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Sammanfattning:  För de människor som lider av muskuloskeletala 

smärttillstånd orsakar smärtan ofta aktivitetsbegränsningar. 
Syftet med studien var att beskriva vilka följder långvarig 
smärta har på människors aktiviteter i det dagliga livet.  
Vi har gjort en litteraturstudie med artikel sökning på 
databaserna Cinahl, Medline, Elin@Örebro och Amed. 
I resultatet framkommer det att följderna av långvarig smärta 
på aktiviteter i det dagliga livet är individuellt. Det finns 
många faktorer som styr vilka följder långvarig smärta har 
hos en individ. Kvinnor blir ofta mer begränsade i sitt 
aktivitetsutförande än män av långvarig smärta, liknade 
gäller även mellan åldersgrupperna där yngre personer blir 
mindre påverkade än de äldre. Arbetande kvinnor mår 
allmänt bättre än icke arbetande kvinnor med långvarig 
smärta. Hur stor aktivitetsbegränsningen blir beror bland 
annat på vilken sorts aktivitetsmönster dessa människor ta 
till sig och om de kan acceptera smärtan. 
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INLEDNING 

Av Sveriges befolkning lider mer än var femte person, mellan 18 och 75 år, av 

långvarig smärta. Omkring var tredje person av dessa har en så pass kraftig smärta att 

den påverkar deras dagliga liv (1). 

 

De flesta arbetsterapeuter kommer att möta människor med sjukdomar eller skador som 

har lett till långvarig smärta. Vi har valt att inrikta vår uppsats på hur människors vardag 

och aktivitet kan påverkas till följd av smärttillstånd i muskler och/eller i skelettet, 

muskuloskeletalt smärttillstånd.  

 

BAKGRUND 

Skillnaden mellan akut respektive långvar ig smär ta  

Smärta delas in i akut respektive långvarig smärta. Akut smärta är en varningssignal, till 

följd av till exempel vävnadsskada efter trauma eller sjukdom (2, 3). Den akuta smärtan 

är till för att varna kroppen vid fara. Den är nödvändig för människans överlevnad. 

Smärtan ska vara nytillkommen och kortvarig för att klassas som akut (4, 5, 6). Varar 

smärtan mer än tre till sex månader klassas den som långvarig smärta (3, 2). Medan akut 

smärta syftar till att varna om en skada, finns det inte något liknande syfte med den 

långvariga smärtan. Den beror inte på en nytillkommen skada, utan är en följd av en 

tidigare skada (6). 

 

Idag har forskare mer och mer övergått från att använda begreppet kronisk smärta, till 

att använda begreppet långvarig smärta. Detta på grund av att kronisk smärta antyder att 

den är konstant och obotlig, vilket oftast inte är fallet (7). 

 

Smärtindelning 

Smärta kan delas upp i olika grupper beroende på hur den har uppkommit. Man delar in 

smärtan i nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk (3, 8, 5). 

 

• Nociceptiv smärta beror på att vävnad i kroppen har blivit skadad, eller hotas att 

bli skadad.  

• Neurogen smärta uppkommer när det skett en skada eller en störning på 

nerverna, i det perifera eller centrala nervsystemet. 
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• Psykogen smärta beror på psykiska sjukdomar t.ex. ångest eller depression. Den 

psykogena smärtan är ofta svårförklarad, eftersom det inte finns några 

kroppsliga skador. 

• Idiopatisk smärta har ingen känd orsak. 

 

Muskuloskeletala smär ttillstånd 

Muskuloskeletala smärttillstånd handlar om smärta i muskler och/eller i skelettet, vilka 

delas in i fyra kategorier: reumatiska sjukdomar, osteoporos, ländryggssmärta och 

kroniskt smärtsyndrom.  

 

Reumatiska sjukdomar delas in i två grunddelar.  

1: Icke-inflammatoriska reumatiska smärttillstånd: Kännetecken vid dessa tillstånd är att 

smärtan oftast är mest intensiv vid vila och framförallt under natten. Smärtan minskar i 

regel när man kommit igång med någon aktivitet och detta kallas för 

igångsättningssmärta (9).  

2: Inflammatoriska reumatiska smärttillstånd: Vid dessa tillstånd uppkommer smärtan 

vid belastning och rörelse, men även vid vila, då smärtan upplevs som mildare. 

Människor med inflammatoriska reumatiska tillstånd har ofta stora problem med ADL-

aktiviteter (9).  

 

Osteoporos är en sjukdom som orsakar en låg bentäthet, framförallt hos kvinnor (4). 

Sjukdomen delas in i två olika grupper, primär och sekundär, beroende på vilka faktorer 

som har orsakat sjukdomen (8). Urkalkningen av skelettet orsakar troligen ingen smärta. 

Det är istället biverkningar av osteoporosen som gör det. Urkalkningen leder till 

mikrofrakturer, som i sin tur orsakar smärta. Dessa frakturer är oftast stabila, det vill 

säga att benfragmenten inte rör sig, och frakturerna orsakar både vilovärk, rörelse- och 

belastningssmärtor (9). 

 

Ländryggssmärta är mycket vanligt (9), 65-80 procent av alla vuxna kommer en eller 

flera gånger att drabbas av akuta ryggbesvär. Av dem kommer sex till sju procent att få 

kronisk ryggsmärta som varar från tre månader och längre (4). Exempel på diagnoser 

som ger långvarig ländryggssmärta är diskbråck, spinal stenos, segmentell degeneration 

av disk/facettleder och spondylolys-olistes (9).  
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Vid kroniskt smärtsyndrom, har smärtan varat i mer än sex månader. Man har inte hittat 

några kroppsliga fynd som förklarar smärtan, eller så stämmer inte eventuella fynd 

överens med smärtan (8, 10). Smärtan beskrivs som svår till mycket svår. Den är svår 

att beskriva samt utbredd till flera kroppsdelar (4). Exempel på smärtsyndromsdiagnoser 

är fibromyalgi och myofasciella smärtsyndrom (8). Kroniskt smärtsyndrom orsakas 

oftast av fysiska och psykiska komponenter, många blir ofta utan diagnos (6). 

