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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos 
unga kvinnor med långvarig smärta. En kvalitativ metod valdes där 
öppna intervjuer genomfördes med sex unga kvinnor. Smärtan 
skulle ha varat mer än tre månader, vara odiagnostiserad samt att de 
blivit utredda på smärtenhet det gångna året. Som analys metod 
valdes innehållsanalys och det slutliga resultatet presenterades i 
fyra kategorier. ”Förändringar är nödvändiga för att klara 
aktivitet”, ”Det är viktigt att behålla rutiner i vardagen”, ”Att 
göra saker som är värdefulla trots smärta” samt ”Omgivningen 
har stor betydelse”. I resultatet framkom det att kvinnorna upplever 
sig begränsade i sina aktiviteter samt att de har fått anpassa dem på 
grund av sin smärta. Deltagarna har fått förändra rutiner samt sitt 
tankesätt, det framkom även att de utför för dem värdefulla 
aktiviteter trots en ökad smärta. Resultatet visade att deltagarna 
upplevde sig beroende av omgivningen.  
 
Nyckelord: arbetsterapi, aktivitet, smärta, unga kvinnor. 
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Smärta är något som har funnits i alla tider, men sättet att uttrycka och förmågan 

att uthärda smärtan har varierat. Man skiljer på värk och smärta. Värk finns oftast 

i vila och har en lägre intensitet, smärta har en hög intensitet och är ofta 

rörelseberoende. I dagens samhälle har behoven av smärtbehandling ökat. Om det 

innebär en ökad förekomst av smärta, minskad tolerans av smärta eller en ökad 

användning av begreppet smärta för att beskriva annan ohälsa är oklart (Brattberg, 

1995). 

 

I litteraturen finns beskrivet olika definitioner av smärta. Den internationella 

smärtorganisationen (International Association for the Study of Pain) definierar 

smärta: Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till följd av 

verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. 

Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. 

Författarna i litteraturen är även överens om att smärta kan förekomma utan skada 

eller sjukdom. Därför finns även definitionen: Smärta är vad personen som 

upplever smärta säger att den är och existerar när helst han/hon säger så. 

Definition av långvarig smärta skiljer sig åt i litteraturen från 3 – 6 månader 

(Brattberg, 1995). I denna studie avser författarna att använda den senare 

definition av smärta, samt definitionen av långvarig smärta som smärta vilken 

varat mer än tre månader. 

 

Det finns studier som skildrar smärta ur olika perspektiv. Ett exempel är 

Gustafsson (1999) som beskriver upplevelsen av kronisk smärta. Hon beskriver 

att när människan lever med ständig smärta påverkas hela livssituationen. 

Gustafsson menar vidare hur en enskild människa reagerar på smärta fysiskt, 

psykiskt och socialt är individuellt. Fysiologiska reaktioner kan vara 

hjärtklappning, andningssvårigheter och sömnproblem. Psykologiska reaktioner 

kan vara nedstämdhet eller depression. Psykosomatiska reaktioner kan vara 

huvudvärk eller yrsel. Sociala reaktioner kan vara att människan blir isolerad eller 

har svårt att klara av sina vardagliga sysslor. Människan  kan även tappa tron på 

framtiden. Borell (1993) anser att dessa människors problem är en viktig del av 

livet, eftersom dessa områden påverkar utförandet av aktiviteter. Borell menar 

vidare att människans aktivitet ses som en del av hennes identitet som människa, 
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och att den egna aktiviteten är ett sätt att hålla sig själv frisk på. Det är lättare att 

förstå en människas upplevelser och erfarenheter av sjukdom om man har ett 

aktivitetsperspektiv. 

 

Törnqvist (1997) betonar vikten av aktivitet och anser även att kunna utföra 

vardags aktiviteter ofta tas förgivna och bagatelliseras. Det är först vid sjukdom 

eller funktionshinder när det inträffar någon störning som människan upptäcker att 

det är dessa aktiviteter som fogar samman det aktiva livet. Törnqvist framhäver 

även att inte klara av det mest vardagliga aktiviteterna är för den vuxna människan 

ofta förknippat med osjälvständighet och innebär inskränkningar i vardagen.  

 

Alla människor behöver någon form av fysisk och mental aktivitet och de bör 

även ha aktiviteter som de tycker om och mår bra av (Persson, 2001). 

Aktivitetsförmåga eller aktivitetsbegränsning innebär samspel i det dagliga livets 

aktiviteter och styrs av såväl basfunktioner som sociala roller och situationens 

krav (Törnqvist, 1997). Aktiviteter är något som är nödvändigt för människan 

menar Kielhofner (1997). Han anser att aktivitetsförmåga innefattar vad personen 

önskar att göra eller måste göra i sitt dagliga liv för att kunna behärska 

omgivningens krav. Vidare delar han in aktiviteterna i arbete/ produktivitet, lek/ 

fritid och dagliga aktiviteter. Med dagliga aktiviteter menar Kielhofner personliga 

dagliga aktiviteter som att kunna ta hand om sig själv. De dagliga aktiviteterna är 

oftast privata och personliga och utgör rutiner i det dagliga livet och kan beskrivas 

som sättet att leva. Även Fisher (1998) beskriver vikten av aktivitet och menar att 

aktiviteten inte bara är en handling utan att den kräver engagemang. Hon anser att 

det är viktigt att aktiviteter både är meningsfull samt har ett syfte. Kielhofner 

(2002) förklarar dessutom att människan utför aktiviteter på ett förutbestämt och 

rutinmässigt sätt, vid förlust av aktiviteter tappar människan strukturen i det 

dagliga livet. 

