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Abstrakt 
Sverige är ett mångkulturellt land med invandring sedan en lång tid tillbaka. Det finns idag 
cirka 200 000 muslimska kvinnor i Sverige och sjukgymnaster möter dagligen muslimska 
kvinnor i sitt yrke, vilket kan ge upphov till problem av språklig, kulturell, etnisk och 
medicinsk art. Syftet med studien var att belysa sjukgymnasters erfarenheter vid möte med 
muslimska kvinnor i det kliniska arbetet. Fem sjukgymnaster i invandrartäta förorter i södra 
Sverige deltog i studien. Det insamlade materialet analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet i studien visade att informanterna upplever att det finns stora 
individuella skillnader hur kultur och religion påverkar de muslimska kvinnornas synsätt och 
därmed agerande vid kontakt med sjukgymnast. Religionen har dock en stor inverkan på 
dessa patienter och kan medföra hinder vid undersökning och behandling. Studien kan bidra 
till en ökad kunskap och förståelse för dessa kvinnors särskilda behov, kultur och religion. 
 
Nyckelord: distriktssjukgymnast, kultur, muslimska kvinnor, religion, sjukgymnastik, 
upplevelse.  
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Sverige är ett mångkulturellt land med invandring sedan en lång tid tillbaka. Orsaken till 

invandringen har ändrats de senaste decennierna. 1950- och 60-talen präglades av 

arbetskraftinriktad invandring, främst från Norden och medelhavsländerna. Sedan mitten av 

70-talet och fram till idag har många flytt till Sverige på grund av krig och förföljelse, 

huvudsakligen från utomeuropeiska länder (Ydreborg, Wallin & Freyne-Lindhagen, 1997). 

Enligt många forskare är Sverige det land i Västeuropa som förändrats mest från 1945 och 

fram till idag, vilket främst beror på den stora invandringen (Stenberg, 1999). Alla som är 

födda i ett annat land och har immigrerat till Sverige definieras som invandrare (Möller, 

Hellmark & Lundvik-Gyllensten, 2002). 

 

Enligt socialstyrelsens rapport 1998:1 drabbas invandrarkvinnor i större utsträckning av 

ohälsa än invandrarmän, svenska kvinnor och svenska män i motsvarande ålder. Ofta gäller 

det arbetsrelaterade sjukdomar, så som nedsatt rörelseförmåga och smärta i nacke, rygg och 

axlar. Problem som invandrarkvinnor berättar om är social isolering, återkommande värk, 

obestämd smärta och oro, dels relaterad till sin hemlandsbakgrund och dels till svårigheterna 

att integrera sig i sitt nya land (Ydreborg et al. 1997). Många invandrare har traumatiska 

upplevelser bakom sig och lider i stor utsträckning av psykiska besvär. Psykosomatiska 

problem kan härledas till tidigare lidande i form av krigsupplevelser som tortyr och sexuella 

övergrepp (Möller et al. 2002, Hjern, 1995). Uppskattningsvis har mellan 5 - 35 % av 

flyktingarna i Sverige blivit utsatta för tortyr, men siffran kan dock vara alldeles för låg 

(Socialstyrelsen, 1989). Psykosomatiska symtom tycks även bero på dålig förankring i det 

svenska samhället (Möller et al. 2002). Invandrare går oftare till läkaren än befolkningen i sin 

helhet och de har många gånger tunga fysiska arbeten. Därför drabbas de oftare av skador i 

rörelseapparaten så som rygg och förslitningsskador än övriga befolkningen (Hugo, 1996). 

1996 var arbetslösheten 40 % bland utomeuropeiska kvinnor mellan 25-44 år (Ydreborg et al. 

1997). Denna utveckling utgör i sig en faktor som långsiktigt kan bidra till både psykisk och 

fysisk ohälsa. Många invandrare är långvarigt arbetslösa och har då lätt att hamna utanför det 

svenska samhället, vilket ytterligare bidrar till ohälsa (Samuelsson & Brattlund, 1996). Vi 

västerlänningar söker ofta psykologiska orsaker till olika symtom, till exempel smärta, men 

detta är främmande för muslimer i allmänhet (Samuelsson, 1999). 

 

Många av dem som immigrerat till Sverige har en muslimsk bakgrund (Stenberg, 1999, 

Samuelsson, 1999). I nationalencyklopedin (1989) är ordet islam benämning på den religion 

som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift. Muslim är den vanligaste 
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benämningen på den som tillhör islam. Det kan vara svårt att definiera vem som är muslim, då 

de som inte är anslutna till ett trossamfund ändå ser sig själva som muslimer ur ett kulturellt 

och etiskt perspektiv (Stenberg, 1999). I de folkräkningar som görs var femte år ingår inte 

religiös tillhörighet, då det enligt svensk lag är förbjudet att registrera religionstillhörighet 

(Personuppgiftslagen 1998:204 13§), men en uppskattning är att det finns ca 400 000 

muslimer i Sverige, varav hälften är kvinnor (personlig kontakt, Samuelsson, 2005-11-22). De 

flesta muslimer i Sverige bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (Stenberg, 

1999). 

 

 Som muslim stöter man på kulturella olikheter och främmande situationer i det västerländska 

samhället och hälso- och sjukvården där sjukgymnastik ingår är inget undantag. Verbal samt 

icke-verbal kommunikation försvåras då den muslimska patienten och sjukgymnasten inte 

uttrycker sig på samma sätt. Med icke-verbal kommunikation menas till exempel 

ansiktsuttryck, kroppsställning, hållning, beröring, gråt, skratt och gester (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003). I en studie har Murphy och Macleod (1993) kommit fram till att det lätt 

uppstår missförstånd på grund av språkbristen då invandrare tror sig förstå men i själva verket 

inte gör det. För att underlätta den verbala kommunikationen tar man ofta en tolk till hjälp 

men även kommunikationen mellan tolk och patient samt tolk och sjukgymnast kan 

missuppfattas (Baxter & Cheng, 1996). En bra tolk har goda språkkunskaper, goda 

realiakunskaper i det ämne man tolkar inom och kunskaper i tolkningsteknik. 

Sjukvårdspersonalen bör undvika att använda patientens släktingar och närstående vid 

tolkning, utan istället nyttja professionella tolkar (Bischoff, Tonnerre, Eytan, Bernestein & 

Loutan, 1999). Även Elderkin-Thomsen, Cohen-Silver och Waitzkin (2001) fann i sin studie 

att det är olämpligt att använda familjemedlemmar som tolkar då detta ledde till skam, tvivel 

och starka känslor. En orsak till att hjälpsökande inte vill ha tolk kan vara misstänksamhet 

mot sina egna landsmän (Magnússon, 2002).  

 

I en intervjustudie skriver Tsianakas och Liamputtong (2002) att muslimska kvinnor tror att 

Allah har gett människorna en själ att tänka med och att fatta beslut med. Detta betyder att 

kvinnorna ska söka behandling och använda de faciliteter som finns tillgängliga. De känner 

att islam uppmuntrar allting som är viktigt för varje individs hälsa och välmående. Kulturella 

synsätt på hälsa, sjukdom och botande i turkiska muslimska kvinnors föreställningsvärld, 

påverkar hur de handlar och kommunicerar vid mötet med vården (Sachs, 1987). Muslimska 

kvinnor kommer från ett femtiotal olika länder och deras uppfattning skiljer sig därför i 
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många frågor (Samuelsson & Brattlund, 1996). Det är också stor skillnad mellan invånare från 

samma land, då till exempel en välutbildad afrikan från en storstad inte har så mycket 

gemensamt med sina landsmän från landsbygden (Ovesen, 1996). Tillhör man andra 

generationens invandrare ser man sig mer som svensk, men är ändå muslim (Samuelsson & 

Brattlund, 1996, Stenberg, 1999). 

