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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med 

klienter i arbetsför ålder med långvarig smärta inom primärvård. För att besvara syftet 

valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervju för datainsamling. Tio 

arbetsterapeuter verksamma inom primärvård intervjuades. Data analyserades utifrån 

en kvalitativ manifest innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier: Erbjuda 

arbetsterapeutiska interventioner efter individuella behov och önskemål; Personliga 

och kontextuella faktorers inverkan på val av interventioner; Betydelse av prevention 

och samverkan med andra parter. Studiens resultat avspeglade arbetsterapeuternas 

erfarenheter av ett klientcentrerat arbetssätt där klienternas behov och önskemål var 

vägledande, men även att samverkan i arbetet var centralt. De interventioner som 

arbetsterapeuterna erbjöd var mångsidiga. Interventionerna syftade till att öka 

klienternas medvetenhet och kunskap samt ge dem verktyg och strategier för att 

uppleva balans i vardagen, trots smärta. Arbetsterapeuterna såg även betydelsen av att 

interventioner påbörjades i ett tidigt skede för att kunna förebygga långvarig smärta. 

Studiens resultat kan bidra med att belysa den roll arbetsterapeuter har inom 

primärvård i arbetet med klienter med långvarig smärta. Det finns behov av forskning 

som sätter fokus på arbetsterapi inom primärvård och klienter i arbetsför ålder med 

långvarig smärta.   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe occupational therapists experiences of 

working with clients of working age with chronic pain within primary care. In order to 

answer the purpose the authors chose to use a qualitative method with interviews to 

collect data. Ten occupational therapists working in primary care were interviewed. 

Data was analysed based on a qualitative manifest content analysis which resulted in 

three categories: Providing interventions according to individual needs and wishes; 

Personal and contextual factors influence on choice of interventions; The significance 

of prevention and collaboration with other parties. The results of the study reflected 

the occupational therapists experiences of a client-centered work approach where 

clients´ needs and wishes were indicative, but also that collaboration at work was 

central. The interventions offered by occupational therapist were versatile. 

Interventions aimed at increasing clients' awareness and knowledge as well as 

providing tools and strategies for experiencing a balance in everyday life, despite pain. 

Occupational therapists also saw the importance of initiating interventions at an early 

stage in order to prevent chronic pain. The results of the study can help to highlight 

the role of occupational therapists in primary care working with clients with chronic 

pain. There is a need for research that focuses on occupational therapy in primary care 

and clients of working age with chronic pain.   
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INLEDNING 

 
Långvarig smärta är ett komplext och mångfacetterat tillstånd som inverkar på människans 

aktivitetsliv utifrån flera aspekter. Det är ett tillstånd som är vanligt förekommande i 

befolkningen och långvarig smärta beskrivs som ett folkhälsoproblem både internationellt och 

nationellt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; Sveriges kommuner och 

landsting [SKL], 2016). I Sverige uppskattas förekomsten av långvarig smärta till 40–50 % av 

befolkningen. Långvarig smärta innebär överlag stora kostnader för både individ och 

samhälle, är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning både på kort och lång sikt samt är 

en frekvent orsak till kontakt med vården (Gerdle, 2015; Gustavsson, 2015; Linton, 2013). En 

övervägande del av klienter med långvarig smärta behandlas inom primärvård (SKL, 2016). 

Primärvård är en av de verksamheter där vi som blivande arbetsterapeuter kan möta 

målgruppen och det är därför ett intressant område att fördjupa sig i. 

BAKGRUND 

När smärtan blir långvarig 

Smärta kan beskrivas som en upplevelse av obehag, vilken enligt International association for 

the study of pain (IASP, 1994) kan vara både sensorisk och/eller emotionell. Smärta är en 

subjektiv upplevelse som beskrivs som individuellt betingad (Magnusson & Mannerheim, 

2015; Ortiz, 2015). Kvinnor drabbas generellt i högre grad än män och en koppling mellan 

prevalens och ålder har påvisats (Gerdle, 2015; Gustavsson, 2015; SBU, 2006). Smärta kan 

vara akut, återkommande eller långvarig samt mer eller mindre påtaglig i olika perioder 

(Gerdle, 2015; Linton, 2013). Långvarig smärta preciseras som smärta som håller i sig längre 

än tre månader (Nationella medicinska indikationer [NMI], 2011; SBU, 2006, 2010). Smärta 

som förekommer över tid benämns både som kronisk och långvarig inom hälso- och sjukvård 

men långvarig smärta är det rekommenderade begreppet (Gerdle, 2015; SBU, 2006). 

Långvarig smärta kommer fortsättningsvis att användas i detta arbete avseende 

smärtproblematik över tid, i övrigt kommer begreppet smärta att användas.  

Flertalet faktorer beskrivs kunna utgöra risk för att utveckla långvarig smärta. Dessa faktorer 

kan vara smärtrelaterade, som återkommande upplevelser av smärta men innefattar också 

psykologiska aspekter som oro, rädsla och katastroftankar (Linton, 2013; Ortiz, 2015). Andra 

riskfaktorer är arbetsbelastning, tidspress och grad av inflytande i arbetet (Magnusson & 
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Mannheimer, 2015; Rivano Fischer & Persson, 2015). Vidare kan sociala faktorer som 

utbildning och individuella faktorer som ålder och kön inverka på risken för att utveckla 

långvarig smärta (SBU, 2006).  

Aktivitet och långvarig smärta 

Inom arbetsterapi är aktivitet, individ och miljö centrala begrepp. Dessa ses som dynamiska, 

där människan samspelar med sin omgivning och livet formas av både essentiella och 

självvalda aktiviteter där individens tänkande, kännande och görande utifrån förutsättningar, 

erfarenheter och beteenden formar människan i dess miljö (Kielhofner, 2012; Taylor, 2017). 

Delaktighet i meningsfulla aktiviteter ses också som en väsentlig del i människors liv 

(Erlandsson & Persson, 2014; Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; Taylor, 2017). Vid långvarig 

smärta kan förmågan att delta i aktiviteter förändras och aktivitetsbegränsningar upplevas i 

skilda miljöer exempelvis hem, fritid och arbete (Liedberg & Persson, 2015; Persson, Lexell, 

Rivano Fischer & Eklund, 2013). Arbete är en betydelsefull aspekt för individen som ger en 

inkomst men är även viktigt ur ett socialt perspektiv och ger dagen en viss struktur 

(Erlandsson & Persson, 2014; Hensing, 2015; Taylor, 2017). Vid långvarig smärta kan arbete 

och andra vardagliga aktiviteter behöva omvärderas utifrån hur de utförs och vilket värde de 

har för individen (Persson, Andersson & Eklund, 2011). Vidare menar Persson et al. att 

individen resignerar i personliga förväntningar för att undvika besvikelse när aktiviteter inte 

går att genomföra som brukligt och aktivitetsrepertoaren förändras. Aktiviteter innehar olika 

personliga värden och aktiviteter utförs trots en ökad smärtpåverkan då de bringar ett 

självbelönande, konkret och/eller symboliskt värde (Persson et al., 2013). Delaktighet i 

aktivitet trots smärta kan vara en effektiv copingstrategi (Andrews, Strong & Meredith, 2012; 

Linton, 2013; Rivano Fischer & Persson, 2015), dock finns en risk att individen blir inaktiv 

eller överaktiv när aktivitetsmönster och roller förändras (Skjutar, Schult, Christensson & 

