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Abstrakt 
Syftet var att beskriva erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av hur deras 
delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas. En kvalitativ metod valdes och totalt åtta 
kvinnor mellan 37-52 år intervjuades. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra 
kategorier: ”Barnen får ta ansvar för aktiviteter”,” Deltar utifrån egna förutsättningar”, 

”Behov av stöd från andra personer” och ”Behov av att planera aktiviteter”. Resultatet visar 
att barnen får ta ett stort ansvar för egna aktiviteter och för hushållsaktiviteter. Trots att 
smärtan begränsar informanternas deltagande i många aktiviteter har de ändå funnit nya, 
annorlunda sätt att vara delaktiga på. Stöd och förståelse från framförallt familj och 
närstående är viktigt för att informanterna skall uppleva delaktighet i aktiviteter med barnen, 
men även att planera för att kunna vara delaktig var viktigt. En slutsats från studien är att det 
är viktigt att göra hela familjen delaktig i rehabiliteringsprocessen. 
 

Sökord: pain, participation, parents, occupational therapy 



 

Abstract 

The aim of the study was to describe experiences from Parents with long-term pain of how 
participation in activities with the children is affected. A qualitative method was selected and 
interviews with eight women, aging 37-52 years were conducted. The qualitative content 
analysis resulted in four categories: ”The children takes responsibility for activities”, 

”Participation on my own terms”,  ” Need for support from others” and ”Need for planning 

activities”. The result shows that the children take responsibility for activities. The pain 
reduces the participation in many activities. However they have found new, different ways to 
participate. Support and understanding from the family and other relatives is important for 
experiencing participation with the children. It is also important for the informants to plan 
their activities so that they can participate. Conclusions from this study are that it is important 
to consider the whole family in the rehabilitation and that there is a need of making the  
consequences of long-term pain more visible in the society.
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Att leva med långvarig smärta kan innebära en stor förändring i en persons liv och i dennes 

aktiviteter. Dessa förändringar påverkar inte bara personen med smärta, utan situationen för 

hela familjen påverkas till följd av de begränsningar smärtan medför (Paulson, Norberg & 

Söderberg, 2003; Snelling, 1994; Söderberg, Strand, Haapala, Lundman, 2003). Det är också 

vanligt att upplevelsen av delaktighet i sociala relationer minskar för personer med långvarig 

smärta (Cardol, de Jong, van den Bos, Beelen, de Groot & De Haan, 2002). Kielhofner (2002) 

beskriver att delaktighet innebär ett engagemang i aktiviteter som personer vill och behöver 

utföra för att må bra. Inom arbetsterapi finns det behov av att uppmärksamma människors 

subjektiva erfarenheter för att fördjupa vår förståelse för begreppet delaktighet och dess 

relation till aktiviteter (Borell, Asaba, Rosenbeg, Schult och Townsend, 2006). Snelling 

(1994) framhåller att när en förälder drabbas av långvarig smärta så kan det innebära 

inskränkningar i aktiviteter som föräldern kan utföra med och för barnen. Denna studie 

kommer därför att beskriva erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av hur deras 

delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas. 

 

Enligt en statlig utredning (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2006) så är 

ungefär var femte person i åldern 18 år till 75 år i Sverige drabbad av långvarig smärta. 

Smärta brukar definieras som långvarig när den varar längre än 6 månader, inte uppkommer 

till följd av livshotande sjukdomar eller svarar på tillgängliga behandlingsmetoder 

(Lewandoski, Morris, Burke Draucker & Risko, 2007).  International Association for the 

Study of Pain [IASP], 1979) beskriver smärta som en obehaglig sensorisk och emotionell 

upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada. Smärtan är en subjektiv erfarenhet 

och kan påverkas av psykologiska faktorer. Det finns så kallad psykogen smärta som uppstår i 

samband med depressioner, ångest och oro. Långvarig smärta kan även bero på 

vävnadsskador, så kallad nociceptiv smärta. När det gäller direkta skador i perifera eller 

centrala nervsystemet, till exempel vid stroke, multipel skleros och diskbråck så kallas det 

neurogen smärta. En annan typ av smärta är idiopatisk smärta, vars orsak är okänd (SBU, 

2006; Sonesson & Sonesson, 2001).  Långvarig smärta är ett stort problem för vårt samhälle i 

form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Bland personer med långvarig smärta har 

ungefär var tredje person så stora problem att dessa påverkar deras dagliga livsföring. Därför 

är det viktigt att sjukvården fångar upp dessa personer tidigt och att de får delta i 

rehabilitering. Då arbetsterapeuten utgör en viktig roll i denna rehabilitering finns det behov 

av ytterligare arbetsterapeutisk forskning på området som ökar förståelsen för personer med 

smärta. 
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Tidigare forskning på området har visat att oavsett vilken form av långvarig smärta det 

handlar om så innebär det ett nytt levnadssätt för den som drabbas. Personen måste lära sig att 

vara känslig för och medveten om sin smärta samt vilka begränsningar och konsekvenser den 

medför (Peolsson, Hydén, Sätterlund-Larsson, 2000). Personer med långvarig smärta måste 

ofta gå ned i arbetstid (Liedberg et al., 2004) och det är vanligt att de dagliga aktiviteterna blir 

svåra att utföra (Müllersdorf, 2002; Paulson et al., 2003; Snelling, 1994). Rastlöshet, 

obeslutsamhet, nedstämdhet samt depressioner är vanligt förekommande symptom hos 

smärtdrabbade personer (Cullberg, 2004; Söderberg & Lundman, 2001; Widar & Ahlström, 

2002). Ångest, ilska och lågt självförtroende är andra vanliga känslomässiga problem (Smith 

& Friedmann, 1999). Dessa problem kan i sig försämra aktivitetsförmågan ytterligare 

(Müllersdorf & Söderbäck, 2002). Toleranströskeln sänks och det kan vara svårt att orka med 

liv och rörelse samt fokusera på en aktivitet samtidigt som smärtan ständigt finns närvarande 

(Paulson et al., 2003; Peolsson et al., 2000).  Dessa förändringar hos personen med smärta kan 

påverka relationen till barnen negativt och även orsaka konflikter med övriga 

familjemedlemmar (Keponen & Kielhofner, 2006; Paulson et al., 2003; Smith & Friedemann, 

1999; Snelling, 1994).  

 

Personer som drabbas av långvarig smärta hanterar och anpassar sig till sin smärta på olika 

sätt. Detta innebär att de ofta har olika förväntningar, dels på sig själva och sin egen förmåga, 

men även på sina anhöriga (Keponen & Kielhoner, 2006). Även reaktionen från de övriga 

familjemedlemmarna kan se ut på olika sätt och antingen gynna eller hämma en god 

anpassning (Snelling, 1994; Widar & Ahlström, 2002). Det är vanligt att personer med smärta 

upplever krav på sig från andra människor att de skall klara av att utföra mer än de egentligen 

orkar (Gullacksen, 1998; Liedberg et al., 2004, Smith & Friedmann, 1999). Många personer 

med långvarig smärta hanterar detta genom att dölja sina problem för andra. De utför då 

aktiviteter som om de vore friska, även om detta framkallar stor smärta för dem (Gullacksen, 

1998; Richardson, Nio Ong & Sim, 2007). Det är även vanligt med motsatsen; att personen 

med smärta hamnar i en beroendeställning till sin partner eller andra friska anhöriga. Dessa tar 

då över aktiviteter som personen med smärta tidigare ansvarat för (Snelling, 1994; Söderberg 

et al., 2002). Gemensamt för de flesta personer med långvarig smärta är dock att de vid bättre 

perioder lätt överanstränger sig så att smärtan efteråt intensifieras. Vid sämre perioder övergår 

personen med smärta istället till att bli passiv och isolerar sig ofta från det sociala livet 