 

Vid ett sjukvårdsbesök kan mannen ibland vara med och tala för hustrun, vilket kan uppfattas 

felaktigt av svensk sjukvårdspersonal men för många muslimer är sjukdom inte en individuell 

angelägenhet, utan berör hela familjen. En ensam människa uppfattas inte som fri och 

självständig, utan som en svag och utsatt person (Samuelsson, 1999). Sättet att uttrycka 

smärta skiljer sig från kultur till kultur. Allmänt kan sägas att muslimer uttrycker sin 

sjukdomsupplevelse känslomässigt starkare och beter sig på ett helt annat sätt än nordbor. 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). I Sverige lär vi oss redan som barn att inte skrika när 

vi har ont, vilket även följer med upp i vuxen ålder. I många andra länder skriker, gråter och 

klagar man högt när man har ont eller är ledsen (Olsson, 1998). Turkiska och arabiska kvinnor 

väntar längre än svenska kvinnor med att signalera smärta. Det finns en kulturell förväntan att 

de ska fortsätta sitt arbete i hushållet under vad vi skulle uppfatta mycket lång tid innan de 

berättar om sin smärta för omgivningen och vänder sig till sjukvården. När de gör det sker det 

på ett mer eftertryckligt sätt än en vad svensk kvinna vanligen gör och som svensk kan man 

tolka dessa uttryck som överdrivna och spelade. Den svenska sjukvårdspersonalens skepsis 

uppfattas av den muslimske patienten som blir än mer orolig över sin situation och därmed 

kanske än mer högljutt klagande. Den arabiska kvinnan och den svenske läkaren tycker båda 

att den andres spelregler är svårförståeliga (Samuelsson, 1999). 

 

När en muslim besöker en läkare förväntar den sig att bli undersökt, få ett klart besked och få 

ett recept utskrivet, eftersom läkemedel botar sjukdomar (Samuelsson, 1999, Stenberg, 1999). 

Att bli undersökt och därefter bara motta råd kan därför uppfattas som otillfredsställande. 

Läkaren är i den troendes ögon en auktoritet som talar om hur patienten ska förhålla sig till sin 

sjukdom. Denna auktoritet kan undergrävas om läkaren tillåter patienten att själv vara med 

och lägga upp behandlingen. Om svensk sjukvård i görligaste mån kan möta muslimska 

förväntningar kan mycket vinnas i möte med dessa patienter (Samuelsson, 1999). Vid arbete 

med invandrare inom vården skriver Al-Baldawi (1996) att det är viktigt att se på de kulturella 

skillnader, värderingar och referensramar som finns och som kan försvåra ett möte. 
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Kroppen är mycket privat för muslimer och att klä av sig inför sjukgymnasten kan tyckas vara 

synnerligt obehagligt, särskilt då en manlig personal ska undersöka en muslimsk kvinna 

(Möller et al. 2002). Enligt koranen får aldrig kvinnor och män vistas tillsammans i enrum om 

de inte är gifta eller nära släkt och kvinnor och män bör heller inte beröra varandra. Koranen 

säger även att man ska skyla sin kropp inför andra, vilket gäller både kvinnor och män 

(Samuelsson, 1999). Att vistas i samma träningslokal som män kan därför vara omöjligt för 

en muslimsk kvinna. Synen på könsroller och klädsel är två viktiga orsaker som hindrar 

många kvinnor från att träna (Möller et al. 2002). För dessa kvinnor innebär detta att slöja och 

övrig klädsel kan påverka dem från att inte delta i fysisk aktivitet (Nakumara, 2002). Många 

muslimska kvinnor bär slöja på grund av religiösa, politiska och sociala syften. Seden att bära 

slöja varierar stort mellan de olika muslimska kulturerna och länderna (Khader, 1998). 

Möjlighet till lokaler som är anpassade efter dessa patienters särskilda önskemål finns sällan 

att tillgå (Nakamura, 2002). Annat som kan hindra besök samt behandling hos sjukgymnast är 

att dessa kvinnor ofta har många barn att ta hand om och även ansvarar för hushållsarbetet 

(Möller et al. 2002).  

 

Sjukgymnastyrket i dagens Sverige innebär att man kommer i kontakt med muslimska 

kvinnor, vilket kan ge upphov till problem av språklig, kulturell, etnisk och medicinsk art. Det 

behövs därför en ökad kunskap och förståelse för dessa kvinnors särskilda behov, kultur och 

religion. 
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Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjukgymnasters erfarenheter vid möte med muslimska 

kvinnor i arbetet. 

 

Frågeställningar  

• Vad upplever sjukgymnasten att det finns för orsaker till att muslimska kvinnor besöker 

sjukgymnasten? 

• Hur upplever sjukgymnasten att muslimska kvinnor förhåller sig till sjukgymnastisk 

undersökning och behandling? 

• Hur erfar sjukgymnasten att interaktion/kommunikation sker mellan sjukgymnast och 

patient? 

• Upplever sjukgymnasten sig ha tillräcklig kunskap om de muslimska kvinnornas behov, 

kultur och religion för att kunna utföra en sjukgymnastisk undersökning och 

behandling?  

 

Metod   

För att få svar på studiens syfte har författarna använt sig av kvalitativa intervjuer inspirerade 

av Kvale (1997). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju går ut på att få kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld, hur de ser på sig själva och på sin relation till 

omgivningen (Hartman, 2004). En pilotintervju genomfördes med en sjukgymnast på en 

privat klinik i en invandrartät förort som en förberedelse inför de kommande intervjuerna, där 

författarna praktiserade intervjutekniken. Därefter justerades frågeformuläret i samråd med 

intervjupersonen. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att personerna i fråga skulle vara 

legitimerade sjukgymnaster och ha arbetat kliniskt i två år på en vårdcentral i en invandrartät 

förort i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Urvalet skedde genom att 

författarna valde ut ett antal vårdcentraler i invandrartäta förorter i de nämnda städerna och 

sökte på respektive vårdcentrals hemsida för att få fram vederbörandes adresser. För att få 

kontakt med intresserade informanter skickades sedan ett informationsbrev (Bilaga 2) om 

projektet ut till nio sjukgymnaster på sex olika vårdcentraler. Fyra sjukgymnaster svarade och 

var intresserade av att delta i studien och därtill rekryterades ytterligare en informant via 
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telefon. Sammanlagt medverkade fem kvinnliga informanter, varav alla de ovan nämnda 

städerna är representerade i studien.  

 
Informanterna 

Informanterna har arbetat som sjukgymnaster med muslimska kvinnor som patientgrupp 

mellan 2 och 36 år. Det finns en stor bredd på informanternas erfarenhet av att arbeta med 

muslimska kvinnor. En har arbetat flera år med krigsdrabbade flyktingar och en annan har 

arbetat som sjukgymnast ett år i Irak. Alla muslimska kvinnor som informanterna träffat på 

under sin yrkesverksamma tid som sjukgymnast innefattas i studien.  

 

Procedur  

Plats och tid för intervju bokades i samråd med informanterna via telefon. Beroende på 

informanternas önskemål utfördes intervjuerna på deras arbetsplats, hem eller café. Båda 

författarna deltog vid två av intervjutillfällena och de övriga tre intervjuerna delades upp 

mellan författarna. En halvstrukturerad intervju inspirerad av Kvale (1997) med redan 

formulerade frågor (Bilaga 1) användes, där följdfrågor ställdes vid behov. 

Struktureringsgraden har i vissa fall varit hög men i andra fall låg för att intervjupersonerna i 

så stor utsträckning som möjligt ska få utrymme att presentera sina olikartade erfarenheter och 

perspektiv i enlighet med Patel & Davidson (1994). Intervjuerna varade mellan 25 och 45 

minuter och spelades in på band.  

 

Etiska aspekter  

Informanterna upplystes om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan utan att motivera varför. Intervjun utformades på ett etiskt 

tillvägagångssätt för att inte kränka berörda informanter och deras patienter. Författarna är 

medvetna om att intervjupersonerna kan känna obehag då de lämnat ut känslig information 

om sina patienter. Allt material är konfidentiellt och ingen individ kan identifieras i den 

färdiga rapporten. 