 

För att klara av att ta hand om sig själv när man lever med långvarig smärta 

behövs både teoretisk och praktisk kunskap, fysisk förmåga, coping förmåga samt 

ett socialt nätverk (Brattberg, 1995). En viktig faktor enligt Gustafsson (1999) för 

hur människan uppfattar sin smärta är hur mycket egen kontroll hon anser sig ha 

över sin situation. Med coping menas förmågan att hantera de yttre och inre krav 
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som påverkar en individ. Den stress som individen utsätts för av att leva med 

smärta är en stark press och det är därför viktigt att individen tränar sin coping 

förmåga. Vidare tar Gustafsson upp betydelsen av olika copingstrategier, det  

framgår att om man har aktiva och positiva copingstrategier använder försöks 

personerna mindre smärtstillande medicin även om de inte uppgav sig ha mindre 

smärta. Medan de som använder sig av passiva copingstrategier upplever att de 

ändå inte kan göra något åt situationen och förändrar därför inte något. Monat och 

Lazarus (1991) förklarar coping som de ansträngningar personen gör för att klara 

av situationer som innebär hot, skada eller utmaning och när det rutinmässiga 

beteende inte längre räcker till.  

 

Även Peolsson, Hydén & Larsson (2000) beskriver att när människan lever med 

kronisk smärta blir det ofta en fråga om balans hos individen mellan psykiska  

svårigheter och situationens svårigheter. Smärthanteringen är därför en dynamisk 

process. Variationer i smärtan begränsar mer eller mindre det dagliga aktiviteterna 

och möjligheterna att hantera smärtan. När människan lever med smärta kan det 

ses som en förändrings process, där individen lär sig vara mer lyhörd och flexibel 

i variation av smärtan. Något annat som är viktigt är att hitta en balans mellan inre 

resurser och miljöns omständigheter. 

 

En del av Müllersdorfs forskning innefattar aktivitetsutförande smärta och 

behovsbedömningar. I hennes avhandling (2001) beskrivs behovet av arbetsterapi 

för smärtgrupper. Fokusen i avhandlingen var relationen mellan smärta och 

aktivitetsförmåga, det vill säga aktivitetsbegränsningar som följd av smärta. 

Aktivitetsbegränsningarna leder till att personerna inte kan utföra vardagliga 

göromål som de vill eller behöver utföra. Vidare beskriver Gustafsson (1999) att 

det är vanligt att människan reagerar på smärta med någon typ av förändrat 

beteende och ofta leder smärtan till man inte kan utföra sina vardagliga sysslor. 

Detta medför en förändring av rollfördelningen i det dagliga livet som kan 

medföra slitningar både i hemmet och på arbetsplatsen. Kielhofner (2002) 

beskriver betydelsen av roller och menar att vi har olika roller som bekräftar vår 

identitet, mister vi någon roll som är värdefull för oss förlorar vi även en del av 

vår identitet.  
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Vid en jämförelse mellan män och kvinnor och deras erfarenheter framkom det att 

det finns könsskillnader i förekomst av smärta. Fler kvinnor än män uppger att de 

har aktivitetsbegränsningar till följd av smärta. Det är tydligt att aktivitets 

begränsning till följd av smärta är ett problem där arbetsterapeuter har mycket att 

erbjuda vid rehabilitering (Müllersdorf & Söderback, 2000). Vidare beskriver 

Müllersdorf & Söderback (2002) att det finns olika förslag på interventioner inom 

arbetsterapi för smärtpatienter. De olika interventionerna var till exempel behov 

av patientutbildning och patienters beroendeställning samt arbetsrelaterade behov.  

 

När Hamberg (1998) intervjuade kvinnor med långvarig och svårförklarlig värk 

framkom det att kvinnor upplever mer smärta än män. Det visade sig även att 

kvinnor förblir utan diagnos jämfört med män och det fanns även skillnader vad 

gäller smärtvariationer i de dagliga aktiviteter och i deras sjukfrånvaro. Svenska 

kvinnor förvärvsarbetar i stor utsträckning och dessutom utför de den större delen 

av det oavlönade arbetet i hemmet. Det finns även skillnader mellan män och 

kvinnor inom arbetsmarknaden då kvinnorna ofta har lägre positioner, sämre 

karriär möjligheter och mindre möjlighet att själv styra och planera sitt arbete. 

Hamberg och Johansson (1998) menar att kvinnor fastnar lätt i sjukskrivning, det 

kan bero på att de är mer familje- än arbetsorienterad. Kvinnorna hade mest 

lågavlönade arbeten och deras arbetsliv var att bidra till familjens försörjning. 

Lever man med smärta kan det vara svårare att upprätthålla egen värde och 

självkänslan i arbetslivet än i familjelivet. I hemmet bekräftas kvinnorna genom 

att ha det välstädat, laga god mat och ta hand om familjen. Därför kan de vara 

mindre motiverade att gå tillbaka till arbetslivet där de inte får samma erkännande 

som i hemmet. 

 

Fler människor drabbas idag av smärta och var fjärde svensk har långvarig eller 

återkommande smärta i sån grad att de hindras i sina vardags aktiviteter menar 

Müllersdorf (2001). Även Hamberg (1998) framställer att fler kvinnor än män 

söker sjukvård. Kielhofner (1995) beskriver att det är lättare att förstå en 

människas upplevelser och erfarenheter av sjukdom om man har ett aktivitets 

perspektiv. Han menar att den medicinska kunskapen inte är utformad för att 

förstå människans aktivitet. Den ger inte förståelse för hur vi ska öka eller 



 

 

6

bibehålla en förmåga att utöva aktivitet. Den ger inte heller personen möjligheter 

att uppleva helhet och mening i sitt liv. 

 

Genomgången litteratur fokuserar och beskriver fram för allt smärta med specifika 

diagnoser. Hamberg (1998) har dock intervjuat kvinnor med svårdiagnostiserad 

värk för att få ny kunskap och insikt om värken och hur den kan hanteras både av 

patienter och läkare. Något som är gemensamt hos Hamberg och Müllersdorf 

(2000) är att de har funnit könsskillnader i förekomst av smärta samt att kvinnor 

uppger sig ha mer aktivitetsbegränsningar till följd av smärtan än män. Törnqvist 

(1997) menar att det har bedrivits ytterst lite forskning om erfarenheter av att bli 

aktivitetsbegränsad. I en artikel av Gustafsson (1999) framkommer det att det inte 

har hänt mycket inom området efter en översikt av forskningen kring ämnet under 

de senaste tio åren.  