 

Faktorer  som kan påverka långvar ig smär ta  

Akut smärta kan av olika anledningar övergå till långvarig smärta. Det kan bero på 

fysiska faktorer där akut smärta har behandlats på ett felaktigt sätt, eller om långvarig 

nociceptiv smärta har orsakat förändringar i det perifera eller centrala nervsystemet 

(11). Långvarig smärta kan även utvecklas eller blir mer utdragen genom komplexa 

faktorer som kommer från vårt inre eller vår omgivning. Sårbarhet, dålig 

copingförmåga, katastroftankar eller ”extern locus of control”  är vanliga psykiska 

faktorer bakom långvarig smärta. Dessa faktorer gör att människor har svårt att hantera 

sin situation, vilket kan leda till att situationen försämras (9, 11). Människor kan till 

exempel bli påverkade av sin familjesituation, arbetssituation eller sitt sociala nätverk 

samt tidigare traumatiska upplevelser (11, 9). Ekonomi kan också påverka människor, 

de kan till exempel sakna motivering för att bli friska. De kanske går med ekonomisk 

vinst, eller förlust då smärtan kan vara orsakad av arbetet och personen är rädd för att 

börja jobba igen (11). 

 

Religion har för vissa människor en stor betydelse i livet, den påverkar därför alla deras 

beslut och tro om omvärlden. Människor från olika kulturer/religioner ser olika på 

sjukdom och smärta. Långvarig smärta kan uppstå på grund av skuld och skam. Den 

kan komma av att man måste göra något som inte accepteras inom ens kultur eller 

religion. Smärta kan även uppstå om man avstår från exempelvis en behandlig för att 

inte gå emot sin religion (11). Ytterligare påverkningsfaktorer är existentiella, som att 

skapa ordning i sin tillvaro. Har man inte ordning i sin tillvaro leder det till att man 

lever, mer eller mindre, i ständigt kaos. Det kan bero på kris, sorg, personlighet eller 

utvecklingssteg som kan ha uppkommit som en följd av mobbning, sjukdom eller andra 

hot. Uppkomsten av långvarig smärt kan även komma till följd av positiva händelser 

som att man får barn (11). 
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Smärtans följder   

Personer med långvarig smärta har i stor omfattning sömnsvårigheter på grund av att de 

har svårt att hitta en bekväm viloställning. De vaknar regelbundet av smärta när de 

vänder på sig under natten. Ofta vaknar de tidigt och känner sig sällan riktigt utvilade 

(6). På grund av sömnproblematiken blir de lättretliga och de får lätt vredesutbrott vilket 

gör att de isolerar sig från sina närstående, för att undvika att såra dem (6). Vid 

långvarig smärta kan en svag smärtstimulering upplevas som större än den är, på grund 

av att smärttröskeln har blivit sänkt (3). 

 

Långvarig smärta kan leda till illamående, vilket i sin tur leder till minskad matlust. 

Detta gör att många människor går ner i vikt. Andra känner sig rastlösa och därför 

tröstäter de, vilket leder till att de ökar i vikt, eftersom de ofta är inaktiva. 

Sömnproblematik, isolering och matproblem leder väldigt ofta till depressioner (6). Den 

långvariga smärtan kan orsaka ängslan, passivitet och oro (3). De glömmer att leva i 

nuet, de drömmer om dåtid och framtid.  Smärtan har gjort att de har förändrat kropps- 

och tidsuppfattningen hos sig själv och hos andra människor (11). 

 

Brattberg (11) beskriver hur smärtan är toppen på ett isberg hos patienter med långvarig 

smärta. Smärtan är det enda de visar utåt, resten håller de dolt under ytan. Dessa dolda 

komponenter kan vara ständig trötthet, minskad rörelsefrihet, dåligt självförtroende, 

hopplöshet, känslan av att vara en börda, hjälplöshet, stor medicin- och 

sjukvårdkonsumtion mm.  

 

De sjukdomar och skador som orsakar långvarig smärta, kan ge rörelseinskränkningar i 

form av stela leder och svaga muskler (12). Aktivitetsbegränsningar är vanliga hos 

människor med långvarig smärta. Dessa medför att individer har svårt att utföra olika 

aktiviteter (13). 

 

Aktivitetens betydelse för  människan  

Vardagliga aktiviteter är de uppgifter och handlingar som en individ utför i det dagliga 

livet. Aktiviteter delas vanligtvis, inom svensk arbetsterapi, in i områden som; personlig 

vård, boende, arbete/utbildning och fritid/lek (12). Alenfelt (14) anser att varje 

människa har ett aktivitetsbehov som är fysiskt, psykiskt och socialt. Det är viktigt att få 
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utlopp för sin fysiska energi, samtidigt som man måste tillfredsställa det psykiska 

aktivitetsbehovet genom att använda sina fem sinnen. Sociala aktivitetsbehov måste 

också tillfredsställas genom samspel med medmänniskorna då man kan få möjlighet att 

uttrycka sina känslor. 

 

Människor söker ständigt mening i sin tillvaro. Att kunna vara delaktig i en aktivitet är 

en viktig källa för att man ska känna sig meningsfull i tillvaron. Vissa aktiviteter har 

stor betydelse för en individ, de skapar trygghet och har ett inre värde och en mening. 

Genom människors arbete känner de att de har hjälpt andra människor och producerat 

något, samtidigt som de får möjlighet att skapa sociala kontakter. Fritidsaktiviteter ger 

människor avkoppling och ro, man får en möjlighet att varva ner. Aktiviteter är viktiga 

för att ventilera och skapa känslor (15). Reilly sade 1962 att; ”The power to act creates 

a need to use the power, and the failure to use the power results in dysfunction and 

unhappiness.”  (16). Man hade insett att aktivitet var viktigt för att människan skulle 

känna sig tillfredsställd med livet. Alla människor är drivna till att utföra aktiviteter. Vi 

vill göra saker som vi värdesätter, som gör att vi känner oss kompetenta och som ger oss 

tillfredsställelse (16). 

 

Ett samspel mellan aktivitet och upplevelse är, enligt Kielhofner (15), ett måste för att 

en aktivitet ska vara meningsfull. Varje människa har sina speciella aktiviteter som de 

tycker är meningsfulla. Brist på mening i tillvaron ger upphov till ångest och 

depression. Kielhofner (16) menar även att människor har olika roller, som t ex 

mamma, student eller arbetare och att dessa roller formar våra ” jag” . Varje roll medför 

krav på ett visst beteende och att vissa aktiviteter ska utföras. Om man av någon 

anledning inte kan uppfylla dessa krav förlorar man en del av sin identitet. 