 

Analys av data 

En kvalitativ innehållsanalys användes (Graneheim & Lundman, 2003). Intervjuerna spelades 

in på band och skrevs ned ordagrant. Innehållsanalysen utfördes i fyra steg: Vid steg 1 lästes 

materialet noggrant igenom för att skapa ett helhetsintryck av textens innehåll. I steg 2 
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kodades materialet. Meningsbärande enheter markerades utifrån studiens syfte. Dessa enheter 

jämfördes och analyserades tillsammans för att sorteras i grupper utefter ett gemensamt 

innehåll. Syftet med steg 3 var att dela in varje grupp i underkategorier utefter de skillnader 

och likheter som fanns inom varje grupp. I steg 4 namnsattes underkategorierna som sedan 

sammanfördes till huvudkategorier, även dessa namngavs. De två första stegen gjorde 

författarna var och en för sig för att ytterligare öka trovärdigheten i studien. Även handledaren 

deltog vid innehållsanalysen. Efter jämförelser och diskussioner kom författarna och 

handledaren fram till ett samstämmigt resultat.  
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Resultat  

Vid analysen av intervjutexterna framkom innehåll som sorterades till fyra huvudkategorier, 

vilka behandlar sjukgymnasters erfarenheter vid möte med muslimska kvinnor i det kliniska 

arbetet. Dessa huvudkategorier är: ”Orsak till besök”, ”Undersökning och behandling”, 

”Kommunikation” och ”Sjukgymnasternas inblick”. Nedan följer en beskrivning av de fyra 

huvudkategorierna. 

 

 

 

 

Sjukgymnasternas 
inblick 

Kommunikation Undersökning 
och behandling 

Orsak till besök 

 

 
Psykisk ohälsa Bakgrund Tolk Kunskap 

 

 

 

Fysisk belastning Auktoritetstro Uttryckssätt Kulturellt berikande 

 

 

Allmän ohälsa  Fysisk aktivitet Samspel 

Hinder  

 

 

Figur 1. Figuren illustrerar resultatets huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

 
Orsak till besök 

Under denna huvudkategori finns underkategorierna ”Psykisk ohälsa”, ”Fysisk belastning” 

och ”Allmän ohälsa”. 

 
Psykisk ohälsa  

Alla informanter framhåller att muslimska kvinnor ofta har psykosomatiska symtom. Samtliga 

informanter säger att dessa symtom yttrar sig i generell, diffus och kronisk smärta. Ett par 

informanter specificerar symtomen som spänningshuvudvärk, diffus smärta över rygg, nacke 

och axlar och tryck över bröstet. Flera informanter nämner att patienterna kan ha dålig 
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kunskap om orsaken till smärtan och de ser inget samband mellan kropp och själ, att tidigare 

upplevelser kan visa sig i kroppslig smärta. 

 

Den psykiska ohälsan menar informanterna grundar sig ofta i patientens tidigare upplevelser. 

De flesta informanter nämner att många av dessa patienter har flytt och lämnat både hem och 

nära släktingar i sitt hemland. Informanterna säger också att patienter från krigsdrabbade 

länder ofta bär med sig upplevelser som tortyr, krigsskador och sexuella övergrepp.  

 

”Många kvinnor har varit utsatta för övergrepp, sexuella övergrepp…… det kan ge sig 

uttryck i kroppsliga smärtor, att man har ont här och där och söker hjälp.” 

 

En annan psykisk påfrestning, som informanterna berättar om och som drabbar flyktingar är 

stressfaktorn över asylsökandet.  

 

”Man flyr hit och det viktigaste är att få, att man ska ta hela sin familj hit, de är otroliga 

starka och klarar flykten och allt detta med asylsökandet.” 

 

Ett par informanter menar också att patienterna lätt hamnar utanför samhället, då de inte kan 

språket samt att de sitter hemma och är arbetslösa. Några av informanterna berättar att i den 

muslimska kulturen har kvinnan ansvaret för hemmet och de har många barn att ta hand om, 

även detta leder till dålig förankring i samhället. Utanförskapet som drabbar denna 

patientkategori resulterar enligt informanterna i psykisk ohälsa. En informant säger: 

 

”Att, en jättestor orsak tror jag är att man är utanför samhället här, man får inte plats i det 

här samhället, man får inget jobb och man är inte välkommen…… Och hade de fått vara med 

i samhället och jobbat och känt sig välkomna hade det inte blivit alla de här omvända 

rollerna att barnen pratar bättre svenska än föräldrarna.” 

 

Fysisk belastning 

Informanterna nämner att en vanlig orsak till att dessa patienter besöker sjukgymnasten är 

belastningsrelaterade symtom. Många av dem som arbetskraftsinvandrat har haft tunga 

arbeten i fabriker vilket har lett till förslitningsskador. 
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”De invandrare som kom hit på 60- och 70-talet som arbetskraftsinvandrare, de hamnade 

ofta inom industrin och jobbade ensidigt och belastade i olika fabriker, många av dem har 

förslitningsskador nu.” 

 

 De flesta informanterna säger att en stor del av de muslimska kvinnorna har slitit hårt i sina 

hemländer och fött många barn, vilket är en tung belastning för kroppen.  

 

”Om de går hemma och tar hand om alla barnen och ja belastningen blir annorlunda om 

man säger då.” 

 

Allmän ohälsa 

Vad som även är vanligt, säger informanterna, är inaktivitetsrelaterad smärta. Man har inte 

kunskap om vikten att röra på sig. En informant berättar även om den dåliga kosthållningen: 

 

”Det är mycket stillasittande, mycket läsk, mycket olja i maten och sådana saker. Så det är ju 

en del med problematiken, det här med att det är mycket diabetes, det är ett stort ohälsotal. 

Det är högre i denna förort än vad det är i de andra delarna.” 

 

Ett par informant anser att detta kan bero på vilken socioekonomisk status patienten har och 

ohälsan har då inte enbart med religionen att göra. 

 
Undersökning och behandling 

Den här huvudkategorin innehåller underkategorierna ”Bakgrund”, ”Auktoritetstro”,  

”Fysisk aktivitet” och ”Hinder”. 

 

Bakgrund 

Alla informanter berättar att det finns en stor variation inom den muslimska kulturen, då 

patienterna kommer från olika länder och har olika bakgrund. Flertalet informanter menar att 

det skiljer mycket mer på dessa patienters bakgrund än vad det gör generellt mellan svenskar. 

Informanterna säger att islams påverkan på patientens liv och tankesätt varierar stort, vilket 

påverkar patienternas syn på hälsa och sjukdom. En informant säger att patienterna har 

influerats olika mycket av den svenska kulturen. En annan informant berättar: 
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”Att vara muslim är ju också brett. Det kan vara en stor skillnad på en som är väldigt 

rättroende från Irak kanske med en muslimsk kvinna från Bosnien. De behöver inte vara mer 

religiösa än vi, som kanske är vanliga kristna eller inte kristna över huvud taget.” 

 

Enligt informanterna beror patientens syn på hälsa och sjukdom även till stor del på 

socioekonomisk status, då patienten kan vara analfabet eller högskoleutbildad, komma från 

landsbygden eller en storstad. En informant säger att patienter kan tro att sjukdomen kommer 

utifrån någonstans eller att det står skrivet i stjärnorna och att det är mycket föreställningar att 

magi har orsakat sjukdomen eller smärtan.  

 

Ett par av informanterna påpekar att patienterna har andra referensramar och är uppfostrade i 

en annan miljö än vad svenska patienter är. Ett exempel är tidsbegreppet som en av 

informanterna tar upp. Informanten pekar på att i Sverige är allt väldigt tidsinriktat men att så 

inte är fallet i patienternas kulturer.  

 
”Tidsbegreppet också, där vi försöker att jämka lite åt båda hållen. Kommer man mer än en 

kvart för sent så får man inte komma in….Jag tror det är viktigt för oss också att inte vara så 

fixerad vid tiden, det gör inget om man kommer lite för sent”. 

 

Enligt en informant medverkar patientens man ofta vid sjukgymnastbesöket. Informanten 

berättar: 

 

”Ibland är det så att de har sin man med som talar om var, hur hans fru har ont, som vi 

kanske till en början har lite svårt att acceptera. I deras kultur, att så är det, att mannen för 

talan utan det är ju inget konstigt, då pratat man ju bara med honom.” 