 

Trots att siffrorna inte är aktuella så anser författarna att erfarenheter av att leva 

med smärta är bristfällig. De ovannämnda studier som författarna har funnit 

beskriver sambandet mellan smärta och aktivitetsbegränsningar Författarna har 

inte kunnat påvisa någon studie som beskriver hur eller på vilket sätt aktiviteterna 

begränsas vid smärta. Det finns även studier som beskriver könsskillnader i 

förekomst av smärta. Kvinnor upplever i högre grad än män 

aktivitetsbegränsningar till följd av smärta, och författarna erfar att allt fler unga 

kvinnor drabbas av smärta. Därför är studien relevant att utföra då författarna vill 

få en ökad förståelse hur och på vilket sätt aktiviteterna begränsas. Genom att ta 

del av kvinnornas erfarenheter är författarnas förhoppningar att det ska leda till 

ökad förståelse av hur smärta påverkar aktiviteterna. Studien kan ge implikationer 

för arbetsterapi men är även överförbar till andra yrkeskategorier. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos unga kvinnor 

med långvarig smärta. 
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Metod 
Design 

I studien valdes en kvalitativ metod för datainsamling och analys utifrån syftet att 

få ta del av erfarenheter (Kvale, 1997). Enligt Patton (1990) används kvalitativa 

metoder när syftet är att få en djupare förståelse kring ämnet. 

 

Undersökningspersoner 

Det är ett medvetet urval baserat på syftet vilket beskrivs av  DePoy (1999) som 

författarna har gjort med hjälp av en yrkesverksam arbetsterapeut på en 

smärtenhet i Norrbotten. I studien ingick sex kvinnor i åldrarna 20-35, som har 

haft smärta mer än tre månader, samt blivit utredda på smärtenhet i Norrbotten 

under det gångna året. Smärtan skulle vara odiagnostiserad. Förfrågan om att 

deltaga i studien skickades ut till nio personer varav sju tackat ja till att delta. En 

av deltagarna valde att avbryta deltagandet efter att ha tackat ja, ingen intervju 

hann dock utföras. Exklusionskriterierna var kvinnor med diagnosen fibromyalgi, 

whiplash samt cancer patienter. Eftersom det redan finns mycket forskning inom 

dessa områden. Samtliga deltagare var sjukskriva och bosatt inom närområdet.  

 

Data insamling 

Intervjuerna genomfördes enligt en kvalitativ metod. Syftet med den kvalitativa 

forsknings intervjun är att förstå den intervjuades egna perspektiv (Kvale, 1997) 

Författarna använde sig av öppna intervjuer. Intervjuerna innehöll följande frågor: 

  

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut?  

I vilken omfattning kan du utföra aktiviteter som du önskar? 

Vilka aktiviteter värderar du som viktiga eller värdefulla? 

 

Vid behov ställdes även följdfrågor.  

Innan intervjuerna förklarade författarna innebörden av ”dagliga aktiviteter”, i 

enlighet med tidigare definition. 
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Procedur 

Författarna skickade information och förfrågan angående studiens genomförande 

till enhetschefen på smärtenhet i Norrbotten. I brevet framgick vårt syfte med 

studien samt urvalsgrupp (bilaga 1). Även arbetsterapeuten på smärtenheten fick 

information samt förfrågan (bilaga 2). En arbetsterapeut på smärtenheten har varit 

behjälplig med urval av patienter och delat ut missivbrev till presumtiva patienter 

(bilaga 3). I missivbrevet framgick syftet med studien, frivilligt deltagande och att 

intervjuerna spelades in på band, samt garanterad konfidentialitet. Patienterna 

meddelade författarna om de var intresserade av att deltaga i studien via en 

svarstalong. Efter några dagar kontaktade författarna dem via telefon för att fråga 

om de fortfarande önskade deltaga i studien samt bokade tid och plats för 

intervjun. Den fösta intervjun genomförde författarna gemensamt, då författarna 

ville kontrollera att intervjuerna fortsättningsvis skulle ske på liknande sätt. 

Därefter genomfördes intervjuerna enskilt. Fem deltagare valde att intervjuas i 

deras hem, medan en deltagare intervjuades på författarnas arbetsplats. 

Intervjuerna spelades in på band och varierade mellan 25-60 minuter. Därefter 

skrevs materialet ner ordagrant. När materialet sammanställts raderades de 

inspelade banden. 

 

Analys av data 

Materialet bearbetades med hjälp av innehållsanalys, enligt Patton (1990). I en 

innehålls analys identifieras, kodas och kategoriseras materialet utifrån studiens 

syfte. Materialet lästes igenom av författarna var för sig flera gånger. Därefter 

strök författarna under meningsbärande meningar som är relevanta till syftet och 

kommenterade dessa i marginalen. Några exempel på koderna kunde vara 

”förändra aktiviteter”, ”rutiner”, ”livskvalitet” och ”hjälp av andra”. Sedan 

diskuterades koderna mellan författarna och koderna med liknande innehåll 

sammanfördes för fortsatt analys. Koderna sammanfördes sedan till kategorier 

gemensamt av författarna. Därefter namngavs kategorierna som slutligen  

presenteras i resultatet. 
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Etiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta studien när de önskade utan att ange orsak. Materialet behandlades 

konfidentiellt det vill säga deltagarnas identitet kommer inte att kunna identifieras 

i resultatet. När resultatet färdigställts raderades de inspelade banden. Deltagarna 

kunde tänkas uppleva obehag i samband med intervjun, men det kunde även vara 

en tillgång att få berätta om sina erfarenheter i syftet att få fram kunskap. 

Deltagarna har själva fått välja plats för intervjun för att de ska känna sig så lite 

besvärad som möjligt och övervägande valde att bli intervjuade i sina hem. 

Författarna lämnade sina namn och telefonnummer så att deltagarna kunde ta 

kontakt med författarna vid behov.  

 

Resultat 
Kategorierna fick namnen ”Förändringar är nödvändiga för att klara aktivitet” 

”Det är viktigt att behålla rutiner i vardagen” ”Att göra saker som är värdefulla 

trots smärta” ”Omgivningen har stor betydelse”. I kategorierna beskrivs 

kvinnornas uppfattning om begränsningar i aktiviteter samt hur de fått anpassa 

sina aktiviteter på grund av smärta. De innehåller även förändrade rutiner i det 

dagliga livet samt hur kvinnorna har fått förändra sitt tankesätt. Deltagarna återger 

beskrivningar av värdefulla aktiviteter, samt kvinnornas erfarenheter av att vara 

beroende av hjälp men på samma gång en vilja att klara sig självständigt. 

