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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av förändringar i 
dagliga aktiviteter hos kvinnor med långvarig smärta. Data samlades 
in via semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor, alla över 50 år. 
Kvinnorna fick berätta om sina erfarenheter av förändringar i dagliga 
aktiviteter. Analys av data genomfördes med kvalitativ 
innehållsanalys vilken resulterade i tre kategorier; ”Förändrat 

umgänge och aktiviteter med andra”, ”Utförandet av aktiviteter är 

förändrat” och ”Förändrad aktivitetsrepertoar”. Resultatet visar att 
kvinnorna har slutat utföra vissa aktiviteter samt överlåtit aktiviteter 
till andra personer på grund av att de ställer för stora krav på deras 
fysiska förmåga. Resultatet visar också att de har anpassat kraven i 
aktiviteter och förändrat sitt sätt att utföra dem. Deras erfarenheter 
speglar också ett förändrat socialt umgänge och aktiviteter 
tillsammans med andra. Informanternas sammansättning av olika 
aktiviteter ser annorlunda ut idag där nya aktiviteter och intressen 
tillkommit eftersom andra har förlorats. Resultatet av studien kan 
därför bidra med kunskap om och förståelse för hur dagliga aktiviteter 
kan förändras vid långvarig smärta. 

 
Keywords: changes, chronic pain, daily activities 
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                  Abstract 

The aim of this study was to describe experiences of changes in daily 
activities in women with chronic pain. Data were collected through 
semistructured interviews with seven women, all over 50 years. Data 
were analysed using qualitative content analysis resulting in three 
categories; “Changed social relations and activities with other”, To 

perform activities in a new way” and “Changed repertoire of 

activities”. The result showed that they no longer could perform some 
of their daily activities because they were too demanding for their 
physical ability and other persons had taken over some of their 
activities. Their experiences showed that they were able to perform 
some of their daily activities by making different adaptations. The 
result also showed changes in social relations and activities with other 
persons. Furthermore, the results showed that the informants 
performed other activities today and had found new interests. The 
result of this study can hereby contribute with knowledge and 
understanding of how daily activities can change when living with 
chronic pain.  

Keywords: changes, chronic pain, daily activities
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Dagliga aktiviteter beskrivs inom arbetsterapi som allt vi gör vilket ger struktur samt skapar 

innehåll och mening i vardagen (Canadian Association of Occupational Therapist [CAOT], 

2002; Fisher, 1998; Kielhofner, 2008). Arbetsterapi grundar sig på en övertygelse om att 

meningsfulla aktiviteter bidrar till vår upplevelse av hälsa och välbefinnande När en 

människas hälsa blir påverkad såsom exempelvis vid långvarig smärta kan det medföra att 

denne får svårigheter att engagera sig i och kunna utföra sina dagliga aktiviteter (CAOT, 

2002; Kielhofner, 2008). Det finns forskning som visar att personer med långvarig smärta blir 

begränsade i att utöva sina dagliga aktiviteter och att de genomgår en förändringsprocess där 

de på olika sätt anpassar sig till sin nya situation (Keponen & Kielhofner, 2006; Peolsson, 

Hydén & Sätterlund Larsson, 2000; Mullersdorf, 2002). Det är därför intressant att studera 

hur personer som lever med långvarig smärta blir påverkade i sitt dagliga liv. Denna studie 

inriktar sig mot att beskriva erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter hos kvinnor med 

långvarig smärta.   

 

Långvarig smärta 

Långvarig smärta och akut smärta som är utsträckt i tid är inte samma sak. Det finns 

permanenta förändringar vid den långvariga smärtan, både i nervbanor som förmedlar smärta 

och i andra vävnader. För att smärta skall betecknas som långvarig skall den ha pågått i minst 

tre månader alternativt sex månader. I Sverige har 40-50 % av befolkningen långvarig smärta. 

Av dessa har ¼ - ⅓ svårigheter att hantera sin smärta och dess konsekvenser (Gerdle, 2007). 

International Association for the Study of Pain [IASP] har definierat smärta på följande sätt:  

”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller 

hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Med denna formulering 

definieras således smärta som en subjektiv upplevelse” (Socialstyrelsen, 2001, s. 11). Att 

smärta är en subjektiv upplevelse innebär att den i hög grad påverkas av hur personen mår 

såsom stämningsläge, oro och ångest (Bengtsson, Henriksson & Henriksson, 2007).  

 

De samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i Sverige beräknades år 2003 till 

87,5 miljarder kronor vilket är tre gånger mer än vad cancersjukvården kostar (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). De vanligaste orsakerna till långvarig 

smärta är sjukdomar i rörelseorganen som består av skelett, muskler, senor, ledband och 

ledkapslar. Sjukdomar i rörelseorganen är även den vanligaste orsaken till nedsättning av 

arbetsförmåga, långvarig sjukskrivning och förtidspensionering. Orsakerna till sjukdomar i 
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rörelseorganen är många, men både socioekonomiska faktorer och psykosociala aspekter både 

hos individen och på arbetet har stor betydelse för utvecklandet av smärtor från 

rörelseapparaten (Gerdle, 2007). De vanligaste besvären när det gäller rörelseorganens smärta 

kommer från rygg, axlar och nacke. Diskbråck, ischias eller ryggskott är vanliga orsaker till 

ländryggssmärta. Från kroppens leder kommer broskförslitning och reumatiska sjukdomar 

(Tropp & Löfgren, 2007). Fibromyalgi är också ett vanligt smärttillstånd som förekommer 

hos 2,5 % av den vuxna befolkningen (Bengtsson, Henriksson & Henriksson, 2007). När 

smärtan är dominerande utgör den i många fall ett hinder för personen att kunna utföra de 

dagliga aktiviteterna (Gerdle, 2007) samt medför symtom såsom depression, 

koncentrationssvårigheter, trötthet och sömnstörningar (Gerdle & Gullacksen, 2007). 

Förekomsten av långvarig smärta är högre hos kvinnor än hos män och detta kan bero på att 

kvinnor ofta är dubbelarbetande. De har ett yrke och är oftast huvudansvarig för hemmets 

skötsel. Detta ger ofta symtom som smärta, irritabilitet, trötthet och rastlöshet som i sin tur 

kan öka risken för att utveckla olika smärttillstånd (Gerdle, 2007).  

 

Rehabilitering vid långvarig smärta 

Rehabilitering kan beskrivas som att möjliggöra för en person med fysiska eller mentala 

svårigheter eller en kronisk sjukdom att uppnå maximal funktion i utförandet av de dagliga 

aktiviteterna (Seidel, 2003). Vid långvarig smärta är det viktigt att sätta in en bred 

rehabilitering, det vill säga åtgärder som är såväl fysiska, funktionsrelaterade, medicinska, 

psykologiska, sociala, ekonomiska och arbetslivsinriktade. Att använda ovanstående åtgärder 

i en sammansatt strategi anses som viktigt för att nå ett gott resultat, detta görs inom 

rehabilitering med hjälp av teamarbete mellan olika professioner.  Förhoppningen om att bli 

bättre finns hos de flesta personer med långvarig smärta.  Rehabiliteringsteamets uppgift är 

därför att hjälpa personen att acceptera de nya förutsättningarna och stärka denne i arbetet 

med att utveckla nya möjligheter och färdigheter (Rivano, 2007). Arbetsterapeutens roll inom 

rehabiliteringen är att möjliggöra för personer att kunna engagera sig i de aktiviteter de vill 

och behöver (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2004).  Arbetsterapeuten kan 

använda sig av olika metoder för att utreda och samla information om personen, såsom 

exempelvis intervjuer där personen själv berättar om sin tidigare och nuvarande 

aktivitetssituation, hur smärtan påverkar det dagliga livet och vad denne vill och behöver 

kunna göra samt observationer av personens aktivitetsutförande (Liedberg & Henriksson, 

2007; Seidel, 2003). Arbetsterapeuten kan därefter sätta in åtgärder som exempelvis att 
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anpassa den fysiska miljön, prova ut hjälpmedel och stödja personen i att lära in nya strategier 

för sitt aktivitetsutförande. För att rehabiliteringen skall vara effektiv krävs att personen är 

delaktig i målsättning och planering av åtgärder så att de utgår från personens upplevelse av 

sin situation. Målen skall också vara realistiska, tidsbegränsade och mätbara (Liedberg & 

Henriksson, 2007). 