 

Informanten tycker att det känns märkligt att tala till mannen när det är kvinnan som är 

patienten, men påpekar att patienten inte känner sig obekväm i situationen. 

 

Auktoritetstro 

Flera informanter säger att patienterna uppfattar sjukgymnasten som en auktoritet, då läkare 

och andra sjukdomsbotare i patienternas hemländer har högt anseende. Patienterna har därför 

stor tilltro till det en sjukgymnast säger under ett besök och om patienten tillfrågas vad den 
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själv tror är orsaken till symtomen, uppfattas sjukgymnasten som osäker. Flertalet informanter 

berättar att många patienter är vana att bli omhändertagna och därför hellre tar emot passiva 

behandlingar och inte tar egna initiativ under behandlingen. Det är sjukgymnastens jobb att ta 

bort smärtan. En informant skildrar: 

 

”En gång så var det en kvinna som sa så här till mig: Jag tror att hon var från någon kurdisk 

by, den här kvinnan och hon var en äldre kvinna så hon var väldigt intensiv och tittade djupt 

in i mig med sina bruna ögon och så sa hon men du förstår N.N. sa hon att, i vårat land i det 

landet som jag som kommer ifrån, där kan doktorn ha makten över smärtan. Han kan ta din 

smärta, han kan ta den i sina händer alltså också kan han ta bort den från dig. Alltså det är 

hennes föreställningsvärld och så kommer hon till oss i den svenska sjukvården.” 

 

Informanterna upplever att dessa patienter uttrycker sig starkare än andra patienter, dels 

känslomässiga uttryck men även uttryck av smärta. Till exempel skattar patienterna i stort sätt 

alltid det högsta på VAS-skalan för att verkligen uttrycka hur besvärligt de har. En informant 

uttrycker sig så här: 

 

”VAS-skalan fungerar sällan och de vill sätta den på 11.” 

 
Informanterna menar att även detta grundar sig i att sjukgymnaster och läkare är en auktoritet, 

patienten måste övertyga att det verkligen har ont. En av dessa informanter brukar säga till 

patienterna att de är betrodda och inte behöver överdriva för att förvissa informanten att de 

har ont.  

 

Ett par av informanterna upplever att patienterna inte vill ställa till besvär och vill vara till 

lags, de är oftast väldigt tacksamma. Flera informanter nämner att patienterna vill bli bemötta 

med respekt men att de många gånger kan ha blivit kränkta. Till exempel berättar en 

informant att patienter kan vara misstänksamma och vill ta reda på vad sjukgymnasten har för 

uppfattning om en beslöjad kvinna. 

 
Fysisk aktivitet 

Samtliga informanter säger att patienternas syn på fysisk aktivitet varierar från individ till 

individ. Flera informanter nämner att de patienter som har erfarenhet av att träna i hemlandet 
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ser träningen som en självklarhet. Enligt informanterna är denna patientkategori annars 

mindre vana vid motion än det totala antalet patienter. Vidare säger informanterna, att röra på 

sig för att må bra är ett nytt tankesätt för dessa patienter, i den svenska kulturen lär vi oss 

redan som barn att det är viktigt med motion.  

 

Informanterna ser ofta patienterna promenera runt kvarteret i en lugn promenadtakt för att 

prata och umgås med väninnor, men dessa patienter ser det inte som fysisk aktivitet, utan ett 

sätt att vara social.   

 

”För dem är promenader, de hasar ju fram i sina tofflor, går väldigt långsamt men det…men 

och andra sidan, kommer man från Saudiarabien där det är 50 grader varmt då går man inte 

ut och tar massa promenader heller, så som vi kanske gör när vi tänker på att promenera och 

motionera och så.” 

 

Ett par informanter nämner att patienterna inte vet hur de ska hantera bieffekterna av 

träningen. Flera informanter påpekar att dessa patienter ser det som främmande att anstränga 

sig så att de svettas. En informant framhäver att det därför är viktigt att ge en ordentlig 

förklaring till varför det är bra för patienten att träna, då brukar det oftast inte vara några 

problem. Vidare säger informanten att det finns patienter som redan från början har bestämt 

sig för att träning inte är den hjälp som patienten behöver och att det då blir svårt att få ut det 

resultat som från början förväntades av behandlingen. 

 

”Många är inte vana att röra på sig över huvud taget och då blir man rädd liksom, man kan 

inte skilja på vad som är som liksom muskelsmärta som man får när man rör på sig så att 

man får mjölksyra. Det förstår många inte vad det är för någonting och då blir man rädd 

liksom och då tror man att det är nåt fel på kroppen.” 

 

Alla informanter säger dock att ett stort antal av de patienter som är ovana vid träning ändå 

har en positiv inställning när de väl har fått ta in det för dem nya tankesättet. Patienterna 

tycker att det är spännande med något nytt och upplever då att de faktiskt mår riktigt bra av 

den träning som sjukgymnasten rekommenderar. Så här citeras två olika informanter: 

 

”Jag har en mycket positiv upplevelse av att en del verkligen tycker att det är skönt och röra 

på sig och många ja många tycker verkligen att de blir som en, ja hur ska man säga ett nytt 
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sätt att se på sig själva för de tar det väldigt positivt att de känner att de kan göra någonting 

för sin kropp.” 

 

”Dom tycker bara det är spännande med nya grejer och man kan se att en del ser nästan lite 

stolta ut där inne till och med när de står och drar i dragapparaten eller sådär.” 

 

Flera informanter nämner att cykling är något nytt för de flesta av dessa patienter. En 

informant talar om att många skulle vilja cykla för att det ser enkelt och praktiskt ut, men är 

rädda för att ramla. En annan informant säger att en del patienter tycker att det ser oestetiskt 

ut att sätta sig på en testcykel.  

 

Informanterna säger att det kan vara en lång sträcka att få patienten att inse att alla har ett eget 

ansvar för sin kropp och sin hälsa. Flera informanter nämner att många patienter är inställda 

på att få passiva behandlingar, då de inte är vana vid träning som behandling och vissa förstår 

inte varför de ska träna en kroppsdel som smärtar. Dessa patienter reagerar då förvånande och 

skeptiskt till fysisk aktivitet som behandlingsmetod.  

 

”När man säger till vissa av de här människorna, de kan ha jobbat från tidigt på morgonen 

tills sent på kvällen på åkrarna och de har 7 barn och de har liksom hållit på med fysisk 

aktivitet hela dagen. Och så säger man till dem att de ska träna, då tittar de ju konstigt på en 

förstås. Det har ju inte funnits i deras vokabulär tidigare” 

 

Ett problem enligt flera av informanterna är att patienten efter avslutad behandling hos 

sjukgymnasten inte har möjlighet till fortsatt träning på egen hand. Anledningen kan enligt 

informanterna vara att patienten inte går till några föreningar där det finns män och att det inte 

finns några aktiviteter som är anpassade efter patientens särskilda behov.  

 

Hinder 

Samtliga informanter säger att det finns flera faktorer som hindrar en optimal sjukgymnastisk 

undersökning och behandling. En stor faktor enligt informanterna är kontakten med män. 

Vad som enligt informanterna är viktigt, är att använda sig av kvinnliga tolkar, då många av 

dessa patienter inte kan tänka sig att stå avklädda inför en främmande man. Alla informanter 

berättar att många patienter inte kan tänka sig att gå på vattengymnastik eller träna 

tillsammans med män. Enligt ett par informanter finns det särskilda träningstider avsatta för 
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enbart kvinnor. En annan informant säger dock att de inte anpassar bassängträning eller 

träningslokaler efter dessa patienter och att de då får träna ihop med manliga patienter. För de 

flesta patienterna går detta ändå bra, då de som vill täcker sig med slöja och kläder under 

träningen.  

 

”De får till exempel inte gå på vattengymnastik tillsammans med män, så de blir ju en 

svårighet för dem.” 