Müllersdorf, 2010). Överaktivitet kan indikera ökad mängd smärta vilket resulterar i perioder 

av oförmåga att utföra någonting, undvikande och rörelserädsla kan även det medföra 

inaktivitet (Andrews et al., 2012). En upplevd jämvikt mellan olika aktiviteter med rätt 

variation, meningsfullhet samt engagemang, är en förutsättning för att uppleva balans och 

hälsa i det dagliga livet, upplevelsen av jämvikt är dock individuell (Eklund et al. 2017; 

Erlandsson & Persson, 2014).  
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Smärtbeteende och behov av rehabilitering  

Inom smärtrehabilitering används den så kallade biopsykosociala modellen, där klientens 

smärtperception ses utifrån biologiska, kognitiva, emotionella, beteendemässiga och sociala 

perspektiv (Burell, 2015; Linton, 2013; Ortiz, 2015; SBU, 2006, 2010). Smärtbeteende 

beskriver hur klienten kommunicerar och skyddar sig från smärta, exempelvis genom ord, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och rörelsemönster (Burell, 2015; Magnusson & Mannerheim, 

2015; Ortiz, 2015). Smärtbeteendet har större inverkan på hur smärtan kommer att påverka 

klientens dagliga liv än själva symtomen (Burell, 2015). Personliga, sociala och kontextuella 

faktorer inverkar på hur smärta upplevs (Burell, 2015; Linton, 2013; SBU, 2010). Vidare 

beskriver Stenberg, Pietilä Holmner, Stålnacke och Enthoven (2016) att det kan finnas 

kulturella och språkliga skillnader mellan kulturer men även inom kulturer, i hur smärta 

uppfattas.  

Hur smärtan inverkar på det dagliga livet, kommer att få betydelse för i vilken utsträckning 

kontakter med hälso- och sjukvården blir aktuellt (Gerdle, 2015). Vanligtvis erbjuds en 

övervägande del av klienter med långvarig smärta antingen unimodal rehabilitering, i form av 

enstaka interventioner eller flertalet interventioner av skilda yrkesgrupper, så kallad 

intermediär rehabilitering (NMI, 2011; SBU, 2006, 2010). Interventioner genom samarbete 

mellan olika yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvårdsområdet, multimodal rehabilitering 

(MMR), har genom forskning visat sig kunna bidra till bästa resultat för klienterna 

(Hesselstrand, Samuelsson & Liedberg, 2015; SBU, 2006, 2010; Stenberg et al., 2016). 

Forskning om multimodalt teamarbete på specialistvårdsnivå har visat på långsiktiga 

förbättringar avseende vardagsaktiviteter, fysisk aktivitet samt minskning av smärtintensitet 

och tecken på depression (Spinord, Kassberg, Stenberg, Lundqvist & Stålnacke, in press). På 

primärvårdsnivå har långsiktiga resultat kunnat ses gällande vårdkonsumtion och social 

aktivitet, minskning av sjukfrånvaro, oro och depression samt användning av smärtstillande 

preparat (Stein & Miclescu, 2013). 

Rehabilitering i primärvård 

Inom primärvård har MMR som rehabiliteringsmetod blivit mer förekommande genom den så 

kallade rehabiliteringsgarantin (Liedberg & Mårtensson, 2010; SKL, 2013, 2016). Det 

huvudsakliga målet med MMR är återgång i arbete (NMI, 2011; SBU, 2006, 2010). I 

primärvård är målgruppen klienter med mindre komplexa behov, till skillnad från 

specialistvård där MMR traditionellt riktat sig till klienter med större och mer sammansatta 
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behov (NMI, 2011; Stenberg et al., 2016). Primärvård är i Sverige organiserad på skilda sätt i 

landsting/regioner och tillgången till arbetsterapeutiska insatser inom primärvård är ojämlik i 

landet (Socialstyrelsen, 2016). 

Arbetsterapeutiska interventioner vid långvarig smärta  

Arbetsterapeutisk utredning och bedömning bidrar till förståelse över hur smärta påverkar 

klientens vanor, roller och aktivitetsutförande. Resultatet av utredning och bedömning ligger 

till grund för val av interventioner (Liedberg & Persson, 2015; Skjutar et al., 2010). 

Interventionerna kan innefatta aktivitetsträning, funktionsträning samt pedagogiska och/eller 

kompensatoriska åtgärder (Liedberg & Persson, 2015). Syftet är att skapa bättre 

förutsättningar för ökad förmåga att hantera smärta samt lära lämpliga och effektiva strategier 

(Rivano Fischer & Persson, 2015; SKL, 2013).  

När smärta påverkar viljan att vara aktiv kan aktivitetsträning vara ett sätt att öka 

medvetenheten om att aktivitet kan ha positiva effekter (Liedberg & Persson, 2015). Skjutar 

et al. (2010) menar att fortsatt aktivitetsutförande vanligtvis ger energi och glädje, men att 

interventioner även kan innebära nya aktiviteter som möjligt blir en källa för inspiration och 

tillförande av energi. Dessutom kan det värde klienterna upplever i aktiviteter, användas som 

utgångspunkt för interventioner (Persson et al., 2011). En annan utgångspunkt för 

interventioner inom arbetsterapi är behovet av ökad kunskap och förståelse. Pedagogiska 

åtgärder används för att öka kunskapen hos klienter om vad långvarig smärta kan innebära 

och vilka följder det kan få. Åtgärder kan även handla om ökad kroppskännedom och 

ergonomi (Skjutar et al., 2010; SKL, 2013). Interventioner gällande ergonomi samt 

energibesparande åtgärder och förändringar i miljön har visat sig kunna ha god effekt på 

exempelvis arbetsåtergång, med en minskad smärtupplevelse över tid (Hesselstrand et al., 

2015). Betydelsefulla faktorer för förmåga att hantera smärta menar Burell (2015) och Linton 

(2013) är upplevelsen av självtillit och kontroll. En del i interventionerna kan därför vara att 

stödja individen att se möjligheter och stärka tilltron till sin egen förmåga (Burell, 2015; 

Liedberg & Persson, 2015). Livsstilsbaserade interventioner som inriktar sig på egenvård, har 

enligt Simon och Collins (2017) visat goda resultat bland annat gällande självtillit men även 

på upplevelsen av smärta, aktivitetsutförande och livskvalitet. Effekterna av 

livsstilsförändringarna var signifikanta i områden där utförandet och förnöjsamheten mättes i 

dagliga rutiner och vanor, trots minimal eller ingen förändring i smärtnivån.  
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Tillgänglig forskning om interventioner för klienter med långvarig smärta har till övervägande 

del inriktat sig mot specialistnivå (SBU, 2006, 2010; Stein & Miclescu, 2013). Det finns 

därför behov av mer forskning hur professionella, däribland arbetsterapeuter, arbetar med 

klienter med långvarig smärta inom primärvård (Pietilä Holmner, Stålnacke, Enthoven & 

Stenberg, 2018; SBU, 2006; Stein & Miclescu, 2013; Stenberg, et al., 2016). Vidare menar 

Hesselstrand et al. (2015) samt Liedberg och Mårtensson (2010) att flertalet studier behandlas 

utifrån multiprofessionell kontext men fåtal studier fokuserar på effekter utifrån 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Arbetsterapeuter är en av de professioner som bör ingå i teamet 

som erbjuder interventioner till klienter med långvarig smärta på primärvårdsnivå (SBU, 

2010) men samtidigt har litteraturgenomgången visat en kunskapslucka kring 

arbetsterapeuters arbete.  