(Paulson et al., 2003; Smith & Friedmann, 1999; Söderberg & Lundman, 2001). 
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I många fall är det inte bara det sociala livet för personen med smärta som drabbas utan det är 

vanligt att hela familjens kontaktnät krymper. Det beror i vissa fall på att de ekonomiska 

resurserna minskar då en person med långvarig smärta ofta tvingas gå ned i arbetstid. En 

annan orsak är att familjerna känner att ingen förstår deras situation, de har svårt att förklara 

problemen och känner att många i deras omgivning misstror dem (Gullacksen, 1998; Paulson 

et al., 2003; Smith & Friedmann , 1999; Söderberg et al., 2002). Något som också påverkar de 

sociala relationerna är att personer med långvarig smärta har ett stort behov av en lugn och 

stressfri miljö (Paulsson et al., 2003). För småbarnsfamiljer kan detta vara svårt att uppnå och 

det är vanligt att det ständiga hänsynstagandet till personen med smärta istället leder till en 

känslomässig stress för hela familjen (Paulson et al., 2003; Smith & Friedmann, 1999; 

Snelling, 1990; Söderberg et al., 2002). Det krävs mycket energi för att hantera smärta och 

partnern upplever ofta att den drabbade inte visar dem lika mycket intresse som förut, detta 

kan leda till dåliga äktenskapliga relationer. Även partnern till en person med smärta lider ofta 

av depressioner och utmattningssymptom (Paulson et al., 2003; Söderberg et al., 2002). 

Känslor som ångest, frustration och vemod kan förekomma hos barnen och det är vanligt att 

de imiterar beteendet hos den sjuke föräldern (Gullacksen, 1998; Smith & Friedmann, 1999).      

Då långvarig smärta är ett handikapp som oftast inte syns på ytan (Smith och Friedmann, 

1999; Söderberg & Lundman, 2001) kan det vara svårt för barnen att förstå förälderns 

beteende.  

 

Föräldrarna själva kan erfara att de inte alltid kan vara de föräldrar de skulle vilja vara för sina 

barn på grund av smärtan (Gullacksen, 1998; Paulson et al, 2003; Snelling, 1994; Söderberg 

et al., 2002). I ett parförhållande är det ofta den friska partnern som tar huvudansvaret för att 

fysiskt utföra aktiviteter tillsammans med barnen (Snelling, 1994; Söderberg et al., 2002). 

Föräldrarollen är central i människors liv och den kräver stor ansträngning och 

uppmärksamhet för att bibehållas. Denna roll är förknippad med en mängd olika aktiviteter 

och beteenden som är både socialt och personligt definierade (Kielhofner, 2002; Hwang & 

Nilsson, 2003).  En arbetsterapeuts arbete innebär bland annat att stödja personer i denna roll 

samt att verka för att främja dennes upplevelse av delaktighet (Liedberg et al., 2004). Detta 

eftersom upplevelsen av delaktighet i aktiviteter stärker personens självkänsla och ger en ökad 

självständighet (Desrosiers, 2005; Müllersdorf & Söderbäck, 2002).  

 

Delaktighet är ett komplext begrepp som beskrivs i litteraturen på olika sätt. I en statlig 

publikation (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008) definieras ordet delaktighet som en av de 
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mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Den internationella klassifikationen 

(International Classification of Functioning, Disability and health [ICF] WHO, 2001) 

defininierar delaktighet är ett engagemang i en livssituation; att delta, ingå, vara involverad i 

en livssituation, att vara accepterad samt att ha tillgång till nödvändiga resurser. Den 

arbetsterapeutiska synen på delaktighet beskrivs i The Model Of Human Occupation 

(Kielhofner, 2002) som ett engagemang i olika aktiviteter som personer vill och behöver göra 

för att må bra. Delaktigheten är unik på det sätt att den influeras av en klientens motiv, roller, 

vanor, förmågor och begränsningar. Engagemanget i en aktivitet rör inte enbart själva 

utförandet av aktiviteten utan även den subjektiva erfarenheten. Följaktligen kan personer 

uppleva delaktighet genom att utföra aktiviteter som har en djup personlig och social 

betydelse. Borell et al (2006) beskriver precis som Kielhofner (2002) att för att uppleva 

delaktighet är det fysiska utförandet av en aktivitet det viktiga för vissa medan andra lägger 

större vikt på de sociala aspekterna. De sociala aspekterna av en aktivitet kan dels innebära att 

det meningsfulla ligger i att bara vara tillsammans med någon, medan det ibland krävs att 

specifika aktiviteter skall kunna utföras tillsammans med någon för att umgänget skall 

upplevas som meningsfullt. En annan viktig aspekt i upplevelsen av delaktighet är det att 

kunna göra något för någon annan. Smith & Friedmann (1999) menar att personer med 

långvarig smärta ibland pressar sig själva och utsätter sig för smärta för att få uppleva 

delaktighet med andra.  

 

För att största möjliga delaktighet skall kunna uppnås krävs att det råder balans mellan 

personens verklighet, det vill säga hur aktiviteter och roller verkligen ser ut, och personens 

förväntningar på hur aktiviteter och roller borde vara. Vid en förändring i hälsotillståndet som 

lämnar fortsatta men, till exempel långvarig smärta, tappar personen ofta till en början känslan 

av delaktighet (Rouchette et al. 2006). Det är arbetsterapeutens roll att stödja personen i att 

finna en balans för att främja delaktigheten, att lära personen nya sätt att utföra aktiviteter på 

och att stötta personen i att förekomma sin smärta (Liedberg et al., 2004).  Multimodal 

rehabilitering som en viktig långsiktig del i behandling av långvarig smärta. Detta innebär en 

kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik (SBU, 

2006). Ett exempel på detta är energibesparande arbetssätt i aktivitet. Det miljömässiga 

arbetet som består av bostadsanpassningar och olika hjälpmedel som kan underlätta i 

aktivitetsutförandet är också en viktig del interventionerna ( FSA,  2005). 
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Som arbetsterapeuter kommer vi att möta många personer samt familjer som är drabbade av 

långvarig smärta. Detta eftersom långvariga smärttillstånd är ett stort växande problem i 

samhället. Tidigare forskning har visat att smärtan innebär en stor förändring i personens liv 

och att detta även påverkar familjen på olika sätt. Om arbetsterapeuter kan hjälpa och stödja 

dessa personer i att finna en balans som tillåter både aktivitet och vila kan detta öka personens 

upplevelse av delaktighet samt underlätta för personen och dennes familj i det dagliga livet. 

Forskningen har även visat att övriga familjemedlemmar spelar stor roll för anpassningen till 

smärtan. Det finns beskrivet i forskningen hur relationen mellan personen med smärta och 

dennes partner påverkas och hur detta influerar familjelivet och det dagliga aktiviteterna. Det 

finns emellertid begränsad kunskap som har föräldrarollen i fokus samt hur personer med 

långvarig smärta upplever att delaktigheten påverkas. Detta är dock viktiga områden som det 

behövs mer kunskap om. Därför är syftet med denna studie att beskriva erfarenheter från 

föräldrar med långvarig smärta av hur deras delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas. 
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Metod 

Design 

Utifrån studiens syfte, att beskriva föräldrars erfarenheter av hur delaktigheten i aktiviteter  

med barnen påverkas av långvarig smärta, valdes en kvalitativ ansats för datainsamling och 

analys. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer eftersom detta är en lämplig 

metod för insamling av data som handlar om människors subjektiva erfarenheter (Holloway & 

Wheeler, 2002; Kvale, 1997).   

 

Undersökningsgrupp  

Ett ändamålsenligt urval av informanter gjordes för att kunna ge svar på studiens syfte 

(Holloway & Wheeler, 2002; Kvale, 1997). Urvalskriterier var enligt följande:   

 

• Informanterna skall ha levt med smärta i minst 1 år. 

• Informanterna skall vara förälder till ett eller flera barn i åldern 0-16 år.  

• Informanterna skall vara medlem i en smärtförening 

 

Undersökningsgruppen bestod av 8 kvinnor i åldrarna 37-52 år med en medelålder på 41 år.  