 

En informant påpekar att många av denna patientkategori har dålig kroppsuppfattning och 

berättar: 

 

”En del kvinnor har, så som jag har tänkt själv att de har ju mycket kläder på sig flera lager 

sådär att de kan va svårare att få en uppfattning om sin egen kropp då. Att man inte ser sig 

själv så ofta liksom, sin egen kropp att… att de är svårt att känna hur man rör sig och det är 

svårt att röra sig….. de har ju liksom inte fått leka som barn ska göra för att lära känna sina 

kroppar och flickorna får ju, de får ju vara för sig liksom när de växer upp, de får ju inte 

springa omkring och hur som helst och de får ju inte cykla till exempel.” 

 

Alla informanter säger att en annan stor faktor är att många patienter inte är vana att visa sig 

utan kläder. Informanterna säger att de brukar förklara för patienten att en fullständig 

sjukgymnastisk bedömning kräver det att patienten klär av sig. Oftast går patienterna med på 

att klä av sig, annars görs undersökningen med kläderna på. En informant uttrycker: 

 

”Vara lite mer försiktig och man ber dem kanske, ska man undersöka ryggen kanske man inte 

ber dem ta av sig och ställa sig helt i underkläderna direkt utan man kanske ber ja alltså 

antingen får de ta av tröjan eller kjolen eller att man tar det lugnt och att man förklarar vad 

man gör så gott det går.” 

 

Informanterna uttrycker även att vissa patienter inte har några som helst problem med att klä 

av sig, vilket underlättar undersökningen. Informanterna berättar att klädseln även kan vara ett 

problem vid träningen då patienterna tycker att kläderna är varma och opraktiska att ha på sig.  

 

Något annat som kan hindra patienterna från att träna, enligt informanterna, är att de ägnar 

mycket tid åt familj, barn och hem, vilket gör att det inte får någon tid till träning. 
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”Många har ju många barn och lagar ju liksom mycket mat och det tar mycket tid så de har 

ju inte så mycket tid att ägna åt sig själva liksom.” 

 

Kommunikation 

I denna huvudkategori framställs underkategorierna ”Tolk”, ”Uttryckssätt” och ”Samspel”. 

 

Tolk  

Samtliga informanter använder sig ofta av tolk vid möte med muslimska kvinnor. 

Informanterna använder sig av tolk vid första besöket och vid andra tillfällen, då ett stort 

informationsutbyte sker mellan informant och patient. En informant anser att det är fördel att 

ha tolk vid undersökningen, då man får lite extra tid att studera patientens rörelser och 

reaktioner när patienten samtalar med tolken. Informanterna framför att tolken återanlitas vid 

sista behandlingstillfället då de vill ha en bra utvärdering och summering av behandlingen. 

Informanterna nämner att vardagsspråket ofta fungerar bra under den löpande behandlingen.  

 

Fyra informanter upplever användandet av tolk positivt och alla informanterna tycker att 

tolkens professionalitet avgör hur det fungerar. En informant säger: 

 

”Det hänger otroligt mycket på hur duktig tolken är. Har man en bra tolk, så kan det gå jätte 

bra. Då är det liksom bara ett extra öra...… Sen finns det ju tyvärr tolkar som är ganska 

oprofessionella, som lägger till lite extra, har egna synpunkter, blandar sig i och tycker si och 

så också om man själv kanske säger fem ord så hör man att tolken har en lång, lång 

haraj…… Och det är väldigt provocerande och jätte irriterande.” 

 

En av informanterna vill helst slippa att använda tolk. Ett par informanter menar att patientens 

relation till tolken kan påverka samtalet. Patienten kan hålla inne med eller ge felaktig 

information om tolken är en släkting, landsman eller om det finns politiska motsättningar 

mellan dem. Alla informanterna upplever att information som sagts inte alltid översätts 

ordagrant. Det sker också en utvidgad diskussion mellan patient och tolk, där informanten står 

helt utanför samtalet. En informant uttrycker det så här: 

 

”Ibland svarar patienten något som är lite in på nåt annat spår. Då förstår man ju att tolken 

inte har sagt helt exakt.” 
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Informanterna upplever att en del patienter är osäkra på språket, de vill inte vara till besvär 

och säger att de förstår, även om så inte är fallet. En informant poängterar att det är viktigt att 

ställa motfrågor till svar, för att få klart för sig att patienten verkligen förstått. Informanterna 

säger att många patienter vill klara sig utan tolk men för att få en bredare nyans på språket och 

för att undvika missförstånd är det viktigt att använda tolk när det verkligen behövs. En 

informant nämner: 

 

”Om man inte har tolk med utan att de tycker att de klarar språket så pass bra liksom, så blir 

det ju inte så nyanserad beskrivning, utan då är det ju ont, ont, ont som är. Det är svårt att få 

mer beskrivning av hur det onda är eller mer exakt så.” 

 

Vid anlitande av tolk menar en informant att det är viktigt att patienten står i centrum, att 

frågorna som ställs är riktade mot patienten och inte mot tolken. 

 

”Det är viktigt att du visar patienten att det är patienten du pratar med, att du inte pratar 

med tolken.” 

 

Uttryckssätt 

Som sjukgymnast används mycket kroppsspråk vid kommunikation med patienter och det går 

att visa med sin egen kropp när talspråket inte räcker till, på så vis blir interaktionen bättre än 

med andra patienter enligt en informant. En annan informant beskriver att även patienterna 

använder kroppsspråket, till exempel pekar de på sjukgymnastens kropp för att förklara var 

det gör ont. En annan informant beskriver det så här: 

 

”Och vi kan ju kommunicera så mycket med våra kroppar. Patienterna tycker ofta att det är 

roligt också att de, de klarar sig själva och att man får ett annat slags språk. Man blir ju 

väldigt, man pratar ju väldigt mycket utan ord med varandra.” 

 

Informanterna säger att språkbristen kan göra att patienterna kan ha svårare att säga hur, var 

och exakt när det gör ont. En informant säger att patienterna på grund av språket inte förstår 

VAS-skalan och att detta kan vara en orsak till att patienten skattar det högsta på skalan. 

En annan informant säger att patienterna översätter uttryck från sitt eget språk till svenskan 

vid konversation. 
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”Sen är det lite uttryck som de använder sig av som vi tycker är lustigt, som att köttet brinner. 

Men det är språksvårigheter som de översätter direkt från sitt eget språk”. 

 

Samspel 

För att kommunikationen ska fungera anser informanterna att det är viktigt med ett bra 

samspel mellan patient och sjukgymnast. Informanterna säger att man måste tänka på att vara 

klar och tydlig när man informerar patienten om hur undersökning och behandling går till och 

både informanten och patienten ska våga ställa frågor till varandra. Informanterna upplever att 

många patienter först öppnar sig när de väl fått förtroende för sin sjukgymnast. Ett par 

informanter säger att det många gånger är lättare för patienten att öppna sig när anhöriga eller 

tolk inte närvarar, trots sin osäkerhet på det svenska språket. Det formas en helt annan relation 

när patient och sjukgymnast träffats några gånger utan tolk. Det skapas många bra samtal, 

särskilt i träningslokalen där det är en mer avslappnad atmosfär.  

 

”Patienten kan öppna sig när inte tolken är där, det beror lite grann på hur länge man har 

patienten och vilken relation man får. Det har hänt både och att de har berättat redan första 

gången när jag har frågat och sedan har det kommit senare…… Men bara de känner att de 

har förtroende och så.” 

 

En informant säger att sjukgymnasten själv ska bestämma om ingående frågor ska ställas i 

anamnesen, frågor som kan vara känsliga men ofta är viktiga för den fortsatta behandlingen, 

till exempel för att ta reda på om patienten varit med om traumatiska upplevelser.  

 

”Kommer det en man eller det kan vara en kvinna också, från Irak till exempel så frågar jag: 

Har du varit soldat i kriget? Har du suttit i läger? Och även bosnierna. Bosnierna kan ha 

varit utsatta för koncentrationsläger i krig och så vidare. Har du deltagit i kriget? Och då kan 

jag fråga lite vart ifrån de kommer inom landet, för då vet jag att där fanns det den typen av 

läger och så vidare…… Det är upp till mig själv som sjukgymnast.” 

