informantens 

kontaktuppgifter till examensarbetets författare som då kontaktade informanten per telefon 

och bokade tid för intervjun. Rekrytering och datainsamling skedde under vecka 14-24, år 

2015.  

3.4 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på aktuell vårdcentral vid ett tillfälle per 

informant och spelades in på diktafon för transkribering.  Intervjuerna utfördes som semi- 

strukturerade intervjuer (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011) med öppna frågor och med 

stöd av en intervjuguide (bilaga D). De teman och frågeområden som togs upp under 

intervjuerna var upplevelsen av att leva med nacksmärta, informanternas syn på orsaken till 

besvären, vilka förklaringar som informanterna fått angående sina besvär samt deras åsikter 

om dessa förklaringar. Vidare avhandlades också informanternas erfarenheter av och 

förväntningar på åtgärder gällande nacksmärtan samt förväntningar på sjukvården i 

allmänhet samt sjukgymnasten i synnerhet utifrån deras nacksmärta. Alla dessa teman och 

frågeområden utforskades i alla intervjuer. Den kortaste intervjun varade i 21 minuter medan 

de resterande varade mellan 34 och 40 minuter. Ett frågeformulär med bakgrundsdata 

(bilaga E) fylldes i av informanten direkt efter intervjun. 

3.5 Databearbetning och dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades till text i form av Microsoft Word dokument, ett 

för varje intervju, av uppsatsförfattaren. Transkriptionen av respektive intervju påbörjades 

vanligen samma dag som intervjun utförts och slutfördes inom en vecka. 

 

För att bearbeta och analysera data så valdes kvalitativ innehållsanalys som metod då den 

har till syfte att tolka texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  Om ett område inte är 

så väl utforskat sedan tidigare och avsikten med studien inte är att testa en teori så 

rekommenderar Elo & Kyngäs (2008) att en induktiv ansats används i analysprocessen vilket 

också gjordes i denna studie. Analysen utfördes också som en manifest analys vilket innebär 

att texten analyserats utifrån vad den uppenbart säger (Graneheim & Lundman, 2004).  
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I enlighet med den induktiva analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 

2008; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) så lästes intervjuerna igenom i sin helhet 

flera gånger och därefter identifierades meningsbärande enheter som sedan kondenserades, 

kodades och kategoriserades.  Gällande kategoriserandet så anger Graneheim och Lundman 

(2004) att en kategori kan innehålla både underkategorier och under-underkategorier på 

olika nivåer av abstraktion eller att dessa olika underkategorier kan sorteras och abstraheras 

till kategorier. 

 

I varje intervjutranskription identifierades meningsbärande enheter utifrån de tre 

frågeställningarna. De meningsbärande enheterna markerades med en färg som var unik för 

just den frågeställning som de belyste. De meningsbärande enheterna överfördes sedan till 

ett Microsoft Excel dokument där varje intervju tilldelades ett eget blad. De meningsbärande 

enheterna grupperades utifrån respektive frågeställning och varje meningsbärande enhet 

tilldelades en egen rad i dokumentet. Kondensering av varje meningsbärande enhet utfördes 

därefter för att koncentrera texten och detta textkoncentrat tilldelades sedan en kod. Då alla 

intervjuer bearbetats enligt denna beskrivning så sammanfördes koder, från alla intervjuer, 

som tillhörde samma frågeställning på var sitt Excel blad. Koder med liknande innehåll 

sammanfördes därefter till kategorier. Kategoriserandet var ingen helt linjär process av 

kodsorterande utan snarare så gav en inledande kategorisering på två nivåer möjlighet att 

betrakta materialet i ett delvis nytt perspektiv vilket utmynnade i det resultat på tre nivåer av 

kategoriserande som presenteras i följande text. Tabell 1 visar exempel på de olika stegen i 

analysen. I varje steg av analysprocessen validerades analysen av en av handledarna som är 

en erfaren kvalitativ forskare. 

 

 

Tabell 1. Analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Under-

under-

kategori 

Under-

kategori 

Kategori 

Jag har alltid ont så att 

säga. Jag har alltid en 

värk, en sorts värk har 

jag hela tiden.  

Jag har alltid 

värk 

Alltid värk Smärtan En ständig 

följe-

slagare 

Att leva 

med 

nacksmärta 
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3.6 Etiska aspekter 

Då denna studie har genomförts inom ramen för högskolestudier på avancerad nivå så krävs 

inte prövning av regional etisk kommitté (Codex, 2015). Att studien bedrivits inom etiskt 

korrekta former har tillsetts av Mälardalens Högskola inom ramen för aktuell kurs.  

 

Forskningsetiska principer har beaktats i examensarbetet genom att tillämpa de fyra 

allmänna huvudkraven på forskning i form av informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015 ). Informations – och 

samtyckeskravet tillsågs genom muntlig och skriftlig (bilaga B) med information där studien 

och dess syfte förklarades. Frivillighet att deltaga och möjlighet att när som helst avbryta 

studien betonades. Både muntligt och skriftligt (bilaga C) samtycke inhämtades. Det 

poängterades också att den vård som gavs ej skulle påverkas oavsett deltagande i studien 

eller ej. Konfidentialitetskravet möttes genom att intervjuerna avidentifierades och 

materialet behandlades konfidentiellt. Endast examensarbetets författare och handledare har 

haft tillgång till materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet 

endast användes till examensarbetet samt att materialet kommer att makuleras då resultatet 

är rapporterat och examensarbetet godkänt. 

4 RESULTAT 

Analysen resulterade i två kategorier. Den första kategorin var Att leva med nacksmärta som 

i sin tur hade underkategorierna En ständig följeslagare, Ett begränsat och förändrat liv 

samt Att inte veta.  Den andra kategorin utgjordes av Att vårdas för nacksmärta med 

Jag kan inte gå och  
handla bara.. handla 
några grejor och bära i 
kassar.  För då känner 
jag av det direkt! 
Alltså, det gör jätteont. 
Jag kan inte bära 
såhär och gå längre 
sträckor. Då får jag ont  

Jag kan inte gå 

och handla och 

bära längre 

sträckor. Då får 

jag ont direkt  

Kan inte bära 

länge  

Begräns-

ningar 

Ett 

begränsat 

och 

förändrat 

liv 

Att leva 

med 

nacksmärta 

 

Nej jag tror inte att det 

(sjukgymnastik) 

kommer att hjälpa mig 

Sjukgymnastik 

kommer inte 

hjälpa mig 

Sjukgymnastik 

hjälper inte 

Effekt av 

åtgärd 

Förvänt-

ningar 

Att vårdas 

för nack-

smärta 
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underkategorierna Förväntningar på sjukvården, Information och förklaringar samt 

Förväntningar på åtgärder. Detta presenteras i figurform (figur 1), beskrivs i löpande text 

samt exemplifieras med originalcitat ur intervjuerna.   

  

 

Figur 1: översikt av kategorierna Att leva med nacksmärta och Att vårdas för nacksmärta samt deras 

underkategorier. 

4.1 Att leva med nacksmärta 

I denna kategori beskrivs upplevelsen av att leva med nacksmärtan. Underkategorin En 

ständig följeslagare belyser hur smärtan upplevs samt tankar som den ger upphov till. I 

underkategorin Ett begränsat och förändrat liv beskrivs smärtans begränsande inverkan på 

både kroppen, humöret och det dagliga livets aktiviteter. I underkategorin Att inte veta ges 

en inblick i informanternas uppfattningar om orsaker till nacksmärtan. 