PROBLEMFORMULERING  

Sammanfattningsvis kan långvarig smärta inverka på klientens aktivitetsliv och bidra till 

begränsningar i dagliga aktiviteter. Litteraturgenomgången visar att långvarig smärta kan 

bidra till nedsatt upplevd livskvalitet och obalans i vardagen samt svårigheter att bibehålla 

arbetsförmåga, vilket kan leda till en långvarig frånvaro från arbete. Vidare kan 

arbetsterapeutiska interventioner vid långvarig smärta innefatta både individ- och 

gruppbaserade åtgärder och har som syfte att främja förmåga att hantera vardagen trots 

smärta. Teambaserade interventioner har visat goda resultat. Tidigare forskning har främst 

haft sitt fokus på specialistvård och det finns behov av mer kunskap om det arbete som 

bedrivs inom primärvård samt vilka interventioner som arbetsterapeuter erbjuder klienter i 

arbetsför ålder med långvarig smärta. Utifrån detta ser författarna behov av att ge en 

fördjupad bild av hur arbetsterapeuten arbetar med personer i arbetsför ålder med långvarig 

smärta i primärvård, då kunskap om detta saknas, eftersom fokus ofta ligger på teamets 

arbete. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med klienter i arbetsför ålder 

med långvarig smärta inom primärvård.  
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METOD  

Design  

För att besvara studiens syfte valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervju 

för datainsamling (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden valdes för att kunna skildra vad som 

är betydelsefullt utifrån erfarenheter av arbete med klienter i arbetsför ålder med långvarig 

smärta. Metoden möjliggör att fånga upp nyanser av intervjumaterialet och visar att orden i 

sig kan ha olika betydelse för var och en (Olsson & Sörensen, 2011). Materialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Metoden kan tillföra 

kunskap baserat på erfarenheter samt ger möjlighet till analys på flera nivåer och en öppenhet 

i tolkning av resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Urval  

Ett ändamålsenligt urval av arbetsterapeuter inom primärvård genomfördes. Detta är ett 

lämpligt urvalsförfarande för att finna potentiella deltagare som har kunskaper och 

erfarenheter av ämnesområdet studien inriktar sig på (Hartman, 2004). Inklusionskriterier var: 

I) Arbetsterapeuter yrkesverksamma inom primärvård, II) Minst ett års erfarenhet av arbete 

med klienter med långvarig smärta, III) Arbetar med klienter i arbetsför ålder, i Sverige 18-64 

år. Totalt kontaktades 46 potentiella deltagare med en förfrågan om att delta i studien, åtta via 

telefon och 38 via mail. Av de 46 som kontaktades svarade 16 på förfrågan, 12 tackade ja till 

deltagande/mer information. Av dessa tackade en nej efter att ha fått mer information och en 

avbröt senare sitt deltagande i studien. Fyra stycken angav att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller inte kunde delta på grund av andra orsaker. Övriga 30 responderade 

inte på förfrågan eller på den påminnelse som sändes ut. Totalt tackade 10 stycken ja till att 

delta i studien. Den slutgiltiga gruppen deltagare kom att bestå av arbetsterapeuter från fyra 

av Sveriges regioner/landsting, sju arbetade inom region/landstingsdriven primärvård och tre 

arbetade för privata aktörer. Deltagarna utgjordes av arbetsterapeuter med en yrkeserfarenhet 

mellan 8 - 36 år och vidare hade gruppen en erfarenhet mellan 1- 24 år av arbete inom 

primärvård. Vanligen arbetade de ensamma men i vissa verksamheter arbetade flera 

arbetsterapeuter tillsammans.  
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Procedur 

Kontaktuppgifter till potentiella deltagare i studien söktes via internet på 

regionernas/landstingen respektive de privata vårdgivarnas hemsidor. Ett missivbrev 

formulerades (bilaga 1) där information gavs till potentiella deltagare angående studiens syfte 

och vad medverkan innebar. Där delgavs även information om tillvägagångssättet vid 

intervju, beräknad tidsåtgång samt hantering av material angående konfidentialitet och 

anonymitet i enlighet med Olsson och Sörensen (2011). Deltagandet byggde på en frivillighet 

och att de potentiella deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vidare innehöll 

informationen olika alternativ för genomförande av intervjuerna beroende på geografiska 

avstånd. Deltagarna ombads att lämna samtycke till deltagande genom att sända den bifogade 

svarstalongen tillbaka till någon av författarna. Efter missivbrevet hade färdigställts tog 

författarna en första kontakt med potentiella deltagare via mail eller telefon. I några fall 

vidarebefordrades mail genom administratörer eller via författarnas personliga kontaktnät. I 

de fall den potentiella deltagaren kontaktades via mail, skickades ett missivbrev med 

information och förfrågan om deltagande direkt via mail. Vid telefonkontakt skickades 

missivbrevet via mail direkt efter avslutat samtal. Påminnelser skickades ut en vecka efter att 

förfrågan sändes om inget svar hade erhållits. Samtliga som tackade ja till att delta fick sända 

in svarstalongen med ett skriftligt samtycke till deltagande i studien. De som tackade ja till 

deltagande i studien via mailkorrespondens kontaktades via telefon av författarna och tid 

bokades in för intervju. Övriga potentiella deltagare som författarna kontaktade direkt via 

telefon tackade ja först muntligt och sedermera via svarstalongen i missivbrevet. Tid för 

intervju bokades för samtliga i denna grupp direkt vid första kontakten via telefon. 

Intervjuerna planerades in och tid samt medium valdes i samråd med deltagarna. Intervjuerna 

genomfördes löpande allteftersom besked inkom om deltagande i studien. 

Författarna förberedde en intervjuguide (bilaga 2) att använda som stöd under intervjuerna 

och för att säkerställa att frågorna avhandlades utifrån en gemensam utgångspunkt. 

Deltagarna fick ta del av de övergripande frågorna innan intervjuerna genomfördes för 

möjlighet till förberedelse. I samband med intervju/datainsamling upprepades informationen i 

missivbrevet muntligen till informanten. Totalt genomfördes 10 intervjuer, fem via telefon 

och fem på arbetsterapeuternas arbetsplats. Vid två av de 10 intervjuerna deltog båda 

författarna, i övrigt genomförde författarna fyra intervjuer var. Intervjuerna spelades in 

digitalt och varade mellan 24 och 46 minuter.  
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Datainsamling  

Vid datainsamlingen användes den första intervjun som en pilotintervju för att undersöka om 

frågorna i den intervjuguide som utformats var formulerade på ett lämpligt sätt och med 

relevans för studiens syfte. Utvärderingen av pilotintervjun resulterade i att frågan “Vilka 

interventioner brukar Du använda Dig av?” omformulerades till “Vilka åtgärder brukar Du 

använda Dig av?”. Omformuleringen av frågan belyste mer arbetsterapeutens arbetssätt och 

erfarenheter då begreppet interventioner upplevdes otydligt hos informanten. Vid 

pilotintervjun deltog båda författarna, en var fysiskt på plats och hade huvudansvar för 

intervjun, den andra författaren fanns med via högtalartelefon för att till största delen lyssna 

på samtalet men blev inbjuden i intervjun vid lämpliga tillfällen för att kunna komplettera 

med eventuellt ytterligare frågor. Trost (2010) menar att det är betydelsefullt att ta tillvara det 

material som samlats in och kan vara till nytta för att besvara studiens syfte. Insamlat material 

från pilotintervjun bedömdes av författarna som essentiellt och inkluderades därför i 

dataanalysen.  