Antal år med smärta varierade i ett intervall mellan 3-30 år. Minsta barnet i gruppen var 6 år 

och medelåldern på informanternas barn var 12 år. Fem av informanterna var sammanboende 

med en partner, tre informanter bodde ensam med sina barn utan partner. Två informanter 

arbetade halvtid och en informant arbetstränade, övriga fem informanter var sjukskrivna eller 

sjukpensionerade. 

 

Procedur   

Författarna tog telefonkontakt med en person i en smärtförening för att informera om studiens 

syfte och innehåll. Vid detta tillfälle gjorde författarna en förfrågan om de kunde delta vid ett 

styrelsemöte för att informera om studien, författarna inbjöds då till ett möte som endast en av 

författarna kunde delta vid. Vid detta möte delgavs styrelsen ytterligare information om 

studien och styrelsemedlemmarna gavs även möjlighet att ställa frågor.  På mötet beslutades 

det att en av styrelsemedlemmarna skulle vidarebefordra ett informationsbrev (bilaga 1) samt 

svarstalonger (bilaga 2) till trettio medlemmar i föreningen. Brevet innehöll information om 
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studiens syfte, metod och innehåll. Det innehöll även information om att deltagandet var 

frivilligt och att informanterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

De informanter som ville delta i studien gav skriftligt samtycke via svarstalongen (bilaga 2). 

Totalt inkom tio svarsbrev. Författarna utförde intervjuerna löpande allt eftersom svarsbreven 

inkom. Då ett mycket innehållsrikt material nåddes efter åtta intervjuer innebar detta att de två 

senast inkomna svarsbreven ej blev aktuella för en intervju. Dessa informanter tackades 

skriftligen för visat intresse. De informanter som blev aktuella för studien tog författarna 

telefonkontakt med. Vid denna kontakt gav informanterna sitt muntliga samtycke till sitt 

deltagande i studien och det bokades tid och plats för intervjun enligt informanternas 

önskemål.  

Datainsamling 

Fem intervjuer skedde i informanternas hem, två intervjuer utfördes på lärcentra och en 

intervju skedde via telefon. Utifrån den arbetsterapeutiska synen på delaktighet (Borell et al., 

2006; Kielhofner, 2002) informerade författarna muntligt om begreppet innan varje 

intervjutillfälle. Detta för att nå en samstämmighet i tolkningen av begreppet mellan 

författarna och informanterna. Informanterna delgavs även information om att de när som 

helst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att ange skäl för detta. Under 

intervjuerna följde författarna en intervjuguide (bilaga 3), vilket rekommenderas av Holloway 

och Wheeler (2002). Exempel på frågor är: ”Kan Du berätta om aktiviteter som Du utför 

tillsammans med barnet/barnen?” och ”Kan Du berätta om det finns aktiviteter Du utför 

annorlunda än tidigare tillsammans med barnet/barnen?” Intervjuerna bandades och 

författarna skrev ordagrant ut ett antal intervjuer var, i nära anslutning till varje 

intervjutillfälle. Varje intervju tog mellan 25-50 minuter. Författarna ansvarade för varannan 

intervju och den ena författaren ansvarade då istället över att ställa adekvata följdfrågor för att 

få ett större djup i informanternas berättelse. Exempel på följdfrågor är: ”Kan Du ge fler 

exempel?” och ”Hur upplever Du det?” Efter intervjuns slut gavs informanterna en möjlighet 

att tillägga något de ansåg inte hade kommit fram i intervjun och de ombads även att kontakta 

författarna om några eventuella frågor eller funderingar skulle uppstå. 

Analys av data 

Analys av data utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Syftet med innehållsanalysen är att upptäcka återkommande 

mönster i det insamlade materialet som sedan kan sorteras in i olika teman och kategorier. 
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Författarna började med att var för sig läsa igenom intervjumaterialet för att få en helhetsbild 

över informanternas berättelse. Därefter tog författarna enskilt ut meningsbärande enheter var 

för sig som svarade mot syftet. Författarna jämförde därefter materialet med varandra och 

eftersom få olikheter fanns så konstaterades en samstämmighet. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och namngavs med koder utifrån studiens syfte gemensamt av båda 

författarna. För att öka trovärdigheten i datamaterialet läste även handledaren igenom delar av 

materialet, skapade meningsbärande enheter, kategorier och koder. Författarna jämförde 

skillnader och likheter med handledaren och allt diskuterades igenom tillsammans vid ett 

handledningstillfälle, få skillnader fanns så samstämmigheten var god. Författarna sorterade 

därefter allt det kodade materialet efter det samband de hade med varandra i olika grupper. 

Resultatet blev femton kategorier. Dessa kategorier gick författarna igenom och efterhand så 

komprimerades dessa till fyra kategorier.  I tabell 1 visas exempel på hur tankegången under 

processen sett ut. 

 

Tabell 1. Exemplifiering av kondenserade enheter, koder och kategorier                                              

 
Kondenserad enhet  Kod      Kategori    
                   

Barnen får själva ta ansvar  Barnen tar ansvar     
över sådant de ska ha med sig till  egna aktiviteter                        
skolan och fritidsaktiviteter.                                             
       Barnen får ta ansvar över                          
När de är här så lagar jag nästan                                              aktiviteter 
aldrig mat, de måste de göra. Det Barnen tar ansvar   
här med att handla och städa, det  över hushållsaktiviteter 
måste de hjälpa till med. 
 
 
Jag har gott om tid att hjälpa   
till med läxor eftersom jag är Mer tid för barnen   
hemma hela dagen.                                                                               Deltar utifrån egna 
       förutsättningar 
Jag ringer i telefon om det är Sköter skolkontakter  
något i skolan, jag behöver ju inte hemifrån  
gå dit för att prata med lärarna.    
 

Det slutgiltiga materialet som återstod resulterade i fyra kategorier som alla besvarade syftet. 

Kategoriernas namn blev; ”Barnen får ta ansvar för aktiviteter”,” Deltar  utifrån egna 

förutsättningar”, ”Behov av stöd från andra personer” och ”Behov av att planera 

aktiviteter”. 
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Etiska överväganden 

I enlighet med Kvales (1997) samt svensk lagstiftnings (Svensk Författningssamling [SFS], 

2003) rekommendationer innehöll informationsbrevet (bilaga 1) upplysningar om studiens 

syfte, metod och innehåll. Det innehöll även information om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst, utan angiven orsak. Intervjumaterialet 

behandlades konfidentiellt under arbetet med studien och enbart författarna och handledaren 

har haft tillgång till materialet. Eventuella risker för informanterna i studien kan ha varit att 

ämnet varit känsligt att prata om vilket kan ha upplevts som jobbigt av informanterna. För att 

hantera dessa eventuella risker har författarna informerat tydligt om att deltagandet i intervjun 

kan avbrytas när som helst samt att informanterna har haft möjlighet att kontakta författarna 

när som helst om de har haft frågor eller funderingar kring studien. Om en informant erfarit 

att deltagandet i studien har varit känslomässigt jobbigt har författarna endast haft möjlighet 

att hänvisa informanterna till samtalskontakter via närmaste vårdcentral för råd och stöd. 

Dock överväger nyttan med studien dessa eventuella olägenheter då studien tillfört kunskaper 

om erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av hur deras delaktighet i aktiviteter med 

barnen påverkas. Kunskaperna som studien genererat är av värde för arbetsterapeutisk praxis 

då arbetsterapeuter möter många patienter som är drabbade av långvarig smärta. Nyttan för 

informanterna i studien är dels att de fått känna att de har något att bidra med samt att de fått 

prata om sina erfarenheter och haft någon som lyssnat på dem och bekräftat dem.  

Resultat  

 

Resultatet av datamaterialet samlades i fyra kategorier som beskriver erfarenheter från 

föräldrar med långvarig smärta av hur deras delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas. 

Kategorierna döptes till ”Barnen får ta ansvar för aktiviteter”,” Deltar utifrån egna 

förutsättningar”, ”Behov av stöd från andra personer” och ”Behov av att planera 

aktiviteter”.   

