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Abstrakt
Syftet med studien var att beskriva vad personer med långvarig 
smärta upplever påverka deras aktivitetsmönster. 
Undersökningspersonerna bestod av 7 personer, 4 kvinnor och 3 
män i åldrarna 42-59 år. Datainsamlingen genomfördes genom 
ostrukturerade intervjuer. En tidsdagbok användes som 
utgångspunkt för intervjuerna. Intervjuutskrifterna analyserades 
utifrån kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 3 kategorier: 
”kroppen styr mej”, ”mina strategier” och ”omgivningens 
betydelse”. Resultatet visade att aktivitetsmönstret upplevdes 
påverkas av fysiska och psykiska nedsättningar och på vilket sätt 
de hanterar sin smärta. Omgivningen påverkar genom de krav som 
ställs på personen i olika roller och vad som förväntas av en själv 
och av andra för att upprätthålla dessa roller. Resultatet visade 
även att stödet av omgivningen är av betydelse för 
aktivitetsmönstret. 

Nyckelord: aktivitetsmönster, långvarig smärta, strategier, omgivning
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Långvarig smärta eller kronisk smärta är ett ökande tillstånd som drabbar en stor del av 

befolkningen. I mitt kliniska arbete som arbetsterapeut på en smätrehabiliteringsklinik möter 

jag dagligen personer med långvarig smärta. De personer som jag träffar har oftast en för hög 

aktivitetsnivå i förhållande till deras nuvarande kapacitet vilket är en bidragande orsak till att 

smärtan inte försvinner. De är ofta omedvetna om detta och tycker att de har minskat på sin 

aktivitetsnivå otroligt mycket på grund av smärtan och dess symtom.  Många aktiviteter utförs 

för att de anser att de måste, en del aktiviteter utförs för att personerna vill, andra utförs utan 

att personen reflekterar över dessa.  Hur personen ser och är medvetna om sambandet mellan 

aktivitet och smärta är en viktig parameter när det gäller smärthantering.  Därför är jag 

intresserad av att ta reda på mer om hur personer med långvarig smärta upplever vad som 

påverka deras aktivitetsmönster.

Med långvarig smärta eller kronisk smärta som det också benämns i litteraturen, detta 

beskrivs som att den inte är botbar men det finns möjligheter att reducera smärtans intensitet 

och dess negativa konsekvenser. International Association for the Study of PainI IASP

definierar smärta: "Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad 

med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. 

Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada” (SBU, 2006). 

Definitionen visar att smärtan är subjektiv, liksom allt annat vi upplever, vilket medför att den 

inte går att verifiera med den teknik som finns idag (Riviano, 2006). Ungefär 40-50 % av 

befolkningen har långvarig smärta. En stor del av dessa personer upplever inga begränsningar 

i sitt daglig liv medan uppskattningsvis ¼ till 1/3  upplever svårigheter att leva med och 

hantera sin smärta (Gerdle, 2006). Vanliga symtom utöver smärtan är depression, ångest, 

koncentrationssvårigheter, trötthet och sömnproblem (Gerdle & Gullacksen, 2006). Många 

som lever med långvarig smärta upplever en trötthet som hindrar dem i vardagen. De har svårt 

att påverka tröttheten och den går inte att sova bort. Tröttheten i sig kan vara svårare att 

hantera än smärtan (Söderberg, Lundman & Norberg (2002); Bengtsson, Henriksson och 

Henriksson, 2006).

Personer upplever smärtan på olika sätt beroende på tidigare upplevelser, sina egna 

värderingar och attityder och hur man mår just för tillfället, det är även beroende på vilken 

betydelse man ger situationen man befinner sig i (Haegerstam, 2008). Skuldkänslor och 

aggressioner kan modulera vår smärtupplevelse och har stor betydelse för hur vi upplever 

smärta. Smärtan är mycket individuell och samma smärtimpuls kan ge helt skilda upplevelser 
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(Währborg, 2009). Detta innebär att upplevelsen av smärta är unik för varje individ utifrån 

sina tankar, värderingar och attityder men även hur de tänker på framtiden. Vår attityd till 

smärtan har stor betydelse om de som händer runt omkring oss tolkas som negativt kommer 

även tolkningen av smärtan att tolkas på det sättet genom att en svag smärtsensation tolkas 

som en allvarlig skada som hotar vårt liv. Denna tolkning tillsammans med en stegrande oro 

leder ofta till ökad smärta och passivitet (Haegerstam, 2008). De människor som har en hög 

grad av rädsla har lättare att bli deprimerade och även att de upplever sig som mer 

handikappade (Turk, Robinson & Burwinkle, 2004) En person som har mycket ångest klara 

av att vara mer motorisk aktiv än om lidandet orsakas helt av smärta. En positiv personlighet 

medför att man inte lika lätt hamnar i den onda cirkeln. (Haegerstam, 2008). Hur individen 

reagerar på smärta är också individuellt, rent fysiologiskt kan vissa reagera med 

hjärtklappning, sömnproblem eller andningssvårigheter och psykologiska reaktioner kan vara 

nedstämdhet eller depression (SBU, 2006).

Ofta är det svårt att se på en person att den har långvarig smärta, vilket gör det svårt för 

omgivningen att förstå personens problematik och det gör det svårt att förklara sina 

svårigheter för andra (Gullackssen, 2005). Många som tidigare har varit mycket aktiva och 

sociala personer drar sig undan aktiviteter och samvaro med familj och vänner, de klarar inte 

längre att utföra sina vardagliga aktiviteter.  Detta ger omgivningen en signal om att allt inte 

står rätt till (Gustafsson, 2005; Haegerstam, 2008). Det finns olika uttrycksformer som ger 

vissa motstridiga signaler till exempel genom att verbalt uttrycka svår smärta och vid ett 

senare tillfälle utföra aktiviteter som inte borde kunna utföras med sådan smärta (Haegerstam, 

2008).  Omgivningen kan endast reagera och ta ställning till individens smärta om den 

beskrivs för dem. Hur personen väljer att beskriva och förhålla sig till besvären leder till 

reaktioner och konsekvenser som kan påverka den drabbades beteende i form av passivitet 

eller överaktivitet. Vårt beteende har en stor betydelse för om läkningsprocessen kommer att 

ske normalt eller om den kommer att störas av överdriven aktivitet eller vila (Riviano, 2006).

De personer som drabbas av långvarig smärta anpassar sig och hanterar sin situation på olika 

sätt. I och med smärtan kan människorna utveckla olika aktivitetsmönster som på sikt kan 

medföra att smärtan vidmaktshålls. Det kan vara att vissa människor undviker aktiviteter och 

rörelser på grund av rädsla för ökad smärta eller en tro på att skadan ska förvärras (Brikholts, 

Alywin & Harman 2004; Linton, 2005;  Turk et al. 2004). Det finns många aktiviteter i det 

dagliga livet som påverkar smärtupplevelsen, vilket kan medföra att personer försöker 

undvika dessa. Det är viktigt att fråga sig vad detta undvikande står för om det är på grund av 



5

den ökade smärtupplevelsen eller en ursäkt från något som uppfattas som olustigt eller 

”tråkiga” (Haegerstam, 2008).

Inom arbetsterapi beskriv aktiviteter som det vi utför, vilket skapar struktur och ger vår 

vardag innehåll och mening. Aktiviteter är betydelsefullt för upplevelse av hälsa och 

välbefinnande meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter anses inom arbetsterapi vara en 

förutsättning för att en människa ska uppleva hälsa och välbefinnande (Canadian Association 

of Occupational Therapists [CAOT], 1997; Fischer 1998; Kielhofner, 2008). Att drabbas av 

långvarig smärta kan innebära att individen får svårigheter att engagera sig och utföra de 

vardagliga aktiviteter de tidigare utfört (Håkansson, Dahlin & Sonn, 2006). 

De vanligaste begränsningarna i aktivitet och delaktighet för personer med långvarig smärta, 

utifrån International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF] är att ha 

fungerande dagliga rutiner, hantera stress och andra psykologiska krav, ha fungerande 

familjerelationer, arbeta, gå, rekreation och fritid, problemlösning, lyfta och bära föremål och 

att utföra hushållssysslor (Cieza, A, et al., 2004). Det kan även innebära sociala konsekvenser 

som utanförskap på arbetsmarknaden, att ekonomin blir drabbad, familjerelationerna 

förändras och att de personliga nätverken förändras i och med den nya situationen 

(Gullackssen, 2005)

De vardagliga aktiviteter som utförs är beroende på vilka vanor som finns och dessa i sin tur 

påverkar tid och utförande av aktiviteterna vilket skapar ett aktivitetetsmönster. 