 

Förändringar är nödvändiga för att klara aktivitet 

Gemensamt hos deltagarna är att de inte klarar av att utföra aktiviteter i samma 

utsträckning som förut och vissa aktiviteter har de helt fått sluta utföra. Aktiviteter 

som deltagarna har fått sluta med är till största del idrotter av olika slag och det är 

framför allt fysiska aktiviteterna som de saknar. Deltagarna känner sig väldigt 

begränsade i sina aktiviteter något som de inte varit tidigare. Flertalet deltagare 

beskriver även att de är beroende av bil då de inte längre kan cykla eller 

promenera i samma utsträckning som förut. Att vara ute och promenera är dock en 

aktivitet som de flesta har kunnat bibehålla men i olika utsträckningar. Flera av 

deltagarna berättar att de försöker följa med på aktiviteter, även om de inte kan 

delta aktivt vilket upplevs som tråkigt. En av deltagarna berättar att hon gör det 
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mesta med barnen men inte på ett aktivt sätt, tidigare så har hon åkt skidor och 

pulkan med barnen medan hon nu får vara mer på sidan om och titta på. 

Deltagarna beskriver även hur de fått förändra sitt arbetssätt, genom att dela upp 

aktiviteterna i små etapper och vila mellan varven. Trots detta beskriver 

deltagarna att de ofta faller tillbaka och att det är påfrestande att inte veta hur de 

kommer att må dagen efter. Hushålls aktiviteter är något som är viktigt att klara av 

men som deltagarna upplever begränsningar i. De beskriver hur de fått anpassa 

aktiviteterna genom att till göra lite i taget eller som någon av deltagarna uttrycker 

det; 

”Jag kanske dammsuger en dag och dammtorkar en annan dag 

det är stor skillnad mot vad det varit”. 

 
Deltagarna upplever att det är jobbigt att låta saker vara trots att det inte är klart, 

det är även svårt när man är hemma och inte klara av att städa när det behövs. En 

deltagare beskriver att hon inte kan sköta hemmet i samma utsträckning som hon 

önskar. Deltagarna har fått sänka sina krav vad gäller hushålls aktiviteter. Större 

städningar som till exempel damma mattor och putsa fönster har de helt fått 

överlämna till andra. Deltagarna beskriver även att de har fått anpassa köks 

aktiviteter genom att ha mindre disk, sitta ner vid till exempel diskning och 

matlagning. Att baka är något som deltagarna upplever att de inte klarar av på 

grund av smärtan. Något annat som de saknar är att vara ”huslig” i det dagliga 

livet eftersom de är hemma på dagarna en av deltagarna uttrycker det som att; 

 

”Det är någonting som hör livet till kunna baka och liksom 

småpyssla jag är ju trots allt hemma jag tycker sånt är viktigt 

och speciellt när man har barn att kunna göra någon kaka eller 

nåt det är mer för självkänslan att kunna vara lite huslig”. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagarnas berättelser avspeglar stora 

förändringar i aktiviteterna och att de upplever sig väldigt begränsad. 

 

Det är viktigt att behålla rutiner i vardagen 

Deltagarna beskriver att de försöker behålla rutiner i det dagliga livet trots att de 

är sjukskrivna. Exempel på detta är hur deltagarna berättar att de försöker kliva 
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upp på morgonen och gör sig själv i ordning och några skickar iväg barnen till 

skolan. Sämre dagar beskriver deltagarna att de kan bli liggandes i sängen hela 

dagen. Gemensamt är att de har fått ändra sitt tankesätt genom att planer och 

sänka sina krav, att förändra sitt tankesätt beskrivs som en lång och svår process 

som pågår hela tiden. En av deltagarna beskriver att hon får lära sig mycket i 

teorin men det är svårt att omsätta det i praktiken. När hon mår bättre är det lätt att 

hon glömmer bort och gör mer än hon borde och då kommer smärtan efteråt. En 

av deltagarna uttrycker det som att;  

 

”Jag har en tendens att jämföra hela tiden med vad jag kunnat 

göra och inte vad jag kan göra utan vad jag gjort förr” 

 

Deltagarna berättar att deras dagar är stillsamma med få aktiviteter i jämförelse 

med tidigare då de klarat det mesta, numera får de vila innan eller efter aktiviteter. 

Samtliga deltagare beskriver hur de har fått lära sig att sätta gränser och säga nej 

samt lyssna mer på sin kropp. Någon beskriver det som att; 

 

”Sedan jag lärt känna kroppen lyssnar jag  på den på ett helt 

annat sätt förut gav jag  den bara stryk och körde på”. 

 

Arbete är inte en rutin som deltagarna har i dagsläget men något som de strävar 

efter i olika omfattningar. Deltagarna har tidigare varit yrkesverksamma och några 

av deltagarna är på väg ut i arbetslivet igen genom arbetsträning eller utbildning. 

Ingen av deltagarna kan dock gå tillbaka till tidigare arbeten som de varit yrkes 

verksamma i. Flertalet deltagare uppgav att innan de blev sjuk arbetade de mer än 

heltid och prioriterade bara jobbet. Idag har deltagarna accepterat att de inte kan 

återgå till heltid utan är nöjda om de klarar av att arbeta någon timme per dag. 

Deltagarna har omvärderat vikten av arbetet och vill även orka med hem och 

familj. Någon av deltagarna beskriver att hon inte känner sig mogen för arbets- 

träning då hon inte klarar av en hel dag i hemmet utan att uppleva smärta. Andra 

erfarenheter som beskrivs är att deltagarna får skjuta fram aktiviteter som de har 

planerat och vill göra. Några berättar även att de ibland måste tvinga sig att göra 

saker fast de inte orkar. 
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Av deras beskrivningar framkom det att deltagarna upplever sig ha enkla dagar i 

jämförelse med tidigare dagar innan smärtan. Med enkla dagar menar deltagarna 

att de har fått förändra sina aktiviteter och är numera mindre fysiskt aktiva. De 

beskriver även att sämre dagar kan de bli liggandes i sängen hela dagen men de 

strävar efter att försöka behålla rutiner. 