 
En informant säger att det är en stor belastning för patienten att gå runt och bära på jobbiga 

upplevelser utan att ha någon att prata med. Samma informant berättar att patienten ofta får 

tilltro till sjukgymnasten som då har lättare för att öppna sig och framför att den 

sjukgymnastiska behandlingen inte alltid räcker till för patienter med psykosomatiska besvär. 
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Det bästa långvariga resultatet fås då om det sker ett samarbete mellan sjukgymnast och 

psykolog på vårdcentralen. 

 

”Man kan rätta till en rygg eller ett knä eller vad det nu är för någonting en period men 

kommer man inte åt den där bakomliggande orsaken så… kommer oftast de här problemen 

tillbaka.  Så det är jätte skönt, att ha en duktig kurator eller psykolog”. 

 

Alla informanter anser att öppenhet är ett nyckelord vid undersökning och behandling av 

muslimska kvinnor. Med öppenhet menar informanterna viljan att förstå hur patienterna 

tänker och att då handla utifrån patienternas kultur. Det gäller att hitta en punkt där patient 

och sjukgymnast kan mötas för att kunna enas om en bra sjukgymnastisk behandling. En 

informant berättar: 

 

”Man får ha liksom en, en ödmjuk inställning till det på något sätt, så man inte kommer in 

och klampar, klampar över någon som man inte borde, utan man får ta det för vad det är på 

något sätt……utan att lyssna in vad deras tankar är och så, det är ju ett samspel där 

emellan.” 

 
Sjukgymnasternas inblick 

I denna huvudkategori behandlas underkategorierna ”Kunskap” och ”Kulturellt berikande.” 

 

Kunskap 

Samtliga informanter anser sig ha tillräcklig kunskap för att klara av att arbeta med 

muslimska kvinnor men de nämner även att det finns mycket mer att lära sig om dessa 

patienters religion och kultur som kan nyttjas vid patientmötet. En informant berättar att i en 

del fall var frustrationen större i början av informantens tid på vårdcentralen än vad den är nu. 

En annan informant säger: 

 

”En tillräcklig inblick har jag inte. Alltså, jag försöker lära mig. Men när jag pratar med 

andra människor och andra sjukgymnaster som jobbar på andra ställen, förstår jag att, att 

jag har ganska god inblick ändå. När man jobbar i denna förort så blir världen lite större på 

något sätt tror jag.” 
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Flertalet informanter nämner att det finns mycket kunskap att inhämta och att det finns saker 

som är bättre i patienternas kultur än i vår och att vi kan ta efter och lära oss detta, bland annat 

inom sjukvården. Alla informanter pekar på att det finns mycket som kan förbättras genom att 

ny kunskap förvärvas. En informant uttrycker sig så här: 

 

”Det kan väl alltid bättras på liksom, att man borde läsa lite mera och göra studiebesök.” 

 

Flera informanter säger att det blir lättare att förklara hur undersökning och behandling går till 

om sjukgymnasten är insatt i patientens kultur. En informant redogör:  

 

”Jag tror att det som vi mest inom svensk sjukvård överhuvudtaget behöver lära oss, det är 

att vi litar så och agerar utifrån vår kultur, alltså man måste bli kulturmedveten själv……jag 

tror att vi svenskar är ganska dåligt kulturmedvetna. Att vi faktiskt tycker saker utifrån våran 

kultur”. 

 

Samtliga informanterna betonar att dessa patienter är olika individer och inte en homogen 

grupp och att man därför inte ska generalisera. Vad informanterna även vill få fram är att det 

är viktigt att inte ha några förutfattade meningar om patienterna.   

 

”Du kan inte ha några förutfattade meningar. Det är nog det viktigaste budskapet.” 

 

När det gäller bemötandet påpekar de alla att det inte finns någon skillnad mellan olika 

patientkategorier då alla ska bemötas med respekt. Merparten av informanterna säger att 

sjukgymnaster i allmänhet är duktiga på att bemöta patienter. 

 

Kulturellt berikande 

Informanterna tycker också att de lär sig något nytt varje dag om muslimers olika levnadssätt 

och traditioner som finns i de länder som de muslimska kvinnorna representerar. 

Två informanter beskriver: 

 

”Jag vet till exempel hur det är, hur iranierna gör när de firar nyår och jag vet hur olika 

folkslag gör under ramadan och jag vet hur många kurdiska dialekter det finns. Så, jag vet en 

massa saker som inte andra människor vet och det berikar ju mitt liv förstås.” 
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”Man lär sig otroligt mycket om deras kulturer och det fungerar och hur de firar olika saker 

eller hur de gör med mat och med träning, eller över huvud taget så lär man sig jättemycket 

av denna patientkontakt.” 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Då de flesta invandrare är bosatta i de större städerna i södra Sverige, valde författarna att 

genomföra intervjuerna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping. Variationen på städer 

ger en stor spridning på studien, då landstingen och vårdcentralerna i de fyra städerna har 

olika upplägg och strategier att arbeta efter. Författarna tror att valet av informanter kan 

tillföra viktig kunskap då informanterna hade minst två års erfarenhet och var verksamma i 

invandrartäta förorter där muslimska kvinnor är en stor del av patientunderlaget. Om 

författarna valt att utföra intervjuerna på vårdcentraler med få muslimska kvinnor som 

patientgrupp, hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut och mindre kunskap om dessa 

patienter hade framkommit.  

 

Det var inga svårigheter att rekrytera intervjupersoner, då författarna upplevde att 

intervjupersonerna var engagerade i studiens ämnesområde. Intervjupersonerna hade både 

positiva och negativa erfarenheter att delge, vilket tyder på att de hade en generell 

uppfattning. Eftersom informantgruppen bestod av endast kvinnor kan könsfördelning 

uppfattas som ojämn. Då den allra största delen muslimska kvinnor inte vill bli undersökta 

och behandlade av män, anser sig författarna ändå ha ett bra urval av informanter, då avsikten 

med studien var att samla in information utifrån informanternas erfarenheter. Eftersom 

informanterna var få till antalet kan inte resultatet generaliseras, men detta var dock inte syftet 

med studien. Det är emellertid rimligt att anta att studiens resultat svarar till studiens syfte, att 

belysa sjukgymnasters erfarenheter vid möte med muslimska kvinnor i det kliniska arbetet.  

 

En aspekt som kan ha påverkat resultatet är att författarna inte hade några tidigare 

erfarenheter av att intervjua. Enligt Kvale (1997) fås den bästa erfarenheten av att intervjua 

genom att träna på att intervjua. Författarnas valde därför att utföra en pilotintervju, vilket 

även detta stöds av Kvale (1997) som beskriver att pilotintervjuer ökar förmågan att skapa ett 

tryggt och stimulerande samspel. Pilotintervjun gav även författarna en möjlighet att korrigera 

frågeformuläret och anpassa det efter den aktuella målgruppen. 

 

Då intervjuerna utfördes genom personligt möte kunde författarna avläsa informanternas 

kroppsspråk och reaktioner och på så vis kunde en djupare kontakt knytas mellan informant 
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och intervjuare. Vid analys av materialet kunde författarna relatera tillbaka till 

intervjutillfället och sammanföra ord med kroppsspråk. Att tre av intervjuerna utfördes av 

författarna var och en för sig, kan betraktas som minskad kvalitet på studien. Författarna 

inledde emellertid med att genomföra pilotstudien och två av intervjuerna tillsammans och 

byggde då upp en vana och säkerhet i intervjuprocessen.  

 

Att det insamlade materialet lästes och kodades var och en för sig medverkade till ökad 

trovärdighet av studien. I samråd med handledaren har författarna enats om den tolkning av 

resultatet som finns i den färdiga studien, vilket bidrar till ytterligare validitet av materialet. 