Aktivitetsmönster är en beskrivning av hur aktiviteter organiseras under en dag, vecka, eller 

under vår livstid. Aktivitetsmönster innebär vad vi gör, när vi gör, var vi gör och hur vi gör 

och varför vi gör ( CAOT, 2007). I vilken utsträckning de vardagliga aktiviteterna utförs 

benämns inom arbetsterapi för aktivitetsnivå, vilket påverkas av den fysiska och mentala 

förmåga vi har. De aktiviteter vi väljer att utföra påverkas av vilka förmågor, vanor och roller 

vi har, hur motiverade vi är att utföra aktiviteterna samt vilka krav vi har på oss själva och 

vilka krav omgivningen har på vad som ska utföras. Vi har alla flera olika roller i vår vardag, 

till exempel yrkesverksam, studerande, förälder, vän och barn. Dessa roller ställer olika krav 

på hur vi ska vara och hur vi bör handla. Våra roller skiftar under våra liv och de formar oss 

till dem vi är idag. Om vi drabbas av någon form av fysisk eller mental nedsättning kan det 

innebära att vi inte klarar av att vara delaktiga eller att uppfylla de krav som ställs på våra 

olika roller, vilket påverkar vår aktivitetsidentitet. Genom att vara delaktig i olika aktiviteter 
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skapar vi vår aktivitetsidentitet, vilket innefattar vem vi uppfattar oss att vara, utifrån de roller 

och relationer, men även en känsla av vilken kapacitet vi besitter (Kielhofner, 2008).  

Det finns människor som trots smärtan utför aktiviteter och snabbt vill återgå till sin tidigare 

aktivitetsnivå. De kan genom att ha en hög aktivitetsnivå nära in på skadan förvärra 

problemen. Överaktivitet kan leda till att man förlorar vissa fysiska funktioner i och med att 

man inte har tagit hänsyn till kroppens signaler. Det är oftast högpresterande personer som är 

”överaktiva” vilket kan ha samband med stress. Dessa personer upplever ofta att deras tid inte 

räcker till och de har svårt att fördela aktiviteterna mellan aktivitetsområdena. De vill även att 

aktiviteten ska ge ett givet resultat vilket medför att de har svårt att delegera och lämna över 

aktiviteter till andra (Brikholts et al; 2004, Linton, 2005). Kvinnor utför ofta aktiviteter för att 

de ”måste” vilket resulterar i att de inte har energi kvar till att utföra meningsfulla aktiviteter.

(Keponen & Kielhofner, 2006). Ett begrepp som används inom psykologin är uppmärksamhet 

som innebär att man fokuserar på något och därigenom tränger tillbaka andra ting och 

fenomen. Genom att fokusera på en arbetsuppgift kan man avleda uppmärksamheten från 

smärtan vilket innebär att smärtupplevelsen blir mindre. Detta fungerar bäst när smärtans 

intensitet inte är så hög. Vid hög smärtnivå krävs dramatiska händelser för att minska 

smärtupplevelsen (Haegerstam, 2008; Linton, 2005). 

Att drabbas av en långvarigsjukdom innebär att individen har en identitet som ” frisk” och att 

det innebär en sorg och en förlust att inte kunna vara aktiv och delaktig på samma sätt som 

tidigare. Då en individ drabbas påbörjas ofta en långdragen sorge- och anpassningsprocess, 

för att kunna hitta en tillfredsställande livssituation. Det tar lång tid för individen att utveckla 

och anpassa sig till en ny identitet med andra förutsättningar i vardagen (Burell & Stenman, 

2006).  Gullacksen och Liedbeck (2004) beskriver i sin studie på kvinnor med kronisk smärta, 

en modell för livsomställning. Första skeendet innebär att smärtan ökar och de upplever en 

fysisk och psykisk utmattning. Vid sidan om frustrationen och kaoset pågår en kamp för att 

återställa det dagliga livet. Det första skeendet präglas ofta av återkommande 

sjukskrivningsperioder som kommer oftare och oftare. I detta skeende finns fortfarande 

samma framtidsplaner som tidigare. När insikten om att smärtan inte kommer att försvinna 

inleds andra skeendet som oftast startar med en sorgeprocess och tron på framtiden bleknar. 

Processen att utveckla copingstrategier påbörjas när man fått en diagnos eller förklaring till 

smärtan. I det tredje skeendet förbättras copingstrategierna och man kan på ett konstruktivt 
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sätt använda sin erfarenhet och upplever mer kontroll i livet. Framtidsplanen har reviderats 

utifrån den nya livssituationen. 

Kepponen och Kielhofner (2006) påvisade i sin studie att det finns samband mellan förändrat 

aktivitetsmönster och upplevelsen av meningsfullhet. Att kunna förändra sitt 

aktivitetsutförande utifrån de förutsättningar som finns innebär en högre grad av 

meningsfullhet. Att fortsätta kämpa och inte finna någon meningsfullhet i aktivitet innebär en 

känsla av hopplöshet och ingen tilltro till sin egen förmåga. Aegler och Satink (2009) har i sin 

studie intervjuat personer med långvarig smärta som har deltagit i ett smärtprogram. Syftet 

med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever deras 

aktivitetsutförande. Studien visade att många av personerna som lever med långvarig smärta 

försöker vara så aktiva som möjligt och att de har tvingats göra förändringar i sitt 

aktivitetsutförande för att fortsätta kunna vara aktiva trots smärtan. Detta genom att ta pauser 

och att avbryta aktiviteter innan smärtan blir övermäktig. 

Flera studier bekräftar sambandet mellan smärta och begränsningar i arbetsliv, familjeliv, 

dagliga livets aktiviteter samt fritid (Müllersdorf & Söderback, 2000,). Liedberg, Hesselstrand 

och Henriksson (2004) har i sin studie studerat kvinnor med långvarig smärta och hur de 

använder sin tid. Resultatet visar att de av kvinnorna som arbetade använder sin tid på 

liknande sätt som övriga kvinnor i Sverige. De kvinnor som var sjukskrivna tillbringade mer 

tid hemma, hade större problem med sömnen och var uppe flera gånger per natt. De använder 

också mer av sin tid för att ta hand om andra, hushållsarbetet och till att tillaga och förbereda 

mat. Det finns även mycket forskning kring hur patienter påverkas av sin smärta och att de 

efter behandlingsprogram har förändrat sitt sätt att hantera sin smärta (Kepponen & 

Kielhofners, 2006; Aegler & Satink 2009). Det flesta av studierna är utförda på personer som 

har deltagit i någon form av smärtrehabilitering och de flesta är gjorda på kvinnor. Det vore 

därför av intresse att göra en studie på personer som inte har deltagit i någon teambaserad 

smärtrehabilitering för att se vad de upplever påverkar deras aktivitetsmönster och därigenom 

kunna öka förståelsen för hur de hanterar sin smärta och på så sätt kunna hjälpa dem att se 

vilka förändringar de själva kan påverka i sitt aktivitetsmönster. 

Det är viktigt att ha en uppfattning av vad individen uppfattar och tror för att få ett bra 

samarbete och på det sättet förbättra rehabiliteringen. Ytterligare kunskap om vad personerna 

upplever påverka deras aktivitetsmönster kan medföra ytterligare förståelse för denna 
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patientkategori och på så sätt kunna hjälpa dem att reflektera över vilka aktiviteter de utför, 

när de utförs, och hur de utförs. Personerna kan då själva upptäcka och se vilka möjligheter 

till förändringar i aktivitetsmönstret som finns (Nordell, 2002). Har personerna möjlighet att 

se att de själva kan påverka sin situation, känner de sig mer delaktiga i sin rehabilitering och 

är då mer motiverade till att genomföra de förändringar som krävs. Wressler (2002) påtalar 

betydelsen av att personerna är delaktiga i sin rehabilitering för att ha större chans att nå sina 

mål. Med det i åtanke kan den ökade kunskapen leda till att fler personer med långvarig 

smärta skulle ha möjlighet att komma tillbaka eller att bibehålla sitt arbete i större 

utsträckning. 