 

Resultatet visade att informanternas smärta innebär begränsningar i aktivitetsutförandet med 

barnen. Anpassningar hos informanterna själva men även hos barnen och övriga familjen och 

anhöriga leder till att dessa begränsningar inte behöver utgöra ett hinder för delaktigheten.  

Kategorierna presenteras under respektive rubrik i nedanstående text och exemplifieras med 

hjälp av citat.   
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Barnen får ta ansvar för aktiviteter 

Kategorin beskriver hur informantens begränsningar leder till att barnen får ta ett större ansvar 

för sina egna aktiviteter samt för aktiviteter i hushållet.  

 

De flesta informanterna har levt länge med sitt smärttillstånd och det har därför blivit en 

naturlig anpassningsprocess för familjen, där barnen fått lära sig att ta ett stort ansvar från låg 

ålder. För informanter som levt kortare tid med smärta har det inte skett någon 

anpassningsprocess från tidig ålder, informanterna har istället fått delegera ansvarsuppgifter 

till barnen så att de fått ett större ansvar jämfört med när informanten var frisk.  En informant 

gav ett exempel på hur hon försökte uppmuntra sitt barn att själv resa sig upp när det föll 

eftersom hon inte kunde lyfta och bära barnet så mycket. Aktiviteter som barnen tidigt får ta 

ansvar för är att klä på sig, tillreda frukost, renbädda sin säng samt städa rummet. Exempel på 

hushållsaktiviteter är att barnen får ansvara över matlagning, handling, bära tyngre saker, 

städa och rasta hunden. Att barnen tar ett större ansvar för sina egna aktiviteter och för 

aktiviteter i hushållet gör att informanten får mer ork till att utföra andra aktiviteter 

tillsammans med barnen. En informant beskriver detta på följande sätt; 

 

"De har varit med så pass länge, pojken var bara 2 år så att de förstår det att nu 

måste vi vara tysta för att mamma vilar. De har de förstått från det från att de var 

små. När dom är här så lagar jag nästan aldrig mat, det måste dom göra och det 

här med att hjälpa till att handla och städa. Det måste dom hjälpa till med, det har 

dom förstått. De är inte så gnälliga längre om man säger så, de tycker det är 

roligare att jag kan vara med och göra annat med dem om jag slipper städa". 

 

Många informanter upplever att de har svårigheter med att hålla reda på barnens aktiviteter 

och tider, därför får barnen själva ansvara för detta genom att fylla i viktiga saker i 

planeringskalendrar och lappsystem. Ett exempel på detta är att barnen får skriva 

handlingslistor och se över vad som behöver handlas hem, eftersom detta ställer för höga krav 

på koncentration och minne hos informanterna. 

 

Många av informanterna har både positiva och negativa erfarenheter av att barnen får ta ett 

större ansvar. Flera informanter beskriver att deras barn på grund av detta fått växa upp för 

snabbt och att de berövats delar av sin barndom. De flesta känner dock samtidigt en stor 

glädje och stolthet över hur detta påverkar barnen ute i det dagliga livet, exempelvis att de blir 

så självständiga i skolan och på fritiden. Detta illustreras med hjälp av följande citat; 
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”Men ibland tar den här mamman över liksom, att man skulle vilja få hålla dem, 

krama dem och göra allt för dem istället för att de själva måste göra det. Det är 

både och så där. Det är lite så där, man hoppas sedan att man gjort rätt. Men som 

man ser nu nioåringen hur bra han klarar sig på idrotten och så där och går liksom 

och är självständig så där. Så det är ganska roligt och härligt att se, så där får man 

som en belöning fast det är ändå något jag varit tvungen att göra för att klara av 

dagen”. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas barn redan från tidig ålder får ett ökat 

ansvar i hemmet, samt för sina egna aktiviteter. Denna ökade självständighet beskriver 

informanterna som både positiv och negativ, men samtidigt som nödvändig för att 

informanterna skall klara av vardagen. 

 

Deltar utifrån egna förutsättningar 

Kategorin tar upp vilka svårigheter informanternas smärta innebär för dem i aktiviteter med 

barnen, samt hur de trots dessa funnit sätt att delta i aktiviteter utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

Det mest framträdande hindret för informanternas delaktighet som förälder är att de inte orkar 

vara så delaktiga i aktiviteter med barnen som de skulle vilja. Smärtan begränsar deras 

förutsättningar att utföra fysiskt krävande aktiviteter som till exempel att bära småbarn, bada, 

åka slalom, bowla, gå i affärer, dra barnen i pulka och fara på skoterutflykter. Informanternas 

förutsättningar styr även i viss mån barnens aktiviteter. Exempel på detta är att informanterna 

försöker få sina barn intresserade av aktiviteter som informanterna klarar av så att de har 

något de kan utföra tillsammans med barnen. Ett annat exempel är att barnen själva väljer bort 

att utföra vissa fysiskt krävande aktiviteter då informanterna inte har möjlighet att delta i 

dessa. Även om det fysiska aktivitetsutförandet är begränsat så deltar informanterna ändå i 

barnens aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Vilket följande citat illustrerar; 

 

"Jo, jag är ju ingen bullbakande mor med skinande golv. Utan jag prioriterar det 

här med delaktighet och det här att vi, ja jag försöker vara med i hennes aktiviteter 

och vi gör roliga saker. Går på stan, vi har varit på någon konsert, att vi far till 

stugan, att man far på en strand, alltså att man gör sådana saker istället. Det känns 
då rätt i alla fall". 

 

I och med att informanterna är sjukskrivna eller har sjukpension så tillbringar de mycket tid i 

hemmet, vilket de beskriver som en fördel eftersom de är tillgängliga när barnen kommer hem 



 12 

från skolan. De skjutsar barnen till och från träningar, de pratar med dem i bilen, de stannar 

kvar och tittar på när barnen utför aktiviteterna. De stöttar, uppmuntrar och är delaktiga i det 

barnen gör. I hemmet utför informanterna och barnen främst lugna aktiviteter tillsammans 

som till exempel skolarbete, läsa sagor och lyssna på musik.  

 

Många informanter beskriver att de saknar förutsättningar för att vara delaktiga fullt ut i 

aktiviteter som rör skolan eller barnens fritidsaktiviteter. De menar att dessa aktiviteter är 

förenade med stor stress och att aktiviteterna kräver för mycket energi från dem. Exempel på 

en sådan aktivitet är att vara klassförälder eller lagledare. De flesta informanterna är dock 

öppna om sina begränsningar. De talar om vad de kan respektive inte kan bidra med, vilket 

gör att de kan vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. En informant utrycker detta på 

följande sätt: 

 

”Sedan är det ju det här med att man ska baka och stå där och sälja och man ska 

göra diverse saker. Från oss kommer det aldrig kan man säga hembakade utan jag 

går och köper då, så jag får göra så istället […] ibland har jag kunnat slänga en 

hundralapp dit i kassan som är från oss, istället för att jag bakar eller står och 

säljer eller något sådant där” 

 

Några informanter har dock inte samma öppenhet om sitt tillstånd och hur det begränsar dem, 

vissa av informanterna försöker att aktivt hålla sig i bakgrunden för att inte bli tilldelade eller 

tillfrågade om ansvarsuppgifter i barnens skola och fritidsaktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis har informanterna svårt att utföra aktiviteter som ställer höga fysiska 

krav på dem eller aktiviteter som ställer krav på minne och koncentration. Detta leder till att 

informanterna istället utför andra aktiviteter tillsammans med barnen som de har större 

förutsättningar att klara av. En del informanter är med i barnens skol- och fritidsaktiviteter 

utifrån sina egna förutsättningar eftersom de varit öppna till omgivningen om sina 

begränsningar. De som inte är öppna om sin situation har svårare att delta utifrån sina egna 

förutsättningar vilket ofta leder till att de inte deltar alls i barnen skol- och fritidsaktiviteter. 

Att informanterna är tillgängliga i hemmet efter skoltiden beskrivs som en fördel, då detta 

skapar förutsättningar för mer tid till läxläsning och social samvaro med sina barn. 
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Behov av stöd från andra personer 

Kategorin beskriver vikten av att informanten får stöd från den närmaste omgivningen för att 

de skall ha möjlighet till vila så att de sedan orkar vara delaktiga i aktiviteter med barnen. 

