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Sammendrag 

n Hensikt: Å diskutere kroppsholdning som fenomen, hva som vektlegges i holdnings-
undersøkelsen, samt kroppsholdningens rolle i klinisk praksis.

n  Design, materiale og metode: Kvalitative halvstrukturerte intervjuer med tre 
erfarne fysioterapeuter med ulik spesialisering. intervjuene er analysert med ut-
gangspunkt i en hermeneutisk forståelsesmåte.

n  Resultat: informantene betrakter kroppsholdning ut fra forskjellige faglige menings-
rammer. Dette medfører en orientering mot forskjellige elementer ved kroppshold-
ning i undersøkelse og behandling. ulike meningsrammer påvirker også tilnærmingen 
til kroppen i kliniske kontekster og innebærer ulike funksjonsvurderinger. intervjuene 
preges av flertydige fremstillinger av kroppen. Kroppen utlegges både i dualistiske 
termer, altså som et ytre som uttrykker indre prosesser, og som et erfarende subjekt. 
i informantenes praksisbeskrivelser fremstår kroppen som mer entydig og deres 
praktiske tilnærming favner om kroppen som sentrum for all erfaring.

n  Konklusjon: ulike faglige meningsrammer fører til ulike funksjonsvurderinger og 
kliniske tilnærminger. en utprøvende og individualisert holdning kjennetegner imid-
lertid alle informantenes måte å snakke om sin praksis på.

n Nøkkelord: kroppsholdning, klinisk praksis, funksjonsvurdering.
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Innledning
Kroppsholdning har stått sentralt i fysiote-
rapi siden fagets begynnelse. Lingtradisjo-
nen knyttet kroppsholdning til personens 
moralske habitus, i mellomkrigstiden ble 
holdning og holdningskorreksjon koblet til 
funksjon og folkehelse, og etter 2. verdens-
krig ble kroppsholdning forbundet med so-
sialhygiene (1,2). I dag er en biomedisinsk 
og fysikalistisk orientering rådende i norsk 
fysioterapi, samtidig som det er økende an-
erkjennelse av kroppen som sammensatt 
og meningsbærende (2).  Hvilken plass har 
kroppsholdningen i dagens fysioterapeu-
tiske kontekst?  Dette var bakgrunnen for 
kvalitative intervjuer med tre erfarne fysio-
terapeuter, gjennomført i forbindelse med 
en bacheloroppgave (3). Tema for intervju-
ene var kroppsholdning som fenomen, hva 
som vektlegges i undersøkelsen av holdning 

og hvilken rolle kroppsholdning spiller i fy-
sioterapeutenes kliniske praksis. Følgende 
problemstilling var utgangspunktet for ar-
beidet: 

Hvordan forstår et utvalg erfarne fysio-
terapeuter fenomenet kroppsholdning, og 
hvordan bruker de holdningsanalysen i sin 
kliniske praksis?

Teoretisk bakgrunn – ulike perspek-
tiver 
Fysioterapeuter tolker og vurderer funn 
forskjellig (4). Informantene represente-
rer tre fysioterapeutiske spesialiteter med 
ulike perspektiver som gjør at de undersø-
ker ulike forhold hos pasienter, og vurderer 
deres funksjon forskjellig. Her gjør vi kort 
rede for tre perspektiver på kroppsholdning 
for å belyse de faglige forankringene hos 
informantene: et ortopedisk perspektiv, et 

psykosomatisk perspektiv og et nevrologisk 
perspektiv. 

Et ortopedisk perspektiv 
Ortopedien har som kjent stor innflytelse 
på fysioterapi, og definerer kroppsholdning 
som «måten kroppssegmentene til enhver 
tid står i forhold til hverandre på» (5,6). Den 
ideelle stående holdning er fremstilt med re-
feranse til den såkalte loddlinjen, og er den 
stilling som belaster leddene minst og som 
krever minst muskelkraft for å oppretthol-
des (5,6,7). Dårlig kroppsholdning skyldes 
strukturelle forhold eller uheldige vaner 
som kan gi ubalanse i styrkeforhold, forkor-
tet muskulatur og smerter (5,6). 

Sammenfattende kan sies at det ortope-
diske blikket rettes mot kroppens mekaniske 
sammenhenger. Kroppsholdning vurderes 
som god eller dårlig ut fra kriterier om me-
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gjennom fysioterapeutenes beskrivelser av sin 
praksis synliggjøres verdien av en dynamisk 
og helhetlig innfallsvinkel.

kanisk belastning, og problemene behandles 
med utgangspunkt i samme modell. 