Syftet med denna studie är att beskriva vad personer med långvarig smärta upplever påverkar 

deras aktivitetsmönster innan de har genomgått någon form av multimodal 

smärtrehabilitering.

Metod

Design

Utifrån studiens syfte att beskriva personers upplevelser av vad som påverkar deras 

aktivitetsmönster valdes en kvalitativ metod för datainsamlingen och analysen. 

Datainsamlingen skedde genom ostrukturerade intervjuer (Depoy & Gitlin, 1999). Som 

underlag till intervjun ombads informanterna att fylla i en tidsdagbok under fyra dagar (bilaga 

3). Intervjuerna har analyserats genom innehållsanalys med inspiration utifrån Granheim och 

Lundman (2004).

Undersökningspersoner

Ett målinriktat urval av informanter gjordes för att kunna få svar på studiens syfte (DePoy & 

Gitlin, 1999).

Urvalskriterierna var att de:

 Stod på väntelista till Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab, Sunderby sjukhus.

 Inte tidigare genomgått någon form av multimodal smärtrehabilitering 

 Behärskar svenska språket.
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För att sättas upp på väntelistan till Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab ska personerna vara i 

yrkesverksam ålder (16-65 år), haft smärta i mer än 3 mån, inte har ett pågående missbruk 

eller intar höga doser av narkotiska preparat. De ska inte ha en obehandlad psykiatrisk 

diagnos eller ha genomgått liknande multimodala bedömningar eller behandlingar. 

Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab har ett länsövergripande ansvar för personer med 

långvarig bening smärta. 

Sammanlagt ingick 7 personer, 3 män och 4 kvinnor i åldrarna 42-59 år i studien.. 

Medelåldern var 51 år. Samtliga undersökningspersoner beskrev smärta i 2 eller fler 

kroppskvadranter. Två av informanterna hade varit med om en olycka, resterande fem kunde 

inte peka på någon specifik händelse utan smärtan hade successivt ökat under åren. Hur länge 

de haft smärta varierade mellan 4 år och 27 år, medellängden för smärtan var 10 år. Alla vara 

sammanboende och en undersökningsperson hade barn som bodde hemma. Två informanter 

bodde i lägenhet och resterande fem bodde i villa. En av informanterna var egenföretagare, en 

arbetade heltid, en var arbetslös 100%, tre var heltidssjukskrivna och en hade sjukersättning 

25% och var sjukskriven 75%.

Procedur

Den person som ansvarar för kallelser från väntelistan till rehabiliteringsmedicin ombads att 

skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) med förfrågan om att delta i studien till var tredje person 

som var uppsatta på väntelista till Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab teambedömning. Totalt 

skickades 18 missivbrev ut där studiens syfte, metod och innehåll presenterades. Det framgick 

att deltagandet var på frivillig basis och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De 

informerades även om att medverkan inte påverkar deras väntetid till bedömningen på 

rehabiliteringsmedicin/smärtrehab. De som ville medverka i intervjun gav skriftligt samtycke 

genom den medföljande svarstalongen (bilaga 2) i missivbrevet. Totalt inkom 8 svarstalonger 

och författaren kontaktade dem för ytterligare information samt för att boka tid för intervju. 

En av informanterna avstod från att genomföra intervjun på grund av tidsbrist.

Datainsamling

Sex av intervjuerna gjordes via telefon och en via personligt möte. Informanterna hade 

dagarna innan intervjun fyllt i en tidsdagbok där de noterade aktiviteter var 30 min under fyra 

dagar där de skrev vad de gjort under dessa dagar samt eventuella kommentarer (bilaga 3). 

Utifrån informationen från tidsdagboken och deras kommentarer genomfördes en 
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ostrukturerad intervju. Exempel på frågor som ställdes vid intervjuerna var ” kan du berätta 

vad det är som påverkar att du gör dessa aktiviteter under dessa dagar, ”kan du berätta vad 

som påverkar det du gjort”, kan du berätta vad som påverkar när du utför en aktivitet”.

Följdfrågor ställdes för att få en omfattande beskrivning av upplevelsen. Exempel på 

följdfrågor: ”kan du ge något exempel” och ”på vilket sätt?” Intervjuerna tog mellan 35-75 

min. Informanterna tillfrågades om det fanns möjlighet att återkomma om ytterligare frågor 

framkom. Alla intervjuerna spelades in på band och skrevs ner ordagrant. 

Data analys

Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner ordagrant för att sedan analyserats utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman,( 2004). Metoden har 

använts för att systematisk beskriva upplevelser från skriven data genom att identifiera, 

beskriva och kategorisera de mönster som finns i datan (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen under hela analysen för att få en 

helhetsuppfattning över informanternas berättelser. Därefter markerades meningsbärande 

enheter utifrån studiens syfte och abstraherades till koder. Exempel på koder var ” att ha ont”, 

”att ta emot hjälp”, ”att kunna styra själv” och ”jag vill”. Hela innehållet i texten har tagits i 

beaktande under kodningen. Koderna kategoriserades efter likheter och olikheter samt 

återkommande mönster, vilket resulterade i kategorier som svarade mot studiens syfte. Under 

analysen pågick diskussioner med kollegor på arbetsplatsen. 

Etiska aspekter 

Personerna tillfrågades via brev av sjuksköterskan på rehabiliteringsmedicin via missivbrev

(bilaga 1) där syfte, metod och innehåll presenterades. De informerades om att de när som 

helst kunde avbryta medverkan i studien utan att ange anledning och att sekretess för 

sjukvården gäller. De inspelade banden med intervjuerna har förvarats inlåsta och endast 

författaren har haft tillgång till dessa. Banden förstördes när studien slutförts och godkänts. 

Data avidentifierades och resultatet har presenterats så att det inte kan återkopplas till någon 

enskild deltagare. Medverkan i studien innebär integritetstrång i och med att författaren ställer 

frågor om informanternas liv. Det kan innebära att frågor och tankar kommit upp som de 

tidigare inte funderat över. De informerades om att de vid behov kunde kontakta 

rehabiliteringsmedicin för att få råd och stöd. Informanterna informerades om att de med stor 

sannolikhet kommer att träffa författaren vid deras besök på 

rehabiliteringsmedicin/smärtrehab då författaren arbetar som ensam arbetsterapeut på 
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rehabiliteringsmedicin/smärtrehab. Fördelarna med att varit i kontakt med författaren innan 

bedömningen är att de kan ha fått en klarare bild av deras situation när de träffar smärtteamet, 

vilket kan bidra till att de kan vara mer delaktiga i den fortsatta rehabiliteringen. Medverkan i 

studien krävde energi av informanterna då de skulle skriva tidsdagbok under fyra dagar vilket 

kan upplevas mycket krävande då energi oftast är en bristvara hos denna patientgrupp. Alla 

personer som kommer till rehabiliteringsmedicin/smärtrehab fyller i en tidsdagbok innan de 

kommer för bedömning. Det som skiljer sig från den kliniska verksamheten och denna studie 

var att informanterna har fyllt i tidsdagboken i ett tidigare skede. Intervjun ägde rum innan de 

träffade övriga team medlemmar på Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab. Detta för att 

personerna inte skulle ha påverkats av den information som gavs av övriga professioner i

samband med team bedömningen. Nyttan med studien överväger dessa nackdelar då studien 

har medfört kunskaper om vad personer med långvarig smärta upplever påverkar deras 

aktivitetsmönster innan de haft någon form av multimodal smärtrehabiliterings. Etikansökan 

har gjorts och godkänts via Luleå Tekniska Universitet. 

RESULTAT

Alla informanter beskriver att de tidigare har varit mycket aktiva och smärtan har inneburit en 

stor förändring av aktivitetsmönstret. Vad informanterna upplever påverkar deras 

aktivitetsmönster har analyserats och presenteras i tre kategorier. ”Kroppen hindrar mej”, 

”Mina strategier ” samt ”Omgivningen är betydelsefull”.

”Kroppen hindrar mej”

Denna kategori beskriver olika aspekter av hur symtom som smärta, trötthet och andra fysiska 

och psykiska funktionsnedsättningar påverkar aktivitetsmönstret.