 

Problemformuler ing 

Människor med långvarig smärta kastas ofta omkring inom sjukvården och blir ofta 

missförstådda på grund av sin smärta. Många arbetsterapeuter kommer att möta 

personer med långvarig smärta under sitt yrkesverksamma liv. För att förstå och kunna 

bemöta dem på ett värdigt sätt är det viktigt att ha kunskap om vilka följder långvarig 

smärta kan ha på människors aktivitet i det dagliga livet. Detta för att kunna stödja och 

bistå dessa människor, så att de kan öka sin livskvalitet. 
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Det finns en brist på kunskap om hur långvarig smärta påverkar en persons dagliga liv 

och aktiviteter. Därför har vi valt att göra en litteraturöversikt över hur människors 

aktiviteter i det dagliga livet påverkas till följd av långvarig smärta.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vilka följder långvarig smärta har på människors 

aktiviteter i det dagliga livet.  

 

De dagliga aktiviteterna innefattar allt vi gör i vår vardag till exempel personlig vård, 

hushållsarbete, arbete och fritid. Med långvarig smärta menar vi att smärtan ska ha varat 

i mer än tre månader och att den ska vara av typen muskuloskeletala smärttillstånd.  

 

METOD 

Inför metodvalet gjorde vi en datasökning för att ta reda på hur många studier det fanns 

sedan tidigare om vilka följer långvarig smärta har på aktiviteterna i det dagliga livet. Vi 

kom fram till att det inte fanns någon översikt över den samlade vetenskapliga 

kunskapen inom området. Därför valde vi att göra en litteraturstudie.  

 

Litteratursökning  

Sökandet av artiklar gjordes genom databaserna: Cinahl, Medline, Elin@Örebro och 

Amed. 

 

De sökord som användes var chronic pain, long- term pain, activity och activities of 

daily living. Sökorden användes var för sig eller i kombination med varandra.  

 

Urval 

Följande inklusionskriterier tillämpades: 

- Artiklarna skulle vara vetenskapliga.  

- Artiklarna skulle innehålla beskrivningar av aktiviteter i det dagliga livet för 

personer med långvarig smärta.   

- Artiklarna skulle behandla diagnoser som hör till muskuloskeletala 

smärttillstånd. 

- Artiklarna skulle vara publicerade år 1998 eller senare. 



 10 

- Personerna i artiklarna skulle vara 18 år eller äldre. 

- Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

 

Vid sökningen av artiklar fick vi fram ett stort antal träffar. I de fall artikelns rubrik 

överensstämde med vårt syfte eller om rubrikerna inte var vägledande så läste vi 

abstractet, vilket gjordes på ca 200 artiklar. Utifrån dessa abstract tycktes 20 artiklar 

uppfylla inklusionskriterierna. Efter genomläsning av de 20 artiklarna visade det sig 

dock att elva av dem inte uppfyllde inklusionskriterierna. De flesta på grund av att de 

handlade om barn/ungdomar, innehöll andra smärttillstånd än muskuloskeletala, 

handlade om mätinstrument eller inte innehöll beskrivningar om människors aktivitet. 

På detta sätt fick vi fram de nio artiklar som ingår i studien (Tabell I).  

 
Tabell I . Översikt över  studiens ar tiklar    

Författare, Tidskrift  
 

Titel  Metod  Syfte  

Birkholtz M, Aylwin L, 
Harman R. 
 
British journal of 
occupational therapy, 
2004. (17) 

Activity pacing in 
chronic pain 
management: One aim, 
but which method? Part 
one: introduction and 
literature review. 
 

Fallstudie och 
litteraturgenomgång. 
 
Fallstudien består av tre 
personer med olika 
diagnoser vilka 
påverkats på olika sätt i 
vardagen.   
 

Syftet var att ge en 
introduktion och en 
litteraturgenomgång i 
ämnet aktivitet,  
”pacing”  inom kronisk 
smärthantering.   

Liedberg G, 
Hesselstrand M, 
Henriksson C.  
 
Scandinavian journal of 
occupational therapy, 
2004. (18) 
 

Time Use and Activity 
Patterns in Women with 
Long-term Pain.  

Kvantitativ studie.  
 
16 kvinnor som fört 
dagbok över sju dagar. 
Icke arbetande och 
arbetande kvinnor.  

Syftet var att beskriva 
aktiviteter som kvinnor 
med långvarig smärta  
utför under sju dagar,  
samt tidsfördelningen av 
dessa aktiviteter. 
 

McCracken L, Eccleston 
C.  
 
Pain, 2005. (19) 

A prospective study of 
acceptance of pain and 
patient functioning with 
chronic pain.  

Kvantitativ studie. 
 
118 vuxna personer från 
en smärt- 
behandlingsavdelning i 
England deltog i 
studien. 
 

Syftet var att undersöka 
relationen mellan 
accepterande av kronisk 
smärta och patientens 
framtida funktionella 
förmåga. 
 

Müllersdorf M. 
 
Scandinavian journal of 
occupational therapy, 
2002. (20) 
 

Needs and Problems 
Related to Occupational 
Therapy as Perceived by 
Adult Swedes With 
Long-Term Pain.  

Kvantitativ studie. 
 
Frågeformulär skickades 
ut till 725 personer med 
långvarig/regelbunden 
smärta.  

Syftet med studien var 
att beskriva behovet av 
arbetsterapi, frekvensen 
på besöken hos 
arbetsterapeuter, 
klargöra smärtrelaterade 
kännetecken, samt 
undersöka skillnaden 
mellan hög- och låg- 
sjukvårdskonsumenter. 
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Müllersdorf M, 
Söderback I.  
 
International Journal of 
Rehabilitation Research, 
2000. (21) 
 

Assessing health care 
needs: the acute state of 
self-perceived activity 
limitation and 
participation restriction 
due to pain in a 
nationwide Swedish 
population.  
 

Kvantitativ studie. 
 
Frågeformulär skickas 
ut till10 000 personer. 

Syftet med studien var 
att beskriva 
självupplevd 
aktivitetsbegränsning på 
grund av 
långvarig/regelbunden 
smärta. 
 

Müllersdorf M, 
Söderback I. 
 
Occupational Therapy 
International, 2002. (22) 
 

Occupational 
therapists’s assessments 
of adults with long-term 
pain: The Swedish 
experience.  

Kvantitativ studie. 
 
425 arbetsterapeuter 
deltog i studien.  
 

Syftet med studien var 
att beskriva behovet av 
arbetsterapi bland 
människor i arbetsför 
ålder med långvarig 
smärta. 
 

Müllersdorf M, 
Söderback I. 
 
Disability and 
Rehabilitation, 2000. 
(23) 
 

The actual state of the 
effects, treatment and 
incidence of disabling 
Pain in a gender 
perspective. 