Et nevrologisk perspektiv
Innenfor nevrologi er kroppsholdning knyt-
tet til begreper som postural kontroll, pos-
tural orientering og postural stabilitet (8). 
En god kroppsholdning er også innenfor 
dette perspektivet beskrevet med referanse 
til loddlinjen, sammen med minst mulig 
bruk av muskelkraft. I tillegg fremhever det 
nevrologiske perspektivet mekanismene 
bak kontroll av kroppens stilling i rom-
met, sammen med kroppsdelenes innbyrdes 
plassering for å sikre dens balanse og rom-
orientering (9). 

Med det nevrologiske perspektivet kom-
mer kroppsholdningen til syne som et dy-
namisk, kontinuerlig samarbeid med ut-
gangspunkt i hjernens aktivitet. Ved skader 
forsøker man å definere problemet som 
hovedsakelig motorisk, sensorisk eller kog-
nitivt, og gjennom terapi relære, eventuelt 
kompensere for tapt funksjon (8). 

Et psykosomatisk perspektiv
Psykosomatikk betegner både hvordan 
psykologiske forhold påvirker biologiske 
prosesser og bidrar til sykdom, og lidel-
ser hvor kroppslige symptomer dominerer 
uten at det kan påvises sykdom (10, 11). I 
fysioterapi tematiseres det psykosomatiske 
perspektivet blant annet i den norske psy-
komotoriske fysioterapitradisjonen, som 
belyser hvordan følelser reguleres kroppslig 
gjennom å bremse respirasjon og bevegelse 
og øke muskulær spenning (se 7 og 12). 

Utgangspunktet er også her det orto-
pediske prinsippet knyttet til gunstig be-
lastning (7,12), men det psykosomatiske 
perspektivet utvider forståelsen av kropps-
holdning ved å inkludere psykososiale 
sammenhenger. God holdning ses i sam-
menheng med fysisk og psykisk balanse, og 
kroppsholdning knyttes til personens emo-
sjonelle forsvar (7). 

Med en psykosomatisk orientering set-
ter den psykomotoriske tradisjonen fokus 
på kroppens rolle med hensyn til å uttrykke 
og regulere følelser. Endring av kroppshold-
ningen skjer som en omstillingsprosess hvor 

pasienten kan oppnå ledigere bevegelser, fri 
respirasjon og emosjonell balanse.

Materiale og metode
Problemstillingen retter oppmerksomheten 
mot meningsdimensjonen ved kroppshold-
ning, noe som tilsier at intervju kan være 
egnet metode. Det kvalitative intervjuet har 
som hensikt å gi innblikk i informanters er-
farings- og meningsverden, søker å vise fe-
nomeners kompleksitet og flertydighet (13), 
og bidrar slik til nyansering og tematisering. 

De tre informantene ble strategisk valgt 
ut fra sin lange erfaring som spesialister på 
ulike områder innenfor faget: manuellte-
rapi, nevrologisk fysioterapi og psykomoto-
risk fysioterapi. Informantene ble anbefalt 
av fysioterapeuter innenfor samme fagfelt, 
eller av personer med særlig oversikt over 
fagmiljøet. Tre fysioterapeuter ble spurt, og 
samtykket til å delta. Manuellterapeuten og 
psykomotorikeren arbeidet i privat praksis, 
mens den nevrologiske fysioterapeuten ar-
beidet ved et større sykehus.

Datainnsamling og analyse
Intervjuene ble tatt opp med mobiltelefon 
og gjennomført som halvstrukturerte, kva-
litative intervjuer med temaguide, og varte 
i 40 til 60 minutter. To intervjuer ble gjen-
nomført på informantenes kontor, mens ett 
foregikk hjemme hos informanten. Felles for 
intervjuene var at informantene refererte til 
eksempler fra sin kliniske praksis, og viste 
med egen kropp for å forklare. 

Analysen tar utgangspunkt i en herme-
neutisk forståelsesmåte (13,14), ved å lytte 
til og transkribere intervjuene, velge tema, 
utarbeide tolkningsforslag, for så å gå tilba-
ke til intervjuene og vurdere holdbarheten 
av tolkningene (15). Vi kommer som kjent 
aldri til et felt uten forforståelse (13,14). En 
kritisk og reflekterende holdning til egen 
fortolkningsprosess er et sentralt aspekt ved 
hermeneutisk virksomhet (13,14,15), noe vi 
har forsøkt å ivareta. 