Smärtan är något som alla informanter upplever påverkar deras vardag genom att den ständigt 

finns där och medför en rad olika symtom utöver smärtan. Några beskriver även att smärtan 

flyttar på sig och att det gör ont på olika ställen. Informanterna beskriver varierande symtom 

som stelhet, domningar i armar och ben, yrsel, dålig balans, lätt irriterade, oro, nedstämdhet, 

dåligt minne och ljudkänsliga.

De flesta informanterna beskriver att tröttheten är ett stort bekymmer och den upplevs som 

svår att påverka. Den ständigt närvarande tröttheten innebär att deras energi är kraftigt 
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begränsad och de upplever en känsla av att vara helt slut i kroppen. De upplever att de 

”tvingas” vila flera gånger per dag för att tröttheten blir för påtaglig. Några av informanterna 

upplever att alla aktiviteter tar längre tid att utföra än de tidigare gjort. Tröttheten upplevs av 

några av informanterna påverka koncentrationen, att komma ihåg saker som ska göras och 

kunna hålla sig fokuserade på det som ska utföras. Det är svårare att ta tag i saker och 

aktiviteter som tidigare upplevts roliga känns besvärliga att utföra. Aktiviteter skjuts på 

framtiden i väntan på att de ska må bättre och ha mer energi. Tröttheten påverkas till viss del 

av sömnen men även om sömnen varit bra upplever informanterna att de inte alltid kan känna 

sig utvilade. 

Informanterna upplever att deras sömn är påverkad på olika sätt och att de har svårt att få 

tillräcklig återhämtning under natten. Det kan vara svårt att somna in, de vaknar flera gånger 

per natt alternativt att de sover många timmar i sträck men att de aldrig känner sig utvilade. 

Sömnen upplevs i hög grad påverka vilka aktiviteter de utför och i vilken utsträckning de 

utförs påföljande dag. Har natten varit dåligt utförs i regel mindre aktiviteter under följande 

dag. De beskriver att de flera gånger tvingas avbryta aktiviteter som de håller på med på 

grund av att smärtan ökar eller att energin tar slut och att de inte har ork att slutföra det som 

påbörjats.

Smärtan och tröttheten medför att de är begränsade att utföra aktiviteter inom alla 

aktivitetsområden. Vissa aktiviteter kan direkt kopplas ihop med ökad smärta eller andra 

symtom. Alla informanter upplever att det är smärtan och tröttheten som medför att de inte 

kan utföra ett heltidsarbete som tidigare.

Dagsformen varierar hos informanterna och det är svårt att veta hur dagen kommer att bli. En 

bättre dag har de mindre smärta och har lite mer energi, sämre dagar har de mer smärta, är 

tröttare, ökade symtom som illamående och yrsel och även domningar ut i armar eller ben. De 

flesta av informanterna är ofta stela på morgonen men efter ett par timmar när de kommit 

igång mår de relativt bra och har lite mer energi, sedan ökar symtomen successivt under 

dagen. De flesta informanterna var mer aktiva på förmiddagen och vilade och/eller utförde 

stillsammare aktiviteter på eftermiddagen/kvällen ofta på grund av att de inte hade någon 

energi kvar på eftermiddagen och att smärtan hade ökat i intensitet.
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Informanterna beskriver att smärtan ökar omgående vid vissa aktiviteter som att skotta snö 

eller utföra tunga lyft till exempel vid trädgårdsarbete eller att utöva fysiska fritidsintressen 

vilket gör att de upplever sig begränsade att utföra dessa aktiviteter. Alla informanterna 

upplever att hushållsarbeten som att dammsuga, diska och laga mat och promenader ökar 

deras symtom. Två av informanterna upplever att de har sämre balans vilket medför att de har 

svårigheter att gå på ojämnt underlag som till exempel i skogen eller i trappor. Informanterna 

beskriver att smärtan ökar när de har samma kroppsposition under en längre tid och har ett 

stort behov av variation. Det kan vara att sitta och äta, sitta vid datorn, stå i kö, köra eller åka 

bil och buss, hälsa på släkt och vänner eftersom de oftast är fika eller middagar som innebär 

sittande. En informant beskriver detta så här:  

”ingenting är bra och det känner jag än idag alltså är de nu alltså om jag sitter mycket så 

måste jag ändra ställning ställa mej upp och gå en stund och stå jag för länge då får jag gå 

och sätta mej eller lägga mej en stund och sånt där”

En informant beskriver att det är jobbigt och mentalt påfrestande att umgås med flera personer 

samtidigt och framför allt med barn, då ljudnivån ofta är relativt hög och medför en enorm 

mental trötthet. En annan beskriver att bada bastu innebär illamående.

Sammanfattningsvis upplevs aktivitetsmönstret påverkas av kroppens fysiska och psykiska 

nedsättningar som smärta, trötthet och andra förekommande besvär i anslutning till smärtan. 

Även hur deras sömn under natten, vilka aktiviteter som har utförts och hur länge de utförts 

och vilken dagsform upplevs påverka deras aktivitetsmönster. 

”Mina strategier”

Den här kategorin beskriver olika aspekter på hur informanterna hanterar sin situation genom 

olika strategier. 

De flesta informanterna beskriver att de har höga krav på sig själva och vad ska prestera, de 

har svårt att begränsa sig och att säga nej, de har svårt att överlåta aktiviteter till andra och har 

svårt att fråga eller att ta emot hjälp. De har tidigare klarat det mesta själv och vill fortsätta 

med det. De vill ha ordning och reda och är i vissa sammanhang perfektionister. Det finns ett 

hopp hos flera av informanterna att det ska gå över eller att det finns operationer eller 
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mediciner som ska göra att de mår bra, vilket några av informanterna upplever påverkar deras 

aktivitetsförmåga. Några har inte reflekterat över dessa aspekter.

Informanterna upplever att det är väldigt svårt att veta och acceptera vilken förmåga de har 

eftersom den varierar från dag till dag. De upplever en frustration över att inte kunna klara av 

att utföra aktiviteter som tidigare vilket gör att flera av dem kör över sin kropp genom att bita 

ihop, försöka distrahera smärtan genom aktiviteter eller att ta medicin för att kunna utföra 

vissa aktiviteter eller för att avsluta aktiviteterna. Flera av informanterna upplever att de inte 

gör någonting på dagarna och att de vill känna sig nyttiga vilket medför att de utför vissa 

aktiviteter som medför att symtomen blir värre efteråt.

Vissa aktiviteter som de utför och som ger ökad smärta kan de ändå uppleva att det var värt 

det och att det ger en viss tillfredsställelse att klara av en viss aktivitet trots smärtan. 

Informanterna upplever att det är deras personliga egenskaper som envishet, engagemang, 

målmedvetenhet som bidrar till att det klarar av detta. En av informanterna beskriver det så 

här:

” alltså smärt är ju där men som sagt var jag ger nog kroppen väldigt mycket stryk. Jag tror 

jag är så jäkla envis alltså jag vill bara göra vissa saker.”

De finns en rädsla hos vissa av informanterna att utföra vissa aktiviteter som de upplever kan 

medföra ökad smärta eller en försämring av situationen, vilket innebär att de undviker att 

utföra vissa aktiviteter som tvätta fönster, skura golvet, bära matkassar.

Smärtan medför att informanterna inte kan utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare och 

har fått ändra på sitt aktivitetsutförande. Det kan vara att de har hittat lättare sätt att utföra 

aktiviteterna på som till exempel sitta ner och rulla palt, sopa i stället för att dammsuga för att 

kunna utföra aktiviteterna eller för att minska smärtan i samband med aktiviteten. De kan vara 

att de tar hjälp i vissa aktiviteter eller att de undviker vissa aktiviteter som de vet ökar på 

smärtan och symtomen i hög grad. Flera av informanterna beskriver att de vilar flera gånger 

per dag, delar upp aktiviteter under en längre tid eller flera dagar. Det kan vara att inte städa 

hela huset under samma dag eller att ta pauser vid bilkörning. Flera av informanterna väljer 

att utföra de flesta aktiviteterna på förmiddagen då de i regel har lite mindre smärta och mer 

energi. De flesta planerar in när de till exempel ska handla då de vet att det inte är så många 

människor i affären så att de slipper stå i kö eller träffa så många människor. Några väljer 
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även affärer efter hur långt det är dit eller hur stor affären då det är längre sträcka att gå. Vissa 

upplever att de väljer att utföra aktiviteter som de kan göra nära hemmet eller där de känner 

sig trygga då de kan lägga sig ner och vila eller att de har möjlighet att åka hem när de vill. En 

av informanterna väljer att utföra aktiviteterna själv då det finns möjlighet att anpassa både 

tempo och tid till sin förmåga. Några av informanterna upplever att de har minskat sina krav 

på vad som ska göras och på vilket sätt det ska göras. Kvinnorna i studien upplever sig 

framför allt ha minskat sina krav när det gäller hushållsaktiviteter.