Stödet kommer dels från den närmsta familjen, men även från andra anhöriga och i vissa fall 

från vänner och bekanta. 

 

För att barnen skall kunna ge stöd menar informanterna att förståelse från barnens sida är 

viktigt. I de fall barnen inte förstår informanternas begränsningar leder detta till att barnen 

jämför dem med friska föräldrar och ställer för höga krav. När informanter på detta sätt saknar 

stöd från sina barn vilket blir detta ett hinder för delaktigheten i aktiviteter med barnen. De 

flesta informanterna kände dock att barnen hade förståelse för deras situation och att barnen 

därigenom utgjorde ett stöd för dem. Informanterna berättar att barnen är lyhörda för deras 

dagsform. De märker på tonläge, hållning och ansiktsutryck hur informanten mår. Barnen ger 

stöd genom att de inte ställer krav, de är tysta när informanterna vilar eller går ut och leker 

med kompisar. De hjälper informanten med de sysslor de inte orkar med just då och 

uppmanar informanten att ta det lugnt och vila. Följande citat är ett exempel på detta: 

 

”Jo, han är ju väldigt, mamma lägg dig nu, jag går ut med hunden jag, han blir 

väldigt liksom sådär. Hur är det lilla gumman? Kan han säga åt mig då” 

 

De informanter som är gifta eller lever i ett samboförhållande beskriver att deras partner är ett 

viktigt stöd för dem i vardagen, särskilt då de har dåliga dagar och inte själva orkar så mycket. 

Informanterna och deras partners delar upp ansvaret för aktiviteter med barnen mellan sig, 

vilket innebär att partnern får ta ett stort ansvar över fysiska aktiviteter med barnen.  

 

Informanterna har i de flesta fall framhållit vikten av avlastning. Detta är särskilt viktigt för de 

som är ensamstående och saknar stödet av en partner. Avlastningen fås genom att 

informanterna har ett nätverk av anhöriga, till exempel mor och farföräldrar som kan ställa 

upp och ta sig tid med barnen, när informanterna känner att de inte orkar. De informanter som 

hade delad vårdad om barnen upplevde det som avlastningsperioder när barnen var hos den 

andra föräldern. Avlastningen möjliggör att informanterna får tid för sig själv och sina egna 

aktiviteter. De får tid till återhämtning vilket ger dem energi till att senare vara delaktig i 

aktiviteter och socialt umgänge med sina barn. En av informanterna uttrycker vikten av egen 

tid i följande citat: 
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"Som när jag känner att jag är less ungarna då har jag frågat morsan om de kan få 

vara där fredag, lördag, söndag. Och då har det funkat för då kan jag bara få vara 

mig själv och bara få ladda batterierna".    

 

Även de informanter som av olika skäl saknar detta stöd från anhöriga framhåller att 

avlastning är nödvändigt för att orka vara förälder och de önskade att det skulle finnas 

stödgrupper där föräldrar med långvarig smärta och deras barn kan möta andra i liknande 

situation. 

 

Vänner och bekanta utgör ett viktigt socialt stöd för några av informanterna. Gemensamt för 

dessa att deras vänner är väl införstådda i deras situation och att de har förståelse för att 

informanten inte alltid orkar umgås som avtalat. Stödet från vänner innebär främst bekräftelse 

och uppmuntran. Övriga informanter delger dock erfarenheter av stora svårigheter med att 

bibehålla sociala kontakter med vänner och bekanta. Det är inte smärtan som utgör hindret i 

de sociala kontakterna utan det är erfarenheten av att vännerna inte har förståelse och att de 

känns jobbigt för informanterna att avböja till umgänge då de inte orkar.  

 

Sammanfattningsvis så har informanterna ett stort behov av stöd för att de skall orka vara 

delaktiga i aktiviteter med barnen. Det viktigaste stödet kommer från en partner och från 

barnen själva när dessa har förståelse för informantens situation. Ett annat viktigt stöd är 

avlastning så att informanten kan vila ut och får tid för sig själv. Denna avlastning kommer 

främst från andra släktingar. Många informanter uppger att de har svårt att bibehålla 

kontakten med vänner och bekanta. De som dock har en god kontakt med vänner och bekanta 

upplever att de får stöd från dessa i form av bekräftelse och uppmuntran. 

Behov av att planera aktiviteter 

Kategorin beskriver hur viktigt det är för informanterna att planera aktiviteterna med barnen 

för att de skall kunna vara så delaktiga som möjligt. Planeringen handlar om att informanterna 

försöker finna en jämn ansträngningsnivå i aktivitetsutförandet för att undvika att de 

överanstränger sig. När informanterna översanstränger sig har de efteråt ett stort behov av vila 

och återhämtning vilket leder till att de då inte kan utföra aktiviteter med barnen 

överhuvudtaget.  
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Flertalet av informanterna påtalar att det är svårt att planera så att de utför aktiviteter med 

barnen på en jämn ansträngningsnivå. Aktiviteter med barnen prioriteras ofta framför andra 

aktiviteter och framför informanternas behov av vila. En del informanter vill inte alltid visa 

för barnen när de mår dåligt utan de försöker hålla skenet uppe och utför aktiviteter ändå, trots 

att de egentligen inte orkar. Detta leder till en överansträngning hos informanterna som 

förvärrar deras symptom. Denna överansträngning ger en ökad känslighet för stress och detta 

leder till sämre koncentration och minnessvårigheter. Informanterna utrycker att de vid 

perioder av överansträngning ofta går på sina reserver och att det gör att de blir irriterade på 

barnen och de inte alltid orkar prata med dem. Eftersom många informanter också lider av 

sömnproblem förvärras deras symtom ytterligare när de inte har möjlighet till att vila. När de 

har överansträngt sig har de ett stort behov av vila och återhämtning. När de återhämtar sig 

kan de inte utföra aktiviteter med barnen överhuvudtaget. 

 

För att undvika att överanstränga sig framhåller informanterna vikten av att planera aktiviteter 

de utför med och för barnen. Exempel på planering kan vara att de försöker vila på 

förmiddagen och kanske förbereda delar av middagsmaten redan på morgonen om de skall 

utföra något särskilt med barnen på eftermiddagen. En informant beskriver hur hon planerar 

sin dag genom att hon på morgonen räknar antalet aktiviteter som hon skall utföra och sedan 

fördelar dem jämt över dagen. En annan informant beskriver hur aktiviteter med familjen 

alltid måste planeras in på förmiddagen eftersom det är då hon orkar mest.  Informanterna 

känner att för att de skall kunna ge av sig själva till barnen så är det en förutsättning att de 

själva mår bra. De uppger därför att det är viktigt att inte bara planera aktiviteter efter barnens 

behov, utan att de även behöver planera in tid för sig själv och sina egna aktiviteter. Detta 

illustreras med hjälp av följande citat: 

 

"Så det har jag börjat planera att; ok, idag är det hans (sonens) tur att gå på 

träning, imorgon är det min tur att gå på träning. Så att säga alltså det är ju 

formellt att ha träning, det kan vara att ta en kort promenad, att gå och träffa någon 

och så där. Det behöver inte vara så mycket men ändå. Att man planerar in egen tid 

också". 
 

Trots planering och självmedvetenhet hos informanterna om vad de klarar av att utföra så har 

några av informanterna erfarenheter av inte våga planera att göra roliga saker med familjen. 

De vill inte lova sina barn något de inte vet om de kommer att kunna uppfylla vilket skapar 

frustration hos både barnen och informanten. 
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Sammanfattningsvis har informanterna ett behov av att planera aktiviteter med barnen för att 

motverka att de överanstränger sig. Det är även viktigt för informanterna att planera in tid för 

sig själv så att de själva skall må så bra som möjligt.  