 

Att göra saker som är värdefulla trots smärta 

Deltagarna beskriver att det är värdefullt att göra det som är roligt fast man får ont 

efteråt. En av deltagarna uttrycker det som att; 

 

”Det är livskvalitet för mig att få göra någonting och då tar jag 

gärna konsekvenserna att jag blir liksom liggandes dagen efter 

men då har jag haft roligt en stund i alla fall”. 

 

Något som framkom i intervjuerna var att deltagarna värderar att vara ute och 

promenera. Det är en aktivitet som de flesta har kunnat behålla men ej i samma 

omfattning som tidigare. Promenadernas längd varierar hos deltagarna på grund 

av smärtan. Deltagarna anser att det är viktigt och värdefullt att kunna vara med 

på aktiviteter även om de inte kan deltaga på ett aktivt sätt. Något annat som 

framkom var att enkla vardagsaktiviteter som deltagarna tidigare tog för givna 

numera är lyx som att till exempel gå till frissan. En deltagare berättar att hon gör 

saker som är viktiga och värdefulla för henne trots att hon upplever ökad smärta 

efteråt;    

 

”Jag var till frissan och permanentade håret efter det var jag 

sängliggande i tre dagar och hade världens värk att sitta och 

böja bak huvudet på den stolen som inte är så bekväm så det var 

en pärs men alltså sånt gör man ju ändå men jag trodde inte att 

det skulle bli så efter”. 

 

Att umgås med familj och vänner är en aktivitet som flera deltagare värderar som 

det mest värdefulla. Ett tydligt exempel på hur en värdefull aktivitet som att bjuda 

på middag kan underlättas är genom att förbereda dagen innan eller förenkla 

menyn. Det väsentliga är inte att det är en fin middag utan att alla har glädje av 
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den. Den värderingen är ett exempel på att deltagarna har klarat av att förändra sitt 

liv efter smärtan. Någon upplever att hon klarat sig ganska bra tack vare 

livsgnistan och hon försöker göra det bästa av det sämsta. Ett annat exempel på 

hur deltagarna försöker förändra sitt tankesätt är genom att värdera aktiviteternas 

betydelse: 

 
”Det jag just nu håller på att lära mig är att sätta prislappar på 

allt som rör mig under en dag. Dammsuger jag hela huset så 

kostar det ett antal kronor och priset jag får betala är att jag 

blir jättedålig på kvällen. Vissa saker får man köpa fast det 

kostar mycket, men vissa låter man vara för det är inte värt 

priset. Ibland köper man grisen i säcken och ibland köper man 

mer än man har råd” 

 

I kvinnornas berättelser framkom det dock att alla inte har kommit lika långt i 

tankesättet. En av deltagarna förklarar att någonstans innerst inne tror hon att det 

är någonting som kommer att gå över.  Något annat som framkom är en önskan 

om att kunna veta att de klarar av att utföra aktiviteter om de vill, samtidigt som 

det finns en önskan att få glömma smärtan för ett tag. 

 

De flesta deltagarna anser att det är värdefullt att arbeta eftersom de vill känna att 

någon behöver dem och samtidigt göra något nyttigt. Deltagarna har dock 

omvärderat arbetstiden och nöjer sig med att arbeta någon timme per dag. Då det 

finns annat som de värderar som viktig och värdefullt nämligen att må bra och att 

finna en balans mellan arbete och fritid. Flertalet deltagare beskriver att resor är 

något som de mår bra av då det inte har lika mycket ”måsten” som hemma. De 

upplever att det är skönt med miljö ombyte och några mår även bättre i värme. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det i kvinnornas berättelser är att de utför 

aktiviteter som är värdefulla och roliga, trots ökad smärta efteråt. För att kunna 

uppskatta de aktiviteter som man fortfarande klarar av att utföra är det viktigt att 

tankeprocessen har hunnit förändrats. 
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Omgivningen har stor betydelse 

Deltagarna upplever att det är viktigt med den sociala kontakten men det kan även 

vara påfrestande att omgivningen inte tar smärtan på allvar. Samtliga deltagarna är 

i behov av hjälp av andra människor i sin vardag. Hjälpen av andra människor 

varierar beroende på om det är en bra eller en dålig dag och består ofta av vänner 

och familj. Aktiviteter som deltagarna kan behöva hjälp med kan vara att handla, 

putsa fönster, baka, samt att sköta de dagliga sysslorna i hemmet. De uppger även 

att det har varit svårt att be om hjälp eftersom de vill klara sig själv. Några av 

deltagarna beskriver att smärtan är påfrestande för ett förhållande eftersom det 

inte bara är en själv som blir drabbad utan även familjen. En av deltagarna 

beskriver det som att; ”Då man har så ont och mår så dåligt att man är bara 

arg”. Det ställs högre krav på hela familjen eftersom de får ta ett större ansvar för 

hemmet och barnen tvingas blir mer självständiga. 

 

Deltagarna är ofta ensam hemma eftersom omgivningen arbetar eller går i skola, 

på kvällen umgås man med vänner och familj. De uppger att den sociala biten är 

viktig och de försöker komma ut och fika eller äta lunch med någon vän. Men de 

kan även uppleva att det känns jobbigt att vara ute bland folk eller som en av 

deltagarna uttrycker sig; ”Det är jobbigt med folk som alltid frågar hur man 

mår”. Ett annat stort problem som deltagarna tagit upp är att man inte blir trodd 

av sin omgivning eftersom smärtan inte syns.  En av deltagarna beskriver det: 

 

” Just det där som många säger men du som är så ung och en 

del säger att det vore väl bättre för dej att komma ut och jobba 

då skulle du må bättre” 

 

Någon berättar även att det skulle vara lättare med en bruten arm då de ser gipset 

eller om man satt i rullstol. I övrigt ses en tendens hos kvinnorna att de förlorat 

roller som till exempel yrkesarbetande, fysisk aktiv och att de inte kan ta samma 

ansvar för hem och familj som förut. De upplever även att de har fått rollen som 

”sjukpensionär” och anser att det är påfrestande att bli identifierad med sin smärta. 