Kvantitativ studie.  
 
Frågeformulär skickades 
ut till 
1849 personer med 
långvarig/regelbunden 
smärta.  
 

Syftet med studien var 
att beskriva hur 
patienter uppfattade sina 
erfarenheter av 
långvarig/regelbunden 
smärta och dess effekter.  
 

Peolsson M, Hydén L-
C, Sätterlund Larsson U.  
 
Scandinavian journal of 
occupational therapy, 
2000. (24) 

Living with Chronic 
Pain: A dynamic 
Learning Process.  

Kvalitativ studie.  
 
Intervju av 37 patienter, 
23 kvinnor och 14 män, 
som genomgått 
behandling för kronisk 
smärta. 
 

Syftet med studien var 
att beskriva hur 
patienter beskriver och 
hanterar sin smärta i det 
dagliga livet. 
 
 
 

Turk D, Robinson J, 
Burwinkle T.  
 
The journal of Pain, 
2004. (25) 

Prevalence of Fear of 
Pain and activity in 
Patients With 
Fibromyalgia 
Syndrome.  

Kvantitativ studie.  
 
233 kvinnor med 
fibromyalgi  
 

Syftet var att se hur 
vanligt det är med rädsla 
för smärta och aktivitet 
hos patienter med 
fibromyalgi.  

 

Dataanalys  

Den analysmetod vi använde oss av var induktiv innehållsanalys. Vilket innebär att man 

identifierar mönster och kategorier i datan (26). Vid bearbetning av artiklarna letade var 

och en av oss, efter beskrivningar i artiklar som handlade om personer med långvarig 

smärta och smärtans följder på aktiviteter i deras dagliga liv. Dessa avsnitt markerades 

och en jämförelse mellan våra markerade texter gjordes. I de fall de skiljde sig åt 

diskuterade vi oss fram till samförstånd. De markerade textavsnitten översattes till 

svenska och lästes igenom. Syftet var att finna beskrivningar av olika aspekter på 

följder av långvarig smärta, för personernas dagliga aktiviteter. Vi började söka efter 

likheter i textavsnitten, det vill säga beskrivningar som handlar om samma aspekt. 

Därefter grupperades textavsnitt som var likartade i olika kategorier. Kategorierna 

namngavs utifrån den beskrivna aspekten som kategorin beskrev.  
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RESULTAT 

Analysen ledde fram till åtta kategorier vilka beskrev följder i de dagliga aktiviteterna 

för personer med långvarig smärta, utifrån olika aspekter: 

 

• Begränsningar i olika aktivitetsområden 

• Tidsanvändning och vardagliga aktiviteter 

• Hinder i omgivningen 

• Rädsla för aktivitet 

• Överaktivitet 

• Kunskap om aktiviteter och smärta genom erfarenhet 

• Acceptans 

 

Aspekternas förekomst i studiens artiklar presenteras i Tabell II. 

 

Begränsningar  i olika aktivitetsområden och val av aktiviteter   

Resultatet i en studie av Müllersdorf (21) visade att, av Sveriges befolkning, mellan 18 

och 58 år, anser sig 26 procent vara begränsade i sin aktivitet eller i sina sociala 

relationer (interaction) på grund av långvarig eller återkommande smärta. Ålder är en 

faktor bakom aktivitetsbegränsning oavsett kön. Begränsningen är högre i högre åldrar 

och kvinnor har en högre grad av aktivitetsbegränsning än vad män har i samtliga 

åldersgrupper (19, 21).  

 

Hushållsarbete är det aktivitetsområde där människor med muskuloskeletala 

smärttillstånd har störst problem (88,5 procent). Det är där de känner mest smärta i 

jämförelse med andra aktiviteter. Efter hushållsarbete kommer tätt följt 

aktivitetsområdet personlig vård med cirka 64 procent (22). I en annan studie (23) 

redovisas att en tredjedel av alla människor med långvarig smärta har problem med 

aktiviteter inom personlig vård, som måltider, hygien, av-/påklädning, toalettbesök och 

förflyttningar. En femtedel har problem med aktiviteter inom aktivitetsområdet boende, 

som kommunikation, inköp, matlagning, städning och tvätt. Kvinnor har i högre grad 

problem med aktiviteter inom aktivitetsområdet boende jämfört med män (23).  
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Även inom aktivitetsområdet arbete är det många människor med långvarig smärta, 53 

procent, som har begränsningar (22). Det är ungefär 44,3 procent som fortsätter att 

jobba trots smärta. Av de som inte jobbar på grund av långvarig smärta är det 40,6 

procent som varit sjukskrivna mindre än tre månader och 15,1 procent har varit 

sjukskrivna mer än tre månader. Sjukskrivningarna skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Av de personer som är sjukskrivna i mindre än tre månader är män högre 

representerade än kvinnor och tvärtom är kvinnor högre representerade än män bland de 

som varit sjukskrivna mer än tre månader (23). I en studie av Müllersdorf redovisas det 

att 56,5 procent av studiens deltagare var begränsade i aktivitetsområdet fritid (22). 

Utöver denna information finns ingen ytterligare beskrivning i någon artikel om 

begränsningar i aktivitetsområdet fritid.  

 

Tidsanvändning och vardagliga aktiviteter    

I studien av Liedberg (18) beskrivs vilka fritidsaktiviteter kvinnor med 

muskuloskeletala smärttillstånd föredrar att utföra, den populäraste fysiska aktivitet var 

att promenera. Hos samtliga kvinnor i studien var avkoppling och samtala i telefon de 

aktiviteter som kvinnorna oftast valde bort. 

 

Fler skillnader i tidsanvändning mellan arbetande kvinnor (n = 8) och icke arbetande 

kvinnor (n = 8) framkom även i studiens resultat. De kvinnor som arbetade spenderade 

nästan en halvtimme per dag på att promenera medan de kvinnor som inte arbetade 

spenderade cirka en timme per dag med att promenera. Kvinnorna som arbetade var en 

aning mer involverade i föreningar och klubbar, men mindre involverade i aktiviteter 

som att läsa och lyssna på musik, än de som inte arbetade. De kvinnor som inte arbetade 

vilade cirka 1 timme och 35 minuter dagligen medan de arbetande kvinnorna vilade 

cirka 24 minuter varje dag. Vid omvårdnad av andra människor lade icke arbetande 

kvinnor ner tre gånger så mycket tid som arbetande kvinnor (18). 