Som nevnt ovenfor leder ulike faglige 
meningsrammer til ulik orientering. Vi skal 
nå gjøre rede for hvordan disse perspekti-
vene kommer til uttrykk hos informantene. 
Fremstillingen tar opp hvordan de tre fy-

sioterapeutene forstår kroppsholdning, hva 
de ser etter i holdningsundersøkelsen, ulike 
funksjonsvurderinger og deres forståelse av 
kroppen i kliniske kontekster.

Kroppsholdning – forståelse og 
praksis
Forståelse av kroppsholdning 
På spørsmål om hva kroppsholdning er, sva-
rer manuellterapeuten:

«[..] jeg [synes]det overfor pasientene er 
[..] et veldig delikat emne fordi vi som fag-
personer ofte er veldig klossete i uttalelsene 
våre når det gjelder kroppsholdning. Og da 
er det dessverre mange pasienter som går 
rundt med veldig dårlig samvittighet fordi 
at de på et eller annet tidspunkt har fått be-
skjed om at de har feil [..] kroppsholdning. 
Og det mener jeg [..] er helt forkastelig fordi 
kroppsholdning [..] er noe som er veldig 
individuelt og [..] tilpasset de funksjonene 
man skal gjøre». 

Manuellterapeuten anser holdning som 
individuell og tilpasset den enkeltes funk-
sjon, og viser til at variasjon mellom kropps-
holdninger er et nødvendig resultat av 
menneskers ulike liv. Han merker seg pasi-
entenes kroppsbevissthet for derigjennom å 
ta stilling til eventuelle uheldige belastnings-
forhold og potensialet for endring. Pasien-
tens kropp og funksjon er utgangspunktet, 
og pasienten må selv kjenne etter og vurdere 
de justeringene fysioterapeuten foreslår. 

En god kroppsholdning er ifølge manu-
ellterapeuten en avspent stilling med refe-
ranse til de ortopediske prinsippene. Han 

kort sagt

•	 en tydeligere avklaring av ressursbe-
grepet i fysioterapi kan være nyttig.

•	 ulike faglige meningsrammer fører til 
ulike funksjonsvurderinger og ulike 
tilnærminger til pasienten i klinikken.

•	 en utprøvende og individualisert hold-
ning til undersøkelse og behandling 
gir rom for kroppen som erfarende 
subjekt.
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understreker at dette er et ideal, og ikke noe 
alle pasienter har forutsetninger for å oppnå, 
for eksempel som følge av manglende ledd-
bevegelighet. Manuellterapeuten foretrek-
ker derfor å vurdere holdningens hensikts-
messighet for pasienten ut fra den enkeltes 
kroppslige forutsetninger. Kroppsbevisst-
het, altså evnen til å kjenne kroppens og 
enkeltledds stilling, blir således et vesentlig 
aspekt (se 7). 

Manuellterapeuten beskriver kropps-
holdning som formet av fysiske og psyko-
sosiale forhold. Fysiske aspekter som ledd-
bevegelighet og muskellengde hører ifølge 
ham til pasientens kropp, mens han plasse-
rer psykososiale aspekter som stress og fa-
milie- og arbeidssituasjon utenfor kroppen. 
Dette skillet utgjør ifølge ham et «identifise-
ringssystem». Han mener at både fysiske og 
psykiske faktorer påvirker en vevsdiagnose, 
men i tråd med hans differensialdiagnostis-
ke arbeidsmåte er det vesentlig å avgjøre om 
det som har størst innflytelse på pasientens 
problemer ligger i eller utenfor kroppen. 
Undersøkelsen av kroppsholdning fokuse-
rer på pasientens kroppslige forutsetninger 
med hensyn til å utvikle mer hensiktsmes-
sige bevegelsesmønstre og stillinger. Blikket 
er rettet mot fysiske forhold som leddbe-
vegelighet, muskellengde, muskelstyrke og 
muskelkontroll.

Det ortopediske perspektivet belyser 
som nevnt de mekaniske aspektene ved 
kroppsholdning, og dette er også manuell-
terapeutens orientering. Samtidig overskri-
der han det mekaniske ved å være opptatt 
av pasientens kroppsbevissthet. Han forstår 
kroppsholdning som et individuelt uttrykk 
tilpasset og formet av daglige funksjoner og 
livshistorie, og understreker at en vurdering 
av holdningens hensiktsmessighet må være 
tilsvarende individualisert.  