4.1.1 En ständig följeslagare 

Att leva med nacksmärta innebar att i stort sett ständigt ha en mer eller mindre påtaglig 

smärtupplevelse som följeslagare i det dagliga livet. Smärtan kunde vara både nyckfull och 

oberäknelig samt var på ett eller annat vis alltid begränsande.  Påtagligheten i upplevelsen 

gav upphov till tankar kring smärtan och olika försök att bli kvitt den. I informanternas 

beskrivningar av hur smärtan upplevdes framkom en bild av smärtan som allt från 

”jättebesvärlig” till nästan outhärdligt och tillika även oförutsägbar. Smärtans beteende var 

att den mer eller mindre fanns där hela tiden i varierande intensitet men att den i perioder 

kunde intensifieras och bli näst intill olidlig. Smärtan hade också en förmåga att sprida sig 

eller flytta sig i huvud-/nacke-/skulderregionen.  

… så det går liksom i perioder men jag har ju alltid, jag har alltid ont så 

att säga. Jag har alltid en värk, en sorts värk har jag hela tiden. Nu är 

den liksom lugna perioden brukar jag kalla det för och sen så kommer 

perioder då det gör, är jättejobbigt. Så vissa perioder är jättejobbiga, då 

är det nästan outhärdligt med smärta. (1) 
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Rädsla för att få ytterligare en period med kraftig smärta uttrycktes. Likaså fanns också, med 

antydan till en underton av oro, en undran kring själva smärtan och hur det kom sig att den 

betedde sig som den gjorde. Att man inte var ensam om detta kunde understrykas genom att 

påpeka att även bekanta tyckte det hela var konstigt. Att nacksmärtan egentligen var ett 

symptom på allvarlig sjukdom, inte minst cancer, var tankar som någon gång hade ansatt 

informanterna och som kunde återkomma i perioder av stark smärta. Kopplat till detta 

kunde också ett tvivel vara på att rätt diagnos på besvären verkligen satts.  

Det har väl kommit sådär tankar på att det skulle vara någonting 

allvarligare.  Någonting med skelettet eller jag vet inte. I alla fall tidigare. 

(4) 

Då när jag har, inte nu men när jag har dom här smärtperioderna då 

tänker jag ”nej fan dom vet inte vad det är”. Det är säker något 

jättefarligt, det är säkert en tumör eller sånt där.  Då kan jag komma på 

en massa hemska konstiga tankar. Det är för att jag har så ont då och då 

kan tänka på en massa konstiga saker. Det gör jag faktiskt. Ja. (1) 

 

I perioder med kraftig smärta framkom också beskrivningar av symptomen som ”helvetiskt 

ont” till en mera vardaglig smärta som kunde upplevas som att ha ett svagt strypgrepp runt 

halsen. 

4.1.2 Ett begränsat och förändrat liv 

Nacksmärtan hade en tydligt begränsande inverkan på informanternas liv på olika sätt. 

Avseende kroppen och sinnelaget så beskrevs hur smärtan gav upphov till negativa effekter i 

form av upplevelse av försämrad kondition då det inte gick att vara lika aktiv som man 

önskade. En stämningssänkande inverkan på humöret med en känsla av minskad energi och 

lust att ta sig för saker och ting framkom också.  

För man orkar inte så mycket. Man känner ju att kondisen går ner på 

direkten. Så att man, jag är van vid att gå snabba promenader och så där 

och den orken har, ja jag kan inte gå lika snabbt längre.  Man blir trött 

utav smärtan, tycker jag. Man känner att man inte har ork och man har 

inte lust att göra så mycket. Nej jag klarar, nej jag orkar inte. Man vill 

inte, man orkar inte vara upp så länge på kvällen som man har varit 

tidigare.  Just den här lusten, tycker jag, som man har haft förut att göra 

det och det och det och det. (2) 

 

Det som angavs påverka smärtan i negativ riktning var belastning som exempelvis att bära 

matkassar och lyfta.  Positioner främst i sittande ställning men även liggande kunde 

provocera smärtan liksom rörelser av nacken. Ökad smärta kunde även kopplas till 
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inaktivitet men också avslappning.  Att vara aktiv, i betydelsen att vara mindre stillasittande, 

kunde dock ha en positiv inverkan på smärtan.  

Och så vet jag mer i samband med om jag sitter vid datorn en längre tid 

och sånt där då kan det komma tillbaks och så kan det sitta i ett tag. Utan 

när jag är mer hemma och liksom inte gör så mycket då har jag mer ont… 

(4) 

 

Smärtans begränsande inverkan medförde att livet förändrats. Vardagliga sysslor måste 

göras med eftertanke, i mindre omfattning eller till och med undvikas för att besvären inte 

skulle provoceras eller öka. Endera som en direkt konsekvens av smärtan eller som ett försök 

att bemästra smärtan uppstod begränsningar i yrkesliv, familjeliv men också i den sociala 

samvaron med andra. En upplevelse av att inte kunna göra samma saker som andra, som 

exempelvis att spontant gå och shoppa eftersom smärtan kunde provoceras av att bära 

kassar, likväl som att inte delta i samtal med andra på samma vis beskrevs.  

Och då nu sist då blev det jag hade så ont alltså att jag fick gå hem. För 

jag gick upp på morgonen och jag kände då att jag hade jätteont och när 

jag duschade då kände jag att jag testar, jag går och jobbar. Men nej jag 

orkade inte jobba för jag hade så ont att jag knappast kunde sätta mig. 

(3) 

 

En önskan och förhoppning om besvärsfrihet fanns, trots långvariga besvär, fortfarande kvar 

hos informanterna. Inte minst i de perioder då smärtorna var mer intensiva så var denna 

önskan ännu mer uttalad. Trots det uttrycktes också acceptans för situationen. Detta kunde 

ta sig uttryck i allt från att det bara var att genomlida, via att på ett vis lyckas vänja sig med 

att ha smärtan, till att finna sig i situationen och försökte leva ett bra liv trots smärtan och 

utan att gräma sig. 

De begränsningar och förändringar i livet som nacksmärtan innebar kunde beskrivas som en 

”svaghet”, i betydelsen personlig brist eller ofullkomlighet, då informanterna inte upplevde 

sig kunna göra samma saker som andra. 

4.1.3 Att inte veta 

Att egentligen inte veta vad som var själva upprinnelsen till besvären kunde vara en första 

respons hos informanterna. Nacksmärtan upplevdes komma från ingenstans och utan 

uppenbar koppling till vare sig yttre eller inre faktor. Trots detta satte de dock inte punkt där 

för sina tankar kring besvären utan hade teorier om vad som kunde vara orsaken. 

Informanterna lyfte fram att orsaken till besvären helt eller delvis kunde hänföras till de 

kroppspositioner de intog och den hållning som de hade under dygnet. Hållningen 

betraktades som en viktig faktor utifrån tanken att om den inte var optimal så belastades 

kroppens strukturer på ett ogynnsamt sätt.  
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Det för att jag tror ofta att det är min hållning som gör att jag får 

bekymrena åter igen. Man sitter på ett speciellt sätt när man sitter vid 

datorn och så där och så kommer det sen.  Och gamnacken. Att jag sitter 

lite förskjuten med huvudet framåt. (4) 

 

Rörelser eller lyft var också något som angavs som viktiga faktorer i sammanhanget. Detta 

kunde vara nya eller upprepade rörelser och lyft eller möjligen någon konstig rörelse som 

utfördes på fritiden eller på jobbet.  

Motsatsen till detta, nämligen en stillasittande livsföring, togs också upp som en möjlig del i 

problematiken men också livssituationen sågs som en potentiellt bidragande faktor i 

smärtproblematiken. Att ha fått barn, i betydelsen av den förändring som det innebar i 

livsföring och vardagsmoment, kopplades också till besvären.  