 

Arbetande kvinnor hade en aning högre utbildning, lägre smärtintensitet, bättre sömn 

och fler smärtfria perioder jämfört med kvinnor som inte arbetade. De kvinnor som 

arbetade utförde under cirka fyra timmar per dag aktiviteter som de ansåg vara givande, 

medan icke arbetande kvinnor ansåg att de inte utförde någon givande aktivitet alls (18). 
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Hinder  i omgivningen 

En studie (22) redovisade att omgivningen är ett vanligt aktivitetshinder för människor 

med långvarig smärta, om den inte anpassas för individen. Nästan 41 procent av 

studiens deltagare uppgav att de var begränsade i sin vardag på grund av faktorer i 

omgivningen. Omgivningen består av den fysiska miljön, sociala attityder och olika 

kulturer. Psykosociala faktorer framkommer också i studien som vanliga hinder för 

människor med långvarig smärtan, man känner sig begränsade i sin relation till andra 

människor. 

 

Rädsla för  aktivitet  

Brikholtz (17) beskriver i en studie hur människor med långvarig smärta kan utveckla 

olika aktivitetsmönster som kan förvärra deras smärta och underminera deras 

livskvalitet. Till exempel kan personer utveckla ett beteende där man är inaktiv. Man 

undviker aktivitet då man är rädd för smärta och ytterligare skada. Man reducerar 

aktivitetsdeltagande för att förebygga smärta. Läkare rekommenderar ofta vila till 

patienter som lider av smärta på grund av en skada. Människor som är inaktiva fortsätter 

med vilofasen efter att skadan är läkt vilket i sig kan bidra till långvarig smärta.  

 

Människor med långvarig smärta kan över tid undvika en del beteenden och sluta utföra 

vissa aktiviteter helt, för att dessa aktiviteter och rörelser associeras med ökad smärta 

eller tros orsaka skada (17). I en studie av Turk (25) beskrivs det att människor med 

långvarig smärta, framför allt vid fibromyalgi, ofta upplever rädsla för smärta och 

aktivitet. Det spelar ingen roll vilket civilstånd, vilken utbildningsnivå, inkomst- eller 

ålderskategori man tillhör, när det gäller rädsla för aktivitet. Rädslan kan bero på 

faktorer som till exempel motvilja att utföra fysisk aktivitet, då de är rädda för att 

rörelser ska förvärra deras smärta och öka nivån av utmattning (17, 25). Människor med 

hög rädsla för aktivitet och smärta har lättare att få depressioner, de är även i större grad 

handikappade (25).  

 

Det är svårt att komma ifrån rädslan för smärta, vilket gör det svårt för dessa människor 

att initiera en aktivitet, ny som gammal. En ”ond cirkel”  skapas, där allmäntillståndet 

försämras och bristen på vardagliga belöningar leder vidare till inaktivitet med 

undvikande tendenser som följd (22). 
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Överaktivitet 

Brikholtz (17) beskriver också att medan vissa människor blir underaktiva på grund av 

långvarig smärta kan andra bli motsatsen, överaktiva. Dessa utför i högre grad fler 

aktiviteter trots smärtan, vilket kan leda till ett handikapp, då man kan förlora vissa 

fysiska funktioner.  

 

De människor som blir överaktiva känner sig fångade i sina situationer eller tron om hur 

situationen ser ut, vilket leder till att de känner sig tvungna att öka aktiviteterna för att 

kunna klara sig. Man vill inte ge sig för smärtan och undviker vila mellan aktiviteterna. 

Detta beteende är vanligt hos familjeförsörjare och hos människor som har svårt att 

ändra sin aktivitetsstandard, de är vill att en aktivitet ska ge ett specifikt resultat. De har 

därför svårt- och de är ovilliga att delegera bort aktiviteter. De fortsätter tills smärtan är 

så intensiv att de måste ta en paus, då känner de sig misslyckade och frustrerade (17).  

 

Många utför dagliga aktiviteter trots smärta. Detta kräver mycket av dem, det tar tid och 

ork. De får på grund av smärtan svårt att fördela tiden på olika aktiviteter inom hushåll, 

personlig vård, arbete etc. Ofta känner de sig spända och stressade, de känner sig inte 

nöjda med tidsfördelningen mellan olika aktiviteter. De känner ofta att de måste kämpa 

för att känna sig tillfredsställd vid utförandet av en aktivitet (20).  

 

Överaktivitet leder i långa loppet till längre och längre viloperioder, det blir en 

blandning av att vara överaktiv och att vara underaktiv. Överaktivitet och underaktivitet 

kan bilda ett eget mönster. Överaktivitet och underaktivitet bildar överlappande mönster 

som visar sig under dagen eller veckan. Dessa människor utför aktiviteten så länge de 

orkar motstå smärtan, för att sedan vila tills smärtan är borta. När väl smärtan har släppt 

återgår de till aktiviteten igen (17). 

 

Kunskap om aktiviteter  och smärta genom er farenhet  

I en artikel (24) redovisades att människor med långvarig smärta ofta lär sig att skilja 

mellan olika former av smärta som kan uppstå i samband med olika dagliga aktiviteter. 

Skillnaden mellan de olika formerna av smärta är ofta sammanlänkade med en aktivitet. 

Vissa aktiviteter initierar smärta medan andra aktiviteter reducerar eller tar bort smärta 

helt.  
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Smärta är ett dynamiskt fenomen som ständigt skiftar, beroende på vilken aktivitet som 

utförs. Men smärta är också ett strukturerat och organiserat fenomen, där olika 

smärtmönster följs beroende på vilken aktivitet som ska utföras. För de som lever med 

långvarig smärta är smärtan en styrande faktor i det dagliga livet och detta kräver att 

personen ständigt anpassar sig efter smärtan. Människorna lär sig genom erfarenhet, 

vilka aktiviteter som är möjliga att utföra. Många lär sig hur deras smärta bildar mönster 

och de relaterar den till olika aktiviteter och dess omgivning. Detta innebär att de ibland 

kan förutspå hur smärtan kommer att bli, på så sätt kan de undvika smärtans fulla 

intensitet (24).  

 

Att leva med långvarig smärta kräver att man växlar mellan att ha fokus på aktiviteten 

som ska utföras och på själva smärtan. Allt eftersom smärtan varierar blir förmågan att 

utföra dagliga aktiviteter mer eller mindre begränsad (24).  