Den nevrologiske fysioterapeuten knyt-
ter kroppsholdning til nevromuskulære 
prosesser som motorisk kontroll, sensoriske 
prosesser og kognitive funksjoner. Hun har 
en dynamisk oppfatning av kroppsholdning, 
som noe som stadig endrer seg i og mellom 
stillinger gjennom gjentatte forskyvninger 
av tyngdepunktet, og slik danner forutset-
ning for bevegelse. 

En god kroppsholdning er effektiv og bi-
drar til at «[..] de forskjellige delene av krop-
pen står plassert sånn i forhold til hverandre 
at det er minst mulig energi brukt for å gi en 
så optimal stabilitet som mulig». Det ortope-
diske perspektivet er dermed ivaretatt, men 

den nevrologiske fysioterapeuten er først og 
fremst opptatt av hvordan de mekaniske ele-
mentene i kroppen fungerer sammen med 
sentralnervesystemet, for eksempel med 
hensyn til postural stabilitet: 

«[..] stabilitet gir evne til bevegelse og det 
å være bevegelig og ha gode bevegelsesut-
slag gir mulighet for å finne en mer optimal 
holdning. Sånn at de spiller mot hverandre, 
så hvis du har innskrenkninger [..] vil det 
påvirke både din stabilitet og din evne til å 
være i bevegelse».

En effektiv kroppsholdning lar bevegelser 
skje automatisk og uanstrengt, og den nev-
rologiske fysioterapeuten arbeider med pa-
sientenes kroppsbevissthet gjennom hånd-
tering av pasientens kropp – ved bevegelser 
og med hands on – for å oppnå bedring av 
funksjon.

Den nevrologiske fysioterapeuten forstår 
også kroppsholdning som noe som formes 
av ulike faktorer som gener, aktivitetsnivå, 
skader og mental tilstand. Hennes opp-
merksomhet er mest rettet mot hva den nev-
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rologiske skaden har gjort med pasientens 
kroppsholdning, men inkluderer de andre 
aspektene for å danne seg en forestilling om 
kroppsholdningen og bevegelsesmønsteret 
pasienten hadde tidligere. Undersøkelsen 
av kroppsholdningen utføres som en kon-
tinuerlig observasjon av pasienten i ulike 
stillinger. Hun vurderer kraftbruk, stabilitet 
og forflytningsevne, og er interessert i nev-
romuskulære forhold som postural kontroll, 
tonus og motorisk kontroll.

Det nevrologiske perspektivet belyser 
kroppslige fenomener som kompliserte 
samspill mellom ulike deler av sentralnerve-
systemet, og kroppsholdning knyttes til pos-
tural kontroll, som også er den nevrologiske 
fysioterapeutens orientering. I tillegg er hun 
opptatt av det individuelle og personlige i 
sitt syn på kroppsholdning, og forsøker å 
ivareta pasientens opprinnelige holdning og 
bevegelsesmønster i sin vurdering.

Den psykomotoriske fysioterapeuten for-
står kroppsholdning som der hvor fysiske og 
psykiske belastninger, følelser og livshistorie 
kommer til uttrykk. Hun skiller ikke kropp 
fra kroppsholdning: «[K]roppen bærer jo 
sinnet mitt [..], forteller min historie». Gjen-
nom kroppen reguleres spenninger, omgi-
velser og følelser.  Hun betrakter kropp og 
psyke som uatskillelige fenomener og denne 
sammenhengen er selve kjernen i hennes 
syn på kroppsholdning.

En god kroppsholdning er avspent, flek-
sibel og i balanse. Loddlinjen og ledd i mel-
lomstilling er en referanse også for psyko-
motorikeren, men for henne er kroppens 
mekanismer mht. å uttrykke og regulere fø-
lelser sentrum for oppmerksomheten. Hun 
observerer kraftbruk og evne til ettergiven-
het i passive bevegelser for å vurdere graden 
av belastning hos pasienten. Respirasjonen 
er sentral for å vurdere pasientens emosjo-
nelle tilstand. Forhold som kroppsbevisst-
het og kroppskontakt, evnen til å oppleve og 
knytte følelser til egen kropp (7), er sentrale, 
og kroppsholdningen vurderes med bak-
grunn i en forståelse av kropp og psyke som 
et integrert hele.