 

Dagliga aktiviteter 

Inom arbetsterapi beskrivs aktiviteter som vanliga, familjära sysslor som människor gör varje 

dag, vilka kan bli namngivna och beskrivna för andra. Aktivitet är ett mänskligt behov och en 

källa för hälsa, syfte och mening i våra liv. Genom att delta i aktiviteter uppnås en struktur 

och balans i tillvaron samt en upplevelse av välbefinnande (CAOT, 2002; Kielhofner, 2004). 

Teoribildning inom arbetsterapi beskriver vidare att dagliga aktiviteter utförs i specifika 

kontexter. Miljön beskrivs och består av flera olika dimensioner däribland en fysisk, social, 

kulturell och samhällelig. Vi engagerar oss livet igenom i olika aktiviteter och vårt 

aktivitetsutförande är resultatet av det dynamiska samspelet mellan person, miljö och aktivitet 

(CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). Människan beter sig på ett bestämt sätt dag efter dag och 

följer egna mönster och rutiner. Hur en individ tänker på och beskriver en aktivitet är 

signifikant för både dess utförande och den mening personen tillskriver aktiviteten. 

Utförandet av en aktivitet är också beroende av personens färdigheter samt 

utförandekomponenter (Kielhofner, 2008). En persons färdigheter att utföra aktiviteter 

beskrivs i form av motoriska-, process-, kommunikations- och interaktionsfärdigheter och 

utgör de minsta observerbara handlingarna av ett aktivitetsutförande. Utförandekomponenter 

utgörs av kroppsfunktioner och kroppsstrukturer vilka tillsammans påverkar en persons 

möjligheter och förmåga att använda sina färdigheter och utföra aktiviteter (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2002).  

 

Att leva med långvarig smärta 

När en person lever med långvarig smärta är det viktigt att lära känna sin kropp och vara 

uppmärksam på sin smärta, för att lära sig hur det egna smärtmönstret ser ut. Det är viktigt att 

veta när och om smärtan förändras och i vilken aktivitetssituation. Om de dagliga 

aktiviteterna ger ökad smärta och skapar begränsningar i utförandet är det lätt att själva 

meningen med aktiviteten förloras (Peolsson et al., 2000). Enligt Kielhofner (2004) kan 

begränsningar i aktivitetsutförande eller förlust av betydelsefulla aktiviteter leda till en 

minskad livskvalitet. Vidare beskriver Peolsson et al. (2000) att smärtan är nära 
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sammankopplad med personen och blir som en ständig följeslagare i det dagliga livet. 

Keponen och Kielhofner (2006) beskriver också smärta som en ständig följeslagare och 

menar vidare att det är personens livssyn som är det avgörande, inte själva smärtan när 

personen väljer vilka aktiviteter som skall utföras. Att leva med långvarig smärta kräver att 

personen hela tiden anpassar sig till olika situationer. Förändringar behöver ofta genomföras 

både när det gäller anpassning av aktiviteter som skall utföras men personen behöver också gå 

igenom en mental förändringsprocess. Ett exempel på en mental förändringsprocess är den då 

personen måste acceptera sin nya identitet i den livssituation som uppstått. Ofta genomgås en 

lång tid av kaos och krisreaktioner innan någon form av accepterande kan uppnås (Burell & 

Stensman, 2007). 

 

Förändringar i dagliga aktiviteter 
 

Forskning har visat att möjligheterna att utföra de dagliga aktiviteterna blir mer eller mindre 

begränsade eftersom smärtan kan variera (Peolson et al., 2000). Smärta är subjektivt och den 

person vars livsberättelse karaktäriserats av engagemang i aktivitet fortsätter gärna med 

aktiviteter även då smärtan blivit en del av det dagliga livet. Det finns också en naturlig 

förändring hos personers delaktighet i olika aktiviteter under deras livstid (Keponen & 

Kielhofner, 2006; Law, Steinwender & Leclair, 1998). Det finns studier som visar att det mest 

frekventa problemet för personer med långvarig smärta är att de inte har en tidsmässig balans 

mellan arbete, fritid och vila. Smärtan påverkar inte bara aktiviteternas utförande utan också 

hur tiden delas upp mellan aktiviteterna (Keponen & Kielhofner, 2006; Müllersdorf, 2002). 

En persons uppfattning av vad som är balans påverkas av kulturella skillnader och 

omgivningens krav samt individens egna förväntningar (CAOT, 2002). Den kulturella roll 

smärtan har i personens liv har också betydelse för hur smärtan uppfattas (Keponen & 

Kielhofner, 2006).  

 

Forskning visar att många personer väljer att behålla sina tidigare aktiviteter i så stor 

utsträckning som möjligt efter att ha drabbats av en funktionsnedsättning trots att det leder till 

en ökad smärta. En anledning till detta är att personerna upplever aktiviteterna som värdefulla 

och att de ger dem livstillfredställelse (Keponen & Kielhofner, 2006). Det finns också ett 

antal studier som belyser den sociala miljöns betydelse för att kunna engagera sig i och utföra 

meningsfulla aktiviteter för personer med olika funktionshinder (Nyman & Larsson Lund, 

2007; Isaksson, Lexell & Skär, 2007). Resultatet av dessa studier visar hur ett engagemang i 
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dagliga aktiviteter är möjligt eftersom andra personer skapar motivation till samt främjar 

aktivitet och delaktighet genom olika assisterande handlingar. Det finns även studier i 

arbetsterapi som påvisar att förlorade aktiviteter leder till ökad stress, fysiologiska 

förändringar och minskad hälsa (Keponen & Kielhofner, 2006; Law et al., 1998). 

Förändringar i dagliga aktiviteter kan också styras av en mer begränsad ekonomi. Att inte ha 

ett arbete innebär att personerna får en lägre inkomst, vilket i sin tur medför minskade 

möjligheter att delta i aktiviteter (Hagedorn, 2004; Holmström, Eklundh & Ohlsson, 1999). 

En följd av att förlora sitt arbete kan också vara att livet lätt blir meningslöst och utan känsla 

av engagemang (Hagedorn, 2004). En stor del av det sociala livet är på arbetsplatsen 

tillsammans med arbetskamrater, där vi också har en grupptillhörighet och en identitet 

(Svenning, 1993). 

 

Sammantaget visar denna litteraturgenomgång att livet förändras vid långvarig smärta och att 

personer som drabbas på olika sätt genomgår en förändringsprocess för att kunna leva ett så 

tillfredsställande liv som möjligt och kunna utföra de dagliga aktiviteter som är viktiga och 

meningsfulla för dem. Det finns dock enligt författarnas kännedom brister i kunskapen om hur 

kvinnor med långvarig smärta erfar förändringar i sina dagliga aktiviteter. Eftersom nära 

hälften av Sveriges befolkning idag lever med långvarig smärta och merparten av dem är 

kvinnor är det intressant att närmare studera detta område. Betydelsen av denna studie kan 

vara att arbetsterapeuter och andra professioner får ökad kunskap om och förståelse för hur 

kvinnor med långvarig smärta resonerar kring de förändringar som sker i deras dagliga 

aktiviteter. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter hos 

kvinnor med långvarig smärta. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Holloway och Wheeler (1998) beskriver den 

kvalitativa ansatsen som lämplig för att studera erfarenheter av olika fenomen. Data samlades 

in via semistrukturerade intervjuer (Holloway & Wheeler, 1998) samt analyseras utifrån 

kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och Lundman (2003). 