För att ytterligare validera materialet kunde författarna ha skickat intervjutexterna till 

informanterna för eventuella synpunkter och tillägg.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer belysa sjukgymnasters erfarenheter av att 

undersöka och behandla muslimska kvinnor. Studien visar genomgående att det finns stora 

individuella skillnader inom denna patientkategori, beroende på vilket inflytande religion och 

kultur har på patienterna. En stor faktor som karaktäriserar studien är betydelsen av 

sjukgymnasternas förhållningssätt vid möte med dessa patienter. Den aktuella studien bidrar 

till en ökad kunskap och förståelse för hur sjukgymnaster ska bemöta muslimska kvinnor vid 

undersökning och behandling. 

 

I huvudkategorin ”Orsak till besök” framkommer att en stor del av patienterna har 

psykosomatiska symtom. Som sjukgymnast är det viktigt att veta om att flertalet av dessa 

patienter är flyktingar från krigshärjade länder och kan ha hemska upplevelser bakom sig. 

Hanssen (1998) säger att tortyr och annan traumatisering efterlämnar smärtsamma, själsliga 

sår och ofta även kroppsliga sår många år efteråt. En av informanterna ställer djupare frågor i 

anamnesen för att ta reda på vad patienterna har upplevt i sitt hemland. Detta stöds av Hjern 

(1995) som skriver att en noggrann anamnes av hur det psykosomatiska symtomet har uppträtt 

skulle kunna ge en bättre förståelse. Genom en ökad förståelse kan de rätta resurserna sättas in 

i ett tidigt skede av behandlingen, såsom samarbete mellan sjukgymnast och psykolog, då det 

i studien framkommer att ett samarbete dem emellan leder till det bästa långvariga resultatet. 

På en vårdcentral i en invandrartät stadsdel i Göteborg finns det tillgång till psykolog två 

gånger i veckan, där patienterna får snabb hjälp av psykologen vid misstanke om psykiska 

symtom. Utvärderingen av samarbetet visade goda resultat på långsikt och att ha en psykolog 
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anställd inom primärvården är en unik företeelse (personlig kontakt, Wéiren, 2005). 

Författarna anser att en psykolog bör ingå i ett rehabiliteringsteam vid behandling av patienter 

med psykosomatiska symtom, bland dem den aktuella patientgruppen.  

 

Resultatet visar att annat som kan påverka till psykisk ohälsa hos patienterna är utanförskap i 

det svenska samhället som kan ha orsakats av arbetslöshet, oro för släktingar i hemlandet och 

språkliga svårigheter. Enligt Hjern (1995) leder förluster av hem, hembygd, arbete, social 

identitet och socialt nätverk samt bristfälliga möjligheter till socialt stöd till en starkt ökad risk 

för framtida psykisk ohälsa. Möller et al. (2002) ger ett förslag på att integrera invandrare 

bättre i det svenska samhället och på så vis reducera anpassningsproblemen hos patienter som 

befinner sig i kris. 

 

En slutsats som kan härledas till resultatet är att en stor del av patienterna inte har tillräcklig 

kunskap om hur viktigt det är att röra på sig och äta rätt. Enligt ett par informanter grundar det 

sig i att patienterna har lägre socioekonomisk status och att det då kan vara sämre utbildade. 

Många muslimska kvinnor blir mer stillasittande i Sverige än vad de var i sitt hemland, då de 

har svårt att förankra sig socialt i sitt nya land och en del håller sig inomhus på grund av det 

kalla klimatet, enligt en av författarnas egna erfarenheter. En annan vanlig orsak till att 

patienten besöker sjukgymnasten är enligt resultatet belastningsrelaterade symtom. Persson 

(1994) menar att förtidspensionerade invandrare är kraftigt överrepresenterade bland dem som 

bor i Sverige och en förklaring till detta kan vara att de ofta har tunga arbeten. 

 

Resultatet i kategorin ”Undersökning och behandling” visar att dessa patienters bakgrund 

skiljer sig generellt mer än vad det gör mellan svenska patienter. Kvinnorna kommer från 

många olika länder och har därför skilda uppfattningar i många frågor och de som tillhör 

andra generationens invandrare ser sig mer som svenskar men är ändå muslimer (Samuelsson 

& Brattlund, 1996). Författarna håller med informanterna om att det är viktigt att ha 

vetskapen om att begreppet muslimska kvinnor är brett och att var och en av dessa patienter 

ska ses som en enskild individ. Något som åskådliggörs av resultatet är att synen på 

sjukdomar och dess symtom varierar beroende på kunskap och religiös tro. Samuelsson 

(1999) menar att religionen samt folktron påverkar både synen på sjukdom och behandlingens 

tillvägagångssätt. I åtskilliga muslimska kulturer är orsaken till sjukdom inte en tillfällighet, 

utan sjukdomen uppkommer ofta som ett straff, av något en person gjort eller inte gjort 

(Stenberg, 1999).  
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En aspekt som tas upp i resultatet är att sjukgymnasten och patienterna har olika syn på 

tidsbegreppet. Hanssen (1998) påpekar att västerlänningar är mycket tidsorienterade medan 

för en stor del av jordens befolkning har tiden inget logiskt samband med handlingar. Då 

uppstår det lätt problem när en skandinavisk vårdararbetare ska kommunicera och samarbeta 

med en patient som inte är van vid vår inriktning på tidsscheman och exakta klockslag.  

 

Vad som framgår av resultatet är att dessa patienter generellt är mindre vana vid organiserad 

träning jämfört med övriga patientkategorier. I sina hemländer är de flesta patienterna vana att 

röra på sig på ett naturligt sätt under en arbetsdag då de har fysiskt krävande arbeten. 

Informanterna talar om att de trots sin ovana till fysisk aktivitet ändå är nyfikna och positivt 

inställda till träning när de väl kommit igång. Trots att patienterna är villiga att träna finns det 

mycket som hindrar dem från detta. Yazbeck, Haddad & Idleman, Smith (1994) menar att 

muslimer som immigrerat till västvärlden upplever kulturella konflikter när det gäller sport 

och fysisk aktivitet, vilket styrker informanternas erfarenheter. 

 

En annan viktig del som framkom i den aktuella studien är att en del patienter inte vill klä av 

sig vid undersökning eller visa sig utan slöja och täckande kläder inför män. I sin studie 

skriver Nakumara (2002) att slöjan kan vara ett hinder för muslimska kvinnor under träningen 

och de vill heller inte träna när det finns män i närheten. Det sistnämnda visas också i 

resultatet, många kvinnor tycker att det är opassande att vistas i samma lokal som män när de 

tränar och det mest känsliga är att träna i bassäng ihop med män. Ett annat problem som 

informanterna tar upp är att det inte finns möjlighet för dessa patienter att träna på fritiden. I 

de flesta gym och allmänna träningslokaler tränar män och kvinnor tillsammans. Författarna 

anser att detta kunde åtgärdas genom att ha särskilt avsatta träningstider och lokaler enbart för 

kvinnor, då det skulle kunna bidra till att muslimska kvinnor tränar mer och på längre sikt får 

förbättrad hälsa. Thompson et al (2002) säger att det som hindrar muslimska kvinnor från 

fysisk aktivitet är de sociokulturella förväntningar att prioritera familj och hem och att de får 

dålig support från kommunen och arbetsplatsen. 

 

En faktor som enligt Matin (2004) hindrar många muslimska invandrarkvinnor från att få 

adekvat sjukvård är språket, transportmöjligheter, försäkring och påtryckningar från familjen. 

De muslimska kvinnorna motsätter sig också behandlingar som kan hota deras kulturella och 

religiösa värderingar. Samtidigt svarar olika professioner inom hälso-och sjukvården på 
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kvinnornas ifrågasättningar genom olämpliga rekommendationer när det gäller undersökning 

och behandling. Vad som framgår av resultatet är att patienten inte vill vara delaktig i 

behandlingen, till exempel om sjukgymnasten ställer frågor kan det uppfattas som okunnighet 

ur patientens synvinkel. Samuelsson (1999) säger att auktoriteten kan hotas om läkaren tillåter 

patienten att själv vara med och lägga upp behandlingen. Resultatet tyder på att patienterna 

ser sjukgymnasten som en auktoritet. Författarna anser att denna vetskap är viktig att ha med 

sig vid behandling av muslimska kvinnor. Enligt Hanssen (1998) känner sig unga invandrare 

splittrade mellan det traditionella kravet på respekt för auktoriteter och det nya synsättet samt 

individualistiska självbestämmande de möter här i Skandinavien.  