 

Acceptans 

I en studie av McCracken (19) poängterar han att om man ska kunna leva med sin 

smärta måste man acceptera den. Det spelar ingen roll hur stor smärtan är, förmågan att 

kunna acceptera smärtan ligger hos personen själv. Det finns ett tydligt samband mellan 

acceptans av smärtan och graden av depression och ångest. De människor som hade 

accepterat sin smärta drabbades sällan av depressioner eller så var depressionerna 

lindriga, detsamma gällde ångesten. Genom att människorna är mindre deprimerade blir 

de mindre begränsade i sina aktiviteter, de kan hantera smärtan på ett bättre sätt och de 

blir mer villiga att utföra aktiviteter.  
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Tabell I I . Aspekternas förekomst i litteraturstudiens ar tiklar   
 

Aspekter 
Studier                                                                      1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 
Birkholtz M, Aylwin L, Harman R. (17) 
Activity pacing in chronic pain management: One aim, 
but which method? Part one: introduction and literature 
review. 
 

   X X   

Liedberg G, Hesselstrand M, Henriksson C.  (18)  
Time Use and Activity Patterns in Women with Long-
term Pain. 
 

 X      

McCracken L, Eccleston C. (19) 
A prospective study of acceptance of pain and patient 
functioning with chronic pain. 
 

X      X 

Müllersdorf M. (20) 
Needs and Problems Related to Occupational Therapy as 
Perceived by Adult Swedes With Long-Term Pain. 
 

    X   

Müllersdorf M, Söderback I. (21) 
Assessing health care needs: the acute state of self-
perceived activity limitation and participation restriction 
due to pain in a nationwide Swedish population. 

X       

Müllersdorf M, Söderback I. (22)  
Occupational therapists’s assessments of adults with 
long-term pain: The Swedish experience. 

X  X X    
Müllersdorf M, Söderback I. (23) 
The actual state of the effects, treatment and incidence of 
disabling 
Pain in a gender perspective. 
 

X       

Peolsson M, Hydén L-C, Sätterlund Larsson U. (24) 
Living with Chronic Pain: A dynamic Learning Process.   
 

     X  
Turk D, Robinson J, Burwinkle T. (25) 
Prevalence of Fear of Pain and activity in Patients With 
Fibromyalgia Syndrome. 

   X    
1) Begränsningar i olika aktivitetsområden. 2) Tidsanvändning och vardagliga aktiviteter. 3) Hinder i 
omgivningen. 4) Rädsla för aktivitet. 5) Överaktivitet. 6) Kunskap om aktiviteter och smärta genom 
erfarenhet. 7) Acceptans. 
 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva vilka följder långvarig smärta kan ha på aktiviteter i 

det dagliga livet. Det har varit svårt att hitta artiklar inom ämnet som kunde ge oss 

informationsrik data för att kunna svara på vårt syfte. Det finns mycket forskning kring 

olika behandlingsmetoder, men lite om hur människor blir påverkade i sin vardag. Vi 

valde att söka artiklar med hjälp av databaserna Cinahl, Medline, Elin@Örebro och 

Amed. Dessa databaser valdes för att vi genom tidigare erfarenhet kände till att de 

kunde innehålla artiklar som passade vårt ämnesområde.  
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De sökord vi valde ansåg vi var de som kunde ge oss de mest relevanta artiklarna för att 

uppfylla vårt syfte. De sökord som användes var chronic pain, long-term pain, activity 

och activities of daily living. Sökorden användes var för sig eller i kombination med 

varandra. Anledningen till att vi valde att söka på både ”chronic pain”  och ” long-term 

pain”  var att vi inte ville missa någon artikel på grund av att man, mer och mer, har 

övergått från att använda ”chronic pain”  till att använda ” long-term pain” . 

 

Vi var tvungna att precisera oss vid artikelsökningen, för att få fram artiklar som skulle 

överensstämma med vårt syfte, preciseringen skedde genom inklusionskriterier. Två av 

huvudinklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva aktiviteter i det dagliga 

livet för personer med långvarig smärta samt handla om människor som hade någon 

form av muskuloskeletalt smärttillstånd. Dessa kriterier begränsade antalet artiklar och 

var avgörande för om de skulle passa in i vår litteraturstudie. Muskuloskeletalt 

smärttillstånd är smärta som har sitt ursprung i muskler eller i skelett. Det delas bland 

annat in i reumatiska tillstånd, osteoporos, ländryggsmärta eller kroniskt smärtsyndrom 

(10, 9). Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna som användes skulle vara 

skrivna mellan åren 1998-2005, detta för att få den mest relevanta och nyaste forskning 

inom området. Vi analyserade nio artiklar och fick fram begränsat med användbar data. 

Eftersom vi begränsade artikelsökningen mellan dessa år kan vi eventuellt ha gått miste 

om informationsrika artiklar som kunde ha gett ett mer fylligt resultat. Vi kunde ha valt 

att göra sökningen större, genom att söka över en större tidsperiod. Men det hade 

kanske resulterat i ett resultat som inte stämmer överens med den senaste forskningen. 

Därför valde vi att inte vigda sökningarna och därmed få ett mindre omfångsrikt 

resultat, men också ett resultat som är mer aktuellt. Vid en efterforskning undersökte vi 

om vi gått miste om värdefulla artiklar. Artikelsökningen gjordes genom tidigare 

nämnda databaser och sökord, men sökningen vidgades genom att inkludera artiklar 

från åren 1996 och 1997. I denna sökning fick vi fram två potentiella artiklar till 

studien, men de var av dålig kvalitet. 

 

Ytterligare en brist i vårt material är att flera av studierna bara har kvinnliga deltagare, 

vi kan på så sätt ha gått miste om hur männen påverkas. Anledningen till att många bara 

undersöker hur kvinnorna är påverkade är att de är överrepresenterade vid 

undersökningar av hur många som har drabbats av långvarig muskuloskeletal smärta.  
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Artiklarnas kvalitet varierade. De flesta av studierna höll en god kvalitet, de hade stora 

urvalsgrupper, relevanta metoder, de var valida och reliabla. I resterande artiklar där vi 

ansåg att kvalitén var lägre varierade metodernas relevans och urvalet. Några hade 

mindre urvalsgrupper medan någon annan bara inkluderade kvinnor. I vår studie ingick 

endast en kvalitativ studie. Detta kan ha påverkat vårt resultat på så sätt att vi inte fått 

fram vad deltagarna själva tycker, det insamlade materialet hade kunnat blir mer 

beskrivande. 