Flera av deltagarna upplever dock att omgivningen förstår dem bättre efter 

utredningen på smärtenhet. Eftersom deltagarna upplever att omgivningen tar 

deras smärta på allvar när de har blivit utredda på smärtenheten. De har samtidigt 
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fått en personlig bekräftelse på sin smärta, detta har deltagarna upplevt som en 

positiv erfarenhet. Deltagarna upplever även att de har stöd från enheten efter 

tiden där och har fått träffat andra personer i liknande situation, några håller 

fortfarande kontakten med varandra. Gemensamt hos deltagarna är att de upplevde 

att det är svårt att acceptera hjälpmedel när man är så ung Men det framkom även 

att hjälpmedel underlättar utförande av aktiviteter och någon upplever även att de 

ökar förståelsen hos omgivningen. 

 

I resultatet framkom det att leva med smärta leder till ökat beroende av 

omgivningen i sina aktiviteter. Deltagarna beskriver även svårigheterna att leva 

som ung med ett handikapp som inte syns och upplevelsen av att inte bli tagen på 

allvar av sin omgivning. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos unga 

kvinnor med långvarig smärta. En slutsats av studien visar att deltagarna har 

begränsningar i sina aktiviteter då de inte kan utföra aktiviteter som de önskar på 

grund av smärta, vilket leder till att de känner sig begränsade. Aktiviteter som 

deltagarna framför allt har fått sluta med är de fysiskt krävande aktiviteterna. 

Deltagarna har även fått anpassa sina aktiviteter genom en förändring av 

utförandet som till exempel planera aktiviteterna och sänka sina krav. Liknande 

beskrivningar återfinns hos Kielhofner (2002) som menar att när en människa 

drabbas av sjukdom eller skada som till exempel smärta måste hon hitta nya vanor 

och rutiner. Detta kan leda till att människan väljer bort vissa aktiviteter som till 

exempel hushållssysslor. Dessa val görs för att orka med fritidsintressen och andra 

aktiviteter som de värderar högre. I resultatet har det framkommit att deltagarna 

berättar att de har lärt sig att ta pauser och vilar för att hitta en balans i vardagen. 

Törnqvist (1997) beskriver att arbetsterapi bidrar till goda vanor och en balans 

mellan arbete, aktivitet, rekreation och vila. Kielhofner (2002) och Townsend 

(1997) beskriver på samma sätt vikten av att ha en balans mellan aktivitet och 

vila, samt att kunna organisera sin tid och möjliggöra utförandet av meningsfulla 

aktiviteter i det dagliga livet. Det visar sig att deltagarna utför för dem värdefulla 

aktiviteter trots att de upplever mer smärta efteråt. En möjlig slutsats kan vara att 
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det är så viktigt att ha värdefulla aktiviteter för att må bra och man gör dessa 

aktiviteter fast man vet att man får mer ont efteråt. Detta skulle även kunna 

styrkas av arbetsterapeutiska teorier där man betonar vikten av meningsfullheten i 

aktiviteter (Fischer,1998 & Kielhofner, 2002). 

 

I resultatet framkom det att deltagarna är beroende av hjälp i sina aktiviteter av 

omgivningen. Det ställs högre krav på familjen och barnen får tidigt lära sig att ta 

ett större ansvar och bli mer självständiga. Resultatet stämmer överens med 

Gustafssons (1999) studie som menar att kraven på familjen och närstående ökar 

och det är viktigt att stödja den som lever med smärta. Samtidigt behövs 

motivation för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. På liknande sätt 

beskriver Mosey (1986) att människan har rätt till ett meningsfullt liv som tillåter 

henne att leva i en trygg och stödjande omgivning.  Något annat som framkom av 

deltagarnas berättelser var vikten av att kunna vara självständig. Detta är även 

någonting som Törnqvist (1997) framhåller att när den vuxne människan inte 

klarar av att utföra de mest vardagliga aktiviteterna förknippas det ofta med 

osjälvständighet. 

 

I resultatet framkom det att den sociala kontakten är viktig men deltagarna kan 

även uppleva att det är påfrestande att vara ute bland människor eftersom 

deltagarna då blir påminda om sin situation och omgivningens krav. Dessutom 

kan smärtan leda till ett ökat beroende, social isolering och ensamhet. 

(Gustafsson, 1999) Detta kan vara en bidragande orsak till att det blir en 

förändring av rollfördelningen i det dagliga livet. Resultat styrks av Kielhofner 

(2002) som beskriver miljöns betydelse för aktivitetsutförande. Den sociala miljön 

kan både underlätta eller förhindrar aktivitetsutförandet. Ett annat resultat som 

framkom är att deltagarna upplever att de inte blir trodd av sin omgivning 

eftersom smärtan inte syns. Författarna har funnit liknande resultat i andra studier 

och examensarbeten som finns inom ämnet.  

 

När man lever med smärta är det viktigt att man har support och stöd i 

omgivningen då det kan leda till att man känner sig både friskare och har mindre 

ont. Men även att man känner sig bekräftad och trodd av omgivningen förklarar 

Gustafsson (1999).  
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Resultatet visar att förändra sitt tankesätt är en lång och svår process som pågår 

hela livet. Deltagarna beskriver att de har fått ändra sitt tankesätt genom att 

planera, förbereda, ta pauser och vila men även sänka sina krav och omvärdera 

sina aktiviteter. De beskriver hur lätt det låter lätt i teorin men hur svårt det är i 

praktiken att omsätta det i verkliga livet. Kielhofner (2002) menar att vi utför våra 

aktiviteter på ett vanemässigt och rutinmässigt sätt. Detta styrker resultatet i 

studien där deltagarna beskriver hur lätt det är att göra aktiviteter på ett sånt sätt 

som man är van att göra dem. Deltagarna berättar att de kanske diskar hela disken 

om de har mindre ont en dag vilket leder till ökad smärta. I Gustafssons (1999) 

artikel beskrivs att den stress som smärta utgör, utsätter individen för en mycket 

stark press. Därför är det viktigt att individen tar till sig strategier och tränar sin 

copingförmåga för att kunna förändra sitt tankesätt. Resultatet i denna studie visar 

att deltagarna är medvetna om vikten av att förändra tankesättet även om 

deltagarna har hunnit olika långt i processen. Kan det bero på att de har varit på 

smärtenhet och kommit i kontakt med ett rehabiliteringsteam? Klara man som 

människa av att själv förändra sitt tankesätt utan professionell hjälp? 