Analys  

Den data som samlades in transkriberades ordagrant allteftersom intervjuerna hade 

genomförts, enligt Olsson och Sörensen (2011). Två intervjuer transkriberades av författarna 

tillsammans för att tillförsäkra sig om att materialet besvarade studiens syfte. Övriga 

intervjuer transkriberades av författaren som genomfört intervjun. Samtliga intervjuer 

lyssnades igenom av båda författarna för att få en kännedom om deltagarens nyanser i det 

talade språket och som ett komplement till transkriberingens textinnehåll.  

Analysprocessen inleddes med upprepade genomläsningar av det transkriberade materialet för 

att få en bild och förståelse av materialets innebörd i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) beskrivning. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med ett induktivt angreppssätt för att utröna likheter och skillnader som kan 

bilda olika mönster utifrån materialet som samlades in. En manifest innehållsanalys valdes då 

det ger ett textmaterial med konkreta beskrivande kategorier av erfarenheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Tabell 1 visar exempel på analysprocessen utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Meningsenheter skapades ur materialet utifrån gemensamma diskussioner för 

att sedan kondenseras. Analysprocessen fortsatte med att författarna och handledare var för 

sig kodade kondenserade meningsenheter från en intervju och sedan gemensamt diskuterade 

dessa. De resterande intervjuerna kodades av författarna och sedan diskuterades koderna 
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tillsammans med handledaren. Författarna sammanställde sedan koderna utifrån likheter och 

skillnader till 12 preliminära kategorier. Ytterligare bearbetning av kategorierna och 

diskussioner med handledare resulterade i följande tre kategorier: Erbjuda arbetsterapeutiska 

interventioner efter individuella behov och önskemål; Personliga och kontextuella faktorers 

inverkan på val av interventioner samt Betydelse av prevention och samverkan med andra 

parter.   

Tabell 1.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Preliminär 

kategori 

Kategori 

“Jag tittar i stort 

sett alltid på vad 

personen vill 

kunna klara alltså 

utifrån patientens 

behov, upplevda 

vardagssysslor 

som har blivit 

svåra att utföra 

och sen jobbar 

man mot att kunna 

utföra dem.” 

Undersöker 

vardagssysslor 

personen vill klara 

som blivit svåra, 

om de klarar det, 

jobbar sen mot att 

kunna utföra dem  

 

Upplevda behov 

och mål  

Arbetsterapiprocessen Erbjuda 

arbetsterapeutisk

a interventioner 

efter individuella 

behov och 

önskemål  

 

“Vi försöker så 

fort som möjligt 

att ta med 

arbetsgivaren för 

det är ju ett av 

målen i om man är 

sjukskriven att 

arbetsgivaren ska 

vara delaktig 

också så att de kan 

börja se över 

arbetsplatsen.” 

Försöker snarast 

göra arbetsgivaren 

delaktig vid 

sjukskrivning  

Arbetsgivarkontakt  Samverkan Betydelse av 

samverkan med 

andra parter 

 

Forskningsetiska aspekter 

Studiens nytta togs i beaktande, utifrån etiska aspekter av det som undersöks med en 

respektfullhet mot den enskildes integritet (Olsson & Sörensen, 2011). Skriftlig och muntlig 

information gavs till potentiella deltagare om studiens syfte och genomförande, både vid 

förfrågan om deltagande och inför intervju. De potentiella deltagarna upplystes även om att 

deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan angivande av skäl. 

Avidentifikation skedde inför bearbetning och analys av data gällande personnamn och 
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specifika platser som städer och län. Datan förvarades under studiens gång i lösenordskyddad 

utrustning, endast författarna hade tillgång till de inspelade materialet, den avidentifierade 

transkriberade datan var tillgänglig för handledaren. I studien genomfördes intervjuer med 

stöd av en intervjuguide, vilket bidrar till en viss struktur och eliminerar risken för att icke 

relevant information för studiens syfte samlas in (Hartman, 2004). Forskningsetiska aspekter 

kopplat till urval beaktades under arbetets gång, där en aspekt som finns med intervju av 

arbetsterapeuter är att tid tas i anspråk som annars hade kunnat komma en klient till gagn eller 

andra organisatoriska arbetsuppgifter. Tid och plats för intervju bokades därför in utefter 

deltagarnas förutsättningar under arbetsdagen. Långvarig smärta är komplext, där värdet med 

studien var att belysa ett arbetsterapeutiskt arbetsområde som tidigare traditionellt inte lyfts 

fram. Utifrån det förväntade bidraget av värdefull kunskap inom verksamhetsområdet 

bedömdes nyttan i stort överväga de potentiella etiska riskerna som kunde uppstå.  

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier vilka belyser både likheter och skillnader i 

arbetsterapeuternas erfarenheter av arbete med klienter i arbetsför ålder med långvarig smärta 

inom primärvård. Kategorierna var följande: (1) Erbjuda arbetsterapeutiska interventioner 

efter individuella behov och önskemål; (2) Personliga och kontextuella faktorers inverkan på 

val av interventioner; (3) Betydelse av prevention och samverkan med andra parter.  

Erbjuda arbetsterapeutiska interventioner efter individuella behov och önskemål 

Analysen visade att klienternas behov och önskemål utgjorde grunden under hela processen 

från kartläggning, utredning och bedömning av den enskildes situation till genomförande av 

intervention och utvärdering. Vidare beskrev arbetsterapeuterna vikten av en dialog i mötet 

med klienten för att skapa en terapeutisk relation där klienten gavs möjlighet till att beskriva 

sin upplevda situation och behov. Vanliga utgångspunkter var klientens självskattade 

aktivitetsförmåga, tidsanvändning samt subjektiv upplevelse av smärta i aktivitet. Enligt 

arbetsterapeuterna påverkades valet av interventioner främst av klienternas behov, men även 

förutsättningar i verksamheten inverkade på vad som kunde erbjudas till klienterna. 

Personliga möten med klienter skedde övervägande vid mottagningsbesök, men också 

hembesök och arbetsplatsbesök förekom. Klientens behov, men även kontextuella 

förutsättningar, styrde val av plats för interventioner. Erfarenheten var vidare att den bild som 

skapades efter bedömning och kartläggning inte alltid handlade om den initiala 
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kontaktorsaken, utan ofta skildrade en mer komplex bild av klientens behov. Erfarenheten 

illustreras med följande citat; 

“Som arbetsterapeut frågar man ju frågor om allt annat och då kommer det fram att 

det är ju inte bara handen ” 

Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet utgjorde mål för interventioner vad klienten själv 

önskade att klara av, ville uppnå, utveckla eller förändra. Det kunde inbegripa aktivitetsmål 

såsom att återgå till arbete och att kunna vara delaktig i aktiviteter med familjen. 