Dagsformen är mycket varierande och informanterna har ofta svårt att veta hur dagarna 

kommer att se ut. Det innebär att det undviker att planera in aktiviteter i förväg eftersom de 

inte vet hur de kommer att må den dagen det ska göras. Några av informanterna har sett 

samband mellan vad de gör och hur de mår vilket har gjort att de inte utför så många 

aktiviteter dagen före eller under dagen för att klara en viss aktivitet. En informant beskriver 

det så här:

” man måste tänka framåt och få se nu jag kan inte göra si och så om jag ska ha det imorgon 

då måste jag nästan ta det lugnt en hel dag och bara vara hemma”

Alla informanter upplever att de prioriterar aktiviteter som de tycker är roliga att utföra och 

tillför dem annat än smärta. Det kan vara promenader, snickerier eller sitta vid datorn, läsa 

böcker och lyssna på musik eller vara ute och fotografera. Flera av informanterna har hittat 

nya mindre fysiskt krävande intressen, på grund av att de inte klarar att utföra tidigare 

fritidsaktiviteter, framför allt sportaktiviteter. 

Det finns även en vilja att må bättre och det kan vara att träna eller att motionera, det kan vara 

att komma ut och känna att de har gjort något, Det kan vara att ta hjälp av en kiropraktor eller 

att få massage för att minska smärtan. De flesta upplever att träningen som de har utfört inte 

lett till någon förbättring, snarare en försämring av tillståndet men fortsätter i hopp om att det 

ska bli bättre.

Sammanfattningsvis upplevs aktivitetsmönstret påverka vilka strategier de har för att kunna 

utföra aktiviteter. Det kan vara genom att de kör över smärtan på olika sätt, förändrat 

aktivitetsutförande, hur de prioriterar vilka aktiviteter de ska utföra, de har en rädsla för att 

försämras eller att ta hjälp av andra. Strategierna varierar mellan informanterna men även hos 
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den enskilda informanten som använder sig av olika strategier i olika situationer och olika 

dagar.

Omgivningen är betydelsefull

Denna kategori tar upp aspekter på hur omgivningen upplevs som både hindrande och 

möjliggörande för aktiviteter. Beroende på hur familjesituationen ser ut, förståelse och hjälp 

från andra, den fysiska miljön, vädret och årstiderna. 

Hur stor familjen är upplevs påverka deras aktivitetsmönster och flera av informanterna kan 

se skillnad på hur de tidigare sett ut då de var ensamstående med barn eller då barnen 

fortfarande bodde hemma. Informanterna beskriver att de tar hand om sina barn, hjälper sina 

föräldrar eller sköter om sina husdjur eftersom de känner ett ansvar för dem. Flera av 

informanterna upplever att de har minskat sina krav och det är mycket beroende på att 

familjeförhållandena har förändrats. Flera av informanterna har vuxna barn som har flyttat 

hemifrån. En av informanterna beskriver att kraven har minskat när barnen flyttat hemifrån så 

här:

” det är tror jag att överhuvudtaget kommer in när man bli äldre man tänker inte på det lika 

mycket det kanske är när man inte har några barn hemma och sånt där blir ju inte heller lika 

mycket så att man behöver göra”

Att ha närhet till sina nära och kära är av betydelse, vilket har medfört att en av informanterna 

flyttade tillbaka till sin hemby när tillståndet försämrades för att kunna ha ta hjälp med 

praktiska saker och att inte vara ensam. 

Hur informanterna bor upplevs påverka aktivitetsmönstret på det sättet att vissa boendeformer 

ställer vissa krav som till exempel har man ett hus krävs det att vissa aktiviteter utförs som till 

exempel skotta snö, klippa gräs, uppvärmning, eller att det är en enskild väg att sköta om. Att 

bo i lägenhet ställer mindre krav på aktiviteter men kan innebära andra krav En av 

informanterna bor på tredje våningen utan hiss vilket upplevs vara ett hinder för att ta sig ut i 

den utsträckning som önskas Att bo på landet innebär att det inte finns närhet till affärer, 

banker och apotek. De informanter som bor i glesbygden är beroende av att köra bil för att 

arbeta, uträtta ärenden, hälsa på vänner eller gå på café. Bilkörningen ses som ett hinder och 
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de planerar sina ärenden i samband med till exempel läkarbesök. Det upplevs även att den 

fysiska miljön som stolar och annan teknisk utrusning underlättar aktiviteterna och på så sätt 

kan de utföra aktiviteter. En av informanterna upplever att Internet har underlättat vardagen i 

och med att många ärenden som bank- och apoteksärenden, kunna läsa tidningen och att vissa 

inköp kan över internet och har på så sätt reducerat bilkörningen.

Vädret och årstiden upplevs ha också stor betydelse för vilka aktiviteter som informanterna 

utför eller undviker. Är det isigt ute undviker de flesta att promenera på grund av att de har en 

rädsla för att halka. Några undviker att gå ut om det är kallt och blåsigt då det medför ökad 

smärta. Vintern innebär oftast att de behöver mer kläder vilket upplevs som påfrestande. Är 

det sommar och varmt mår de i regel bättre och kan vara mer aktiva. De kan ha mindre kläder 

på sig och det är lättare att ta sig ut. De informanter som har varit utomlands till något varmt 

land upplever att värmen i luften och i vattnet gör att de mår mycket bättre. 

Många av informanterna upplever att förståelsen från omgivningen påverkar deras 

aktivitetsmönster. Det kan vara att de får hjälp av närstående med vissa aktiviteter eller att de 

finns en förståelse för att vissa aktiviteter inte kan utföras eller att de inte behöver känna krav 

på att de ska utföra vissa aktiviteter. Även vilken förståelse som finns från myndigheter 

upplevs ha betydelse. Några av informanterna upplever att deras anhöriga ”förbjuder” dem att 

göra vissa aktiviteter. Alla informanter upplever att de får hjälp av andra men att de ofta måste 

anpassa sig efter när dom har tid och inte när informanten vill att det ska utföras. Det kan vara 

att de inte klarar av att bära matkassarna själv, eller hjälp med städning eller att lyfta något 

tyngre eller hjälp med någon byggnation.

Flera av informanterna har nekats sjukersättning och har vid ett flertal tillfällen provat att 

återgå till arbetet trots sina besvär. De har försökt att kämpa men inte klarat av det under 

någon längre period och det har resulterat i att smärtan förvärrats. Det finns en hög 

arbetsmoral hos informanterna och de upplever att de vill göra rätt för sig och har försökt trots 

smärtan att vara kvar i arbetslivet så länge som möjligt. Alla utom en av informanterna 

upplever att de inte har fått förståelse från försäkringskassan och de upplever det kränkande 

att bli ifrågasatta av försäkringskassan. Att vara sjukskriven upplevs som stressande då det 

finns en oro över hur fortsättningen kommer att se ut, det finns en osäkerhet om 

sjukskrivningen kommer att fortgå eller om de kommer att ”kastas” ut i arbetslivet innan de 

uppnått någon förbättring av sin situation. De informanter som är i arbete upplever att 
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förståelse från chef och arbetsgivare har stor betydelse för att de fortfarande är kvar i arbetet. 