Så vet jag ju inte om det kan ha att göra med livssituationen, att man 

även spänner sig. Om det kan försämra saker och ting. Det är bara min 

egen tanke. (5) 

 

Att besvären skulle vara kopplade till fel eller felfunktion i kroppens neuromuskeloskelettala 

system var en genomgående uppfattning hos informanterna. Muskler, nerver, diskar och 

brosk antogs kunna orsaka problemen. Likaså fanns tankar om att nacken var utsliten, 

påverkad av artros men också att instabilitet i nackens kotor och svaghet i muskulatur kunde 

vara orsaken helt eller delvis.  

Men det är muskulaturen. Alltså jag tror det är muskulaturen.  Jag tror 

den kommer i kläm någonstans. Det måste det göra. (3) 

 

Det framfördes tankar om det möjligen kunde vara en skada som förvärvats tidigare i livet 

som orsakade de upplevda besvären. Orsakssambandet upplevdes dock inte som tydligt. Att 

nacksmärtan varit så långvarig kunde också ge upphov till ett omvänt resonemang där en 

möjlig orsak till besvären så som sträckning förkastades just på grund av den smärtans 

ihärdiga och varaktiga karaktär. 

 

4.2 Att vårdas för nacksmärta 

I denna kategori beskrivs de förväntningar som informanterna gav uttryck för. 

Underkategorin Förväntningar på sjukvården beskriver upplevelser av kontakt med 

sjukvården på grund av nacksmärtan samt förväntningar på denna kontakt.  
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De avslutande två underkategorierna relaterar också till kontakten med sjukvården. I 

Information och förklaringar är fokus på upplevelsen av den information som 

informanterna upplevde sig ha fått samt efterfrågade medan Förväntningar på åtgärder 

beskriver uppfattningar kring åtgärder och dess effekter. 

 

4.2.1 Förväntningar på sjukvården 

Informanterna gav uttryck för förväntningar, ibland med inslag av önskemål, på sjukvården i 

allmänhet men också specifikt för sjukgymnastkontakten. Erfarenheter av att ha sökt hjälp av 

sjukvården på ett eller annat sätt för sina besvär lyftes också fram. Dessa erfarenheter var allt 

ifrån besök på akuten över kontakt med allmänläkare, sjukgymnast och naprapat till kontakt 

med specialistläkare i ortopedi. Upplevelsen av värdet av dessa kontakter var dock blandad. 

Den hjälp som erhållits kunde kännas lugnande och bra för en kortare period men också en 

känsla av besvikelse över att inte kunna får mer hjälp angavs. 

 

På ett övergripande plan uttrycktes förväntan på sjukvården som att få rätt vård men också 

en tydlig planering för den fortsatta vården. Att få ett bra bemötande av sjukvården i 

allmänhet och vid kontakten med sjukgymnast var något som förväntades. Med ett bra 

bemötande från sjukgymnasten avsågs att sjukgymnasten verkligen lyssnade på det som 

patienten berättade, var engagerad, inte nonchalerade smärtan samt gjorde sitt bästa för att 

hjälpa. Att få välja vilken vårdgivare att komma till i första hand eller att först få komma till 

läkare för sina nackbesvär upplevdes betydelsefullt.  Att inte i första hand få komma till den 

vårdgivare som önskades kopplades också till hur man upplevde sig bli bemött.  

Det var nästan som att ”nej du får ingen tid nu utan du får ta kontakt med 

sjukgymnasten först”. Jaha okej, skall jag men jag har ju gått med det här 

i två år skall jag ändå gå till en sjukgymnast först? ”Ja det får du göra”. 

Då blir man inte bra bemött tycker jag.  (3) 

 

Angående konkreta åtgärder från läkare så förväntades att få medicin och remiss till röntgen 

men också att bli hänvisad till sjukgymnastik. Att först träffa läkare och sedan remitteras till 

sjukgymnast förväntades som en logisk ordning i omhändertagandet. Att komma till 

sjukgymnast först kunde också uppfattas som positivt.  

… på vårdcentralen här så verkar det som så att då går man, då är det 

bästa att gå till en sjukgymnast först när man har sådana här problem. 

Och sen sjukgymnasten i sin tur tar kontakt med läkare, om det skulle sen 

behövas några någon röntgen. Det låter ju bra i och för sig tycker jag 

med. Att man inte går till en läkare först och sen till sjukgymnast (2) 
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Gällande sjukgymnastkontakten så uttrycktes ospecificerad förväntan om att få hjälp men 

också att bli smärtfri. På sjukgymnasten fanns en förväntan om att få information om 

besvärens orsak och råd utifrån det. Hur sjukgymnastik och träning skulle kunna vara en 

rimlig och botande åtgärd mot långvariga nackbesvär förväntades det också mer information 

kring. Mer specifikt så uttrycktes förväntan på sjukgymnasten om att få tydliga råd gällande 

övningar men även stöd för motivationen till träning i form av Fysisk aktivitet på Recept.  

… få en utförlig förklaring hur hur det kan enbart genom sjukgymnastik 

och träning hur det kan hjälpa mig och bli 100 % bra.  (5) 

 

Om inte sjukgymnastkontakten ganska snabbt gav förbättring så förväntades att 

sjukgymnasten skulle skicka ärendet vidare till läkare. 

 

4.2.2 Information och förklaringar 

I kontakt med sjukvården efterfrågades och förväntades det information om besvären. 

Meningarna var blandade huruvida informanterna upplevde att de fått någon egentlig och 

acceptabel förklaring till sina besvär vid kontakt med sjukvården. Upplevelsen hos 

informanterna var endera att de inte ansågs sig ha fått någon riktigt förklaring eller att den 

de fått inte kändes helt tillfredställande. En känsla av att ledande frågor om besvären 

bekräftades av vårdgivare påtalades också.  

Ja oftast är man väl duktig på att ställa ledande frågor själv vad man 

tror.  Jag är ju undersköterska själv i botten men och då har dom oftast 

hållit med ”jo men det är det nog” om man säger att man har ont upp mot 

huvudet ”ja men det är nog en nerv som sitter i kläm” och så ja.  Det har 

väl även ”det kan vara en nerv som sitter i kläm” säger dom då. Och man 

har väl liksom ställt lite ledande frågor så då har man fått det svar man 

tror man skulle ha fått.  (5) 

 

Gärna ville informanterna ha denna information av läkare och med stöd av röntgenbilder 

även om det inte var helt nödvändigt. Förväntan var då att det bättre skulle kunna gå att 

förstå besvären och få en slags helhetsbild. Hinder för att få information var också något som 

lyftes fram. Hindret kunde dels bestå i att besökstiden var för kort för att hinna tänka efter 

och ställa frågor. En rädsla för att ställa frågor som kunde uppfattas som dumma angavs 

också som ett hinder. Vidare framfördes en tanke om att svårigheten att förklara sina besvär 

kanske gjorde det svårare för vårdgivaren att ge tydliga besked. I det fall där prognos hade 

diskuterats upplevdes det som ett nedslående besked.  

Hos den här specialisten. Och han kollade och kände och allt det där och 

han sa också att det är kraftig muskelspänning. Och han konstaterade 

verkligen att det här får du nog leva med sa han, till mig så att det finns 
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liksom ingenting som kan ta bort det. Så det var det.  Ja det är lite tråkigt. 

Det är jobbigt tycker jag. (1) 

 

En viss förväntan på att laboratorieprover och röntgen kanske skulle kunna förklara 

nackbesvären fanns. Likaså uttrycktes tankar om det vore bra om inte bara nacken röntgades 

utan gärna hela ryggen. Tanken var att ju mer som röntgades desto bättre skulle det gå att 

förstå och förklara besvären. 

… hon har också skickat remiss nu då till sjukhuset så att jag skall ta 

röntgen på hela ryggen, från nacken och ner. Det tycker jag är jättebra! 

Att man får ta så att det syns kanske mera på en röntgen vad det kan 

vara för någonting. (2) 

 

Just att få en ”helhetsförklaring” med förväntan om att då kunna uppnå ”en insikt om vad 

som pågår” i nacken var något som lyftes fram. 