Arbetsterapeuterna beskrev också målsättning att tillhandahålla verktyg för klienterna att 

klara sin vardag. Analysen visade att arbetsterapeuterna använde sig av olika pedagogiska 

åtgärder, där syftet var att öka medvetenheten hos klienten men även att synliggöra vad 

klienten själv kan ta ansvar för, utifrån sin situation. Interventioner beskrevs bestå av 

exempelvis smärtskola som innefattade teori och diskussion kring smärtans påverkan. Vidare 

framkom erfarenheter av klienters behov att övervinna rörelserädsla. Pedagogiska åtgärder 

användes för att öka medvetenheten om att smärta inte är farligt eller behöver hindra aktivitet. 

Arbetsterapeuterna beskrev också att en vanligt förekommande åtgärd var att stödja klienter i 

livsstils- och beteendeförändringar genom copingstrategier för att finna nya sätt att leva med 

smärtan och uppleva balans i vardagen. Detta innefattade samtal om aktiviteter och dess 

värde, vad som ger och tar energi, tid, planering och prioritering. Följande citat beskriver 

detta; 

“Pratar mycket om att behålla saker som tillför någonting och inte sluta med det 

roliga och att bara orka städa toaletterna, det blir ingen bra framtid” 

 

Analysen visade vidare att arbetsterapeuterna använde sig av kompensatoriska åtgärder såsom 

tekniska hjälpmedel och nya anpassade strategier, men även rådgivning utifrån individuella 

behov kring ergonomi i hem och arbetsmiljö samt sömn. Vissa arbetsterapeuter hade 

möjlighet att genomföra träning i aktivitet på mottagningen, där klienten fick pröva nya sätt 

att genomföra praktiska hushållssysslor, medan andra enbart samtalade om ergonomi. Syftet 

beskrevs vara att klienterna praktiskt skulle kunna omsätta kunskaper om de nya anpassade 

strategierna i hem- och arbetsrelaterade situationer. Analysen visade att funktionsträning och 

förberedande interventioner var vanligt förekommande men även hemträningsprogram där 

klienterna hade ett egenansvar. Alternativa träningsformer var något som även erbjöds till 

klienterna. Enligt arbetsterapeuterna utgjorde klientens behov grunden för uppföljning av 

interventioner men det upplevdes svårt att fånga effekten av interventionerna genom 

instrumentell bedömning. Erfarenheterna som arbetsterapeuterna delgav var att det gick att se 
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en faktisk förbättring hos klienterna även om det inte framkom i utvärderingen. En ytterligare 

aspekt som lyftes fram var skillnaden mellan beprövad erfarenhet kontra evidens för 

interventioner. Arbetsterapeuterna erbjöd interventioner med varierande evidensläge. Trots en 

låg evidens för interventioner beskrev de positiva effekter i klienternas vardag utifrån 

beprövad erfarenhet. Arbetsterapeuterna hade också erfarenhet av att även om ingen långvarig 

effekt uppnåtts så kunde effekter upplevas i stunden vilket ansågs motivera att 

interventionerna erbjöds.  

Sammanfattningsvis så illustrerar denna kategori att arbetsterapeuterna hade ett 

klientcentrerat resonemang i sitt arbete, men kontextuella faktorer påverkade också de val 

arbetsterapeuterna gjorde. Det personliga mötet och klientens egna upplevelser sågs som 

centrala. Arbetsterapeuterna uttryckte också en komplexitet i arbetet med klienterna. Utifrån 

olika aspekter arbetade arbetsterapeuterna med att medvetandegöra och förse klienterna med 

verktyg för att kunna omsätta kunskaper och genomföra förändringar, för en bättre balans i 

vardagen trots smärta. Beprövad erfarenhet lyftes fram som betydelsefullt vid val av 

interventioner.  

Personliga och kontextuella faktorers inverkan på val av interventioner  

Analysen visade att personliga faktorer inverkade på arbetsterapeuternas val av interventioner 

exempelvis utifrån språkliga begränsningar hos klienterna. Arbetsterapeuterna beskrev 

alternativa metoder där fokus fick läggas på individuella samtal under kartläggning och 

intervention och att det ibland fanns behov av tolk. Andra utmaningar var att skapa 

förutsättningar i det dagliga arbetet för att kunna erbjuda interventioner till klienter med 

långvarig smärta, då de lätt bortprioriterades i verksamheten, i förhållande till mer akuta 

ärenden. Klientens förväntningar, inställning till aktivitet och rehabilitering tillsammans med 

den vårdkultur klienten var van vid, utgjorde andra faktorer som kunde innebära utmaningar 

enligt arbetsterapeuterna. Utmaningarna illustreras med följande citat;  

“Alltså att man förväntar sig att de ska komma och ta hand om mig, vi jobbar ju på ett 

annat sätt och det kan bli i sig lite svårare att nå patienten eftersom att vi jobbar för 

att de ska kunna hitta verktyg, vad de själv kan göra.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av klientens engagemang och motivation till 

förändring, vilket de såg som centralt för en framgångsrik rehabilitering. Intresse hos klienten 

att delta i rehabilitering beskrevs vidare som en essentiell faktor men även att klienten hade 
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eget ansvar för sin rehabilitering. Arbetsterapeuternas upplevelse var att om smärtan tar alltför 

stor del av livet blir det svårt för klienterna att komma vidare och se möjligheter. 

Arbetsterapeuterna lyfte fram att även om viljan att bli befriad från smärtan finns hos 

klienterna, kan de ha större utmaningar med att hitta motivation att vara aktiv trots smärta och 

delta i interventioner. Bland arbetsterapeuterna fanns likaså en upplevelse av frustration när 

det inte var möjligt att göra mer för att stödja klienterna.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori att det fanns flera utmaningar både 

utifrån arbetsterapeut- och klientperspektiv. Klientens språkkunskaper, förväntningar, 

motivation och förmåga till förändring framställdes som incitament för effektfullt resultat. 

Begränsade möjligheter att prioritera och stödja klientgruppen fullt ut, såg arbetsterapeuterna 

ur sin synvinkel som utmanande.  

Betydelse av prevention och samverkan med andra parter  

I analysen lyftes samverkan med närstående fram som en resurs, men även som ett hinder för 

klientens smärthantering, då dessa närstående hade skapat en bild av att klienten inte längre 

kunde utföra aktiviteter, vilket bidrog till inaktivitet hos klienten. Närstående kunde också 

sakna förståelse för klienternas behov av avlastning i vardagen. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var även att klienter kunde utgöra ett stöd för varandra genom att de delgav sina 

erfarenheter från ett klientperspektiv, då de befann sig vara i samma situation. Erfarenheter 

från tidigare klienter som har skapat nya strategier och återgått i arbete kunde också vara 

betydelsefulla inslag i gruppinterventioner. Dessa erfarenheter lyfts fram i följande citat; 

“För jag kan sitta och prata med patienten och berätta hur du kan få balans och hur 

du ska tänka men just att träffa andra i samma situation, att det faktiskt går att lära 

sig att leva med smärtan, på ett någorlunda hyfsat sätt och att man kan få livskvalitet 

ändå.” 

Analysen visade att verksamheterna som arbetsterapeuterna var yrkesverksamma inom var 

organiserade på olika sätt, vilket inverkade på vilka interventioner som erbjöds klienterna. 