Det psykosomatiske perspektivet er inn-
stilt mot psykososiale sammenhenger og 
kroppens funksjon med hensyn til følel-
sesmessig regulering. Kroppen ses som en 
funksjonell, samspillende enhet, hvor en 
gunstig kroppsholdning gir rom for ledige 
bevegelser og uanstrengt respirasjon. Dette 
er også psykomotorikerens utgangspunkt. 
Hun skiller ikke mellom kropp og kropps-

holdning, men ser kroppsholdningen som 
kroppens følelsesmessige uttrykk, uatskille-
lig fra pasientens erfaringer. 

Kroppsholdning i praksis
Kroppsholdningen er også sentral som eva-
luering av behandling. Manuellterapeuten 
bruker pasientens kroppsholdning for å 
teste og reteste tiltak. Han observerer pasi-
entens holdning før han arbeider med pa-
sientens problem, ber vedkommende stille 
seg i sin vanestilling, og vurderer hvilken 
virkning tiltaket har hatt. For den nevrolo-
giske fysioterapeuten smelter undersøkelse 
og evaluering sammen når hun vurderer 
pasientens evne til å bevege seg inn og ut av 
stillinger og gjennomføre oppgaver. Psyko-
motorikeren baserer også sin vurdering på 
en fortløpende observasjon av pasienten i 
ulike stillinger, og har fokus på fleksibilitet, 
ettergivenhet og respirasjon. Fysioterapeu-
tenes faglige meningsrammer blir tydelige: 
Manuellterapeuten er orientert mot lokale 
problemer og bruker kroppsholdningen til 
å vurdere innflytelsen de har og setter inn 
tiltak der hvor problemet «sitter». Den nev-
rologiske fysioterapeuten bruker kropps-
holdningen til å foreta en vurdering av kon-
sekvensene av en systemisk skade for å se 
hva som bør stimuleres for å oppnå bedring. 
Psykomotorikeren vurderer kroppen som 
helhet uavhengig av symptomer og spesi-
fikke funn, og arbeider med å få pasienten 
til å bli ledigere, puste friere og endre spen-
ningsnivået i muskulaturen.

Både manuellterapeuten og den nevrolo-
giske fysioterapeuten påpeker at de iblant ser 
at pasientens problemer har en emosjonell 
side, eller at behandlingen provoserer frem 
følelsesmessige reaksjoner. Da tilpasser de 
behandlingen slik at situasjonen ikke blir for 
truende for pasienten, og kan være tilbake-
holdne med å gå inn i disse problemene, 
med mindre pasientene selv åpner for det. 
Denne tilbakeholdenheten kan være uttrykk 
for et ønske om å ikke bevege seg utenfor sitt 
fagfelt, eller åpne opp for problemstillinger 
de ikke ser rekkevidden av.

For psykomotorikeren kretser praksis-

utøvelsen nettopp rundt pasienters følel-
sesmessige konflikter og problemstillinger. 
Følgelig avstår hun ikke fra å gå inn i slike 
spørsmål, men kan være tilbakeholden med 
berøring hvis pasienter gir uttrykk for at de 
ikke orker det, eller har behov for å beholde 
spenningsnivået sitt.

Diskusjon
Ulike funksjonsvurderinger
De tre fysioterapeutene uttaler seg i inter-
vjuene med bakgrunn i personlige erfarin-
ger fra sitt yrkesliv. Under analysearbeidet 
ble det tydelig at fysioterapeutenes yrkesutø-
velser lå tett på de offisielle beskrivelsene av 
deres spesialiteter, og representerte slik tre 
ulike posisjoner. Felles for alle tre fysiotera-
peutene er at vurdering av kroppsholdning 
er sentralt i undersøkelse og utarbeidelse 
av tiltak. Fra de ulike faglige forankringene 
orienteres imidlertid fysioterapeutenes ob-
servasjoner mot forskjellige elementer ved 
holdning. Manuellterapeuten fokuserer på 
mekaniske aspekter og fysiske forhold som 
bevegelighet, muskelstyrke og strekklengde. 
For den nevrologiske fysioterapeuten står 
nevrologiske og nevromuskulære aspekter 
i sentrum. Psykomotorikeren er på sin side 
orientert mot psykosomatiske sammenhen-
ger, og kroppsholdningen tolkes og forstås 
slik forskjellig fra ulike faglige utgangs-
punkt.

I beskrivelsene av god holdning ivaretas 
det ortopediske perspektivet hos alle fysio-
terapeutene.  Manuellterapeuten integrerer 
i tillegg individuell variasjon, psykomotori-
keren legger vekt på fleksibilitet og respira-
sjon, mens den nevrologiske fysioterapeu-
ten fokuserer på kroppsholdningen som et 
utgangspunkt for bevegelse.