4.2.3 Förväntningar på åtgärder 

Angående förväntningar på effekt av åtgärder fanns ett brett spektrum av åsikter där en 

ytterlighet var att det var obotligt och att inget kommer att hjälpa. Den andra ytterligheten av 

förväntningar var att operation skulle kunna bota besvären helt. Mitt emellan dessa motpoler 

så fanns också förväntningar på att sjukgymnastik skulle kunna förbättra tillståndet. En 

känsla av att ha fått sina förväntningar infriade angående omfattningen av de åtgärder som 

gjorts förekom också.  

Till sist blir man så när det hållit på så länge så tänker man ingenting 

kommer väl hjälpa. För jag tänker det kommer inte bota, det kommer inte 

gå över. Jag kommer ändå att ha det liksom. (1) 

Jag kommer få en andra behandling här nu då utav NN (sjukgymnast) 

och jag tror att efter den behandlingen så kommer det att bli bättre. (2) 

Alltså det har ju varit bra, tycker jag. Men från sjukgymnastikens sida 

och sjukvården generellt så tycker jag väl att det har varit ganska bra… 

(4) 

 

Åsikten att sjukgymnastik och träning inte kunde hjälpa eftersom det inte adresserade själva 

orsaken till besvären fanns dock också.  

Men jag har ju svårt att förstå om det nu har bildats brosk över dom här 

sänkta kotorna då kan ju det kan ju inte bli reparerat av att man bara får 

sjukgymnastik. Det är min egen tanke i alla fall.  Nej jag tror inte att det 

kommer att hjälpa mig. Det kanske hjälper mig att få en starkare nacke 
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när jag kör sjukgymnastik.  Men jag tror ju inte att jag kan bli bra av det 

(5) 

 

Att prova olika former av ergonomisk utformade kuddar, värmekuddar samt salvor och 

värmeplåster var egenvårdsåtgärder som angavs. Effekterna var dock blygsamma och 

därmed inget som några egentliga förväntningar kopplades till. Även olika mediciner i 

tablettform prövades på egen hand eller via förskrivning. Upplevelsen av det var allt mellan 

begränsad effekt, att egentligen inte vilja ha viss medicin till att inte kunna vara utan den. Det 

fanns inga förväntningar på att kunna bli botad eller permanent förbättrad av mediciner men 

däremot förväntades det att de ändå skulle kunna hjälpa mot smärtan när den var som allra 

värst. 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att utforska och beskriva upplevelsen av att leva med 

nacksmärta. De konkreta frågeställningar gällande vad det innebar att leva med nacksmärta, 

vilka uppfattningar och föreställningar som fanns om besvärens orsak samt vilka 

förväntningar som fanns på sjukvården kunde belysas genom de intervjuer som gjordes. 

 

I kategorin Att leva med nacksmärta återfanns underkategorierna En ständig följeslagare, 

Ett begränsat och förändrat liv och Att inte veta.  Här illustrerades upplevelsen av smärtan, 

dess begränsande inverkan, de tankar av förhoppningar och acceptans men även oro och 

tvivel som fanns kopplat till smärtan. Likaså belystes informanternas föreställningar kring 

nacksmärtans orsaker i denna kategori. 

 

Att vårdas för nacksmärta utgjorde den andra kategorin som bestod av underkategorierna 

Förväntningar på sjukvården, Information och förklaringar samt Förväntningar på 

åtgärder.  Här återspeglades informanternas upplevelser av att söka vård för sina besvär 

samt de förväntningar som fanns i kontakten med sjukvården vad gäller bemötande, vårdens 

innehåll samt förväntningar relaterade till åtgärder. 
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Smärtan och dess konsekvenser för informanterna utgjorde den gemensamma nämnaren 

mellan de olika kategorierna. De två kategorierna och dess underkategorier kan alla anses ha 

beröringspunkter mellan sig som är mer eller mindre uttalade och således bör resultatet, 

trots dess uppdelade redovisning, betraktas som den helhet den är. 

5.2 Resultatdiskussion 

Den bild som framträdde av hur det är att leva med nacksmärta visade hur allestädes 

närvarande smärtan var samt hur den i betydande grad påverkar flera aspekter av det dagliga 

livet och belyste informanternas försök att både förstå och kontrollera smärtan. Att utifrån 

denna bakgrundsbild reflektera kring huruvida ett rädsla-undvikande beteende, vilket 

beskrivits av Vlaeyen och Linton (2000), kan vara en del i problematiken ter sig således 

befogat. Givet smärtans upplevda relation till rörelser, belastning och positioner samt 

informanternas tankar kring att smärtans orsak skulle kunna stå att finna i fel eller 

felfunktioner i det neuromuskeloskelettala systemet gör att det finns en uppenbar grogrund 

för katastroftankar och smärtrelaterad rädsla vilket är viktiga komponenter i utvecklandet av 

ett rädsla-undvikandebeteende. Den beskrivning som informanterna ger av hur de fått 

förändra det dagliga livets aktiviteter stämmer väl överens med de fortsatta stegen som sluter 

den onda cirkeln i rädsla-undvikandemodellen. Det är dock på sin plats att framhålla att man 

som kliniker inte bör ta för givet att ett rädsla-undvikandebeteende nödvändigtvis måste 

föreligga. Den förändring av aktivitetsnivå och planering av aktiviteter som framkommer i 

intervjuerna skulle likväl kunna vara ett uttryck för individens samlade erfarenhet av sin 

smärta och ett adekvat sätt att dosera vardagens aktiviteter utifrån sina förutsättningar. I den 

kliniska vardagen ter det sig alltså rimligt att, i utredning och behandling av patienter med 

subakut och långvarig nacksmärta, kartlägga rädsla-undvikande beteende med relevanta 

frågeformulär men att också inbegripa patienten i en diskussion kring hur detta potentiellt 

kan bli eller vara en del i smärtproblematiken. 

 

I beskrivningen av livet med nacksmärtan så är det värt att notera att upplevelsen av smärtan 

framstår som både oförutsägbar och nyckfull. En smärta som uppför sig på det viset har 

tänkbar potential att försätta den smärtdrabbade i en situation där den upplevda 

egenkontrollen över smärtan är låg. Detta i kombination med att inte uppleva sig ha fått en 

diagnos som man kan känna sig helt trygg med eller att inte känna att man fått en 

tillfredställande och begriplig förklaring till sina besvär gör informanternas tankar om 

underliggande allvarliga sjukdomar desto mer förståelig. Uppenbara likheter finns i dessa 

beskrivningar med den tidigare omnämnda studien av Bunzli, Smith, Schütze och O´Sullivan 

(2016). Utifrån det så finns det fog för att reflektera över om detta kan vara en potentiellt 

drivande faktorer i ett rädsla-undvikandebeteende även hos patienter med nacksmärta. Det 

är också tänkbart att ovan nämnda livssituation även skulle kunna ge upphov till en 

upplevelse av stress, ångest, nedstämdhet eller depression. Som tidigare beskrivits så 

framhåller Linton (2013) hur betydelsefulla sådana faktorer, inklusive upplevelsen av 

egenkontroll över smärtan, är i utvecklande och vidmakthållande av smärta men också hur 
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patienter klarar av att leva med sin smärta, upplevd smärtintensitet samt utfall av 

behandling. En ond cirkel av smärta, nedsatt upplevd kontroll samt 

stress/ångest/nedstämdhet/depression som genererar ytterligare smärta är således tänkbar. 

I mötet med patienter med nacksmärta förefaller det följaktligen relevant att 

uppmärksamma, kartlägga och diskutera graden av upplevd kontroll över besvären men 

också upplevelse av ångest, nedstämdhet eller depression.  