Vissa hade multimodala team och andra hade ett interdisciplinärt samarbete professioner 

emellan. Det framkom också att arbetsterapeutens roll och uppdrag i teamet skilde sig åt 

mellan olika verksamheter. En vanlig samarbetspartner beskrevs vara fysioterapeuten, där den 

vanligaste gemensamt utförda interventionen var samarbete vid gruppinterventioner. Det var 

ett samarbete där båda professionernas perspektiv tillvaratogs, från fysioterapeutens område 

med fokus på funktion till arbetsterapeutens expertområde med aktivitet som mål och mening.  
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Det framkom i analysen ett utbrett önskemål om bättre möjlighet att fånga klienternas behov i 

ett tidigare skede än vad som vanligtvis sker och därigenom kunna starta interventioner så 

tidigt som möjligt samt att alla professioner ansågs ha ett gemensamt ansvar för att skapa 

förutsättningar för detta och därmed möjliggöra att långvarig smärta förebyggs. En aspekt 

arbetsterapeuterna beskrev var att försöka identifiera klienter som riskerade sjukskrivning och 

långvarig smärta samt att förhindra långvarig sjukskrivning bland klienter som redan var 

sjukskrivna. En erfarenhet från arbetsterapeuterna i studien var att det skulle gagna klienterna 

att läkarna skickade remisser till arbetsterapeuterna så att interventioner kunde påbörjas i ett 

tidigare skede.  En arbetsterapeut uttryckte sina tankar på följande sätt; 

“Men jag tror att det hade varit väldigt bra att komma in i tidigt skede som 

arbetsterapeut, tänker då på långtidssjukskrivna då vi kommer in lite försent. Där tror 

jag att vi skulle kunna varit ett stöd betydligt tidigare.” 

Arbetsterapeuterna samarbetade även i de multimodala teamen med rehabsamordnare, vilka 

kunde vara arbetsterapeuter. Rehabsamordnarna visade sig vara den yrkeskategori som främst 

hade kontakt med myndigheter och arbetsgivare. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att även 

myndigheter och arbetsgivare kunde utgöra resurs och hinder i arbetet med klienterna med 

långvarig smärta. Dessa kunde skapa förutsättningar genom att möjliggöra anpassningar i 

arbetet och/eller förebyggande sjukskrivning så att klienterna kunde delta i 

smärtrehabilitering. Ett hinder som arbetsterapeuterna beskrev var om myndigheter och 

arbetsgivare inte hade samma perspektiv som arbetsterapeuten på aktivitet och behovet av 

balans mellan olika aktiviteter. Detta kunde bidra till olika syfte och mål i arbetet med klienter 

med långvarig smärta.  

Sammanfattningsvis visar denna kategori att arbetsterapeuterna såg det som centralt att 

samverka med närstående, andra professioner, arbetsgivare och myndigheter. Goda exempel 

och klientgruppens dynamik sågs som en fördel att ta vara på under smärtrehabiliteringen. 

Prevention och timing av interventioner upplevdes också som betydelsefulla faktorer, för att 

bibehålla klienternas aktivitetsförmåga och undvika långvarig frånvaro från arbetslivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med klienter i 

arbetsför ålder med långvarig smärta inom primärvård. Resultatet visade att interventioner 

som erbjöds målgruppen var mångsidiga och att klienters behov samt personliga och 

kontextuella faktorer utgjorde grund vid val av interventioner. Samverkan med andra 
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professioner, närstående och myndigheter kunde utgöra både hindrande men även stödjande 

inslag. Vidare sågs betydelsen av att kunna erbjuda interventioner i tid och därmed bibehålla 

aktivitetsförmåga och förebygga långvarig smärta. 

Resultatet illustrerade att arbetsterapeuterna i studien arbetade klientcentrerat. Ett 

klientcentrerat arbetssätt beskrivs som centralt i arbetsterapeutiskt arbete (Fisher, 2009; 

Kielhofner, 2012; Taylor, 2017). Vidare uttrycker Fisher (2009) att skapandet av ett gott 

samarbetsklimat är essentiellt inom arbetsterapi men även att försöka förstå klienten ur dennes 

perspektiv. Det framkom av resultatet att det personliga mötet med klienten var en 

betydelsefull del av arbetet och att klientens egna upplevelser av behov sågs som centrala, 

även om kontextuella förutsättningar fanns att ta hänsyn till. Arbetsterapeuternas erfarenhet 

var att klienternas behov många gånger visade sig vara komplext, en erfarenhet de delar med 

arbetsterapeuter i en studie av Stenberg et al. (2016). De interventioner som 

arbetsterapeuterna erbjöd var mångfacetterad och innefattade träningsprogram samt 

förberedande interventioner, något som Fisher (2009) ifrågasätter som arbetsterapeutiska 

interventionsformer, då dessa typer av interventioner inte är aktivitetsbaserade. 

Arbetsterapeuterna menade dock att det enligt deras erfarenhet finns värdefulla aspekter som 

kan nyttjas med dessa former av interventioner exempelvis tillfällig smärtlindring. Resultatet 

påvisade vikten av att försöka öka klienternas medvetenhet och kunskap om smärta och de 

konsekvenser smärtan har på utförandet av vardagliga aktiviteter. Även Pietilä Holmner et al. 

(2018) samt Liedberg och Persson (2015) framhåller vikten av att klienten erbjuds 

pedagogiska interventioner, såsom utbildning om smärta och dess konsekvenser, för att 

minska osäkerhet och rädsla samt öka tilltron till förmågan att klara av vardagen, trots smärta.  

Resultatet avspeglar erfarenheten av att aktiviteters värde är en viktig aspekt i det kliniska 

arbetet, vilket även Persson et al. (2011) framhåller som en möjlig utgångspunkt för 

interventioner. Detta är även i enlighet med grundantagande inom arbetsterapi, där den 

individuellt upplevda meningsfullheten och värdet av aktivitet framställs som centralt i arbetet 

med klienter (Erlandsson & Persson, 2014; Fisher, 2009; Kielhofner, 2012; Taylor, 2017). 

Vidare beskriver Skjutar et al. (2010) att arbetsterapeuter har kunskap om interventioner i 

områden som behandlar obalans mellan aktiviteter, rörelserädsla och inaktivitet. Även detta 

återfanns i resultatet där arbetsterapeuterna beskrev interventioner för att hantera obalans 

mellan aktivitet och inaktivitet. Interventionerna syftar, i likhet med vad Pietilä Holmner et al. 

(2018) beskriver, till att förändra medvetenheten hos klienterna och skapa balans i utförandet 

av dagliga aktiviteter samt reducera de krav klienterna har på sig själva.  
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Det framkom vidare av resultatet att arbetsterapeuterna arbetade med interventioner riktade 

till varierande aktivitetsområden för att ge verktyg för implementering av nya strategier, där 

råd om sömn utgjorde en del i arbetet. Enligt Persson et al. (2013) är råd om sömn en frekvent 

förekommande intervention under smärtrehabilitering, där sömn ses som en förutsättning för 

förmåga till aktivitetsengagemang hos klienterna. Resultatet visade att kompensatoriska 

interventioner mestadels innefattade pedagogiska inslag och diskussion både individuellt och i 

grupp. Fisher (2009) beskriver liknande aspekter av kompensatoriska interventioner, men 

skillnader finns i möjlighet till inträning av nya kompensatoriska strategier. De pedagogiska 

inslagen arbetsterapeuterna beskrev liknar mer de undervisningstillfällen som Fisher vidare 

beskriver om pedagogiska interventioner, då möjlighet att träna in de nya anpassade 

strategierna saknas. Arbetsterapeuterna i studien påpekade också betydelsen av att klienterna 

sedan kan omsätta sina teoretiska kunskaper till vad Fisher (2009) beskriver som relevanta 

kontexter, i detta fall hem och arbete. Resultatet illustrerade även arbetsterapeuternas 

erfarenheter av klienters självskattade resultat av interventioner, vilket var något som inte 

alltid avspeglades i de utvärderingar som genomfördes efter avslutade interventioner. 