7 
 

Undersökningsgrupp 

Till den aktuella studien genomfördes att ändamålsenligt urval. Patton (1990) beskriver att ett 

ändamålsenligt urval ger författarna möjlighet att söka informanter som kan ge information 

som svarar mot studiens syfte. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att kvinnorna 

skulle vara mellan 20 till 65 år, ha långvarig smärta och inte vara yrkesverksam. Dessa 

kriterier valdes i syfte att få en grupp där personerna kunde beskriva en förändring avseende 

deras dagliga aktiviteter. Undersökningsgruppen bestod av sju informanter över 50 år. 

Samtliga hade en diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen som orsakade långvarig smärta. 

Två av informanterna var ensamboende och fem levde tillsammans med make eller sambo. 

Ingen av informanterna hade hemmaboende barn.  

Procedur 

För att söka personer som kunde delta i studien sökte författarna efter smärtföreningar i hela 

Sverige via Internet. Det visade sig att Svenska Smärtföreningen lagts ner. Med anledning av 

detta valde författarna att söka efter representativa föreningar, oberoende av diagnos, där 

deltagarna har långvarig smärta. Författarna fick muntlig kontakt med en person på 

Reumatikerförbundet och fick inbjudan att komma och ge information om den aktuella 

studien vid starten av en studiecirkel om smärta. Till studiecirkelledaren lämnades förfrågan 

om förmedling av kontakt (bilaga 1) ut. Vid det andra studiecirkeltillfället, en vecka senare, 

lämnades informationsbrev ut (bilaga 2) och svarstalong (bilaga 3). Deltagarna i studiecirkeln 

informerades om att de som var intresserade av att delta i studien och ville bli kontaktade av 

författarna kunde lämna svarstalongen i en låda som författarna hämtade när studiecirkeln var 

avslutad för dagen. Sex kvinnor som deltog i studiecirkeln valde att bli kontaktade och tid 

bokades via telefon för en intervju. Författarna valde att söka ytterligare informanter till 

studien för att kunna erhålla ett material rikt på erfarenheter. Därmed skickades ytterligare 

fyra informationsbrev ut (bilaga 4) med förfrågan om medverkan i studien. Dessa skickades 

till de fyra kvinnor som var anmälda till studiecirkeln men som inte var närvarande vid 

informationsträffen. Informationsbreven distribuerades av studiecirkelledaren. En kvinna 

godkände att bli kontaktad genom att skicka in svarstalongen (bilaga 3) i bifogat svarskuvert. 

Hon kontaktades därefter per telefon och tid för intervju bokades.  

Datainsamling 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och fokuserade kring några frågeområden 

(bilaga 5) vilka informanterna fick ta del av innan intervjun. Informanterna fick fritt berätta 

om sina erfarenheter utifrån dessa frågeområden. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor 
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för att få mer information som svarade mot syftet. Fyra av intervjuerna genomfördes på 

Reumatikerförbundet, två av intervjuerna genomfördes på studiecentrat i närliggande 

kommun och en intervju genomfördes i informantens hem. Intervjuerna varade mellan 28 – 

65 minuter, spelades in och skrevs därefter ut ordagrant. Enligt Holloway och Wheeler (1998) 

är semistrukturerade intervjuer lämpliga för att samla in data om erfarenheter, tankar och 

känslor.  

Analys av data 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2003) 

innebär den kvalitativa innehållsanalysen att det manifesta innehållet, det vill säga det som 

direkt uttrycks i texten är det som analyseras. Inledningsvis läste författarna intervjutexterna 

flera gånger var för sig, för att få ett helhetsintryck av materialet. Därefter söktes menings- 

bärande enheter i form av nyckelord och fraser utifrån syftet att beskriva erfarenheter av 

förändringar i dagliga aktiviteter hos kvinnor med långvarig smärta. De meningsbärande 

enheterna kodades sedan i varje intervju för sig. Exempel på koder var: har mindre ork, 

trötthet, måste ha hjälp, svårigheter att handla och värt värken. Författarna jämförde koder 

mellan varandra i syfte att stärka trovärdigheten och där olikheter fanns diskuterades till dess 

överensstämmelse nåddes. Därefter genomfördes resterande analysarbete gemensamt av 

författarna. Koderna från alla intervjuer jämfördes och grupperades till preliminära kategorier. 

Exempel på kategorier i detta skede av analysen var: gör samma saker men i mindre skala, 

aktiviteter som prioriteras trots att de ger problem, orkar inte som förut, kan inte och det 

sociala livet har förändrats. Analysarbetet fortsatte med att jämföra kategorierna och se 

likheter och skillnader. Slutligen resulterade analysen i tre kategorier som utgör studiens 

resultat och illustreras med citat från informanterna. Under det inledande analysarbetet läste 

och kodade även handledaren två intervjutexter och en diskussion om samstämmighet ägde 

rum.  

Etiska överväganden 

Alla kvinnor var anonyma för författarna fram till dess att de godkänt att bli kontaktade. 

Informanterna fick information om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avsluta sitt deltagande närhelst de ville utan att ange något skäl till detta. De 

informerades även om att allt material behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen i studien 

skall kunna identifieras, varken ort, namn eller andra kännetecken som kan identifiera 

informanterna skulle skrivas. Informationen gavs vid tre tillfällen: skriftligt i informationsbrev 

(bilaga 2 alternativt bilaga 4), vid telefonkontakt för bokningen av intervjun och vid själva 
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intervjutillfället. För de kvinnor som träffades på studiecirkeln gavs även informationen vid 

det första besöket. Informanterna delgavs även vid dessa tillfällen att endast författarna skulle 

avlyssna inspelningen av intervjun samt ha tillgång till namnuppgifter. Information gavs även 

om att intervjuutskrifterna skulle kunna läsas av handledaren och att allt material kommer att 

förstöras efter att studien blivit godkänd. För att informanterna inte skulle känna press från 

övriga deltagare i studiecirkeln att delta så ställdes svarslådan på undanskymd plats så att de 

som valde att lämna svarstalongen kunde göra det utan att bli sedda. Författarna var väl 

medvetna om att en intervju kan väcka tankar och känslor hos informanterna. Detta kan 

upplevas negativt och jobbigt. Om informanterna upplevde obehag av intervjun eller fick 

funderingar över något så erbjöds de att kontakta författarna. De skulle ha kunnat erbjuda dem 

samtal eller gett rådet att vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Enligt Holloway och 

Wheeler (1998) kan många människor i och med sitt berättande, och att någon lyssnar till 

dem, känna någon slags mening i sitt lidande. Detta var författarnas förhoppning med denna 

studie, att informanterna skulle känna att någon lyssnade till dem och att de kände att de gav 

författarna en förståelse för hur deras dagliga aktiviteter förändrats. Förhoppningen var att 

denna studie skulle ge kunskap och förståelse till såväl yrkesverksamma arbetsterapeuter som 

studenter för hur kvinnor med långvarig smärta förändrar sina dagliga aktiviteter. Detta kan i 

sin tur användas som stöd och rådgivning vid arbete med kvinnor med långvarig smärta och 

deras familjer. Författarna ansåg att de positiva aspekterna överväger de negativa, därför 

genomfördes denna studie. 

Resultat 
Huvudresultatet av analysen visar att de dagliga aktiviteterna på olika sätt har förändrats för 

dessa kvinnor vilket formade tre kategorier ”Förändrat umgänge och aktiviteter med andra”, 

”Utförandet av aktiviteter är förändrat” och ”Förändrad aktivitetsrepertoar”. 

Informanternas erfarenheter visar å ena sidan att det sociala umgänget och aktiviteter 

tillsammans med andra har minskat eftersom de inte längre orkar planera och förbereda 

gemensamma aktiviteter som tidigare samt att de inte längre har förmågan att utföra vissa 

aktiviteter. Å andra sidan har de funnit ett nytt umgänge som möjliggör samvaro och 

gemensamma aktiviteter. Av informanternas beskrivningar framkommer också att de på olika 

sätt anpassat kraven i aktiviteter eller genomfört förändringar i miljön vilket möjliggjort för 

dem att fortsatt kunna utöva sina dagliga aktiviteter. Resultatet visar även att informanterna 

fått en förändrad sammansättning av dagliga aktiviteter eftersom de fått sluta med vissa 

aktiviteter på grund av sin begränsade kapacitet samtidigt som de funnit nya intressen och 
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idag utövar andra aktiviteter än vad de tidigare gjort. Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av de olika kategorierna med citat från informanterna.   