 

Författarna anser att förändra sitt liv kan vara svårt att klara av på egen hand och 

det är därför är viktigt med tidig rehabilitering från olika kompetensområden. 

Enligt Müllersdorf (2001) har arbetsterapeuter mycket att erbjuda avseende 

rehabiliteringsinsatser. Medan Borell (1993) menar att arbetsterapi inte handlar så 

mycket om att behandla själva skadan eller funktions nedsättning, utan mer om de 

konsekvenser som skadan eller sjukdomen får i det dagliga livet. Arbetsterapi kan 

beskrivas som att ge hjälp för att personen ska kunna uppleva mening i sitt liv.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien bekräftar aktivitetsbegränsningar till 

följd av smärta. Studien har även medfört en ökad förståelse av att leva med 

långvarig smärta. Då deltagarna har delgett sina erfarenheter av hur aktiviteterna 

begränsas, hur de har fått omvärdera aktiviteterna samt hur viktig omgivningen är. 

Studien ger implikationer för arbetsterapi och kan leda till olika interventioner för 

smärtpatienter. Studiens resultat är även överförbart till andra yrkeskategorier som 

arbetar med smärtproblematik inom olika områden.  
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Metoddiskussion 

Författarna valde att analysera materialet utifrån Pattons (1990) innehållsanalys. 

Kvale (1997) beskriver kvalitativa metoder som lämpliga att använda för att förstå 

de intervjuades egna perspektiv, därför valde författarna att använda en kvalitativ 

metod. För att ytterligare öka validiteten i studien har författarna valt att använda 

öppna samtalsintervjuer där deltagarna fritt fick berätta om sina erfarenheter och 

inte blev styrda av intervjufrågor. Deltagarna fick välja miljö för intervju vilket 

gav goda förutsättningar för en trygg miljö. Metoden visade sig vara relevant 

eftersom de gav författarna ett rikt material av deltagarnas erfarenheter. Ett rikt 

material stärker validiteten enligt Kvale (1997). 

 

Frågorna författarna använde sig av var lämpliga och deltagarna hade inga 

svårigheter att besvara dem. Innan intervjuerna förklarade författarna vad 

begreppet dagliga aktiviteter omfattar för att undvika missförstånd. Författarna 

upplevde dock att deltagarna var väl bekanta med uttrycket vilket kan bero på att 

samtliga varit på smärtenheten nyligen. Innan intervjuerna hade författarna endast 

varit i kontakt med deltagarna via telefon. Författarna träffade deltagarna i deras 

hem förutom en av deltagare vars intervju skedde på författarnas arbetsplats. Att 

intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem upplevdes som positivt eftersom det 

blev en mer avslappnad och trygg miljö samt underlättade för deltagarna då det ej 

behövde resa. 

 

Författarna valde att genomföra intervjuerna var för sig då det kan upplevas mer 

som ett naturligt samtal.  En nackdel med det kan vara att en person kan vid 

intervjuerna missa intryck. Författarna har övervägt för och nackdelar och anser 

att fördelarna med att utföra intervjuerna enskilt var att föredra. Den första 

intervjun gjordes dock gemensamt för att stärka innehållsvaliditeten. Författarna 

hade förberett deltagaren innan, samt att deltagaren inte upplevde det som negativt 

och materialet i intervjun blev rikligt. Intervjuerna spelades in på band något som 

visade sig vara en bra metod eftersom intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken under intervjun (Kvale, 1997). Det negativa kan dock vara att 

deltagarna känner sig stressade av situationen framförallt bandinspelningen. Hade 

författarna haft möjligheten att träffa deltagarna mer än en gång kanske materialet 

hade blivit ännu rikare och eventuellt kunnat kompletteras med observationer. 
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Enligt Patton (1990) ökar studiens reliabilitet genom att flera personer har 

analyserat materialet oberoende av varandra. Författarna har gemensamt med 

handledaren diskuterat koder och kategorier. Något som ytterligare hade kunnat 

stärka interbedömarreliabilitet var om författarna även hade kategoriserat var för 

sig, samt att deltagarna hade läst igenom materialet (Kvale,1997). Författarna 

valde att föra stödanteckningar efter intervjuerna där det framkom mer 

information. När författarna läst igenom stödanteckningarna så har det 

framkommit mer information som inte kom med på bandinspelningarna. 

Information som framkom kan till exempel vara att deltagarna upplever att de har 

koncentrations svårigheter och mindre minnesproblem. Eftersom de inte 

motsvarar syftet med vår studie föreslår författarna fortsatt forskning inom 

området. Den fortsatta forskningen kan vara att använda en annan metod som 

innefattar observation för att studera vidare hur aktiviteterna har begränsats. Det 

kan även vara av intresse att studera hur vardagsaktiviteterna förändras i och med 

bostadsanpassning, eftersom några av deltagarna hade fått bostadsanpassning 

godkänd. 

 

Urvalskriteriet var att deltagarna skulle ha haft smärta mer än tre månader samt 

blivit utredda på smärtenhet. Vilket författarna anser vara ett bra urval eftersom 

deltagarna var väl medvetna om sin situation och hur smärtan har påverkat deras 

dagliga aktiviteter. I urvalskriteriet ingick att deltagarna skulle ha varit utredda på 

smärtenhet det gångna året. Hade författarna valt ett längre tidsperspektiv hade 

troligtvis resultatet förändrats eftersom deltagarna då hunnit längre i 

förändringsprocessen och haft svårigheter att delge sina erfarenheter. I studien 

ingick sex deltagare och inga generella slutsatser kan dras utan resultatet baseras 

på deras erfarenheter. 