Kroppsbevissthet er et felles og sentralt 
tema. For manuellterapeuten og den nev-
rologiske fysioterapeuten er pasientens 
kroppsbevissthet nøkkelen til å lykkes med 
endring. Psykomotorikeren har økt kropps-
bevissthet som et mål i seg selv, uavhengig 
av symptombilde. 

Alle fysioterapeutene fremhever at 
kroppsholdning formes av både fysiske og 

Ulike faglige meningsrammer styrer  
terapeutenes blikk mot forskjellige  
elementer ved kroppsholdning.
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psykiske forhold, men vektlegger ulike as-
pekter som mekaniske begrensinger, kon-
sekvenser av nevrologisk skade og psyko-
sosiale sammenhenger. Fysioterapeutene 
deler dermed mye i sitt syn på kroppshold-
ning, men skiller seg fra hverandre på sen-
trale punkter. Dette påvirker tilnærmingen 
til kroppen i en klinisk kontekst, og fører 
til ulike funksjonsvurderinger. For manu-
ellterapeuten og den nevrologiske fysiote-
rapeuten knyttes funksjon hovedsakelig til 
utførelsen av daglige gjøremål og oppgaver, 
mens psykomotorikerens forståelse av funk-
sjon er sterkest forankret i opplevelsen av 
kroppen i det daglige.

Kroppen i klinikken
Fysioterapeutene står også et stykke fra 
hverandre i måten kroppen fremstilles på i 
kliniske sammenhenger. Manuellterapeu-
tens lokalisering av sykdomsutløsende fak-
torer innenfor og utenfor pasientens kropp 
kan tolkes som en dualistisk forståelse av 
kroppen. Samtidig er han følsom for psy-
kens påvirkning på kroppen, helt ned til 
vevsnivå, og har en sensitivitet med hensyn 
til pasientens emosjonelle forsvar og behov 
for følelsesmessig kontroll. I psykomotori-
kerens utsagn ligger også doble budskap om 
kroppen. På den ene siden gir hun uttrykk 
for en fenomenologisk posisjon hvor krop-
pen har subjektstatus og det er en samtidig-
het mellom kropp og følelser (16). På den 
andre siden skildrer hun kroppen som en 
beholder for personlighet, følelser og livs-
historie. I praksis er hun imidlertid orientert 
mot pasienten som et kroppslig erfarende 
subjekt hvor erfaringer ikke kun er tanker, 
forestillinger og mentale minner, men en del 
av pasientens kroppslighet (Ibid.). For psy-
komotorikeren er sammenhengen mellom 
kropp og følelser det sentrale i hennes fagut-
øvelse, og utgangspunktet for hvordan hun 
forholder seg til pasienten i klinikken. I ma-
nuellterapeutens og den nevrologiske fysio-
terapeutens kliniske praksis er behandlings-
fokuset rettet mot andre problemområder, 
og følelsesmessige problemstillinger synes 
mer å ha status som et tillegg til kroppen, 
tilhørende en annen meningsverden (jfr.16). 
Dette leder til en fremstilling av kroppen i 
klinikken hvor kropp og sjel kan oppfattes 
som to adskilte deler som øver påvirkning 
på hverandre, og ikke som en integrert en-
het. 

Erfaringsmessig vet klinikere at helsepro-
blemer kan være flertydige og utfordrende 

å avgrense (17). Gjennom intervjuene trer 
fysioterapeutene frem som erfarne klinikere 
med en dynamisk og individualisert inn-
fallsvinkel til undersøkelse og behandling. 
De prøver seg frem i hvert enkelt tilfelle for å 
få et best mulig resultat for pasienten. Denne 
følsomheten overfor pasientenes reaksjoner 
og svar inkluderer kroppen som et erfaren-
de subjekt, og synes å virke veiledende ved 
gjennomføring av både undersøkelse og be-
handling.