 

Förändrat umgänge och aktiviteter med andra 

Denna kategori handlar om hur informanternas umgänge och de aktiviteter som de gör 

tillsammans med andra har förändrats. Deras erfarenheter reflekterar hur personer i deras 

tidigare umgängeskrets inte längre finns kvar, samtidigt som de utvecklat nya kontakter och 

ett umgänge tillsammans med andra personer bland annat genom intresseföreningar.   

 

Informanternas erfarenheter speglar att utövandet av gemensamma aktiviteter tillsammans 

med vänner och bekanta har förändrats i stor utsträckning, ”det här med den sociala biten… 

den är ju helt annorlunda” som en av informanterna beskriver det. Deras erfarenheter 

reflekterar att de ibland väljer att umgås med andra och delta i gemensamma aktiviteter trots 

att det medför en ökad smärta efteråt medan de vid andra tillfällen avstår detsamma på grund 

av de ökade besvär som följer. Å ena sidan visar informanternas erfarenheter att det idag 

krävs mycket mer planering inför gemensamma aktiviteter och umgänge med andra som 

exempelvis att hålla en middagsbjudning. Detta uppges vara en anledning till att de väljer bort 

bjudningar och undviker fester i stor utsträckning. Å andra sidan kan den sociala 

gemenskapen och gemensamma aktiviteter upplevas som värdefulla vilket gör att 

informanterna väljer den ökade påfrestningen det medför vilket kan beskrivas med följande 

citat;  

 

”.. så det är ju det man får välja mellan jämt då, ska jag göra det 

här ja då blir jag dålig, jamen okej då. Som att gå på fest till 

exempel, vi var på fest i lördags och jag fick så jäkla ont i ryggen 

och nacken å.. så klockan elva fick vi gå hem, kom dit halv sju. Ja 

så var jag ju dålig dan därpå, men jag fick ju vara där ett tag, så 

då får man ju se det som en positiv sak.” 

 

Av informanternas erfarenheter framkommer också att de tvekar inför att vistas i miljöer och 

lokaler där det är många människor och en hög ljudnivå eftersom de upplever sig mindre 

stresståliga och får svårt att koncentrera sig. Detta har medfört att vissa gemensamma 

aktiviteter har minskat. Exempelvis berättar en kvinna att hon inte orkar fokusera på att 

samtala under en middag med vänner på restaurang om det är för många personer som pratar. 

Informanterna beskriver även att de fått ett minskat umgänge och att de förlorat kontakten 

med vissa personer på grund av att de inte längre klarar av att utföra aktiviteter de tidigare 
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gjort tillsammans. Som exempel beskriver en kvinna att hon förlorat umgänget med tidigare 

vänner på grund av att hon inte kan gå på dans längre. Informanternas erfarenheter avspeglar 

tydligt hur smärtan tar mycket av deras ork och energi. Emellanåt så orkar de inte alls vara 

sociala och umgås med andra, smärtan tar så mycket kraft att det inte finns energi till annat än 

att bara finnas till. Situationer där de förväntas att vara sociala undviks därför. En kvinna 

berättar exempelvis att hon ibland undviker att gå ut i sin trädgård eftersom hon då förväntas 

samtala med grannar eller bekanta som passerar förbi. Deras erfarenheter speglar dock att det 

trots förändring i möjligheter att utöva gemensamma aktiviteter finns vänner som fortfarande 

är en del i deras umgänge idag. Att dessa personer fortfarande finns kvar i umgängeskretsen, 

menar informanterna, handlar om att det finns en förståelse för deras situation och att de 

därmed kan utöva aktiviteter på lika villkor. Exempel som informanterna ger är att kunna gå 

undan och vila vid behov eller att delta en kortare stund och avbryta när de inte orkar mer. 

 

Reumatikerföreningen och andra intresseföreningar har inneburit dels ett nytt umgänge och 

dels ett nytt sätt att umgås exempelvis att träffas under dagtid när orken är större. 

Informanternas erfarenheter visar att de känner sig accepterade och får en förståelse från 

andra som befinner sig i liknande situationer vilket innebär att de inte behöver anstränga sig 

utan kan vara sig själva. I föreningarna möter de människor som delar deras erfarenheter kring 

hur det är att leva med smärta. Detta ger enligt informanterna en förståelse för deras 

livssituation vilket de upplever att andra i deras omgivning inte har på samma sätt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas sociala umgänge och aktiviteter 

tillsammans med andra har förändrats där deras erfarenheter speglar både förlorade och nya 

kontakter. Å ena sidan har de inte ork att umgås eller att göra saker tillsammans med andra 

som tidigare vilket har medfört ett minskat eller förlorat umgänge med tidigare 

umgängeskrets. Å andra sidan har vissa relationer förstärkts eller tillkommit.  

 
Utförandet av aktiviteter är förändrat  

Denna kategori beskriver olika anpassningar som informanterna genomfört för att fortsatt 

kunna utöva sina dagliga aktiviteter. Deras erfarenheter reflekterar att de fått förändra sina 

vanor och rutiner samt på olika sätt ta stöd från omgivningen för att fortsatt kunna utföra vissa 

aktiviteter. Av deras beskrivningar framkommer också att de har omvärderat sina tidigare 

krav på hur olika uppgifter och aktiviteter skall genomföras framförallt gällande hemmets 

skötsel.   
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I många av de aktiviteter som informanterna tidigare utfört självständigt behöver de idag hjälp 

av andra personer. Av deras beskrivningar framkommer att det handlar om fysiskt krävande 

uppgifter eller aktiviteter relaterat till hemmets skötsel såsom exempelvis att bära hem 

matvaror, bära tvättkorgen, hänga tvätt eller tyngre städning som fönsterputsning. Likaså 

beskriver de att de behöver assistans av andra personer för att kunna utöva sina intressen. 

Deras erfarenheter avspeglar här betydelsen av att andra personer i deras nära omgivning 

såsom make, sambo eller vänner tar över fysiskt krävande uppgifter som de inte längre kan 

utföra själva för att på så vis ändå kunna bibehålla sitt intresse. En kvinna beskriver 

exempelvis att hon får hjälp med att bära tunga krukor eller att gräva i jorden när de är dags 

för plantering och på så vis kan hon fortfarande behålla sitt trädgårdsintresse. Det är dock inte 

alltid helt enkelt att behöva hjälp av andra. Av informanternas berättelser framkommer också 

att det kan upplevas frustrerande att vara beroende av hjälp med sådant de tidigare klarat 

själva. En av informanterna beskriver det så här: 

 
”…jag har gjort allting förr alltid klarat mig själv aldrig bett om 

hjälp… det är det svåraste… att be om hjälp… de är svårt det har 

jag inte lärt mig än jag försöker jag är inne och jobbar på de nu 

men de är jättesvårt… att be…” 

 

Informanternas erfarenheter avspeglar också att allt de gör idag tar mycket längre tid än vad 

det gjort förut. De orsaker informanterna uppger till detta är att de nu måste göra saker i ett 

långsammare tempo samt att de behöver ta pauser eller dela upp aktiviteter i olika moment på 

grund av sin smärta och nedsatta ork. Att inte orka som förut upplevs som jobbigt och 

frustrerande av informanterna och är en av de främsta anledningar till att de inte kan utföra 

sina dagliga aktiviteter som tidigare. En av informanterna beskriver det så här: 

 
”… just på orken å just att man inte orka det är ju väldigt stor 

skillnad, just med vad man ska göra, alla sysslor, att man inte 

orka så länge som man gjorde förut” 