 

Samuelsson (1999) beskriver att för många muslimer är sjukdom inte en individuell 

angelägenhet utan påverkar hela familjen. Kvinnliga patienter är ofta beroende av vad fadern, 

äkta maken eller sonen bestämmer (Hanssen, 1998) och det är vanligt att mannen följer med 

och för talan vid ett sjukvårdsbesök (Samuelsson, 1999). Även resultatet framhäver att 

mannen ofta är med hos sjukgymnasten och talar för sin hustru. Resultatet visar också att 

många kvinnor inte vågar anförtro sig åt sjukgymnasten när tolk eller en familjemedlem 

närvarar. En slutsats som författarna drar är att mannens medverkan kan leda till att viktig 

information till anamnesen går förlorad, vilket i slutändan påverkar behandlingsresultatet. 

 

Informanternas erfarenheter reflekteras i huvudkategorin ”Kommunikation”, där tolken har en 

viktig roll vid undersökning och behandling av patienten. Informanterna upplever för det 

mesta användandet av tolk positivt, men att professionaliteten avgör hur lyckad tolkningen 

blir. Hanssen (1996) menar att professionella tolkar alltid är det bästa alternativet, men i 

nödfall kan släktingar och annan vårdpersonal nyttjas. Problem som kan uppstå vid 

användandet av tolk och som framkommer i resultatet är att feltolkning av informationen 

mellan sjukgymnast och patient kan ske, samt att patient och tolk för en egen diskussion där 

sjukgymnasten hamnar utanför konversationen. Resultatet visar att patienten inte vill öppna 

sig inför tolken om den är en landsman, då det kan finnas politiska motsättningar dem 

emellan. Davies & Bath (2001) kommer i sin studie fram till att somaliska kvinnor känner 

rädsla både inför att anförtro sig åt tolken och att tolken ska missuppfatta information som 

lämnas ut. 

 

Av resultatet framgår att VAS-skalan inte är ett bra redskap att använda på dessa patienter, då 

de har svårt att förstå hur skalan ska användas och är rädda att inte bli betrodda om de skattar 
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för lågt. Författarna anser att VAS-skalan inte bör användas på denna patientgrupp, då det är 

svårt att fokusera på uttryck som ”smärta” och ”ont”. Istället kan sjukgymnasten använda sig 

av mätinstrument som inriktar sig på mätning av patientens kroppsliga funktion. 

 

I huvudkategorin ”Sjukgymnasternas inblick” betonas att informanterna tycker sig ha 

tillräcklig kunskap för att klara av att undersöka och behandla muslimska kvinnor.  

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att sjukgymnasten ska ha varit verksam i 

minst två år på en vårdcentral i en invandrartät förort. Författarna menar då att informanterna 

har träffat på muslimska kvinnor kontinuerligt under en längre period och därför lärt sig att 

handskas med en hel del dilemman som kan uppstå i form av olika tankevärldar. En tolkning 

av resultatet visar att kunskap inte är det huvudsakliga vid möte med patienterna, utan 

nyckelorden är öppenhet och respekt. Informanterna understryker att det är viktigt att inte 

generalisera eller döma en person utifrån förutfattade meningar. Hjern (1995) skriver att en 

erfaren behandlare har hävdat att tid, tålamod och empati ger gott resultat i arbetet med 

flyktingar och att förhållningssättet är viktigare än själva behandlingsmetoderna. Genom 

kunskapsinsamling kan informanterna få ytterligare verktyg att nyttja vid bemötandet med 

dessa patienter. Det finns svårigheter och brister mellan den svenska sjukvården och 

invandraren, men med ökad kunskap om invandrarnas och flyktingarnas kulturella bakgrund 

kan samarbetet förbättras (Aspegrén, 1994). Den aktuella studien tyder följaktligen på att en 

ökad kunskap om olika kulturer leder till en bättre förståelse vid möte med människor från 

andra delar av världen. Författarna tror att om studenter redan i sin utbildning får ta del av 

olika kulturella synsätt, skulle det finnas större beredskap att möta patienter med en annan 

kultur och religion. Enligt Hultsjö & Hjelm (2005) krävs en djupare förståelse för invandrares 

individuella behov från sjukvårdspersonal, där invandrar- och kulturell bakgrund ska beaktas. 

Resultatet genomsyras av informanternas engagemang och entusiasm vid arbete med de 

aktuella patienterna, då det kulturella och religiösa utbytet ger mycket tillbaka. 

 

Det hade varit av intresse att utföra en studie där muslimska kvinnors erfarenheter av 

sjukgymnastik avspeglas, så att även deras synvinkel framkommer. Detta skulle kunna ge 

ytterligare kunskap om mötet mellan dessa kvinnor och sjukgymnaster.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 

 Vad har du för erfarenheter med att arbeta med muslimska kvinnor? 

 

 Vad finns det för vanliga orsaker till att denna patientkategori besöker sjukgymnasten? 

 

 Är det något särskilt man bör tänka på när man undersöker och behandlar dessa 

kvinnor?  

 

 Hur upplever du att dessa kvinnor förhåller sig till fysisk aktivitet? 

 

 Hur uttrycker de muslimska kvinnorna sina sjukdomssymtom? Skiljer de sig från hur 

andra patientkategorier uttrycker sig? 

 Hur fungerar interaktion/kommunikation mellan sjukgymnast och dessa patienter? 

Berätta hur kommunikationen fungerar vid tillämpning av tolk?  

 

 Känner du att du har en tillräcklig inblick i de muslimska kvinnornas behov, kultur 

och religion? 
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Bilaga 2 

 

Vi är två sjukgymnaststuderande som går sista terminen på Luleå Tekniska Universitet, 

Institutionen för Hälsovetenskap. Under hösten 2005 kommer vi att göra vårt examensarbete i 

ämnet sjukgymnastik (10p).  

 

Syftet med studien är att belysa sjukgymnasters erfarenhet av att undersöka, behandla och 

träna kvinnor med muslimsk bakgrund. Den förväntade betydelsen av denna studie är att 

sjukgymnaster ska få en ökad förståelse och kunskap för dessa kvinnors särskilda behov, 

kultur och religion, då de flesta sjukgymnaster någon gång kommer att stöta på denna 

patientgrupp. Då vi tycker att det finns en begränsad dokumentation inom detta område har vi 

valt att genomföra en intervjustudie med 6-8 distriktssjukgymnaster som arbetar på 

vårdcentraler i invandrartäta områden.   

 

De aktuella intervjupersonerna ska helst ha två års erfarenhet av att arbeta med den nämnda 

patientgruppen. Intervjuerna kommer att utföras på Din arbetsplats eller där Du finner det 

lämpligt. Den beräknas att ta cirka en timme och kommer att spelas in på band. Därefter 

analyserar vi svaren för att sedan sammanställa dem i en rapport.  

 

Vi undrar om Du eller en arbetskamrat kan tänka sig att delta i denna studie. Deltagandet är 

frivilligt och konfidentiellt, dvs. ingen kommer att kunna urskilja enskilda personers 

identitetsuppgifter och utsagor. Vi kontaktar Dig om ca två veckor för att se om Du är 

intresserad av att delta i studien. 

 

Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för Hälsovetenskaps 

hemsida (www.hv.luth.se) under länken examensarbete. 

 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning 
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Johanna Claesson   Paula Tunås 

073-72 53 260   073- 98 34 075 

johcla-3@student.luth.se   paulatunas@hotmail.com

 

 

 

Handledare: 

Irene Vikman 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Hedenbrovägen 

961 36 Boden 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 

 

Svarstalong 

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i 

forskningsprojekt/examensarbete 

 

 

Namn:……………………………………………………………………………… 

 

Adress:……………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer:……………………………………………………………………. 

 

 

Returnera denna svarstalong till:  

 

Paula Tunås 

Landstingsv 3 B 

961 76 BODEN 
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