 

För att öka trovärdigheten på resultatet i vår uppsats har båda författarna läst igenom 

alla artiklar till studien. Vid bearbetning av artiklarna användes syftet som 

frågeställning. Tidigare hade vi ett flertal frågor som vi ställde till artiklarna för att få 

fram data. Men vi ansåg att det räckte med att ha syftet som frågesällning för att få fram 

relevant data. Frågeställningen ställdes till artiklarna och utifrån dem plockade vi ut det 

som vi båda ansåg vara viktigt från varje artikel. Vi diskuterade med varandra om vad 

som var relevant eller ej för vårt syfte.  

 

Resultatdiskussion  

Vilka följder långvarig smärta har på aktiviteter i det dagliga livet är individuellt. Även 

hur man upplever och påverkas av smärta varierar. Det finns många faktorer som styr 

vilka följder långvarig smärta har hos en individ. Kvinnor blir ofta mer begränsade i sitt 

aktivitetsutförande än män av långvarig smärta. Liknande gäller även mellan 

åldersgrupperna, där yngre personer blir mindre påverkade än de äldre. Arbetande 

kvinnor mår allmänt bättre än icke arbetande kvinnor med långvarig smärta. De 

arbetande kvinnorna sover bättre och har lägre smärtintensitet. Hur stor 

aktivitetsbegränsningen blir, beror bland annat på vilken sorts aktivitetsmönster dessa 

människor tar till sig och om de kan acceptera smärtan. 

 

Könsfördelningen för personer med långvarig smärta är tydlig. Fler kvinnor än män 

drabbas och detta beskrivs i studier av McCracken (19) och Müllersdorf (21). Eftersom 

kvinnorna är överrepresenterade kan det ha en stor betydelse för vilka aktivitetsområden 

som anses vara mest påverkade. Kvinnor utför oftast mer hushållsarbete än män och de 

värdesätter även aktivitetsområdet på ett annat sätt än vad männen gör. Då männen inte 

värdesätter aktivitetsområdet på samma sätt, gör det att de kanske inte anser sig lika 
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begränsade i det som kvinnorna gör. Detta kan innebära att begränsningar inom 

aktivitetsområdet hushållsarbete är vanligast hos kvinnor men ej hos män. Vad kvinnor 

och män anser vara viktigast för deras livskvalitet är olika. Kvinnorna anser att det 

psykosociala välbefinnandet är viktigast medan männen värdesätter vitalitet och 

personliga resurser (27). Genom vårt resultat har vi kommit fram till att män och 

kvinnor värderar aktiviteter olika. Detta innebära att männens aktivitetsbegränsningar 

kanske inte uppmärksammas lika mycket som kvinnors aktivitetsbegränsning, då man 

oftast undersöker begränsningar i hemmet där kvinnor oftast är mera aktiva. 

 

Müllersdorf beskrev i två av sina studier att inom aktivitetsområdet arbete var det 

många människor med långvarig smärta som hade begränsningar (22). Ungefär hälften 

fortsätter att jobba trots smärta (23). Det skiljer sig åt vid sjukskrivningarna mellan 

kvinnor och män. Kvinnorna är högre representerade när det gäller sjukskrivningar som 

varar mer än tre månader. Männen är högre representerade när det gäller 

sjukskrivningar som varar mindre än tre månader (23). Ingen av studierna vi har använt 

oss av har undersökt varför kvinnorna är sjukskrivna längre än männen. 

 

I en artikel av Liedberg (18) beskrivs det hur det skiljer sig när det gäller 

tidsanvändning vid dagliga aktiviteter, bland arbetande kvinnor och icke arbetande 

kvinnor. De fritidsaktiviteter som kvinnorna utförde mest var att promenera och de 

valde oftast bort aktiviteter som avkoppling och samtal i telefon. Det framkom att de 

som arbetade hade en aning högre utbildning, lägre smärtintensitet, bättre sömn och fler 

smärtfria perioder än de kvinnor som inte arbetade. Kvinnorna som arbetade kände att 

de kunde utföra flera givande aktiviteter under en dag jämfört med de icke arbetade 

kvinnorna. De arbetande kvinnorna hade alltså bättre sömn, lägre smärta, fler smärtfria 

perioder och de kände sig mer tillfredsställda när det gällde aktiviteter i det dagliga 

livet. Med denna information visade det sig att det är bättre för människor med 

långvarig smärta att ha ett arbete istället för att gå hemma. Kielhofner (16) menar att 

man måste ha ett samspel mellan aktivitet och upplevelse, för att en aktivitet ska kunna 

vara meningsfull. Brist på mening i tillvaron ger upphov till ångest och depression. 

Alenfelt (14) anser att varje människa har ett aktivitetsbehov som är fysiskt, psykiskt 

och socialt. Båda författarna uttrycker ett behov av balans mellan aktiviteterna i 

vardagen. Man måste kunna varva olika aktiviteter, inte göra samma aktiviteter om och 

om igen, då de kan förlora sin meningsfullhet. Det är alltså viktigt att kunna ha 
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möjligheten att arbeta för att kunna uppskatta andra aktiviteter, kunna känna att det man 

gör är meningsfullt. Det är viktigt för såväl sin psykiska som fysiska hälsa. 

 

I Birkholtz studie (17) tar hon upp att människor med långvarig smärta kan ta till sig 

aktivitetsmönster som i långa loppet kan orsaka ytterligare skada vilket kan ge ökad 

smärtintensitet. Birkholtz menar att människor med långvarig smärta kan bli inaktiva. 

De vill inte utföra aktiviteter på grund av rädsla för att dessa ska leda till ytterligare 

skada och smärta. Turk (25) redogör att vid inaktivitet spelar rädsla en stor roll. 

Utbildningsnivå, inkomst, civilstånd eller ålder har ingen betydelse för uppkomsten av 

rädsla. Denna rädsla leder till att man rör sig mindre och mindre. Musklerna börjar tvina 

bort och man får svårare och svårare att röra sig. Rädslan för att röra på sig kan leda till 

att man inte kan röra sig. Det är viktigt att människor med långvarig smärta inte slutar 

utföra vissa aktiviteter i det dagliga livet på grund av rädsla.  

 

Ett annat vanligt förekommande aktivitetsmönster, för människor med långvarig smärta, 

är överaktivitet. Människor som är överaktiva struntar i om de har ont, de fortsätter med 

aktiviteten tills de inte orkar mer. De känner sig då misslyckade och frustrerade (17). 

Att fördela tiden på olika dagliga aktiviteter blir svårt och de blir stressade och spända. 