  
Av denna anledning hinner de inte heller med allt som de tidigare gjort vilket har inneburit att 

de varit tvungna att omvärdera sina tidigare krav på hur exempelvis hemmet ska skötas. Deras 

erfarenheter visar här att kraven på hur ofta och hur noga det exempelvis ska städas har 

minskat. Att dela upp aktiviteter i mindre moment är enligt informanterna en strategi de 

utvecklat för att möjliggöra fortsatt utförande av dessa aktiviteter. Det kan exempelvis handla 

om att göra småinköp i affären istället för att storhandla eller att ta flera korta promenader 

istället för ett längre motionspass.   
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Att planera inför sina aktiviteter är en strategi som enligt informanterna gör dem förberedd 

inför eventuella omständigheter som kan inträffa. Att exempelvis alltid ta med sig 

mobiltelefonen för att kunna ringa efter assistans eller att ha med sig hjälpmedel som kan 

behövas när de går bort är några exempel som informanterna berättar om. Av deras 

beskrivningar framkommer också att de planerar in vila under dagen för att orka med 

aktiviteter på kvällen. Överhuvudtaget så krävs det mer vila under dagarna idag än de gjorde 

förut för att orka med de dagliga aktiviteterna. En anledning till detta är enligt informanterna 

att deras nattsömn har försämrats, de sover oroligare och blir ofta väckta av smärtan. Deras 

erfarenheter speglar också svårigheter att planera sin tillvaro eftersom det finns variationer i 

smärtan som de inte styr över. Dessa skiftningar kan enligt informanterna medföra att de 

ibland måste ta dagen som den kommer. Av deras berättelser framkommer också att de måste 

välja och prioritera vad de ska göra eftersom deras ork och energi är begränsad. För att kunna 

engagera sig i det som upplevs meningsfullt beskriver informanterna att de får prioritera bort 

andra saker eller att de får ta medicin för att kunna göra sådant som de vet kommer att orsaka 

en ökad smärta efteråt.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna har förändrat sitt utförande av aktiviteter där 

vissa aktiviteter inte utförs i samma utsträckning eller tempo som tidigare. Det framkom även 

ett ökat behov av att planera inför sina aktiviteter samt välja och prioritera vad som ska 

genomföras. Vidare visade deras erfarenheter att de idag är i behov av stöd från andra för att 

kunna utöva sina dagliga aktiviteter.  

 

Förändrad aktivitetsrepertoar 

Denna kategori handlar om att informanterna fått en annan sammansättning av dagliga 

aktiviteter mot hur det tidigare varit. Resultatet visar att det finns aktiviteter som 

informanterna inte längre kan utföra och därmed har varit tvungna att sluta med eller välja 

bort. Deras erfarenheter avspeglar att det framförallt handlar om fysiskt krävande aktiviteter 

som ställt för stora krav på deras förmåga. Av deras beskrivningar framkommer att det både 

är aktiviteter som varit deras intressen men även aktiviteter som behöver utföras till exempel i 

relation till hemmets skötsel. Samtliga informanter berättar också att de inte längre 

yrkesarbetar vilket beskrivs som en stor förändring i deras vardag. Deras erfarenheter visar 

även att de funnit nya aktiviteter och intressen som de har möjlighet att utöva eftersom andra 

aktiviteter har försvunnit ur deras repertoar. 
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 Av resultatet framkommer att många av informanterna fått sluta med vissa aktiviteter på 

grund av deras begränsade förmåga. Informanternas erfarenheter visar att det framförallt 

handlar om tyngre aktiviteter relaterat till hemmets skötsel såsom exempelvis att dammsuga, 

skura golv, piska och skaka mattor samt uppgifter som innebär att bära och lyfta tyngre 

föremål, exempelvis stekpanna och kastruller. Av deras beskrivningar framkommer också att 

de fått sluta med fysiskt krävande aktiviteter utomhus såsom snöskottning och gräsklippning. 

Informanternas erfarenheter återger en känsla av att deras värld har krympt. Av deras 

beskrivningar framkommer hur svårt det är att acceptera att inte längre klara av saker som de 

tidigare gjort. Detta är också något de beskriver som frustrerande vilket kan illustreras på 

följande sätt:  

 
”… de är frustrerande fruktansvärt… fruktansvärt när man har 

klarat sig själv tidigare alltid gjort allting själv som man har velat 

samtidigt blir man lika frustrerad då när man inte kan göra saker 

som man… borde klara av…” 

 
Att inte längre kunna utföra aktiviteter innebär i vissa fall att någon annan utför dem istället. 

Informanternas erfarenheter visar även här att det kan vara svårt att acceptera att någon annan 

utför sysslor som tidigare varit ens ansvar likaså att resultatet av aktiviteten inte blir 

detsamma.  

 

Informanternas erfarenheter visar att de har fått avstå ifrån det ena fritidsintresset efter det 

andra på grund av deras begränsade fysiska förmåga. Det kan vara aktiviteter som till exempel 

handarbete, skidåkning och dans. Av deras beskrivningar framkommer att deras hälsa och 

kondition har påverkats negativt av att de inte längre kan utföra fysiska aktiviteter som 

tidigare. För att öka sitt välbefinnande har informanterna försökt att finna nya motionsformer. 

Qiugong är ett exempel och även fast de uppger svårigheter med att göra alla rörelser så 

känner de sig tillfredsställda för att de har deltagit och gjort det de kan. Andra exempel på 

motionsformer informanterna beskriver att de börjat med är styrketräning och 

vattengymnastik. I dessa aktiviteter kan de hitta rätt nivå på träningen och anpassa den efter 

deras dagsform för att må bra. Informanternas erfarenheter avspeglar också att de idag gör 

saker som ger dem ett psykiskt välbefinnande. Av deras beskrivningar framkommer att det 

handlar mycket om att unna sig saker något de beskriver att de inte gjort tidigare i samma 

utsträckning. Exempel som informanterna ger är att åka till staden och titta i affärer eller att 

sätta sig på ett café för att bara se på människor som passerar. Det kan också vara att lägga sig 

i badkaret med tända ljus och bara njuta att vattnets värme. Deras erfarenheter visar även att 
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deltagande i sociokulturella aktiviteter såsom att gå på bio, konsert eller teater är aktiviteter 

som de idag gör i större utsträckning än tidigare och som också idag har en annan mening. 

Deras erfarenheter reflekterar här att dessa aktiviteter ökar deras välmående och ger dem 

något positivt i tillvaron eftersom smärtan begränsat deras möjligheter att utöva sina tidigare 

intressen. Alla informanterna betonar hur viktigt det är att söka sådant som de mår bra av att 

göra, något som stärker deras mentala mående och en kvinna säger så här:  

 
”… för när man gör roliga saker så glömmer man bort sin 

smärta…”.  

 
Av informanternas beskrivningar framkommer att samtliga har yrkesarbetat heltid men fått 

sluta arbeta på grund av sin smärtproblematik. De har alla olika erfarenheter av perioder med 

sjukskrivningar och deltidsarbete bakom sig. Att inte längre kunna gå till sitt arbete upplevs 

av alla informanter som förlust av en värdefull aktivitet och en kvinna beskriver det så här: 

”… för de finns ju en brist i mitt liv va å de är ju att jag inte kan arbeta…”. Det har varit svårt 

att acceptera denna aktivitetsförlust och det beskrivs av en informant med följande citat: ”… 

jag orkade inte det var bara så jag var tvungen att acceptera det…”. Idag kan de dock se sin 

situation på ett annat sätt och flertalet av informanterna berättar att de känner en lättnad över 

att inte behöva stressa iväg på morgonen. Att inte längre arbeta har enligt informanterna också 

medfört att de har mer tid till andra aktiviteter och de beskriver att de idag kan använda mer 

tid för de intressen och aktiviteter de fortfarande kan utöva. De beskriver dock en saknad av 

arbetet och negativa aspekter det medför att inte arbeta såsom en försämrad ekonomi och 

förändrade dagliga rutiner. En av informanterna berättar att hon fortfarande kan uppleva en 

saknad över att inte arbeta och känner att hon förlorat en viktig del av sin identitet trots att 

hon är medveten om att hon inte skulle klara av att gå tillbaka i arbete. Att informanternas 

sammansättning av olika aktiviteter har förändrats framkommer tydligt av deras beskrivningar 

och deras erfarenheter visar att de försöker blicka framåt och se positivt på saker de idag kan 

utföra i stället för att blicka bakåt och gräma sig över de aktiviteter som de har förlorat.     