 

I informanternas beskrivning av smärtan och hur det är att leva med den så fanns det 

tendenser till en viss emotionell laddning men den föreföll inte alls lika uttalad som det 

Linton (2005) återger från Linton och Boersmas intervjuer med personer med långvariga 

ländryggsbesvär. Huruvida detta skulle vara en faktisk skillnad mellan personer med 

nacksmärta och ländryggssmärta går givetvis inte att uttala sig om då studierna skiljer sig åt 

på flera väsentliga punkter men är likväl intressant att notera och möjligen uppmärksamma i 

framtida studier.  

 

Gällande uppfattningar och föreställningar om besvären så fanns ett tydligt fokus på problem 

i anatomiska strukturers beskaffenhet eller funktion. Även om det fanns inslag av 

mekanistiskt tänkande kring besvären så var dock inte bilden helt utan nyanser då det även 

framfördes tankar kring andra faktorers påverkan som exempelvis inaktivitet. Även detta var 

således en viss skillnad mot Linton och Boersmas resultat (Linton, 2005) där det framkom en 

mycket uttalad mekanistiskt syn på besvären. En tänkbar invändning mot de resultat som 

presenteras i denna studie gällande detta skulle kunna vara att informanternas tankar kring 

yttre faktorers påverkan ändå i grunden vilade på ett mekaniskt synsätt vilket skulle ha 

framkommit om bara ytterligare fördjupande frågor kring detta ställts. Detta är fullt tänkbart 

men det intressanta ur klinisk synvinkel, med de svar som ändå gavs, var att 

beteendemässiga faktorer som i ovan nämnda exempel ger ökade möjligheter att diskutera, 

analysera och även behandla smärtproblematiken, inte minst utifrån ett beteendemedicinskt 

synsätt som beskrivits av Denison och Åsenlöf (2012). Ett beteende definieras enligt Denison 

och Åsenlöf (2012) som något man gör, vilket innefattar både verbalt och motoriskt beteende, 

fysiologiska reaktioner men också kognitioner i form av tankar samt tolkning av känslor.  Om 

patient och behandlare kan nå en gemensam förståelse av smärtproblematiken där synen på 

smärtan vidgas från rent strukturorienterad till att betrakta smärtan och dess konsekvenser 

utifrån termer av beteenden så öppnas möjligheter till behandling som bättre adresserar och 

speglar det komplexa fenomen som smärta är. Den beteendemedicinska interventionen ur ett 

sjukgymnastiskt perspektiv inbegriper då identifiering och prioritering av aktiviteter och 

målbeteenden samt kartläggning av, för dessa, betydelsefulla fysiska och psykiska faktorer. 

Utifrån det görs en individuell funktionell beteendeanalys och mål formuleras enligt 

beteendemedicinska principer. Detta utmynnar sedan i interventioner som syftar till att träna 

grundläggande, tillämpade och generaliserade färdigheter av betydelse för uppsatta mål samt 

slutligen åtgärder för återfallsprevention (Denison och Åsenlöf, 2012) 

 



 

22 

 

Linton och Boersma (Linton, 2005) angav utifrån sina intervjuer att patienterna i hög grad 

refererade till, och även citerade, vårdgivares uttalanden som stöd för sina 

förklaringsmodeller kring besvärens orsak. I de intervjuer som gjordes i denna studie så 

kunde inget sådant tydligt legitimerande av orsaksuppfattningar uppfattas. Detta skall dock 

inte tas som intäkt för att de åsikter som framfördes var informanternas helt egna tankegods. 

Troligare är att påverkan från till exempel vårdgivare, anhöriga och bekanta har influerat 

informanternas tankegångar på ett mer eller mindre medvetet sätt.  

 

Lika intressant som att betrakta vad som framkommit i intervjuerna kan det även vara att 

reflektera över vad som i ringa grad fanns med eller inte alls nämndes gällande uppfattningar 

om besvärens orsak. Livssituationen berördes som en möjlig del i smärtproblematiken men 

det var också det närmaste informanterna kom gällande förklaringar och uppfattningar som 

inbegrep psykologiska orsaker eller stress. Att flera olika psykologiska faktorer inklusive 

stress är betydelsefulla faktorer både för uppkomsten av smärta samt övergången från akuta 

till långvarig smärta i både nacke samt rygg är känt sedan tidigare (Linton 2013). Att detta 

inte togs upp mer av informanterna kan självfallet bero på att de av olika anledningar inte 

ville lyfta fram sådana tankar men möjligt är också att kopplingen mellan smärta, 

psykologiska faktorer samt stress inte var känd av informanterna. Båda dess scenarion 

innebär en utmaning i den kliniska vardagen att hitta former för att kunna ta upp dessa 

betydelsefulla faktorer på ett sådant sätt att sambandet både blir begripligt för patienterna 

men även känns komfortabelt att diskutera. Att smärtans orsaker skulle kunna vara 

arbetsrelaterade eller att arbetsrelaterade faktorer skulle kunna vara av betydelse var heller 

ingen koppling som gjordes av informanterna. Vetenskapligt stöd finns dock för att faktorer 

som kraftkrävande arbetsmoment, höga krav, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme ger en 

ökad risk för besvär och sjukdomar i nacke och axlar (SBU 2012). Kanske hade 

informanterna inte exponerats för några av dessa riskfaktorer eller så kanske de inte heller 

här såg någon koppling mellan besvären och dessa faktorer. I kliniken kan sannolikt även 

detta vara av värde att kunna diskutera dels för att kunna ge en inblick i smärtans 

komplexitet samt för att bredda patientens syn på vad som kan vara av vikt att adressera 

både i bedömning samt åtgärder. 

 

Behovet av mera information löper som en röd tråd genom många av de förväntningar och 

önskemål som informanterna ger uttryck för. Detta återspeglas bland annat i informanternas 

upplevelse av den information som givits, den direkta efterfrågan på att få veta mer om 

besvären men också i önskan om en plan för den fortsatta vården samt en god motivering av 

de åtgärder som rekommenderas. Indirekt så kan också behovet av ökad kunskap kring 

besvären ses i vissa av de förväntningar på åtgärder som framkom, exempelvis att operation 

var den enda lösningen på problemet, att besvären var obotliga eller att sjukgymnastisk inte 

adresserade det grundläggande problemet. Väl värt att notera är också efterfrågan på en 

”helhetsförklaring” av besvären. Denna förväntan och efterfrågan på mera kunskap som 

informanterna lyfter fram ligger förvånansvärt väl i linje med den betoning på att utbilda 

patienter, inte minst med långvarig smärta, i den biopsykosociala modellens syn på smärta 
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och modern smärtforskning som en viktig del i själva behandlingen av smärtan (Moseley & 

Butler, 2015 ; Nijs, van Wilgen, von Oosterwijck, van Ittersum & Meeus, 2011).  Enligt Linton 

(2005) samt Nijs et al (2011) så är information och utbildning om smärtan en hörnsten i att 

kunna nå en gemensam förståelse av problematiken vilket i sin tur är själva grunden för att 

utveckla ett samarbete med patienten som möjliggör behandling. Således finns det både 

efterfrågan, behov samt vetenskapligt stöd för att information och utbildning av patienter är 

något som bör betonas i den kliniska vardagen. Även i detta sammanhang är det dock viktigt 

att beakta kognitiva och emotionella faktorers betydelse då dessa har en avgörande betydelse 

för hur patienter tar till sig information som baseras på en biopsykosocial syn på smärta 

(Overmeer & Boersma, 2016).  Ett tydligt samband kunde påvisas av Overmeer och Boersma 

(2016) mellan en hög grad av katastroftankar eller nedstämdhet och oförmågan hos 

smärtpatienter att uppfatta ett biopsykosocialt influerad budskap gällande smärttillståndet. 