 

Tillkännagivande 
Författarna vill framföra ett varmt tack till deltagarna som har ställt upp och gjort 

studien möjlig att genomföra. Vi vill även tacka arbetsterapeuten på smärtenheten 

som hjälpt till vid urvalet av deltagarna samt vår handledare Ines Nilsson för stöd  

och uppmuntran genom arbetets gång. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
Förfrågan om godkännande av studien 
  
Hej ! 

Eftersom allt fler unga kvinnor drabbas av långvarig smärta vill vi därför få en ökad 

förståelse av deras erfarenheter och hur smärta påverkar aktiviteterna. 

Vi avser att göra en studie med syftet att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos unga 

kvinnor med långvarig smärta.  

 

Vi vill komma i kontakt med kvinnor i åldern 20-35 år som har haft smärta i mer än 

tre månader samt blivit utredda på smärtenhet i Norrbotten. Exklusions kriterierna är 

kvinnor med diagnosen fibromyalgi, whiplash och cancer patienter. 

 

Vi kommer att använda oss av öppna intervjuer där frågorna bygger på ett visst tema: 

 

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut?  

I vilken omfattning kan du utföra aktiviteter som du önskar? 

Vilka aktiviteter värderar du som viktiga eller värdefulla? 

 

Vår förfrågan till Dig är om Du godkänner genomförandet av vår studie. Vi skickar 

med missivbrevet till presumtiva undersökningspersoner samt missivbrevet till 

arbetsterapeuten på smärtenheten. Vi vore tacksam om Du svarar så snart som 

möjligt via mail, vi kommer att påbörja vårt arbetet i slutet av februari 2003.  

 

Den färdiga studien som kommer att utgöra vårat examensarbete på 10 poäng  

kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska biblioteket, Institutionen för 

hälsovetenskap Boden hösten 2003.  

 

Du får gärna höra av Dig till någon av oss om något verkar oklart. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Nyman                                        Annelee Mickelsson 

0921-656 04, 070-519 32 05                   0976-103 44, 070-392 02 16 

monnym-0@student.luth.se                     annmic-0@student.luth.se 

Handledare är Ines Nilsson universitets adjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap 



 

 

                                                                                                                           Bilaga 2 
Förfrågan om att vara behjälplig med förmedling av smärt patienter till vår studie 
  
Hej ! 

Eftersom allt fler unga kvinnor drabbas av långvarig smärta vill vi därför få en ökad 

förståelse av deras erfarenheter och hur smärta påverkar aktiviteterna. 

Vi avser att göra en studie med syftet att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos unga 

kvinnor med långvarig smärta.  

 

Vi vill komma i kontakt med kvinnor i åldern 20-35 år som har haft smärta i mer än 

tre månader samt blivit utredda på smärtenhet i Norrbotten. Exklusions kriterierna är 

kvinnor med diagnosen fibromyalgi, whiplash och cancer patienter. 

 

Vi kommer att använda oss av öppna intervjuer där frågorna bygger på ett visst tema: 

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut?  

I vilken omfattning kan du utföra aktiviteter som du önskar? 

Vilka aktiviteter värderar du som viktiga eller värdefulla? 

 

Vår förfrågan till Dig är om Du kan vara behjälplig vid förmedling av patienter som 

kan vara lämpliga att deltaga i studien. Vi skickar med ett exemplar av missivbrevet 

till presumtiva undersökningspersoner och vi vore tacksam om Du kunde fråga om 

de vill deltaga i studien samt förmedla missivbreven. Vi kommer att kontakta Dig via 

telefon inom någon vecka efter att Du mottagit brevet för att höra om intresse finns.  

 

Den färdiga studien som kommer att utgöra vårat examensarbete på 10 poäng  

kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska biblioteket, Institutionen för 

hälsovetenskap Boden hösten 2003.  

 

Du får gärna höra av Dig till någon av oss om något verkar oklart. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Nyman                                        Annelee Mickelsson 

0921-656 04, 070-519 32 05                   0976-103 44, 070-392 02 16 

Handledare är Ines Nilsson universitets adjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap, 

Boden 



 

 

                                                                                                                           Bilaga 3 
Förfrågan om deltagande i vår studie 
Hej ! 

Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter av aktiviteter hos unga kvinnor 

med långvarig smärta. Brevet skickas till Dig som är kvinna i åldern 20-35 år och har 

blivit utredd på smärtenhet i Norrbotten. Vi hoppas att våran studie kommer att bidra 

till ökad kunskap och förståelse inom området. 

 

Vi kommer att göra en intervju där frågorna bygger på teman: 

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut?  

I vilken omfattning kan du utföra aktiviteter som du önskar? 

Vilka aktiviteter värderar du som viktiga eller värdefulla ? 

 

Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 40-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band för att sedan skrivas ner. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att man 

behöver uppge någon orsak. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt dvs. 

enskilda svar och personer kommer inte att kunna identifieras i resultatet. När 

resultatet är färdigställt kommer de inspelade banden att raderas. 

   

Den färdiga studien som kommer att utgöra vårat examensarbete på 10 poäng 

kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska biblioteket, Institutionen för 

hälsovetenskap Boden hösten 2003. 

 

Vi kommer att kontakta Dig via telefon inom någon vecka efter att Du har fått detta 

brev för att höra om intresse finns att delta i studien. Har Du frågor är Du 

välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Monica Nyman                                        Annelee Mickelsson 

0921-656 04, 070-519 32 05                   0976-103 44, 070-392 02 16 

 

Handledare är Ines Nilsson universitets adjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap, 

Boden. 



 

 

                                                                                                                            
              Svarstalong 

 

 
Vid ifyllande av svarstalongen innebär det att du väljer att bli kontaktad om förfrågan 

att deltaga i studien. 

Blank talong innebär att du inte är intresserad att deltaga i studien. 

 

 

 

Var vänlig texta 

Namn………………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer (inkl.riktnr.)…………………………………………………………. 

 

 

 

Denna svarstalong skickas i det frankerade svarskuvertet som medföljer. Studien kan 

avbrytas när som helst om så önskas. Vi är tacksam om vi får besked så snart som 

möjligt. 

 

 

 

 

Universitetsadjunkt Ines Nilsson 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Hedenbrovägen 

961 36 Boden 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