 

Sammanfattningsvis kan sägas att sammansättningen av informanternas dagliga aktiviteter har 

förändrats. De har slutat med många av de aktiviteter som är fysiskt krävande och har istället 

funnit nya aktiviteter och intressen som de idag klarar av att utföra med sin begränsade 

kapacitet. En stor förlust har varit att sluta arbeta medan vinsten är att de kan ägna mer tid åt 

andra aktiviteter och intressen. Deras erfarenheter visar också att de funnit ny mening i 

aktiviteter som de idag prioriterar för sitt välmående.  
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Diskussion 
Resultatet av studien visar att det sociala umgänget blivit påverkat i stor utsträckning. För 

informanterna i denna studie har det sociala umgänget till stor del påverkats på ett negativt 

sätt sedan smärtan blev en del av deras dagliga liv. De orkar inte umgås med släkt och vänner 

på samma sätt som förut. De vet heller aldrig i förväg hur de kommer att må och de måste 

alltid göra ett val, om festen, middagen eller släktkalaset är värt den smärta som blir påföljden 

av att delta.  

 

Av resultatet framkommer att informanternas umgänge och aktiviteter tillsammans med andra 

har minskat eller helt förlorats. I likhet med detta beskriver Gullaksen (2007) att det sociala 

nätverket ofta minskar för personer med långvarig smärta. Resultatet speglar dock att det även 

tillkommit nya personer i informanternas sociala nätverk. Det är framförallt via 

intresseföreningar som de har fått ett nytt umgänge tillsammans med andra personer i 

liknande situationer med vilka de kan dela erfarenheter och få en förståelse för sin situation. 

Detta beskrivs även av Schwartzberg (2003) som beskriver att erfarenheter och upplevelser 

kan delas med andra genom att delta i en grupp där deltagarna kan dela med sig av tips och 

råd om anpassningar som kan underlätta i vardagen. Som arbetsterapeut kan man använda sig 

av gruppdynamiska aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel, sammansättningen av 

aktivitetsgrupperna kan dels styras utifrån diagnos dels utifrån specifik frågeställning. 

 

Studiens resultat visar att personer i informanternas sociala miljö var viktiga för deras 

utförande av dagliga aktiviteter. Deras erfarenheter avspeglar ett behov av hjälp och assistans 

för att kunna utföra vissa aktiviteter. Likaså framkommer att andra personer har tagit över 

vissa uppgifter för att möjliggöra för informanterna att fortsatt kunna engagera sig i dessa 

aktiviteter trots att de inte längre klarar att utföra alla ingående moment. Den sociala miljöns 

betydelse för att kunna engagera sig i och utföra olika aktiviteter har belysts i ett flertal studier 

tidigare (Keponen & Kielhofner, 2006; Isaksson et al., 2007; Nyman & Larsson Lund, 2007). 

Även teorier i arbetsterapi beskriver att den sociala miljön har betydelse för en persons 

dagliga aktiviteter och kan såväl främja som utgöra hinder för utförandet av dessa (CAOT, 

2002; Kielhofner, 2004; Kielhofner, 2008). Resultatet av den aktuella studien kan därför bidra 

med stöd för den sociala miljöns betydelse för aktiviteter hos personer med långvarig smärta.  
 

Resultatet av studien reflekterar också att informanterna valt att behålla aktiviteter som är 

viktiga för dem trots att de får en ökad smärta. Likaså visar deras erfarenheter att de funnit 
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nya aktiviteter som skapar mening och välbefinnande i deras liv trots att de fått sluta med 

många av sina tidigare aktiviteter. Arbetsterapi (AOTA, 2002; Fisher, 1998 & Kielhofner, 

2008) grundar sig på en övertygelse om att meningsfulla aktiviteter bidrar till upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande. Även studier (Hvalsoe & Josephsson, 2003; Persson, Erlandsson, 

Eklund & Iwarsson 2001) beskriver de aktiviteter som är en integrerad del av en persons 

aktivitetshistoria som meningsfulla. Informanterna i denna studie beskriver känslan av glädje 

som kommer efter att de utfört aktiviteter som de vill utföra. Alsaker & Josephsson (2003) 

fann i sin studie att när personer som nästan gett upp sina meningsfulla aktiviteter klarar av en 

aktivitet de vill utföra så känner de glädje och stolthet. Det är därför angeläget att 

arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat (CAOT, 2002; Kielhofner, 2008) och utgår från 

klientens önskemål och behov för att kunna identifiera vilka aktiviteter som är meningsfulla. 

På så vis kan en åtgärdsplan upprättas för att främja klientens engagemang i och utförande av 

meningsfulla aktiviteter.    

 

Att inte längre kunna utföra aktiviteter i samma utsträckning som tidigare är något som 

framkommer av resultatet. Informanternas erfarenheter visar att deras minskade ork och 

uthållighet gör att de måste sänka sina krav och planera sina aktiviteter i större utsträckning 

samt välja vad de skall göra. Mycket av det vi gör varje dag är ett resultat av vad vi har gjort 

förr (Kielhofner, 2008). Att inte längre kunna göra det man tidigare gjort kan leda till stress 

och minskad hälsa (Law et al, 1998). Att acceptera att aktiviteterna tar längre tid och att de 

kanske behöver delas upp i mindre moment, som till exempel att plocka upp några få plagg 

från tvättstugan har varit svårt för flertalet av informanterna. I en studie av Peolsson et al 

(2000) beskrivs det att det behövs en omorganisation i aktiviteterna för att klara av att göra 

det man vill, till exempel att använda sig av hushållsmaskinen vid bakning.  

 

Informanterna i denna studie beskriver av sin erfarenhet att de behöver vila mer för att orka 

delta i aktiviteter. I en studie av Liedberg, Hesselstrand & Henriksson (2004) visade resultatet 

att kvinnorna i studien led av trötthet, stelhet, spändhet, smärta och sömnproblem. Nämnvärt 

med den studien är att fysiska problem inte rapporterades oftare när kvinnorna haft 

sömnsvårigheter. Detta tycker författarna till denna studie är mycket intressant eftersom 

informanterna i denna studie beskrev att de nätter de sovit sämre och blivit väckta av smärtan 

så var dagsformen, och därmed också deras fysiska kapacitet sämre. Sömnen är en bidragande 

orsak, om än inte så stor, till att de dagliga aktiviteterna påverkas. Av deras beskrivningar 

framkommer också att de planerar in vila under dagen för att orka med aktiviteter på kvällen.  
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Resultatet visar att en stor förändring som bidragit till att informanternas aktivitetsrepertoar 

förändrats är att de inte längre yrkesarbetar. Det är också något de beskriver har påverkat 

deras dagliga rutiner och samtidigt skapat mer utrymme och tid för andra aktiviteter som de 

tidigare inte utförde i samma omfattning. Som Gerdle (2007) beskriver i en studie så är 

förekomsten av långvarig smärta högre hos kvinnor beroende på att de ofta dubbelarbetar. 

Detta syns tydligt hos informanterna i denna studie, de har i hög grad varit dubbelarbetande, 

det vill säga de har varit yrkesverksamma och varit huvudansvariga för hemmets skötsel. De 

har också i hög utsträckning varit mycket sociala och haft en aktiv fritid. Idag har ingen av 

informanterna ett arbete att gå till, något de flesta av dem ser som mentalt påfrestande. Att ha 

ett arbete att gå till innebär enligt Svenning (1993) inte bara en inkomstkälla, det är också den 

aktivitet vi styr våra liv kring, dessutom är det en viktig källa till ett socialt umgänge, något 

som även för informanterna i den aktuella studien visade sig varit mycket viktigt. Att inte ha 

ett arbete att gå till kan ge ett meningslöst liv utan känsla av engagemang (Hagedorn, 2004). 