Metoderefleksjoner
Med utgangspunkt i ulike meningsrammer 
bruker fysioterapeutene kroppsholdning 
som et sentralt redskap i behandling og eva-
luering. Et springende punkt i intervjuene 
er hvordan fysioterapeutene forholder seg 
til pasienters psykologiske problemer. Ma-
nuellterapeuten ønsker i utgangspunktet å 
være forsiktig med å ta dette opp med pa-
sienten. Den nevrologiske fysioterapeuten 
uttrykker også en tilbakeholdenhet med 
hensyn til å gå inn i slike problemer, og hun 
velger andre strategier enn for eksempel be-
røring hvis hun merker at pasienten reage-
rer negativt. Verken manuellterapeuten eller 
den nevrologiske fysioterapeuten har sin 
spesialisering innenfor psykosomatikk eller 
psykiatri. Det kan forklare tilbakeholdenhe-
ten med hensyn til å introdusere psykologis-
ke sammenhenger overfor pasienten. Psyko-
motorikeren fikk i begrenset grad anledning 
til å fortelle om eksempler og situasjoner der 
hun er forsiktig med å bevege seg i utkanten 
av sitt kompetanseområde. 

Spørsmål om kroppssyn, dualisme eller 
kroppens sammensatte karakter som natur- 
og kulturfenomen ble aldri eksplisitt disku-
tert i intervjuene, og informantene har ikke 
fått anledning til å utdype dette. Gjennom 
samtalene om kroppsholdning ble allikevel 
det kliniske blikket på kroppen aktualisert 
(jfr.18), i betydningen hva ved kroppen som 
vurderes som relevant i ulike kliniske kon-
tekster.

Pasientressurser ble heller ikke eksplisitt 
diskutert i intervjuene. Pasientressurser er 
sentralt i teorier om salutogenese og empo-
werment og har vært gjenstand for økende 
interesse, også i møter med enkeltpasienter 
(19). Begrepet ressurs benyttes også i for-
bindelse med fysioterapeutisk undersøkelse 
og vurdering av pasientens totalsituasjon 
(se f.eks. 20), men er ikke klart definert. I 
intervjuene ble ressursbegrepet sporadisk 
nevnt, men aldri utdypet. Den psykomo-

toriske fysioterapeuten nevnte ikke res-
surser, men beskrev hvordan hun under-
søkte pasientens omstillingsevne, som er 
pasientens endringspotensiale innenfor den 
psykomotoriske tradisjonen (12,21).  Ma-
nuellterapeuten nevnte ressurs forstått som 
kroppslige forutsetninger, som for eksem-
pel pasientens kroppsbevissthet, som var 
nødvendige for at pasienten skulle mestre 
problemer som også lå på det mentale plan. 
Intervjuer introduserte begrepet for den 
nevrologiske fysioterapeuten i en diskusjon 
om oppstilt holdning. Den nevrologiske fy-
sioterapeuten omtalte da ressurser som pasi-
entens potensiale for bedring, som det mot-
satte av pasientens problemer. Forståelsen 
og bruken av ressursbegrepet i fysioterapi 
er vesentlig, og fortjener nærmere avklaring. 

Pålitelighet og styrke brukes ofte syno-
nymt med reliabilitet og validitet i kvalita-
tiv forskning. Pålitelighet refererer til den 
håndverksmessige kvaliteten ved studien, at 
arbeidet er systematisk og presist gjennom-
ført. Vi har som sagt tatt utgangspunkt i en 
hermeneutisk forståelsesmåte, og forsøkt 
å gjøre rede for de ulike trinnene i proses-
sen, og samtidig ha en kritisk holdning 
til egne tolkninger og forståelsesrammer. 
Forskningsprosjektets styrke viser til hvor-
vidt studien undersøker det som har vært 
hensikten (14). Gjennom direkte sitater og 
fortettete fremstillinger fra intervjumateria-
let har vi forsøkt å la informantene komme 
til orde og bære analysen. Under analysear-
beidet, viste det seg at tema som ville vært 
verdifulle for analysen ikke ble fulgt opp og 
diskutert nærmere, som fysioterapeutenes 
syn på kropp og pasientens ressurser.

Som nevnt tidligere har vi bestrebet oss 
på å rette et kritisk og reflekterende blikk 
mot egne tolkninger og forforståelser. Vi har 
bakgrunn fra ulike fagtradisjoner. Første-
forfatter har erfaring med kvalitativ forsk-
ning og bruk av intervju i kulturvitenskape-
lig sammenheng, mens andreforfatter har 
omfattende erfaring med bruk av intervju 
og kvalitativ metode fra forskning på hel-
sefaglige og vitenskapsteoretiske problem-
stillinger. Denne flerfagligheten har preget 
prosessen fra datatilvirkning, til analyse og 
skriftlig fremstilling, og vi har opplevd den 
som berikende og konstruktiv.