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriver erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av 

hur deras delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas. Det övergripande resultatet visar på 

att informanternas, barnens och övriga anhörigas anpassning till smärtan spelar en stor roll för 

hur och på vilket sätt informanterna kan vara delaktiga i aktiviteter och social samvaro med 

barnen. Detta styrks av andra författare som beskriver att långvarig smärta innebär en 

dynamisk anpassningsprocess för hela familjen (Evans & de Souza, 2008; Gullacksen, 1998; 

Peolssen et al., 2000; Snelling, 1990; Söderberg et al., 2002; Widar & Ahlström, 2002) 

 

Hagedorn (1995) menar att upplevelsen av meningsfullhet i aktiviteter är ett komplext 

fenomen som är svårt att förutse. Kielhofner (2002) beskriver vidare att sjukdom eller 

handikapp kan innebära att personen har svårt att upprätthålla sina sociala roller och att det 

ibland krävs en förändring av synen på vilka aktiviteter som ingår i denna roll. Detta bekräftar 

denna studie då resultatet i kategorin ”Barnen tar ett större ansvar för aktiviteter” visar att 

informanterna måste lämna ifrån sig aktiviteter i hushållet, vilka de tidigare upplevde som 

meningsfulla, för att de skall kunna utföra andra aktiviteter med barnen som de nu anser vara 

mer meningsfulla i deras roll som förälder. Hagedorn (1995) poängterar att det är viktigt inom 

arbetsterapi att stötta individens egna val och engagemang i urvalet av aktiviteter. Detta 

indikerar vikten av att arbetsterapeuter verkligen lyssnar på klienten och vad denne upplever 

som meningsfullt. Arbetsterapeuten får inte har förutfattade meningar utan det är klientens 

egna val som skall vara i fokus. 

 

Resultatet i vår studie visar att barnen anpassar sig till informanternas smärta genom att de tar 

större ansvar för sina egna aktiviteter samt för aktiviteter i hushållet. Detta överensstämmer 

med en tidigare kvalitativa forskningsstudier som beskriver hur barn som lever med en 

förälder med långvarig smärta frivilligt tar över dessa aktiviteter (Blackford, 1999; Löfgren, 

Ekholm & Öhman, 2006; Söderberg et al., 2002). Snelling (1994) och Gustavsson (1999) tar 
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upp att när familjemedlemmar tar över ansvar och sysslor i hemmet från personen med smärta 

så kan detta innebära att fördelarna med att vara sjuk överstiger fördelarna med att vara en 

frisk och aktiv person. Därigenom tar personen med smärta lätt på sig en passiv roll som sjuk. 

Detta överensstämmer dock inte med vår studie, då vårt resultat visar att det ökade ansvaret 

på barnen gör att informanterna får mer ork till att utföra andra aktiviteter tillsammans med 

barnen. De är aktiva och delaktiga, men på ett annorlunda sätt.  Detta indikerar vikten av att 

som arbetsterapeut förmedla dessa erfarenheter av förändringar i delaktighet för att stödja 

personer med långvarig smärta i att finna nya sätt att vara delaktiga på. 

 

Vår studie visar att självständigheten hos barnen som följer med det ökade ansvaret till stor 

del upplevs som positivt av informanterna. Samtidigt framkallar det även skuldkänslor då 

informanterna upplever att barnen får växa upp för fort och missar delar av sin barndom. 

Denna ambivalens tas även upp i en studie av Evans & de Souza (2008) som beskriver att 

barnens självständighet upplevs som produktiv i vissa avseenden, men som problematisk i 

andra. Då det traditionellt sett är en kvinnlig roll att sköta om hushållsaktiviteter och ta hand 

om barnen ställer sig författarna till denna studie undrande om dessa upplevelser av skuld 

endast är ur ett kvinnligt perspektiv, eller om män med smärta upplever liknande skuldkänslor 

gentemot sina barn?  

 

Kielhofner (2002) menar att det är ett vanligt fenomen att personer som drabbas av sjukdom 

eller skada blir förhindrade från att delta i aktiviteter som ställer höga fysiska krav. Detta 

styrker resultatet i kategorin ”Deltar utifrån egna förutsättningar” som visar att 

informanterna har en begränsad förmåga att utföra fysiska aktiviteter tillsammans med sina 

barn. Resultatet styrks även av en studie av Evans & de Souza (2008) som beskriver att det 

ofta är ett aktivt val att inte utföra vissa fysiska aktiviteter med barnen. Resultatet från vår 

studie visar att detta val till viss mån styr vilka aktiviteter barnen har möjlighet att delta i och 

att en del informanter istället försöker intressera barnen för aktiviteter som ställer mindre 

fysiska krav. Att informanternas begränsningar i fysisk aktivitet påverkar sättet barnen väljer 

aktiviteter på tas även upp i en studie av Blackford (1999) som visar att barnen väljer och 

prioriterar fritidsaktiviteter för att dessa inte skall komma i konflikt med aktiviteter som de 

utför för att stötta och hjälpa informanterna. Eftersom barnens aktivitetsutförande påverkas av 

förälderns smärta är det viktigt att i fortsatta studier undersöka barnens erfarenheter av hur 

delaktighet i aktiviteter påverkas av smärta hos en förälder. 
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Vår studie visar även på positiva aspekter i aktivitetsutförandet, informanterna upplevde att de 

har mer tid för barnen då de till följd av sjukskrivning finns tillgängliga i hemmet. Denna 

ökade tillgänglighet bekräftas även i tidigare forskning (Löfgren et al., 2006; Evans & De 

Souza, 2008). Evans & De Souza (2008) beskriver vidare att informanterna hellre lägger sin 

energi på att ta hand om barnen än på att fortsätta arbeta. Författarna frågar sig om detta har 

med traditionella könsroller att göra då denna studie i likhet med vår studie enbart hade 

kvinnliga informanter. Resultatet i vår studie visar att det är viktigt för informanterna att vara 

närvarande och kunna utföra saker för sina barns skull, som till exempel att skjutsa och hjälpa 

barnen med skolarbete. Detta styrks även av Borell et al. (2006) som beskriver att upplevelsen 

av delaktighet inte enbart är beroende av förmågan att utföra aktiviteter tillsammans med 

någon, utan att det är även viktigt att kunna göra något för någon annan.  ICF (WHO, 2001) 

menar dock att delaktigheten är en subjektiv upplevelse. Detta indikerar vikten att som 

arbetsterapeut ta reda på vad begreppet innebär för klienten så att inga missförstånd uppstår. 

 

Resultatet visar även att det krävs en öppenhet om informanternas begränsningar i den 

närmaste sociala omgivningen för att de skall kunna delta efter sina egna förutsättningar i 

barnens skolaktiviteter och fritidsaktiviteter. Detta upplevs som svårt av vissa informanter. 

Annan forskning pekar på att personer med smärta undviker att tala om sina problem då de 

upplever att det är svårt att förklara och få en förståelse. Det blir en medveten handling för 

dem att dölja sina besvär för andra, istället för att vara öppna om dem. (Gullacksen, 1998; 

Keponen & Kielhofner, 2006). Även Cardol et al. (2002) har påvisat samband mellan 

långvariga smärttillstånd och minskad upplevelse av delaktighet i sociala relationer. 

Författarna ställer sig därför frågan hur arbetsterapeuter kan verka för att öka förståelsen för 

denna grupp i samhället. Resultaten från vår studie överensstämmer med Cardol et als. studie 

(2002) avseende sociala relationer till personer utanför familjen. När det gäller de sociala 

relationerna inom familjen visar vår studies resultat dock motsatsen; att delaktigheten inte alls 

minskas, utan att den bara är annorlunda mot för tidigare.  