De framhåller att ”…physical therapists cannot rely on the assumption that patients with high 

catastrophizing levels or lower mood hear or remember a biopsychosocial message or 

information when it is conveyed to them.  (Overmeer & Boersma, 2016, s.282.) och 

rekommenderar därför att sjukgymnasten verkligen vinnlägger sig om att utröna om och hur 

dessa patienter uppfattat informationen.  

  

Föga förvånande är förväntan på hjälp samt ett gott bemötande vid kontakten med 

sjukvården. Värt att notera är dock att med ett gott bemötande så avses inte bara allmän 

artighet och god ton från vårdgivaren utan också konsten att lyssna samt att visa 

engagemang. Att inte bli nonchalerad när man söker för smärtproblematik ter sig som en 

självklarhet men då detta tas upp som en förväntan så finns det anledning att undra om så 

alltid varit fallet i kontakterna med vården.  De Ruddere, Goubert, Vinvoort, Prachin och 

Crombertz (2012) studie kan vara värd att beakta då man reflekterar över dessa 

förväntningar. De visade att frånvaron av en tydlig medicinsk förklaring till smärta kan 

medföra att smärtan inte tas på samma allvar av en annan person men även att dennes 

sympati och vilja att hjälpa också minskar. Då nacksmärta sällan har en tydlig medicinsk 

påvisbar orsak (Hoving et al, 2001) så skulle det kunna påverka hur dessa patienter bemöts.   

 

De förväntningar som uttrycktes på sjukgymnastkontakten indikerar att det finns en syn på 

sjukgymnasten inte bara som behandlare utan även som någon som kan förklara, råda och 

motivera. Det förefaller också som att det i mångt och mycket ändå finns en förväntan att 

sjukgymnasten skall vare en del i vården av nacksmärtan även om det finnas tvivel på nyttan 

av sjukgymnastiska åtgärder. Intressant att notera är att hänvisning till sjukgymnast i första 

hand, istället för att få träffa läkare, kan uppfattas som ett dåligt bemötande.  Hur detta skall 

tolkas kan man bara spekulera i men en möjlighet är att man inte upplever sig tagen på 

riktigt allvar om man inte får träffa läkare. Att läkarkontakt var att föredra i första hand eller 

att man förväntade sig att skickas vidare till läkare ganska snart om inte sjukgymnastisk 

behandling bättrade tillståndet kan också vara värt att beakta i sammanhanget. Återigen kan 

man bara spekulera i orsaken till detta men givet den oro för allvarlig sjukdom som 

informanterna berättade om så skulle det kunna vara en tänkbar förklaring till dessa 
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förväntningar. En annan möjlighet är tilltron till att röntgen skall kunna förklara besvären då 

det ju endast är läkare som kan bistå med denna undersökning. Detta är värt att beakta då 

man i primärvården alltmer använder sig av triagering för att slussa patienter till rätt 

vårdnivå, som exempelvis sjukgymnast, istället för läkare i första hand. Det som ur en hälso- 

och sjukvårdssynpunkt blir korrekt behöver nödvändigtvis inte uppfattas så av den 

vårdsökande vilket potentiellt skulle kunna ge missnöje med vården samt minskad 

följsamhet till råd och behandling. Då alltfler röster också höjs för att sjukgymnaster skall 

vara primärinstans vid till exempel muskuloskelettala besvär (Nordemar, 2011) så förefaller 

det då också rimligt att i sammanhanget fundera på vad det är som gör att patienter önskar 

komma till läkare i första hand och vad som sjukgymnaster saknar för att patienterna skall se 

dem som den naturliga första instansen.  

 

5.3 Kunskapsbidrag och förslag på framtida forsknin g 

Resultatet av denna studie kan förhoppningsvis vara av intresse för sjukgymnaster och andra 

vårdgivare som i sin kliniska vardag möter patienter med subakut eller långvarig nacksmärta. 

Resultatet förmedlar en inblick, i hur det är att leva med denna smärta, som sannolikt går 

utöver vad som är möjligt att erhålla genom sedvanlig anamnestagning i det kliniska mötet 

med patienten. Likaså ger det också en ökad kännedom om vad dessa patienter kan ha med 

sig till mötet med vårdgivaren i form av erfarenheter, tankar, föreställningar och 

förväntningar.  Att få ta del av detta patientperspektiv kan förhoppningsvis bidraga till att ge 

den kliniskt verksamme vårdgivaren en ökad insikt i problemet ur patientens synvinkel och 

därmed ge en bättre förståelse för vad som kan vara angeläget för patienten att få lyfta fram 

och diskutera vid konsultationen. I detta ligger möjligheten att skapa bättre förutsättningar 

för en gemensam förståelse av problemet som utgångspunkt för en individualiserad 

behandling utifrån ett biopsykosocialt synsätt på smärtproblematiken. 

 

Ur en vetenskaplig synvinkel så lämnar denna studie ett bidrag till ett område som är mycket 

litet utforskat. Flera kvalitativa studier med ett större deltagarantal, för att uppnå en större 

kunskapsbas och en tydlig indikation på mättnad i materialet, skulle vara av stort värde för 

att ytterligare belysa detta forskningsområde. Resultatet väcker också frågor som skulle 

kunna vara underlag för framtida studier. Intressant vore exempelvis att närmare studera 

huruvida patienters föreställningar om besvärens orsak påverkar utfallet av sjukgymnastisk 

behandling av subakut och långvarig nacksmärta.  Att ta detta ytterligare ett steg genom att i 

en experimentell studie även inkludera interventioner syftande till att försöka modifiera 

föreställningar om besvärens orsak, för att se om det påverkar utfallet av sjukgymnastisk 

behandling, vore också mycket intressant. Hur denna patientgrupps förväntningar på olika 

former av sjukgymnastiska behandlingar påverkar behandlingsresultatet är ytterligare 

exempel på ämnen för framtida studier. 
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5.4 Metoddiskussion 

Att studien skulle ha en kvalitativ design ansågs av författaren var det rimligaste sättet att få 

tillgång till de tankar och upplevelser som behövdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kvalitativa forskningsmetoder anses också mer relevanta för att skapa en 

djupare förståelse för personers upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och handlingar 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, 2013). Att studien är deskriptiv skall 

förstås som att den är beskrivande men ej kan kopplas till någon av de stora kvalitativa 

forskningstraditionerna som exempelvis grounded theory eller fenemenologi (Polit & Beck, 

2004) 

 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer framför enkäter. Enkäter har förvisso fördelen 

av att vara mindre tidsödande, ge större grad av anonymitet samt medför ingen risk för bias 

beroende på intervjuaren (Polit & Beck, 2004 ). Detta till trots anses dock intervjuer vara 

överlägsna enkäterna i många forskningssammanhang inte minst på grund av de möjligheter 

som ges till förtydliganden av både frågor och svar samt fördjupning av svar (Polit & Beck, 

2004). 

 

Att detta är den första intervjustudie som författaren genomfört måste beaktas av den som 

tar del av denna studie. Carter et al (2011) lyfter fram att erfarenhet från att intervjua i 

kliniskt arbete kan vara till hjälp i genomförandet av forskningsintervjuer men påpekar 

samtidigt att ställa frågor och ta emot svar är en mycket svårare uppgift än vad det först ter 

sig. Kvale och Brinkmann (2014) talar om forskningsintervjuandet som ett hantverk, något 

som kräver hantverksskicklighet för att det man producerar skall bli av god kvalitet. Vidare så 

framhåller de att ”ett hantverk lär man sig igenom lärjungeskap i en praktikbaserad 

gemenskap, genom observation och imitation av goda exempel och genom att få återkoppling 

på sina egna handlingar” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.87). Återkoppling på intervjuernas 

genomförande och innehåll, i form av genomläsning av det transkriberade materialet, har 

efter varje intervju inhämtats via handledare. Den första intervjun bedömdes av handledare 

hålla en sådan kvalitet att den kunde inkluderas i studien så därav gjordes inga 

provintervjuer. Givetvis hade det varit önskvärt med ett större kunnande hos författaren i 

detta intervjuandets hantverk men det var inte möjligt att inhämta och tillägna sig inom 

ramen för denna studie. En erfarnare och skickligare intervjuare hade sannolikt kunna 

utvinna ett ännu rikare material ur intervjuerna, vilket troligen hade varit av godo för 

resultatet, än vad denna studies författare förmådde vilket inte bör förglömmas av den som 

tar del av studien. 