Detta bekräftades av informanterna i denna studie. Samtidigt beskrev informanterna att de 

funnit nya meningar i sitt liv genom att de funnit nya intressen som de utför i den mån de 

klarar och att de idag lägger mer tid på aktiviteter som ger dem välmående och får dem att för 

en stund glömma sin smärta. Som arbetsterapeut är det viktigt att få en förståelse för hur 

klientens vanor, värderingar och intressen har sett ut innan funktionsnedsättningen. Detta för 

att kunna finna klientens motivation för vidare rehabilitering (Kielhofner, 2008). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet i denna studie antyder att informanternas liv 

förändrats i stor utsträckning. Det har varit svårt att acceptera att inte kunna arbeta, klara av 

att sköta sitt hem som tidigare och att det sociala umgänget och fritidsintressena påverkats i så 

stor utsträckning. Alla aktiviteter tar idag också mer tid att utföra, något som känns jobbigt. 

Samtidigt har informanterna funnit nya vänner och nya aktiviteter i livet som höjer deras 

livskvalitet. Även intressen från förut har de haft möjlighet att utveckla, till exempel så har de 

idag mer tid till trädgårdsintresse än de hade tidigare. De har även fått sänka sina krav när det 

gäller aktiviteter i relation till hemmets skötsel, de väljer istället att utföra aktiviteter som för 

dem är värdefulla trots att de ger ökad smärta. Författarna anser att resultatet i denna studie 

har bidragit med kunskap om och förståelse för hur dagliga aktiviteter kan förändras vid 

långvarig smärta. Som arbetsterapeut bör man beakta klientens aktivitetshistoria och ta reda 

på vilka aktiviteter som för klienten är viktiga och meningsfulla att utföra, det vill säga att 

arbeta klientcentrerat (CAOT, 2002). Resultatet är också applicerbart till andra 

yrkesprofessioner som möter kvinnor med långvarig smärta.  
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter hos 

kvinnor med långvarig smärta. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, vilken enligt 

Holloway & Wheeler (1998) är lämplig för att studera erfarenheter av olika fenomen. Data 

samlades in via semistrukturerade intervjuer (Holloway & Wheeler, 1998). Informanterna fick 

ta del av frågeområdena som låg till grund för intervjun i förväg. Detta bedömer författarna ha 

bidragit till att materialet var rikt på erfarenheter eftersom informanterna då i förväg funderat 

över sina dagliga aktiviteter och var mer förberedda inför intervjun.   

 
Författarna genomförde intervjuerna gemensamt i syfte att stärka trovärdigheten (Graneheim 

& Lundman, 2003) eftersom de var ovana intervjuare. På så vis kunde den författare som inte 

förde intervjun fokusera på informantens kroppsspråk och andra intryck samt bidra med att 

ställa följdfrågor och göra fältanteckningar. Med hänsyn till att författarna var ovana 

intervjuare är det rimligt att ifrågasätta om omfattningen av informanternas erfarenheter 

verkligen kunnat erhållas (Kvale, 1997) utifrån studiens syfte. Författarna upplevde 

svårigheter att hålla fokus på frågeområdena under intervjun och kunna ställa relevanta 

följdfrågor eftersom informanterna var bra på att berätta och det var lätt att fångas av deras 

livsberättelser och därmed bli en passiv lyssnare. En brist under datainsamlingen var att 

författarna inte skrev ut och läste igenom den första intervjun vilket kunde ha bidragit till ett 

mer aktivt lyssnande utifrån syftet och bättre följdfrågor under kommande intervjuer. Något 

som kunde ha ökat trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2003) i studien och bidragit till 

ett rikare material är om författarna hade kontaktat informanterna i efterhand för att ställa 

kompletterande följdfrågor utifrån sådant som inte framkommit tydligt under intervjutillfället. 

Intervjuer genomfördes både i informanternas hem men även på neutral plats. Enligt 

författarna verkar platsen för intervjun inte ha påverkat dess resultat eftersom informanterna 

verkas vara trygga under intervjusituationen.  

 
Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2003), enligt 

författarna är det en tydlig och bra metod för hur analysarbetet ska genomföras. Författarna 

analyserade intervjutexterna var för sig, sökte meningsbärande enheter och kodade dessa. 

Därefter jämfördes materialet, likheter och olikheter diskuterades. Resultatets tillämplighet 

(Graneheim & Lundman, 2003) bör ha stärkts av att diskussioner förts mellan författarna där 

samstämmigheten visade sig vara god. Diskussioner har även förts mellan författarna och 
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handledaren efter att denne läst och kodat två av intervjuerna vilket ytterligare bör ha stärkt 

resultatets trovärdighet.  

 

Ett ändamålsenligt urval genomfördes. Patton (1990) beskriver att ett ändamålsenligt urval 

ger författarna möjlighet att söka informanter som kan ge information som svarar mot 

studiens syfte, något som också enligt författarna uppnåddes i denna studie. Ett av 

inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle vara mellan 20-65 år, i 

studien deltog dock endast kvinnor över 50 år. Det vore därför intressant att studera 

erfarenheter hos yngre kvinnor eftersom det är rimligt att tro att deras livssituation kan se 

annorlunda ut utifrån exempelvis familjesituation. Det vore också intressant att genomföra en 

studie med män för att höra deras erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter vid 

långvarig smärta, detta eftersom kvinnor och män ofta har olika sysslor de har ansvar för i 

hemmet. Resultatet kan inte betraktas som generaliserbart (Graneheim & Lundman, 2003) 

eftersom det endast avspeglar några kvinnors erfarenheter. Men eftersom de informanter som 

deltog i studien visade på liknande erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter är det 

dock rimligt att anta att det kan vara överförbart till kvinnor i liknande situationer. Även om 

de dagliga aktiviteterna kan vara olika för olika personer och i olika skeden av livet så är det 

möjligt att smärtan kan påverka aktiviteterna på liknande sätt.  

 

Under analys av data visade det sig att resultatet präglades av att informanterna är aktiva i 

föreningsliv, vilket medfört att de genom att vara aktiva hittat ett nytt umgänge. 

Föreningslivet har också medfört nya intressen samt påverkat deras värderingar.  Detta kan ha 

varit till nackdel för denna studies resultat då informanterna dels kommit en bit i sin 

förändringsprocess (Keponen & Kielhofner, 2006), dels funnit likasinnade genom att vara 

aktiva i föreningslivet. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om författarna funnit 

informanterna utanför att aktivt föreningsliv. Dock kan resultatet vara generaliserbart 

(Graneheim & Lundman, 2003) på kvinnor som är inne i sin förändringsprocess. 

 

Författarna anser att de noggranna etiska överväganden som gjordes innan intervjuerna 

påbörjades var till stor fördel. Författarna kände sig genom dessa överväganden förberedda på 

att intervjuerna skulle kunna väcka starka känslor hos informanterna. Författarna kände under 

sitt lyssnande att informanterna hade behov av att bli lyssnade på och att de genom sitt 

berättande kände någon slags mening i sitt lidande, något som också beskrivs av Holloway 

och Wheeler (1998). Författarna gav vid tre tillfällen information angående att informanterna 
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kunde avsluta sitt deltagande i studien närhelst de ville utan att ange skäl varför, detta tror 

författarna gav informanterna en trygghet och kan ha påverkat deras berättande. 
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Förfrågan om förmedling av kontakt  Bilaga 1 
 
Många personer som lever med långvarig smärta får svårigheter att utöva sina dagliga 
aktiviteter. Att leva med långvarig smärta påverkar personer på olika sätt. En 
förändringsprocess gås igenom och även den hanteras olika från person till person. 
Vi är därför intresserade av att ta del av de erfarenheter kvinnor med långvarig smärta har av 
förändringar i deras dagliga aktiviteter. Dagliga aktiviteter kan beskrivas som allt vi gör 
såsom att kunna ta hand om sig själv, sitt hem och andra göromål, sitt arbete samt aktiviteter 
som utförs för nöjes skull. Betydelsen av denna undersökning kan vara att arbetsterapeuter får 
mer kunskap och förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta och hur det inverkar 
på kvinnors dagliga aktiviteter. Vår förfrågan till Dig är om du kan hjälpa oss att komma i 
kontakt med personer som kan delta i en intervju.  
 