Liknande erfarenheter återfanns i studien av Stenberg et al. (2016), som uttryckte att det också 

kan finnas alternativa aspekter att utvärdera som livskvalitet och vårdkonsumtion, inte bara 

återgång i arbete.   

I resultatet framkom det vidare att klienternas språkkunskaper var en faktor som påverkade 

val av interventioner. Erfarenheten var att på grund av språkliga begränsningar exkluderades 

klienter från de gruppinterventioner som fanns att tillgå. Resultatet stämmer överens med 

tidigare forskning där hälso- och sjukvårdspersonal såg potentiella utmaningar vid 

gruppinterventioner utifrån språkbarriärer men där även skilda synsätt och uttryck av smärta 

var faktorer som kunde inverka på rehabiliteringen (Stenberg et al., 2016). Resultatet 

återspeglade att personliga faktorer som förväntningar, motivation och förmåga till förändring 

var samverkande komponenter för en framgångsrik rehabiliteringsprocess, vilket även är 

faktorer som lyfts fram i litteraturen som centrala för beteendeförändringar (van Huet, Innes 

& Stancliffe, 2013; Kielhofner, 2012; NMI, 2011; Rivano Fischer & Persson, 2015; Taylor, 

2017). I vilken utsträckning klienten är engagerad i sin rehabilitering har också framhållits 

som en faktor som inverkar på resultatet (Kielhofner, 2012; NMI, 2011; Rivano Fischer & 

Persson, 2015; Taylor, 2017), vilket även framkom i aktuell studie där klienternas 

engagemang och egenansvar under processen framställdes som avgörande. I resultatet 

framkom vidare upplevelsen av svårigheter med att prioritera klienter med långvarig smärta 
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då andra ärenden av mer akut karaktär prioriterades. Detta är i likhet med Stenberg, Stålnacke 

och Enthovens (2017) studie om upplevelse bland hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård, 

där erfarenheten var att akuta ärenden ofta prioriterades före rehabilitering i denna form av 

verksamhet.   

Resultatet illustrerade vidare att närstående sågs som en potentiellt stödjande faktor. Denna 

uppfattning delas med arbetsterapeuternas erfarenheter i studier av van Huet et al. (2013) och 

Pietilä Holmner et al. (2018) som framhåller närståendes engagemang och delaktighet i 

rehabiliteringen som stödjande för klientens framsteg. I resultatet framkom även 

arbetsterapeuternas erfarenheter av närstående som hindrande faktor då deras beteende 

inverkar negativt på klientens aktivitetsnivå och smärthantering. Detta är i linje med van Huet 

et al. (2013) och Linton (2013) som lyfter fram den positiva och negativa inverkan närstående 

kan ha på klienternas smärtbeteende genom vilken respons de ger dem. Resultatet beskrev 

vidare att erfarenheten av samverkan mellan klienter sågs som en fördel under 

rehabiliteringen, där andra klienters erfarenheter togs tillvara. Gemenskap med andra som 

befinner sig i en liknande situation som förstår hur det är att leva med långvarig smärta, är ur 

ett klientperspektiv, något även Pietilä Holmner et al. (2018) beskriver som betydelsefullt. 

Resultatet visade att även arbetsgivare och myndigheter sågs som potentiellt stödjande eller 

hindrande samverkanspartners genom att dessa inverkade på vilka förutsättningar som fanns 

för klienternas rehabilitering. Erfarenheten av betydelsen av samarbete med arbetsplats och 

arbetsgivare är också något som Rivano Fischer och Persson (2015) belyser, de betonar att för 

att möjliggöra återgång i arbete är åtgärder på arbetsplatsen utifrån klienternas behov 

betydande och ett samarbete med arbetsplatsen är viktigt under rehabiliteringen. Vidare 

visade resultatet att i samverkan med arbetsgivare och myndigheter var erfarenheten att ibland 

uppstod olika agendor och mål. Arbetsterapeuters upplevelser av målkonflikter lyftes även 

fram i studien av Stenberg et al. (2016) där framställdes etiska dilemman mellan att kunna 

erbjuda jämlik vård till alla kontra att finna klienter som sågs kunna uppfylla målet med 

rehabilitering som syftade till återgång i arbete.  

Resultatet illustrerade att tidiga interventioner hade betydelse för bibehållandet av kapacitet 

och aktivitetsnivå men även för arbetsförmåga. Detta är i linje med Rivano Fischer och 

Persson (2015) som menar att möjlighet att återgå i arbete främjas av tidiga bedömningar och 

interventioner. Arbetsterapeutiska interventioner ska enligt Persson (2014) vara utformade för 

att erbjudas i ett tidigt skede av rehabiliteringsprocessen med klienter med långvarig smärta. 

Persson menar vidare att tidiga arbetsterapeutiska interventioner kan bryta en ogynnsam 
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utveckling av klientens aktivitetsrepertoar. Även Linton (2013) beskriver att tidiga åtgärder är 

av vikt för att förhindra och förebygga att smärta blir långvarig, något som kräver insatser 

från flera professioner. Arbetsterapeuterna såg också att ansvaret för att skapa förutsättningar 

för att klienterna erbjuds lämpliga insatser i så tidigt skede som möjligt är ett gemensamt 

ansvar, som alla involverade yrkesprofessioner har inklusive arbetsterapeuterna. 

METODDISKUSSION  

En kvalitativ design valdes för att fånga arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med klienter i 

arbetsför ålder med långvarig smärta. För att besvara studiens syfte analyserades materialet 

med en kvalitativ manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Denna 

metod valdes då den möjliggör att bidra till en djupare bild av arbetsterapeuternas egna 

erfarenheter av arbete inom primärvård med klienter med långvarig smärta. Studiens syfte har 

besvarats även om resultatet inte är överförbart till primärvård generellt eftersom tillgång till 

arbetsterapeuter inom primärvård varierar i Sverige. Studiens giltighet påverkas av urval och 

antal deltagare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Antalet deltagare i studien har 

bidragit till ett rikt material av erfarenheter av arbete med långvarig smärta och en geografisk 

spridning över landet. Ett större urval av deltagare, från fler landsting/regioner, hade 

möjligtvis kunnat bidra till ytterligare data med en viss variation utifrån arbetssätt, dock fanns 

övervägande likheter i arbetssätt mellan arbetsterapeuterna från de olika landsting/regioner 

som deltog i studien. Deltagarna i studien hade olika lång erfarenhet av arbete med klienter 

med långvarig smärta, dock framkom det vid analys av data att oavsett längd av 

yrkeserfarenhet bidrog samtliga deltagare med ett rikt material för studiens syfte.  