 

De fem informanter som rekryterades till studien uppvisade en viss spridning både vad gäller 

ålder, kön samt besvärsduration vilket ansågs som positivt för att få en större bredd av 

erfarenheter och perspektiv i det insamlade materialet. Att rekrytera informanter innebar 

betydande svårigheter. Sjukgymnaster vid två vårdcentraler deltog i rekryteringen men 
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endast vid en vårdcentral fann man potentiella informanter som kunde tillfrågas om 

deltagande. Totalt tackade åtta personer ja till att vara med i studien. En person gick dock 

inte att nå per telefon för bokning av intervju. Två personer uteblev från den bokade 

intervjun. Inklusions – och exklusionskriterierna ansågs inte för snäva av de som var 

behjälpliga med rekryteringen. Delvis kan svårigheterna snarare ha legat i att potentiella 

informanter upplevde att de inte hade möjlighet att avsätta tid för att deltaga i en intervju. 

Huruvida det faktum att ingen ersättning kunde erbjudas också hade en inverkan på 

villigheten att bli intervjuad är svårt att veta. Om en större mängd av informanter funnits 

tillgängligt hade ett strategiskt urval, som exempelvis en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor, kunnat övervägas för att möjligen kunna få ett bredare spektrum av erfarenheter 

och tankar kring nacksmärta. 

 

I kvalitativa studier kan det på förhand vara svårt att bestämma hur många informanter som 

behövs men en ledande princip är att ytterligare informanter intervjuas till en mättnad i 

materialet uppnås (Polit & Beck, 2013). Med detta menas den punkt då ytterligare intervjuer 

inte tillför något nytt till materialet (Polit & Beck, 2013). Kvale & Brinkmann (2014) påpekar 

dock att det inte finns något direkt samband mellan antalet utförda intervjuer och en studies 

kvalitet samt informationsvärde. Inga anspråk görs i denna studie på att mättnad skulle ha 

uppnåtts i materialet. Insamlandet av data avslutades i samråd med handledare utifrån 

tidsmässiga ramar samt vad som bedömdes vara en rimlig mängd data för en studie på denna 

akademiska nivå.  

 

Då alla stegen från datainsamling, via transkribering och analys genomfördes av en och 

samma person så erhölls en god kännedom om materialet. Denna förtrogenhet med 

materialet framhålls av Alvahus (2013) som en viktig del i analysarbetet.  Kontinuerlig 

återkoppling på analysens olika steg har erhållits från handledare vilket medför en ökad 

tillförlitlighet. Skapandet av kategorier har överlag inte inneburit några betydande 

svårigheter men författaren instämmer i Graneheim och Lundmans (2004) påpekande att 

det kan vara svårt att skapa helt unika kategorier utifrån sammanflätade och komplexa 

mänskliga erfarenheter.   

 

Analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys kan endera vara induktiv eller deduktiv och 

vilken som skall användas avgörs av syftet med studien. (Elo & Kyngäs, 2008). Om det finns 

otillräcklig kunskap sedan tidigare om fenomenet som skall studeras eller om denna kunskap 

är fragmenterad så rekommenderas en induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008).  Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) beskriver den induktiva ansatsen som en förutsättningslös 

analys av texter. En deduktiv ansats används däremot om det finns en bas av tidigare 

kunskap och syftet är att testa teorier utifrån denna kunskapsbas (Elo & Kyngäs, 2008). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anger att den deduktiva ansatsen innebär en 

analys utifrån en i förväg framtagen mall, modell eller teori. Denna studies syfte med de 

teman och frågeområden som använts ger givetvis en viss avgränsning på det erhållna 
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materialet. Detta i sin tur kan ge en tendens till riktning i analysprocessens kategoriserande 

som därmed kan te sig ha ett deduktivt inslag. Någon väsentlig kunskapsbas eller modell som 

medger teoritestande har dock inte funnits till grund för denna studies analys och ej heller 

har någon, för ändamålet framtagen, analysmall använts. Det erhållna materialet har tillika 

analyserats förutsättningslöst utifrån sina frågeställningar varvid författaren anser att 

studiens analysprocess i all väsentlighet är att anse som induktiv. 

 

Trovärdighet (trustworthiness) i kvalitativa studier handlar enligt Lincoln och Guba (citerad 

av Elo et al 2014, s.2) ytterst om hur väl man kan påvisa att studiens resultat faktiskt är värda 

att ta på allvar (”worth paying attention to”).  Trovärdighet kan i sin tur beskrivas ur olika 

aspekter (Graneheim & Lundman, 2004) som tillförlitlighet (credibility), vilket avser hur väl 

data och analysprocess har relevans för studiens syfte. Pålitlighet (dependability) har att göra 

med hur konsekvent data har samlats in och analyserats. Överförbarhet (transferability) 

handlar om i vilken grad resultaten kan överföras till andra förhållanden och grupper. Med 

beaktande av ovanstående har intentionen varit att beskriva studiens genomförande så 

tydligt som möjligt. I kvalitativa studier så är forskaren att betrakta som medskapare av 

texten genom det samspel som sker under intervjun (Lundman & Graneheim, 2008). De 

påtalar därför att resultatet av en intervjustudie inte kan ses oberoende av forskaren och 

dennes förförståelse då detta är en viktig del i tolkningsprocessen.  

 

Gällande tillförlitlighet och pålitlighet så har data och datainsamlingens olika delar 

diskuterats med handledare både före datainsamlingen startade men även mellan 

intervjuerna med feedback på exempelvis olika aspekter av intervjuernas genomförande.  

Graneheim och Lundman (2004) påpekar att det finns risk för att data inte samlas in på ett 

konsekvent vis om datainsamlingen exempelvis drar ut över tid vilket är ett potentiellt hot 

mot studiens pålitlighet. Å andra sidan så lyfter de fram att intervjuandet är en process av 

ständig utveckling eftersom nya insikter i ämnet erhålls vartefter intervjuerna fortlöper. 

Detta kan påverka kommande intervjuer som till exempel hur följdfrågor ställs men de 

framhåller att det viktiga är att samma områden utforskas i alla intervjuer (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Exempelvis så var inte alltid ordningsföljden mellan de olika frågeområdena lika från 

intervju till intervju och erfarenheter från en tidigare intervju kunde medföra att ytterligare 

klargöranden efterfrågades för att undvika möjliga missförstånd. Intervjuguiden tjänade 

dock syfte att tillse att alla områden konsekvent togs upp. Handledarens feedback var 

ytterligare ett sätt att säkerställa detta.   

 

Identifiering av meningsbärande enheter, kondensering, kodning och slutligen kategorisering 

har också utförts med stöd av och regelbundna avstämningar med handledare. Beskrivningen 

av studiens utförande samt återgivandet av orginalcitat kan enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) bilda ett underlag för den som tar del av studien huruvida dess resultat är överförbara 

till andra grupper eller sammanhang. 