Båda informanterna som är i arbete beskriver att de inte utföra arbetet 100 % varken då det 

gäller arbetstid eller arbetsuppgifter. Genom att de har möjlighet att planera sina dagar utifrån 

sin förmåga, kan de vara kvar i arbetslivet. De upplever att stora delar av den tid som de inte 

är på arbetet går till återhämtning för att klara av arbetet nästkommande dag och att andra 

aktiviteter får stå tillbaka. De informanter som inte är i arbete upplever att de har möjlighet att 

planera sina dagar utifrån dagsform, de kan låta aktiviteterna ta längre tid utan att känna stress 

och att de kan skjuta upp vissa aktiviteter till morgondagen. Vissa känner att de inte gör någon 

nytta och har dåligt samvete att de inte kan arbeta.

Sammanfattningsvis upplevs aktivitetsmönstret påverkas av vilka krav som ställs på en person 

i olika sammanhang. De olika roller som informanterna har kräver vissa åtaganden, vilket 

påverkar vad, när och hur de utför aktiviteter. Vilket stöd informanterna har från sin familj 

och vilka möjligheter som finns att få hjälp av andra. Myndigheter som försäkringskassan 

påverkar aktivitetsmönstret genom att de inte godkänner sjukpenning vilket gör att 

informanterna provar att återgå till arbete. Även vädret har betydelse för vilka aktiviteter som 

utförs. 

Diskussion

I resultatet framkom tre områden av vad som upplevs påverka aktivitetsmönstret hos personer 

med långvarig smärta. De var fysiska och psykiska nedsättningar som medförde vissa 

begränsningar i aktivitet och delaktighet, på vilket sätt de hanterade sina begränsningar genom 

sitt beteende och på vilket sätt omgivningsfaktorer möjliggör eller hindrar aktiviteter. Detta 

kan jämföras med Lintons (2005) biopsykosociala smärtmodell som visar att olika faktorer 

påverkar vår smärtperception. Resultatet kan även jämföras med WHO:s klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2003). Där de beskriver att 

sjukdom eller hälsobetingelse, kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet omgivning och 

personliga faktorer påverkar varandra. Även SBU-rapport (2006) visar att patienter upplever 

smärtan som ett mångdimensionellt problem som innefattar smärtupplevelsen och dess 

konsekvenser i det vardagliga livet. Detta visar att smärtan är ett komplext fenomen och 

påvisar vikten av multimodal smärtrehabilitering. 
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I Resultatet framkom att fysiska nedsättningar som smärta och trötthet upplevs påverka 

aktivitetsmönstret i stor utsträckning på grund av att det medför begränsningar i aktivitet och 

delaktighet. Att smärtan är en begränsning i vardagsaktiviteter stämmer väl överrens med 

Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006) kvalitativa studie där 4839 

personer i 15 länder intervjuades med en  per telefon och 79% svarade att deras smärta ökade 

under dagen som ett resultat av deras aktiviteter. Majoriteten av dessa upplevde att de hade 

stora begränsningar i att utöva promenader, utföra hushållssysslor, delta i sociala aktiviteter 

och att kunna vara självständiga. Hälften av deltagarna i deras studie uppgav även 

begränsningar i att köra bil, möjlighet till sexuella relationer och att upprätthålla 

familjeförhållandena. Detta stämmer även överens med de Core sets som ICF har tagit fram 

får långvarig smärta. (Cieza, A, et al., 2004). Müllerdorf ( 2002)  beskriver i sin studie att 

personerna upplever liknande begränsningar och de som undersökningspersonerna var mest 

missnöjda med var att fördelningen mellan olika aktivitetsområden och aktiviteter som kräver 

större ansträngningar.  

I resultatet framkom att tröttheten upplevdes påverka vissa av informanterna framför allt av 

kvinnorna i studien. Detta genom att de tvingas avbryta aktiviteter för att de inte orkar eller att 

aktiviteterna tog mycket energi och att de behövde lång återhämtning efter aktiviteten. Att 

tröttheten är ett stort hinder i vardagen beskriver även Söderberg, Lundman och Norberg 

(2002) i sin studie på kvinnor med fibromyalgi. Hur tröttheten uppfattas av män fann inte 

författaren i litteraturen. En reflektion är att män och kvinnor uppfattar trötthet olika. Männen 

i föreliggande studie beskrev att det var smärtan som medförde att de var tvungna att vila 

under eller efter utförda aktiviteter och att även deras kognitiva svårigheter var på grund av 

smärtan. Detta kan betyda att män och kvinnor har olika syn på trötthet och smärta vilket är 

ett intressant ämne som behöver studeras ytterligare.

Det framkom att informanterna hade olika sätt att hantera sin smärta och att de i sin tur 

påverkade deras aktivitetsmönster. Deras strategier var att ändra sitt aktivitetsutförande 

genom att dela upp aktiviteter, ta pauser, undvika vissa aktiviteter, eller ta mediciner för att 

kunna fortsätta en aktivitet, att känna in kroppen eller att köra på trots smärtan. Strategierna 

kunde variera från situation till situation och ingen av informanterna upplevde att de var 

konsekventa i sina strategier. Föreliggande studie har likheter med Kepponen och Kielhofners 

(2006) studie där de studerat hur kvinnor med långvarig smärta upplevde och organiserade 

aktiviteter i sin vardag. De fann fyra olika strategier, de som fortsatte framåt, de som hade 
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sänkt sitt tempo, de som kämpade och de som upplevde att de stod stilla. Skillnaden är att i 

föreliggande studie upplevde informanterna att de ”hoppade” mellan olika strategier beroende 

på dagsform, aktivitet, och olika omgivningsfaktorer. Liknande upplevda problem beskrivs i 

Råheim och Håland (2006) studie där en kvinna beskrev att hon hade olika strategier vid olika 

tillfällen. Även Aegler och Satinks (2009) studie där syftet var att undersöka hur personer 

med smärta upplever sitt aktivitetsutförande visade att det krävts förändringar i 

aktivitetsutförandet för att kunna vara aktiv trots sin smärta. Detta genom att dela upp 

aktiviteterna i mindre delmål, att förändra utförandet av aktiviteterna gjorde det möjligt att 

vara aktiva. De passade på att utföra glädjefyllda aktiviteter vid tillfällen de hade mindre 

smärta, då de hade möjlighet att njuta av dem. För att utföra aktiviteter krävdes att de tog 

pauser. Svårigheten var att slutföra aktiviteter. Vissa gånger gick de över sin förmåga för att 

få det klart. Vissa kände en tillfredsställelse att få slutföra vissa aktiviteter, då de kunde känna 

sig som förr.  I vissa situationer kände de krav från omgivningen att slutföra aktiviteterna, 

ibland kände de sig frustrerade över att alltid behöva ta pauser (Aegler, B., & -satink, T 

,2009). Detta stämmer väl överens med föreliggande studie som gjorts på personer som inte 

har deltagit i någon form av smärtrehabilitering.

Det framkom även i resultatet att vissa aktiviteter utfördes trots smärta och att informanterna 

ansåg att det var värt att ”betala” i form av ökad smärta vid vissa aktiviteter som var 

meningsfulla för dem och att de gav en tillfredsställelse när aktiviteten var slutförd. Den 

arbetsterapeutiska litteraturen beskriver att de aktiviteter som personen väljer att utföra 

påverkas av en rad olika faktorer som meningsfullhet, attityder, värderingar, tillfredsställelse, 

sociala anknytningar (Kielhofner 2008; COAT, 2007).  

I föreliggande studie och Aegler och Satink (2009) studie finns många likheter om hur 

personerna beskriver vilka strategier de använder sig av i vardagen. Föreliggande studie 

gjordes på personer som inte genomgått någon forma av smärtrehabilitering medan Aegler 

och Satinks (2009) studie genomfördes på personer som genomgått ett 

smärtrehabiliteringsprogram. Det gör att man kan ifrågasätta nyttan med ett

smärtrehabiliteringsprogram om kunskapen och strategierna finns även hos dem som inte 

genomgått något smärtrehabiliteringsprogram. En hypotes är att de som genomgått en 

smärtrehabilitering använder sina strategier på ett mer medvetet plan och kanske i 

förebyggande syfte. Det kan också vara så att de har kunnat ta till sig strategierna i ett tidigare 
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skeende och att tidsaspekten är av betydelse. Detta skulle vara intressant att studera 

ytterligare.