 

ICF (WHO, 2001) beskriver att faktorer i omgivningen på ett tydligt sätt påverkar en individs 

upplevelse av delaktighet. Hagedorn (1995) menar att det är viktigt för arbetsterapeuter att 

kartlägga patientens sociala miljö och de förändringar som sker över tid i den sociala 

omgivningen Vår studies resultat visar betydelsen av detta sociala nätverk för personer med 

smärta. I kategorin ”Behov av stöd från andra personer” framkommer vikten av att 

informanterna har stöd och förståelse från omgivningen. Resultatet styrks av Brandt, Iwarsson 
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& Ståhle (2004) som menar att stöd från anhöriga kan vara viktigare för upplevelsen av 

delaktighet än att ha en tillgänglig fysisk miljö. Vikten av stöd beskriver även Gustavsson 

(1999) i en avhandling om kvinnor med långvarig smärta. Hon säger att stöd gör att personer 

med smärta känner sig friskare, har mindre ont och samtidigt känner sig bekräftade som 

individer och trodda av andra. I vår studie visade det sig att det viktigaste stödet kom från 

familjen, vilket styrks av Löfgren et al:s (2006) studie som menar att familjen utgör det stöd 

som får informanterna att fortsätta kämpa med att hantera sin situation. Inom arbetsterapeutisk 

litteratur beskrivs vidare att upplevelsen av ett funktionshinder och hur det påverkar ens liv 

till stor del beror på hur personens relation till familjen ser ut (Blesedell, Crepeu, Boyt  & 

Schnell, 2003). Denna studie indikerar dock att det finns ett behov av att närmare undersöka 

hur samhället kan ge stöd åt personer med långvarig smärta samt deras familjer.  

 

Resultatet i vår studie visar att stöd från barnen är en förutsättning för att informanterna skall 

kunna känna sig delaktig i aktiviteter med barnen. Detta poängterar även Evans & de Souza 

(2008) som beskriver att barnen får en omhändertagande roll och att de utgör ett emotionellt 

stöd för informanterna. För att barnen skall kunna ge detta emotionella stöd har vår studie 

visat att det krävs en förståelse för informantens situation. Söderberg & Lundman (2001) och 

Richardsson et al. (2007) menar att det kan vara svårt för familjen att förstå de osynliga 

förändringar smärta innebär, medan resultatet från denna studie dock visar att de flesta barnen 

är väldigt perceptiva och kan avläsa hur informanten mår utan att denne behöver säga något. 

Även Blackford (1999) har påvisat denna perceptionsförmåga hos barn som växer upp med en 

MS-sjuk förälder. Hon menar att dessa barn har en stark förmåga att läsa av människor, 

bedöma karaktärer, finna och välja pålitliga och lojala vänner. Då resultatet i denna studie 

visar att barn till föräldrar med långvarig smärta påverkas mycket av föräldrarnas situation, 

vore det intressant att i fortsatt forskning belysa erfarenheter från vuxna personer. Dessa kan 

se tillbaka på hur det är att växa upp med en förälder med långvarig smärta och vilka 

konsekvenser detta gett i det vuxna livet. 

 

Vår studies resultat visar att när förståelse saknades från barnens sida utgjorde detta ett hinder 

för informantens delaktighet i aktiviteter och i social samvaro med barnen. Detta stämmer väl 

överens med ICF;s  (WHO, 2001) beskrivning samt arbetsterapeutisk teori (Kielhofner, 2002) 

där det påvisas att miljön både kan främja och hindra aktivitet. Vår studie bidrar med en 

djupare förståelse för hur den sociala miljön påverkar aktivitetsutförandet. Vår studie 

indikerar även att de arbetsterapeutiska interventionerna inte enbart riktas mot individen utan 
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att det är också viktigt att hela familjen görs delaktig i rehabiliteringen. Detta bekräftas även 

av tidigare forskning (Nätterlund & Ahlström, 1999; Paulson et al., 2003; Widar & Ahlström, 

2002) och av arbetsterapeutisk litteratur (Blesedell et al., 2003). 

 

Peolssen et al. (2000) menar att personer med smärta anpassar sig genom en självöver- 

vaknings- och kartläggningsprocess där hänsyn tas till förändringar och variationer i smärtan. 

Detta leder till att personen med smärta lär sig skilja mellan olika typer av smärta som uppstår 

vid olika aktiviteter. I vår studie visade resultatet i kategorin ”Behov av planering” hur 

informanterna genom liknande anpassningsprocesser lärt sig planera sina aktiviteter så att en 

jämn ansträngningsnivå nås. Löfgren et al. (2006) poängterar att denna anpassningsprocess 

ofta sker genom att de får pröva sig fram för att se vad som fungerar. Vår studie indikerar att 

det är viktigt att möta personen med smärta på den nivå han/hon befinner sig i denna process. 

 

Resultatet från vår studie visade dock att det var svårt för informanterna att finna en balans i 

aktiviteter och att det var vanligt förekommande att aktiviteter med barnen upplevdes så 

meningsfulla att det var värt ansträngningen trots att de innebar stor smärta. Aktiviteter med 

barnen prioriterades även framför aktiviteter informanterna utförde för sin egen skull. I 

arbetsterapeutisk teori (Kielhofner, 2002) beskrivs betydelsen av att utföra aktiviteter som 

upplevs meningsfulla, vilket styrker resultatet i denna studie. Även forskning har 

uppmärksammat att personer med långvarig smärta ofta sätter andras behov före sina egna 

(Gullacksen, 1998; Richardsson et al., 2007; Smith, 1999). Då vårt resultat framhåller att 

personer med smärta har svårt att ta sig egen tid och prioritera sina egna aktiviteter ger detta 

kliniska implikationer för arbetsterapin i form av att vi bör stötta dessa personer så att de tar 

sig tid för sig själva och inte bara ger tid till andra. 
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Metoddiskussion 

Studiens resultat bör beaktas med hänsyn till dess begränsningar. Den kvalitativa metoden 

fungerade väl för att besvara syftet och resultatet har gett en ökad förståelse för föräldrar med 

långvarig smärta och hur deras delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas.   

 

Denna studies styrka är att den utgår från informanternas egna erfarenheter av hur 

delaktigheten i aktiviteter med barnen påverkats. Författarnas urvalskriterier var generella, 

vilket gav en bredd i resultatet. Detta styrker studiens trovärdighet enligt Holloway & 

Wheeler (2002). De informanter som anmälde sig till studien var dock uteslutande kvinnor 

vilket kan innebära en brist i studiens överförbarhet till andra personer (Holloway & Wheeler, 

2002). Det behövs därför fler studier som riktar sig mot mäns erfarenheter. Detta skulle ge en 

mer komplett bild av erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av hur deras delaktighet 

i aktiviteter med barnen påverkas. 

 

Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna, detta kan ha bidragit till att 

informanterna kände sig trygga och att det blev en avslappnad stämning i intervjuerna. Detta 

kan ha bidragit till att informanterna var öppna och frispråkiga kring sina erfarenheter, vilket 

gav ett rikt material som stärker trovärdigheten enligt Kvale (1997). Det kan dock vara en 

brist att informanterna inte fått intervjufrågorna i förväg så att de kunnat förbereda sig innan 

intervjuerna. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet kan vara att informanterna har tolkat begreppet 

delaktighet på olika sätt. Att författarna informerade om begreppet utifrån en arbetsterapeutisk 

syn före intervjuerna var ett sätt att motverka detta. Individuella tolkningar av begreppet går 

dock inte att utesluta helt i resultatet.  

 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna och intervjuerna spelades in på band. Detta 

innebar att en av författarna kunde koncentrera sig på att intervjua medan den andra kunde 

fokusera på informantens berättelse och fånga upp områden att ställa följdfrågor kring. Detta 

hjälpte författarna att aktivt lyssna på informanterna, vilket enligt Kvale (1997) är viktigt för 

att få en bra kvalitet på intervjuerna. Att intervjuerna spelades in på band stärker 

trovärdigheten i studien. Intervjuerna kunde då skrivas ut ordagrant så att ingen information 

gick förlorad (Holloway & Wheeler; Kvale, 1997). Detta kan dock ha skapat en konstlad 
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situation och bidragit till en osäkerhet hos informanterna vilket kan ha påverkat intervjuernas 

kvalitet negativt.  