 

Författaren av denna studie har över 16 års erfarenhet som sjukgymnast i primärvården med 

att möta och behandla patienter med olika smärttillstånd, inklusive nacksmärta, från det 

neuromuskuloskelettala systemet.  Förförståelsen hos författaren grundar sig dels på praktisk 

erfarenhet av att jobba med denna patientgrupp men även genom teoretiska kunskaper via 

bland annat högskolekurser inom beteendemedicin. Utifrån detta är en förutfattad mening 

hos författaren att en förståelse för patientens erfarenheter av nacksmärtan samt hur denne 

tänker kring bland annat dess orsaker är viktiga faktorer för att kunna uppnå en 

behandlingsallians och därmed följsamhet till behandlingen. 

5.5 Etikdiskussion 

Etiska aspekter på studien har redan berörts i metodavsnittet. Till detta kan dock fogas att en 

viktig etisk princip i studien har varit att rekrytering av informanter endast skett via andra 

sjukgymnaster och att inga potentiella informanter som varit aktuella för behandling hos 

författaren tillfrågats. Detta för att potentiella informanter ej skulle komma i 

beroendeställning till författaren. Tilläggas kan också att intervjuer och transkriptioner har 

förvarats på lösenordskyddad dator. Inga etisk problematiska situationer uppstod under 

studien eller uttrycktes av informanterna. 

6 KONKLUSION 

Den bild av hur det är att leva med subakut eller långvarig nacksmärta, som denne studie ger, 

visar hur smärtan i flera avseenden både begränsar och förändrar det dagliga livet samt ger 

upphov till många tankar som bland annat rädsla och oro men också acceptans.  Ett brett 

spektrum av föreställningar kring besvärens orsak har framträtt i denna studie liksom tydliga 

förväntningar, men också erfarenheter, kopplade till kontakten med sjukvården och 

sjukgymnasten. I många av de föreställningar och förväntningar som framkommit i denna 

studie så kan ett tydligt behov av mera information och ökad kunskap om smärtan ses. 

Smärtupplevelsens komplexitet och dess konsekvenser liksom föreställningarna kring 

smärtans orsak och därtill kopplade förväntningar talar starkt för både en biopsykosocial syn 

på problematiken och lämpligheten i en beteendemedicinsk tillnärmning vid sjukgymnastisk 

bedömning och behandling av subakut och långvarig nacksmärta. Betydelsen av studiens 

resultat, för den som i sin kliniska vardag möter dessa patienter, är en ökad insikt i de 

upplevelser, tankar, föreställningar och förväntningar som dessa patienter kan ha vilket i sin 

tur skulle kunna främja en bättre kommunikation mellan patient och vårdgivare och därmed 
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ytterst även ge möjlighet till en bättre vård. Det problemområde som denna studie berört är 

mycket sparsamt utforskat varvid det finns ett stort behov av mera forskning för att 

ytterligare belysa ämnet samt dess möjliga inverkan i en klinisk kontext. 

7 TILLKÄNNAGIVANDE 

Ett stort tack riktas till informanterna i denna studie som frikostigt tog av sin tid för att dela 

med sig av sina upplevelser, erfarenheter och tankar. Ett stort tack även till FOU Sörmland 

som möjliggjort studien genom kunskapsmässigt och ekonomiskt bidrag. Mitt varmaste tack 

även till de sjukgymnaster som var mig behjälplig med att rekrytera informanter till studien. 
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BILAGA A 

Information om studiens inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier: 

• Person med subakut (4-12v) eller kronisk (> 12v) nacksmärta som söker vård hos 

sjukgymnast i primärvården med eller utan remiss från läkare. 

• Smärta primärt lokaliserad till nacken med eller utan smärtspridning till huvud, 

skuldror eller övre extremitet.  

• Personen skall ha förmåga att förstå och uttrycka sig på nyanserad vardagssvenska 

och ej vara i behov av tolk. 

• Ålder 18-70 år.  

Exklusionskriterier: 

• Malignitet eller misstanke om malignitet som orsak till nacksmärtan. 

• Generaliserat smärttillstånd typ fibromyalgi. 

• MR verifierat cervikalt diskbråck som tros vara symptomgivande. 

• Operativt ingrepp cervikalt eller nacktrauma typ whiplash för mindre än ett år sedan. 

 

 

 



 

 

 

BILAGA B 

Förfrågan och information om deltagande i studien ”Smärtmodeller hos 
personer med nacksmärta” 

 

Jag heter Thomas Persson och är Legitimerad Sjukgymnast och verksam på Vårdcentralen 
City i Eskilstuna. Under vårterminen 2015 kommer jag att göra ett magisterarbete vid 
Mälardalens Högskola som syftar till att undersöka hur personer som har nacksmärta ser på 
sina besvär samt kontakten med sjukgymnast. Anledningen till att jag vill göra denna studie 
är att forskning visat att de tankar som man har kring sina besvär kan vara en betydelsefull 
faktor bl.a. för att det skall bli en bra kommunikation mellan patient och behandlare samt att 
det också kan vara viktigt för behandlingsresultatet.  

 

Detta är en förfrågan om Du vill medverka i en intervjustudie som jag hoppas skall kunna ge 
mer kunskaper om hur personer med nacksmärta tänker kring sina besvär. Att just Du 
tillfrågas beror på att Du sökt för nackbesvär hos sjukgymnast på vårdcentral i Eskilstuna. 

 

Om Du väljer att delta i studien så kommer jag att intervjua dig under 45 min – 1 timme vid 
ett tillfälle. Intervjun sker förslagsvis på Vårdcentralen City eller om du så vill på annan plats 
enligt överenskommelse. Jag kommer att använda diktafon för att spela in samtalet. 
Ljudupptagningen kommer att förvaras oåtkomligt för andra än mig, min handledare samt 
examinator. Intervjun kommer att omarbetas till text som sedan analyseras av mig. All 
information behandlas så att inga resultat kan kopplas tillbaka till Dig. Då studien godkänts 
av examinator kommer ljudinspelningen att raderas. 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att 
ange skäl. Oavsett om Du väljer att medverka eller avstår från att delta i denna studie så 
kommer det inte att påverka den vård Du får. Informationen från intervjun kommer att 
redovisas helt anonymt så att ingen kommer att kunna läsa ut vad just Du har svarat. 

 

Studien kommer att publiceras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola och kommer 
sedan att finnas tillgänglig via Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Eventuellt kan framtida 
publicering i vetenskaplig tidskrift bli aktuell 

 

Kontaktuppgifter Handledare 

Thomas Persson Thomas Overmeer 
Leg Sjukgymnast Universitetslektor 
VC City Eskilstuna Sjukgymnastik och medicinsk vetenskap 
Kungsgatan 39 Akademin för hälsa, vård och välfärd 
631 88 Eskilstuna Mälardalens Högskola 
016-104085 Box 883 
tpn07001@student.mdh.se 721 21 Västerås
 thomas.overmeer@mdh.se 
 Tel; 073-0258393 



 

 

BILAGA C 

Samtycke till studien ” Smärtmodeller hos personer med nacksmärta” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag har också fått en kopia på 

den skriftliga informationen och mitt givna samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

Att delta i studien. 

Att resultaten publiceras enligt beskrivning 

 

 

………………………….. 

Datum och ort 

 

………………………….. 

Namnteckning 

 

………………………….. 

Namnförtydligande 



 

 

BILAGA D 

Intervjuguide 

 

Inledningsfråga:  

 Berätta om dina nackbesvär 

 

Teman: 

• Orsak 

• Förklaringar 

• Åtgärder 

• Förväntan 

 

Avslutningsfråga: 

Har du några andra tankar kring nackbesvären som du skulle vilja berätta om? 

  



 

 

BILAGA E 

Bakgrundsdata 

 

 

Ålder   ………. År 

 

Kön   □ Kvinna 

   □ Man 

 

Sysselsättning  □ Yrkesverksam 

   □ Studerande 

   □ Arbetssökande 

   □ Pensionär 

   □ Annat ………………………… 

 

Nackbesvär  □ 4-12 veckor 

   □ Mer än 12 veckor 
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