Gullacksen & Liedbeck (2004) beskriver i sin studie en modell för livsomställning. Där 

livsomställningen beskrivs i tre skeenden och som oftast påbörjas när personen har fått en 

diagnos. Informanterna i föreliggande studie skulle där ha placeras i det första och andra 

skeendet där de försöker hitta strategier för att hantera sin vardag men har inte gjort det fullt 

ut. Att informanterna inte har kommit in i tredje skeendet kan bero på att de inte har fått en 

diagnos eller förklaringsmodell som de accepterar. Vissa av informanterna hoppas fortfarande 

på att smärtan ska försvinna. 

I resultatet framkom även att många av aktiviteterna utfördes på förmiddagen då 

informanterna upplevde att de hade mer energi och att eftermiddagarna innebär mer vila och 

mindre aktiviteter, vilket även visade sig i tidsdagböckerna. Ett liknande scenario beskrivs av 

Richardson, Ong och Sim (2008) där 8 personer intervjuades och skrev dagböcker om deras 

upplevelse av tid. Liedberg, et al, (2004) har i sin studie studerat kvinnor med långvarig 

smärta och hur de använder sin tid i olika aktiviteter. De har inte tagit med aspekterna när de 

utfört aktiviteterna, utan de var intresserade av att veta vilka aktiviteter som utfördes och i 

vilken utsträckning. Resultatet visar att de av kvinnorna som inte arbetade tillbringade mer tid 

hemma, hade större problem med sömnen och var uppe flera gånger per natt. De använder 

mer av sin tid för att ta hand om andra, hushållsarbetet och till att tillaga och förbereda mat än 

genomsnittet för en svensk kvinna. De framkom dock inget som styrker resultatet i 

föreliggande studie att de är mer aktiva under förmiddagen. Håkansson (2006) visade i sin 

studie att för att kvinnor ska känna att de har balans i tillvaron krävs det att de blir medvetna 

om vad som var meningsfullt för dem och att de var medvetna om att deras tid och energi var 

begränsad. Genom att få en överblick över vad de lade sin energi på kunde de lättare hantera 

och kontrollera sin vardag bättre genom att anpassa sina aktiviteter till den nuvarande 

förmågan. 

Resultatet i föreliggande studien visar att informanterna upplever att olika roller i livet 

påverkar deras aktivitetsmönster. Det var att vara förälder, barn, släkting, arbetare, villaägare, 

egenföretagare. De olika rollerna ställde olika krav på informanterna och påverkade vilka 

aktiviteter de utförde.  Kihelhofner (2008) beskriver att de vi aktiviteter vi väljer att utföra 

påverkas av vilka roller vi har. De olika rollerna ställer olika krav på hur vi ska vara och hur 
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vi bör handla och för att upprätthålla sina roller och sin aktivitetsidentitet utförs olika 

aktiviteter. Genom att var delaktig i olika aktiviteter skapar vi vår aktivitetsidentitet vilket 

innefattar vem vi uppfattar oss att vara, utifrån de roller och relationer, men även en känsla av 

vilken kapacitet vi besitter.  I föreliggande studie framkom att personerna upplevde att deras 

familjesituation hade stor påverkan på deras aktivitetsmönster beroende på hur stor familjen 

var eller om de hade hemmaboende barn. Undersökningspersonerna i denna studie hade stora 

barn och endast en av dessa bodde fortfarande hemma. Undersökningspersonerna kunde se att 

de ägnade mindre tid till hushållssysslor idag än då barnen var små och bodde hemma. De har 

idag större möjlighet att påverka sitt aktivitetsmönster och de hade inte samma krav på vad 

som ska göras. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om undersökningspersonerna varit 

lite yngre och haft små barn eller hemmaboende barn. Detta kan man koppla till de olika 

roller Kielhofner (2008) beskriver.

Resultatet visar att informanterna upplever att en förståelse från sin familj påverkar deras 

aktivitetsmönster i och med att de får hjälp med aktiviteter som de tidigare har utfört och att 

familjen är mer delaktig än tidigare i hushållssysslor. De som inte upplevde någon förståelse 

försökte att utföra alla aktiviteter som de gjort tidigare och upplevde att det kändes besvärligt 

att utföra dem. Råheim och Håland (2006) beskriver i sin studie hur aktivitetsmönstret kan 

påverkas när personer med långvarig smärta inte upplever något stöd eller förståelse för deras 

situation. 

Resultatet i föreliggande studie visar att alla utom en av underökningspersonerna påverkades 

negativt i kontakten med myndigheter och dess regler. Flera av undersökningspersonerna 

tvingades ut på öppna arbetsmarknaden på grund av att försäkringskassan inte beviljade deras 

sjukpenning. Det har inneburit att undersökningspersonerna gått tillbaka till arbetslivet men 

inte klarat av detta under någon längre period då deras tillstånd har försämrats. ICF beskriver 

de informella och formella strukturerna som finns i samhället och hur det kan främja eller 

hindra en persons aktivitet och delaktighet i samhället. 

Det finns mycket forskning på kvinnor i området vilket medför att det skulle behövas 

ytterligare studier på hur männen påverkas av långvarig smärta, vilka faktorer som påverkar 

dem och på vilket sätt männen hantera sin situation. Flera studier är gjorda på både män och 

kvinnor och man ser att det finns olikheter men inte vad det är och varför det är så. Trots att 

det finns mycket forskning inom området krävs det ytterligare kunskap om hur männen 
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påverkas av långvarig smärta. Det finns även mycket forskning kring smärta och 

underaktivitet och ett vidare forskningsområde är att studera varför vissa personer är 

överaktiva och vad ligger bakom det fenomenet. Ytterligare ett intressant område skulle vara 

ytterligare kunskap om att när aktiviteterna utförs och varför.

Resultatet från föreliggande studie visar sammanfattningsvis att personer med 

långvarigsmärta upplever att smärtan och tröttheten påverkar deras aktivitetsmönster i stor 

utsträckning. Även deras sätt att använda sig av sina strategier i olika situationer men också 

att omgivningen har storbetydelse för vad, när och hur de utför aktiviteter.  De personer som 

deltog i denna undersökning hade liknande strategier som personer som genomgått ett 

smärtrehabiliteringsprogram men att de inte används lika frekvent. Detta kan vårdpersonal ta 

med sig i sin kliniska verksamhet vid mötet med personer med långvarig smärta för att ge stöd 

i deras egna strategier och även göra dem mer medvetna när, var och hur de olika strategierna 

fungerar och vilka konsekvenser dessa medför.  Den erfarenhet författaren har från sitt 

kliniska arbete är att disponeringen av tid och aktiviteter har en mycket stor påverkan på 

personernas aktivitetsmönster vilket även medför att deras smärta vidmaktshålls eller ökar på 

i intensitet över tid, vilket även framkom i föreliggande studie. Kan personerna disponera sina 

aktiviteter och sin tid utifrån sin nuvarande kapacitet kan denna klara av att hantera sin smärta 

på ett bättre sätt och på så sätt öka sin livskvalitet. Detta innebär att ytterligare kunskap inom 

detta område skulle kunna ge denna patientgrupp en högre livskvalitet genom att vårdpersonal 

får mer kunskap om hur de ska kunna hjälpa dessa människor att själva kunna påverka sin 

situation. 

Metoddiskussion

En kvalitativ ansats med ostrukturerad intervju valdes för denna studie. Metoden används för 

att få en djupare förståelse för det fenomen som ska studeras. I denna studie var fenomenet 

vad personer med långvarigsmärta upplever påverkar deras aktivitetsmönster. Enligt Kvale 

(1997) används denna metod då man vill få fram informanternas egna upplevelser. Intervjuer 

kan användas på många olika sätt och kan variera. I denna studie har författaren valt att utgå 

från en tidsdagbok som informanterna har fyllt i innan intervjun, för att få en uppfattning om 

vad de utfört under några dagar. Detta med tanke på att personer som har långvarig smärta 

ofta har nedsatt minne i någon grad, vilket gör att det är svårt att komma ihåg vad man har 
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gjort under de närmaste dagarna (Bengtsson et al, 2006). Tidsdagboken gav författaren en 

uppfattning om vilken aktivitetsnivå informanterna haft under dessa dagar.  