 

En intervjuguide är en bra strategi för ovana intervjuare eftersom detta möjliggör en 

flexibilitet i frågornas form och ordningsföljd. Användningen av en intervjuguide gav 

författarna stöd i att följa upp svaren och berättelserna (Kvale, 1997). Att författarna är ovana 

intervjuare kan dock vara en brist i denna studie eftersom kvaliteten på följdfrågorna varierat 

mycket och en tydlig förbättring i antal och form av följdfrågor har kunnat ses från första till 

sista intervjun.  Att vara kritisk i sina följdfrågor är enligt Kvale (1997) viktigt för att pröva 

tillförlitligheten och giltigheten i det som intervjupersonen berättar. Att författarna inte varit 

nog kritiska i sina följdfrågor kan ha påverkat resultatet. En annan brist i denna studie kan 

vara att författarna inte genomfört några pilotintervjuer. Denna erfarenhet hade kunnat 

medföra att författarna blivit mer trygga i sina roller som intervjuare inför de verkliga 

intervjuerna. Författarna har inte heller skrivit några fältanteckningar under intervjuerna, 

vilket Kvale (1997) rekommenderar för att detaljer kring intervjutillfället skall kommas ihåg 

som kan underlätta under analysprocessen. 

 

Vid analysen av intervjumaterialet valde författarna och handledaren enskilt ut 

meningsbärande enheter. Att den konstaterade samstämmigheten var stor stärker 

trovärdigheten i studien enligt Holloway & Wheeler (2002).  Författarna valde att hålla sig 

textnära och presentera resultatet i kategorier. Detta styrker studiens resultat eftersom 

Graneheim & Lundman (2004) rekommenderar detta förfaringssätt till författare som är ovana 

med kvalitativa analyser. Något som ytterligare stärker trovärdigheten i kategorierna är 

användningen av representativa citat (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 

2002; Kvale, 1997). Det avidentifierade och bearbetade materialet har granskats kritiskt av 

utomstående personer vilket rekommenderas av Holloway & Wheeler (2002). Dessa 

utomstående personer har varit handledare, kurskamrater och en yrkesverksam arbetsterapeut 

med forskarkompetens, vilka alla har kunskaper om metoderna som använts i studien. 

Författarna har tagit till sig den feedback de fått från dessa personer och detta kan ha bidragit 

till att studien utvecklats. Däremot har författarna på grund av tidsbrist inte följt Holloway & 

Wheelers (2002) rekommendation att delge informanterna en sammanfattning av resultatet i 

studien för att låta dem bekräfta att resultatet ger en sann och rättvis bild av deras upplevelser. 
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Konklusion 

Författarna kan genom resultatet konstatera att arbetsterapeuten har en viktig roll i att stötta 

personer med långvarig smärta i utformandet av en individanpassad planering av aktiviteter. 

Eftersom den närmsta familjen antingen hämmar eller möjliggör en lyckad anpassning för 

informanterna, så visar detta vikten av att arbetsterapeuter kartlägger hur familjesituationen 

och ansvarsfördelningen ser ut, samt att hela familjen görs delaktig i rehabiliteringsprocessen. 

En klinisk implikation kan vara att förmedla kontakter till stödjande nätverk, såsom 

smärtförening, temagrupper och dylikt, då studiens resultat visar att stöd från den sociala 

omgivningen är viktigt samt att en förlust av sociala kontakter är vanligt. Arbetsterapeuter bör 

även arbeta för att följderna av långvarig smärta skall synliggöras i samhället så att förståelsen 

för denna grupp ökar. I och med en ökad förståelse tror författarna att stigmatiseringen av 

denna grupp minskar.  

 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka hur situationen ser ut för en ensamstående 

förälder med långvarig smärta, undersöka den påverkan långvarig smärta utgör på familjelivet 

ur ett genusperspektiv, till exempel mäns upplevelse av delaktighet i aktiviteter och social 

samvaro med barnen.  En annan intressant aspekt som är i behov av fortsatt forskning är 

barnens erfarenheter av att växa upp med en förälder med långvarig smärta. Det vore även 

intressant att ta del av vuxnas erfarenheter som kan se tillbaka på en uppväxt med en förälder 

med långvarig smärta, samt reflektera över hur detta kan ha påverkat dem i deras vuxna liv.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Information och förfrågan om deltagande i studie 
 
Långvarig smärta påverkar en person på många olika sätt. Även övriga familjemedlemmars 
livssituation påverkas när en nära anhörig drabbas av långvarig smärta. Det kan vara svårt att 
förstå förändringen hos den anhöriga eftersom denna inte alltid syns på utsidan. Att leva med 
långvarig smärta tar mycket kraft och energi och det kan därför vara svårt att vara delaktig i 
familjemedlemmarnas liv på samma sätt som förut. Det är av betydelse för Arbetsterapeuter 
att få en större kunskap om hur smärta påverkar människors förmåga att utföra sysslor 
tillsammans med barnen. Detta eftersom vi som arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa och 
stötta personer i att utföra meningsfulla aktiviteter både självständigt och tillsammans med 
andra. Syftet med vår studie är att beskriva hur personer med långvarig smärta upplever 
delaktighet i sina barns liv. 
 
Genom Luleå Lokala smärtförening söker vi kontakt med personer som är villiga att deltaga i 
vår studie. Vår målgrupp är personer som levt med smärta i minst ett år samt har barn i åldern 
0-16 år.  
 
Studien utförs med intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun kommer att handla 
om vilka aktiviteter Du utför tillsammans med dina barn och om hur Du upplever att dessa 
aktiviteter påverkas av smärtan. Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivas ut utan 
att materialet kan härledas till den enskilde deltagaren. Studiens resultat kommer att 
presenteras på ett sådant sätt att ingen individ skall kunna identifieras. Under arbetet med 
studien kommer materialet att förvaras inlåst och endast författarna och handledaren kommer 
att ha tillgång till det. Efter att studien godkänts kommer allt inspelat och skrivet material att 
förstöras. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan att Du behöver 
ange orsak. Studiens resultat beräknas vara färdigt 1 juni 2008 och kommer att finnas 
tillgängligt på Luleå tekniska universitets hemsida; (http://www.ltu.se/depts/libs/) under 
länken ”Universitetets publikationer”. 
 
Om Du vill ha mer information för att ta ställning till ett eventuellt deltagande i studien är Du 
välkommen att kontakta någon av oss. Vid anmälan av deltagande i studien så kommer Du att 
kontaktas via telefon för bokning av tid och plats för intervjun enligt Dina egna önskemål. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Arbetsterapiprogrammet  Termin 6                           Arbetsterapiprogrammet Termin 6                                                                  
Ulrika Andersson                      Linnea Körlof 
Siknäs 343 Tunastigen 59  
950 40 Töre 973 44 Luleå 
Tel: 0923-151 44 Tel: 070 277 81 17 
E-mail: ulrand-5@student.ltu.se E-mail: linkor-5@student.ltu.se 
   
Handledare: 
Ann-Louice Lövgren-Engström  
Universitetsadjunkt 
Institutionen för Hälsovetenskap 
 

http://www.ltu.se/depts/libs
mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
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Bilaga 2- Svarstalong 

 

 

Svarstalong 
 
 

� Jag är intresserad av att deltaga i studien. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Namn:  
 
Adress: 
 
Telefon: 
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Bilaga 3- Intervjuguide 

 
 
 
 
Kan Du berätta om din smärta? 
 
 
Hur påverkar smärtan ditt liv och dina aktiviteter? 
 
 
Kan Du berätta om din familjesituation? 
 
 
Hur ser din arbetssituation ut? 
 
 
Kan Du berätta om aktiviteter som Du utför tillsammans med barnet/barnen? 
 
 
Kan Du berätta om det finns aktiviteter Du utför annorlunda än tidigare tillsammans med 
barnet/barnen? 
 
 
Kan Du berätta om det finns aktiviteter som Du/Ni valt bort på grund av din smärta? 
 
 
Kan Du berätta om situationer då Du känt dig delaktig i aktiviteter med barnen? 
 
 
Kan Du berätta om situationer då Du upplever att smärtan påverkar din delaktighet i 
aktiviteter med barnen? 
 
 
Hur har Du och din familj hanterat din smärta? 