De måste kämpa för att känna sig tillfredsställda med en aktivitet (20). Överaktivitet 

kan leda till att kroppen tar stryk och att ett handikapp utvecklas (17).  

 

Både inaktivitet och överaktivitet är skadliga om de fortskrider. Det överlappande 

aktivitetsmönstret, där överaktivitet och inaktivitet gå omlott, orsakar inte skada lika 

snabbt som de tidigare nämnda. Människorna utför aktiviteten, men lyssnar till smärtan 

till en vis del. När smärtan blir för intensiv vilar de tills den är borta (17). Det är viktigt 

att lyssna på sin kropp och inse att det inte är det bästa att vara överaktiv. Vi har med 

vårt resultat kommit fram till att människor med långvarig smärta måste hitta en balans i 

sitt aktivitetsutförande. Man ska inte vara inaktiv men samtidigt inte bli överaktiv, man 

måste övervinna rädslan och samtidigt lyssna på sin kropp. 

 

Peolsson (24) och McCracken (19) presenterar i sina studier två viktiga aspekter. 

Peolsson (24) visar att erfarenhet av smärta ger människor med långvarig smärta 

kunskap om vilka aktiviteter som orsakar mest smärta och vilken aktivitet som kan 

utföras utan större smärta. Med denna kunskap ges en möjlighet att kontrollera sina 
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egna aktiviteter i relation till smärtan, på så sätt kan man även kontrollera den. Många 

människor lär sig hur deras smärta bildar mönster och de relaterar detta till olika 

aktiviteter och dess omgivandevärld. Det var även viktigt att inte fastna med fokus på 

smärtan eller aktiviteten, utan växla mellan dem. Om man låter fokus ligga på smärtan 

kan man bli handlingsförlamad. Man vill inte göra något som kan förvärra smärtan. Vid 

fokus på aktiviteten försöker man förtränga smärtan. Man fortsätter trots att kroppen 

säger stopp, vilket kan resultera i att man senare inte klarar att utföra någon aktivitet på 

grund av smärtan. McCracken (19) visar i sin tur att man måste lära sig att acceptera 

smärtan för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. De människor som lär sig att 

acceptera smärtan drabbas mindre av depressioner och ångest. Dessa tillstånd kan leda 

till stora aktivitetsbegränsningar för en människa med långvarig smärta. Det har 

framkommit i vårt resultat att det är viktigt för människor med långvarig smärta att 

tillåta sig utföra aktiviteter trots att det gör ont, för att i slutändan kunna lära sig att 

kontrollera smärtan. Det är även viktigt för dessa människor att kunna acceptera sin 

smärta för att kunna hantera och leva med den. 

 

Tillvägagångssätten varierar från studie till studie i de utvalda artiklarna. En studie var 

baserad på dagböcker, man undersökte hur människor fördelade sin tid på aktiviteter i 

det dagliga livet. Man tittade på hur många timmar människan lägger på sig själv, 

familjen och fritiden. I en annan studie beskrev de hur det skiljer sig mellan kvinnor, 

med långvarig smärta, som var arbetande eller inte arbetande, genom olika 

mätningsskalor. Många av studierna har använt sig av frågeformulär där de exempelvis 

frågar om hur människorna har upplevt arbetsterapeutisk behandling och vilka områden 

de har mest problem inom på grund av smärtan mm. Med frågeformulären har forskarna 

bland annat fått fram statistik från vilka åldrar och kön som är mest drabbade till vilka 

sociala faktorer som är vanliga hos dessa människor. Någon enstaka studie hade använt 

sig av intervju som datainsamlingsmetod. Där lät de människorna samtala om hur de 

upplevde och hanterade smärtan i sitt dagliga liv. Vid intervjuer får man veta hur 

människorna upplever smärtan utifrån de frågor som forskaren ställer, vid frågeformulär 

får man bara veta det man frågar om. Därför kan vi tycka att de kvalitativa studierna, då 

de använt sig av att intervjua, kan ge en bredare bild av hur det är att leva med långvarig 

smärta och man får höra deras upplevelser vid olika dagliga aktiviteter. Studiernas 

resultat skiljer sig mycket från varandra, men de har fångat liknande aspekter trots olika 
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syften och tillvägagångssätt. Detta har gett oss en bredare bild av vilka följder långvarig 

smärta har på människors aktiviteter i det dagliga livet. 

 

Som arbetsterapeut kommer vi att möta människor med långvarig smärta. När man 

träffar människor med långvarig smärta är det viktigt att känna till följderna av detta 

och hur det påverkar deras dagliga aktiviteter. Kunskapen som kan utvinnas ur vårt 

resultat ska kunna användas av arbetsterapeuter för att öka förståelsen för patienter med 

långvarig smärta. Genom att veta vilka följder långvarig smärta har på aktiviteter i det 

dagliga livet kan vi som arbetsterapeuter få kunskap om hur vi kan stötta och bistå dessa 

människor. Detta för att de ska få en god livskvalitet och kunna bli mer oberoende i sin 

vardag. 

 

Ämnet långvarig smärta har varit mycket omdiskuterat de senaste åren, fler och fler 

studier görs om långvarig smärta. Det är viktigt med ny forskning inom området för att 

kunna vägleda arbetsterapeuter i hur man kan stötta och bistå dessa människor. Därför 

önskar vi fortsatt forskning inom området långvarig smärta, för att belysa vilka följder 

den har på människors aktiviteter i det dagliga livet. Framför allt önskas kvalitativa 

studier där man får fram vad människor med långvarig smärta anser om sin situation.  

 

Konklusion  

Vilka följder långvarig smärta är individuellt men gemensamt hos dessa människor är 

att de måste hitta en balans i sitt aktivitetsutförande. De måste hitta en balans mellan 

aktiviteterna i vardagen och en balans inom den enskilda aktiviteten, där man måste 

varva arbete med vila. Människor med långvarig smärta måste lära sig att inte vara rädd 

för att röra på sig samtidigt som de måste lyssna på signaler från kroppen och ge 

kroppen den vila den behöver. De måste tillåta sig själva att utföra aktiviteter trots 

smärta för att kunna lära sig att kontrollera den, de måste även acceptera sin smärta för 

att kunna hantera och leva med den. Kvinnor och män värderar aktiviteter olika, detta 

innebär att även om de har samma fysiska begränsning så kanske de inte anser sig ha 

samma aktivitetsbegränsning. Slutsatsen blir att det är viktigt för människor med 

långvarig smärta att hitta en balans i vardagen och dess aktiviteter.  
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