Författaren upplevde att metoden gav svar på syftet. För att ytterligare kunna få fram faktorer 

som upplevs påverka aktivitetsmönstret kunde en kvantitativ metod används då 

undersökningspersonerna hade möjlighet att se olika förslag på vad som skulle kunna påverka 

deras aktivitetsmönster. En möjlighet för att få ytterligare svar kunde ha varit genom en 

semistrukturerad intervju där man ställde frågor om tänkbara faktorer (Depoy & Gitlin, 1999).

Då syftet var att beskriva vad som påverkar personer med långvarig smärta upplever påverka 

deras aktivitetsmönster innan de har genomgått någon form av multimodal smärtrehabilitering

gjordes urvalet på personer som stod på väntelista till rehabiliteringsmedicin/smärtrehab 

teambedömning. Alla läkare i länet har möjlighet att skriva remiss men alla vet inte om att det 

finns och kanske inte vet vad de kan förvänta sig av Rehabiliteringsmedicin/smärtrehab 

teambedömning vilket kan innebär att de inte skriver remisser. Det kan också innebära att det 

är de svåraste patienterna som läkarna skriver remiss på. Har läkarna tidigare skrivit och varit 

nöjda med remissvaren kan de hända att de skriver remissen i ett tidigare skede. Detta innebär 

att det är svårt att generalisera resultatet till alla smärtpatienter eftersom det är en liten del av 

en stor patientgrupp som kommer till rehabiliteringsmedicin/smärtrehab teambedömning. 

Breivik et,al ( 2006) studie visar att ca 2 % av de personer som har långvarig smärta får träffa 

smärtspecialister. 

Att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod är krävande på så sätt att man som 

intervjuare måste kunna sätta sig in i informanternas situation. Eftersom författaren själv inte 

har långvarig smärta är det svårt att sätta sig in i informantens situation men detta 

underlättades genom att författaren har lång erfarenhet att arbeta med denna patient grupp. 

Intervjusituationen kan påverkas av maktspelet mellan informanten och den intervjuaren. Då 

informanten kan vara rädd att svara rätt eller fel (Kvale, 1997). Detta upplevde inte författaren 

under intervjusituationen. Intervjuerna skedde vid sex tillfällen per telefon på grund av de 

långa avstånden. Att genomföra intervjun per telefon har fördelar som att personerna kan 

välja en position som de upplever som bekvämast, det kan vara att de kan känna att de kan 

uttrycka sig på ett öppnare sätt. En annan fördel med att använda telefonintervjuer var att 

författaren kunde nå informanter över hela länet och inte begränsa det geografiska området till 
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Luleå-Boden-området. Nackdelarna är att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan uppfattas 

vilket kan ge en känsla för hur informanten upplever vissa situationer. Intervjuerna spelades 

in på band för att säkerställa att ingen information förlorats (Kvale, 1997).

Eftersom författaren arbetar på rehabiliteringsmedicin vilket informanterna informerades om i 

missivbrevet(billaga 3) och även muntligt innan intervjun, kan detta ha påverkat 

intervjusituationen. Flera av informanterna ville diskutera mycket ingående vad som hänt och 

hur de tidigare hade blivit behandlade och vilket resultat det gett. Det var svårt att avbryta 

dem för att inte verka ointresserad men var nödvändigt för att få fram information som rörde 

studien. Här kan det även ha påverkats av maktspelet eftersom de stod på väntelista för att 

komma till kliniken.

Trovärdigheten i en studie är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett begrepp som 

innefattar tillämpbarhet, pålitlighet och överrensstämmelse. Tillämpbarheten ökar genom att 

välja lämplig metod för datainsamlig och analys som svarar mot syftet. Diskussioner med 

kollegor på arbetsplatsen pågick vid analys bearbetningen för att öka trovärdigheten i 

resultatet. Varje resultat styrktes med ett eller flera citat för att styrka pålitligheten i studien. 

Överensstämmelse innebär att resultatet ska kunna upprepas med ett likvärdigt resultat. Detta 

har författaren försökt att uppnå genom ett klart syfte och en tydlig metodbeskrivning.
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i studie

Långvarig smärta drabbar många människor i vårt samhälle. Detta kan medföra stora 
konsekvenser i deras vardag. Många personer som lever med långvarig smärta har svårt att få 
vardagen att gå ihop med de krav som ställs från omgivningen och av dem själva. Dessa 
konsekvenser märks oftast i de aktiviteter personer utför i deras vardag. 

Det är viktigt att rehabiliteringspersonal får en bättre kunskap om detta område för att kunna 
bemöta patienter med långvarig smärta på bästa sätt. Förhoppningen är att man då i ett 
tidigare skede kan påbörja rehabiliteringen, för att minska konsekvenserna i vardagen. Syftet 
är att beskriva vad personer med långvarig smärta upplever påverkar deras aktivitetsmönster.

Jag som ska göra studien heter Linda Spinord och gör den som en del i min magisterexamen 
inom arbetsterapi på Luleå tekniska universitet. Förfrågan skickas till personer som står på 
väntelista till smärtrehab/Sunderby sjukhus. Förfrågan skickas ut av sjuksköterskan på 
rehabiliteringsmedicin som har hand om väntelistan. Jag är även verksam som arbetsterapeut 
på smärtrehab vilket kommer att innebära att du kanske även kommer att träffa mig vid dina 
besök på smärtrehab.

Deltagandet i studien kommer att innebära att en tidsdagbok fylls i under 4 dagar där de 
aktiviteter som utförs under en dag fylls i. Tidsdagboken används för att få en bild av vilka 
aktiviteter en person utför under några dagar. Utifrån tidsdagboken kommer en intervju att 
genomföras med frågor om de aktiviteter som utförts. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 min. 
Som rutin idag får alla som kommer till smärtrehab fylla i tidsdagboken, skillnaden är att om 
du medverkar i studien kommer du att göra det tidigare än beräknat.  

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i samband med intervjun. Intervjun kommer 
att spelas in på band som förvaras inlåsta så att ingen utomstående kommer att kunna ta del av 
dessa. Resultat kommer att presenteras utan att någon kan identifieras. Materialet kommer att 
förstöras när studien är slutförd och publicerad. Du kan när du vill avbryta sin medverkan i 
studien. Den fortsatta vården kommer inte påverkas vare sig Du medverkar eller ej. 

Studien kommer att finnas tillgänglig via universitetets hemsida (http:// epub.ltu.se) hösten 
2009.

Om du vill veta mer eller väljer att medverka i studien vill jag att du svarar mig via 
svarstalong och skickar in det med medföljande svarskuvert. Jag kommer därefter att kontakta 
dig via telefon för vidare information och bestämma tid för intervjun.

Linda Spinord Handledare: Maria Prellwitz, 
Arbetsterapeut Universitetslektor i arbetsterapi
Rehabiliteringsmedicin Luleå tekniska universitet
Sunderby sjukhus Institutionen för hälsovetenskap
971 80  LULEÅ 971 87  LULEÅ
0920-28 31 52 tel: 0920-491000 (vxl)
E-post: linspi-9@ltu.se e-post: maria.prellwitz@ltu.se

http://epub.ltu.se
mailto:9@ltu.se
mailto:prellwitz@ltu.se
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SVARSTALONG

Om Du är intresserad av att veta mer eller att delta i studien så skicka tillbaka denna 

svarstalong. Svara gärna före den 22/4.

□ Jag skulle vilja ha ytterligare information om studien

□ Jag vill delta i studien

□ Jag vill inte delta i studien.

Namn:______________________________________

Adress: _____________________________________

Telefonnummer:______________________________

Mailadress:___________________________________

Underskrift:__________________________________
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Tidsdagbok Datum______________.           
Klockan Aktivitet (Vad gjorde jag?) Smärtskatt-

ning 1-10
Trötthet
1-10

06.00-06.30
06.30-07.00
07.00-07.30
07.30-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-1500
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00-22.30
22.30-23.00



33

NOTERINGAR: (Blev dagen som jag tänkt?, varför, varför inte?, vad påverkad mej under 
dagen?)

Klockan Aktivitet (Vad gjorde jag?) Smärtskatt-
ning 1-10

Trötthet
1-10

23.00-23.30
23.30-00.00
00.00-00.30
00.30-01.00
01.00-01.30
01.30-02.00
02.00-02.30
02.30-03.00
03.00-03.30
03.30-04.00
04.00-04.30
04.30-05.00
05.00-05.30
05.30-06.00