Intervjuer genomfördes både genom personliga möten och via telefon beroende av geografiskt 

avstånd till deltagarna samt deltagarnas val av medium för datainsamling. Valet att genomföra 

intervjuer via telefon innebar fler potentiella deltagare till studien men ett personligt möte 

hade kunnat bidra till möjlighet att fånga in nyanser i deltagarnas kroppsspråk, vilket inte är 

möjligt vid telefonintervju. Då flertalet av intervjuerna genomfördes enskilt av författarna 

användes en intervjuguide som båda författarna utgick ifrån. Detta antas ha bidragit till ett 

stöd men stärkte också författarna att hålla strukturen under intervjuerna och att likvärdiga 

adekvata frågor ställdes utifrån studiens syfte. Författarna har diskuterat om andra metoder för 

datainsamling hade varit lämpligt utifrån syftet med studien. En litteraturstudie hade kunnat 

ge en mer övergripande bild av forskningen men då hade ett bredare fokus behövts, som inte 

specifikt syftade till att beskriva arbetsterapeutens erfarenhet av arbete i primärvård. En 
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enkätstudie hade kunnat nå fler, men där hade inte arbetsterapeuternas erfarenheter fångats in 

på samma nyanserade sätt som vid en intervjustudie. Vidare har författarna genomgående 

beskrivit hur studien successivt har utförts, detta är tillsammans med användandet av citat 

något som stärker studiens validitet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att 

förstärka tillförlitligheten skedde analysarbetet gemensamt av författarna och i kontinuerlig 

samverkan med handledare vilket också kan antas ha ökat resultatets validitet. Samtliga 

forskningsetiska aspekter (Olsson & Sörensen, 2011) som bör beaktas vid studier togs under 

hela arbetets genomförande under beaktande. Deltagarna mottog skriftlig information genom 

det missivbrev som skickades ut vid förfrågan om deltagande i studien samt ombads lämna 

skriftligt samtycke. Muntlig information om studiens syfte och villkor för deltagande gavs 

även i anslutning till de intervjuer som genomfördes. Deltagaren informerades också om 

möjligheten att avsluta sitt deltagande när som helst under studiens genomförande utan att 

anledning behövde anges.   

KONKLUSION 

Resultatet av denna uppsats visar att arbetsterapeuternas arbete i primärvården med klienter i 

arbetsför ålder med långvarig smärta var mångfacetterad. Interventionerna syftade till att öka 

klienternas medvetenhet och kunskap samt ge dem verktyg och strategier för att uppleva 

balans i vardagen, trots smärta. Arbetsterapeuterna arbetade med ett klientcentrerat arbetssätt 

där klientens behov och önskemål var vägledande, men även andra faktorer, som 

förutsättningar i verksamheten, inverkade på val av interventioner. Samverkan med andra 

parter sågs centralt vilket kunde utgöra såväl stödjande som hindrande faktorer för personer 

med långvarig smärta, då andra aktörer kunde ha en annan agenda för syfte och mål. Vidare 

framkom betydelsen av prevention och tidiga interventioner, vilka kunde bidra till bibehållen 

aktivitetsförmåga samt förebygga långvarig frånvaro från arbetslivet. Slutligen anser 

författarna att examensarbetets resultat har bidragit till att belysa arbetsterapeutens roll i 

rehabilitering i primärvård i arbetet med denna klientgrupp. Det finns behov av forskning som 

sätter fokus på arbetsterapi inom primärvård och klienter i arbetsför ålder med långvarig 

smärta.  
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Bilaga 1 

 

    Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie. 

 

Vi är två studenter vid arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet som under 

våren 2018 ska skriva en C-uppsats. Studien fokuserar på vilka interventioner arbetsterapeuter 

inom primärvården använder sig av i arbetet med patienter med långvarig smärta. Långvarig 

smärta avser i denna studie en period av minst tre månader och interventionerna ska rikta sig 

till patienter i arbetsför ålder (18–64 år).   

 

Vi vänder oss därför till Dig som har minst ett års yrkeserfarenhet av praktiskt arbete med 

patienter med långvarig smärta inom primärvården. Deltagande i studien kommer innebära att 

Du får besvara frågor kring de arbetssätt och interventioner som Du använder tillsammans 

med dina patienter.    

                                                                                                                          

Datainsamlingen kommer att ske via intervju, vilken spelas in och beräknas ta 30– 45 minuter 

i anspråk. Intervjun kommer genomföras via personligt möte alternativt via telefon eller 

Skype beroende på det geografiska avstånd som vi har att ta hänsyn till. Informationen 

kommer behandlas konfidentiellt, avidentifieras och användas endast för detta arbete. 

Tillgång till materialet kommer förutom författarna också handledare och ansvarig examinator 

att ha. Materialet kommer efter avslutad studie att förstöras. Den färdiga studien kommer att 

vara tillgänglig och publiceras på Luleå tekniska universitetets bibliotek 

(https://www.ltu.se/ltu/lib) 

Deltagande i denna studie bygger på frivillighet och Du kan när som helst avsluta samarbetet 

utan att behöva uppge något skäl. 

Vi önskar att Du snarast fyller i bifogad svarstalong och vi svarar gärna på övriga frågor eller 

funderingar som Du kan tänkas ha om studien och Din medverkan. Vi kommer att återkoppla 

inom en vecka till Dig om vi inte har mottagit något besked.  

Med vänliga hälsningar 

Arbetsterapeutstudent: Christina Röricksson             Arbetsterapeutstudent: Susanne Ulander 

chrrri-5@student.ltu.se                                               susula-5@student.ltu.se 

Telefon: 070-3351935                                           Telefon: 070-3182954        

 

Handledare: Ann-Charlotte Kassberg, adjungerad lektor i arbetsterapi och förbättringsstrateg, 

Region Norrbotten.     ann-charlotte.kassberg@norrbotten.se         
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Svarstalong/samtyckesformulär  

 

Ja, jag samtycker till att delta i studien…… 

Jag tackar ja till ytterligare information innan jag tar ställning till att delta i studien …...  

Nej, jag tackar nej till att medverka i studien…... 

 

Vi önskar att Du fyller i denna svarstalong om din medverkan och mailar den åter till någon 

av våra mailadresser inom en vecka. Tacksam för svar även om Du väljer att inte deltaga i 

studien. Vi svarar gärna på övriga frågor eller funderingar som Du kan tänkas ha om studien 

och Din medverkan. 

Namn: 

......................................................................................................... 

Arbetsplats: 

................................................................................................. 

Telefon (eventuell tid som passar Dig att bli uppringd) 

..................................................................................................... 

Mail: 

............................................................................................................ 

 

Var god maila svarstalongen som en bifogad fil tillbaka till någon utav oss studenter.  

 

Arbetsterapeutstudent: Christina Röricksson             Arbetsterapeutstudent: Susanne Ulander 

chrrri-5@student.ltu.se                                               susula-5@student.ltu.se 

Telefon: 070-3351935                                           Telefon: 070-3182954      
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Bilaga 2   

Intervjuguide 

 

Övergripande frågor  

Kan Du berätta om hur Du arbetar med patienter som har långvarig smärta? 

Vilka interventioner brukar Du använda Dig av?  

På vilket sätt samarbetar du med andra professioner/yrkesgrupper/andra arbetsterapeuter? 

Vilka resurser och hinder upplever Du finns i arbetet?  

 

Är det något annat du vill tillägga som Du anser är relevant? 

Vid behov av ytterligare information är det möjligt för oss att återkomma till Dig? 

 

Under intervjun kan följdfrågor komma att ställas. 

 

 

 