Avslutning
Motivasjonen for arbeidet var å belyse ulike 
fysioterapeuters forståelse av fenomenet 
kroppsholdning og anvendelse i klinisk 
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praksis. Materialet viser at fysioterapeutenes 
ulike faglige forankringer har betydning for 
hvilke elementer ved kroppsholdning de er 
orientert mot, hva slags forhold de ser etter 
og hvordan kroppsholdning brukes klinisk. 

Manuellterapeuten oppfatter kropps-
holdning som hovedsakelig tilpasset fysisk 
funksjon, og er orientert mot forhold som 
bevegelighet, muskelstyrke og muskel-
lengde. For psykomotorikeren uttrykker 
holdning emosjonell tilstand og livshisto-
rie. Blikket er rettet mot kroppsbevissthet 
og kroppskontakt. Den nevrologiske fysio-
terapeutens perspektiv på kroppsholding 
er som grunnlag for all bevegelse. Hun er 
primært orientert mot nevromuskulære 
forhold. Dette fører til at funksjon får ulike 
betydninger. For manuellterapeuten og den 
nevrologiske fysioterapeuten knyttes funk-
sjon til pasientens utførelse av aktiviteter, 
mens psykomotorikeren baserer funksjon 
på pasientens opplevelse av kroppen. I prak-
sis fører disse ulike funksjonsforståelsene 
til at kroppsholdningen brukes forskjellig i 
behandling og effektvurdering. Fysiotera-
peutene har også ulike syn på hvordan psy-
kologiske problemstillinger håndteres. Disse 
forholdene kan forklares med bakgrunn i 
deres ulike spesialiseringer.

Alle fysioterapeutene arbeider med pa-
sienters endringsprosesser, med utgangs-
punkt i pasientenes ressurser. Felles for fy-
sioterapeutenes beskrivelser er at ressurser 
er det som fungerer, og som kan bidra til 
bedring. Kan begrepet ressurs i fysioterapi 
således forstås som pasientens potensiale for 
endring, og hvilke konkrete forhold (anato-
miske, fysiologiske, psykososiale) refereres 
det i så fall til? Her mangler en nødvendig 
avklaring.

Et fellestrekk i intervjuene er flertydige 
beskrivelser av kroppen. Kroppen fremstilles 
både i dualistiske termer, den utlegges som 
et ytre som uttrykker indre, sjelelige proses-
ser, og som et erfarende subjekt. I praksisbe-
skrivelsene er kroppen derimot entydig. Da 
uttrykkes en utprøvende og individualisert 
holdning til undersøkelse og behandling, 
sammen med en følsomhet overfor pasien-
tenes reaksjoner som favner kroppen som 
sentrum for all erfaring. Kjennetegnet ved 
en fysioterapeutisk funksjonsvurdering er 

jo nettopp dette: å betrakte kroppen som en 
funksjonell helhet, og samtidig understreke 
denne sammenhengen overfor pasientene 
(18). Denne sammenhengen bør fysiote-
rapeuter bestrebe seg på å formidle, også 
utenfor klinikken. Gjennom fysioterapeu-
tenes beskrivelser av sine praksiser synlig-
gjøres nettopp verdien av en dynamisk og 
helhetlig innfallsvinkel, og dette står som en 
tankevekkende kontrast til instrumentell og 
prosedyrepreget virksomhet.
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Title: Posture – frames of meaning and practice. An interview study 
Abstract 

n Purpose: to discuss posture as a phenomenon, emphasis in the examination of pos-
ture, and the role of posture in clinical practice.  

n  Design, material and method: Qualitative semi-structured interviews with three 
experienced physiotherapists with different specializations. the interviews were ana-
lyzed based on hermeneutic understanding.

n  Results: the informants’ understanding of posture is based on different frames of 
meaning, which leads to an orientation towards different elements of posture during 
examination and treatment. Different frames of meaning also influence the approach 
to the body in clinical contexts resulting in different functional assessments. the inter-
views are characterized by ambiguous descriptions of the body. the body is expounded 
in dualistic terms, i.e. as an outer entity expressing inner processes and as a perceiving 
subject. in the informants’ descriptions of their practices, the body comes through as 
more unambiguous and their practical approach embraces the body as the centre of all 
experience. 

n  Conclusion: Different frames of meaning result in different functional assessments 
and different approaches to the body in the clinic. a probing and individualized ap-
proach to examination and treatment makes room for the body as perceiving subject.

n Keywords: posture, clinical practice, assessment of function.
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