Vi önskar komma i kontakt med kvinnor i åldern 20 – 65 år som lever med långvarig smärta 
samt som idag inte är i arbete. Studien kommer att genomföras som en intervjustudie där 
intervjun beräknas ta ca en timme. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut i 
sin helhet. Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. När vi är 
godkända på arbetet kommer inspelat och utskrivet material att förstöras. 
Sammanlagt beräknas ca 8 till 10 kvinnor ingå i studien. De kvinnor som är intresserade av att 
delta i studien och väljer att bli kontaktade fyller i svarstalongen, lägger denna i svarskuvertet 
och lägger i svarslådan som vi lämnar. Därför kommer du som förmedlar informationsbrevet 
inte att känna till vilka kvinnor som väljer att delta i studien.  
 
Vi som ska genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande i termin 6 vid Luleå tekniska 
universitet. Denna studie kommer att utgöra vårt examensarbete omfattande 15 
högskolepoäng. Vårt arbete beräknas vara färdigt sommaren 2008 och finnas tillgängligt på 
http://www.ltu.se/depts/libs/ under länken ”Universitetets publikationer”. 
 
Har du några frågor är Du välkommen att kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
Jessica Bergkvist   Tanya Nilsson 
xxxxx    xxxxx 
xxxxx    xxxxx 
Tele: xxxxx    xxxxx 
e-postadress: xxxxx   xxxxx 
 
 
Handledare: Anneli Nyman, universitetsadjunkt 
 Luleå tekniska universitet 

Vxl: xxxxx 

http://www.ltu.se/depts/libs
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Förfrågan om medverkan i studie   Bilaga 2                      
 
Många personer som lever med långvarig smärta får svårigheter att utöva sina dagliga 
aktiviteter. Att leva med långvarig smärta påverkar personer på olika sätt. En 
förändringsprocess gås igenom och även den hanteras olika från person till person. 
Vi är därför intresserade av att ta del av de erfarenheter kvinnor med långvarig smärta har av 
förändringar i dagliga aktiviteter. Dagliga aktiviteter kan beskrivas som allt vi gör såsom att 
kunna ta hand om sig själv, sitt hem och andra göromål, sitt arbete samt aktiviteter som utförs 
för nöjes skull. Betydelsen av denna undersökning kan vara att arbetsterapeuter får mer 
kunskap och förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta och hur det inverkar på 
kvinnors dagliga aktiviteter. 
 
Som vi berättade tidigare vid vårt besök hos er på er studiecirkel så är vi är intresserade av att 
få kontakt med Dig som är kvinna mellan 20-65 år och har långvarig smärta samt inte arbetar 
för närvarande.  
 
Vår studie kommer att genomföras som en intervjustudie och intervjun beräknas ta ungefär en 
timme. Intervjun kommer att fokusera kring några frågeområden där vi vill ta del av Dina 
erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter. Frågeområdena finns med som bilaga till 
detta brev. Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut i sin helhet. Endast vi och 
vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. Allt material kommer att avidentifieras 
och studien kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras det vill säga 
varken namn eller andra uppgifter som kan kopplas till personen kommer att framgå. När 
studien är godkänd kommer inspelat och utskrivet material att förstöras. Deltagandet i studien 
är helt frivilligt och Du har när som helst möjlighet att avbryta Ditt deltagande utan att ange 
skäl. Sammanlagt beräknas ca 8 till 10 kvinnor ingå i studien.   
 
Om Du är intresserad av att delta i studien och väljer att bli kontaktad av oss för ytterligare 
information fyller du i och lämnar svarstalongen i svarslådan som vi lämnat. Vi kontaktar 
därefter Dig under denna vecka för att boka tid och plats för intervjun.  
 
Vi som skall genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande vid Luleå tekniska 
universitet, termin 6. Studien utgör vårt examensarbete på 15 högskolepoäng. Vårt arbete 
beräknas vara färdigt sommaren 2008 och finnas tillgängligt på http://www.ltu.se/depts/libs/ 
under länken ”Universitetets publikationer”. 
 
Med vänliga hälsningar 
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Svarstalong    Bilaga 3 

 
Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i en intervju.  

Genom att fylla i och skicka in svarstalongen ger jag mitt samtycke till att bli kontaktad per 

telefon för ytterligare information. 

 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

Tid när det är lämpligast att bli kontaktad: 

 

 

Underskrift: 
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Förfrågan om medverkan i studie   Bilaga 4                      
 
Många personer som lever med långvarig smärta får svårigheter att utöva sina dagliga 
aktiviteter. Att leva med långvarig smärta påverkar personer på olika sätt. En 
förändringsprocess gås igenom och även den hanteras olika från person till person. 
Vi är därför intresserade av att ta del av de erfarenheter kvinnor med långvarig smärta har av 
förändringar i deras dagliga aktiviteter. Dagliga aktiviteter kan beskrivas som allt vi gör 
såsom att kunna ta hand om sig själv, sitt hem och andra göromål, sitt arbete samt aktiviteter 
som utförs för nöjes skull. Betydelsen av denna undersökning kan vara att arbetsterapeuter får 
mer kunskap och förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta och hur det inverkar 
på kvinnors dagliga aktiviteter. Vi är intresserade av att ta del av de erfarenheter kvinnor har 
av att leva med långvarig smärta utifrån förändringar i deras dagliga aktiviteter.  
Vår förfrågan till Dig är om Du vill delta i denna studie.  
 
Vi är intresserade av att få kontakt med Dig som är kvinna mellan 20-65 år och har långvarig 
smärta samt inte arbetar för närvarande. Du har fått detta brev via studiecirkelledaren på 
Reumatikerföreningen i Sundsvall. Vi har tillfrågat henne att skicka ut detta informationsbrev 
till de kvinnor som anmält sig till studiecirkeln. Vi har ingen kännedom om vem Du är förrän 
Du eventuellt godkänner att bli kontaktad genom att skicka in bifogad svarstalong.  
 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie och intervjun beräknas ta ungefär en 
timme. Intervjun kommer att fokusera kring några områden där vi vill ta del av Dina 
erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter, dessa områden finns beskrivna i en bilaga 
till detta brev. Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut i sin helhet. Endast vi och 
vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. Allt material kommer att avidentifieras 
och studien kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras det vill säga 
varken namn eller andra uppgifter som kan kopplas till person kommer att framgå. När 
studien är godkänd kommer inspelat och utskrivet material att förstöras. Deltagandet i studien 
är helt frivilligt och Du har när som helst möjlighet att avbryta Ditt deltagande utan att ange 
skäl. Sammanlagt beräknas ca 8 till 10 kvinnor ingå i studien.   
 
Om Du är intresserad av att delta i studien och väljer att bli kontaktad av oss för ytterligare 
information fyller du i och skickar in bifogad svarstalong i svarskuvertet senast 12/3. Vi 
kontaktar därefter Dig samt bokar tid och plats för intervjun som kommer att ske under v. 12-
13.  
 
Vi som skall genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande vid Luleå tekniska 
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under länken ”Universitetets publikationer”. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jessica Bergkvist   Tanya Nilsson 
xxxxx    xxxxx 
xxxxx    xxxxx 
Tele: xxxxx    xxxxx 
e-postadress: xxxxx   xxxxx 
 
Handledare: Anneli Nyman, Universitetsadjunkt 

Luleå Tekniska Universitet  Vxl: xxxxx 

http://www.ltu.se/depts/libs


30 
 

Till dig som kommer att delta i intervjun  Bilaga 5 

 

När vi träffar dig kommer vi att ställa frågor som rör dina dagliga aktiviteter utifrån följande 

områden: 

- Dina morgonrutiner 

- Sysslor som rör hemmet ex; matlagning, städning, tvätt, inköp och andra ärenden 

- Fritidsaktiviteter 

- Umgänge med andra 

- Dygnsvila 

 

Vi kommer också att ställa frågor kring hur dina dagliga aktiviteter har förändrats. 

 

 
 
 
 


