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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta kan påverka flera aspekter av livet och 

däribland individens fysiska aktivitet. Majoriteten av de drabbade är kvinnor. 

Individfaktorer, beteende och omgivning påverkar varandra och har därmed betydelse för 

fysisk aktivitet.   

Syfte: Att undersöka vad kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta upplever påverkar 

deras fysiska aktivitet. 

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Intervjuerna som 

utfördes var semistrukturerade. De fem informanterna rekryterades via 

primärvårdsmottagningens fysioterapi genom ett bekvämlighetsurval. Insamlad data 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Meningsbärande enheter valdes ut, 

kondenserades och kodades därefter för att kunna kontrasteras mot övriga koder. Koder med 

liknande innehåll sammanfördes till en kategori och i flera fall skapades även 

underkategorier. 

Resultat: Det framkom sex kategorier avseende upplevelse av vad som påverkar fysisk 

aktivitet. Dessa var Anpassa fysisk aktivitet, Föreställningar om negativa konsekvenser av 

fysisk aktivitet, Stöd, Motiv för fysisk aktivitet, Vad andra tänker och säger, samt Låg energi.  

Slutsatser: Upplevelse av vad som påverkar fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig 

muskuloskeletal smärta kan vara faktorer som fungerar som antingen hinder eller 

facilitatorer för fysisk aktivitet.  

 

Nyckelord: beteendemedicin, fysioterapi, långvarig muskuloskeletal smärta, fysisk aktivitet, 

kvinnor, upplevelse



 

ABSTRACT 

Background: Chronic musculoskeletal pain can affect several aspects of life for the 

individual such as physical activity. The majority of those affected are women. Individual 

factors, behavior and the environment mutually affect each other and are of importance for 

physical activity.  

Aim: To investigate what women with chronic musculoskeletal pain experience affects their 

physical activity.  

Method: A qualitative interview study with an inductive approach. The interview was semi-

structured. The five informants were recruited from a physiotherapy clinic in primary care. A 

qualitative manifest content analysis was performed on the collected data. Meaning units 

were selected, condensed and coded and contrasted to other codes. Codes with similar 

contents were combined and created a category. Subcategories where created in several 

categories. 

Result: Six categories accordining emerged regarding of what affects physical activity. These 

categories were Adjusting physical activity, Beliefs about negative consequenses of physical 

activity, Support, Motives for physical activity, What others think and say, and Low Energy.  

Conclusions: Experiences of what affects physical activity in women with chronic 

musculoskeletal pain can be factors that acts as facilitators or barriers for physical activity.  

Keywords: behavioral medicine, physiotherapy, chronic musculoskeletal pain, physical 

activity, women, experience.  
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1 BAKGRUND 

I den västerländska hälso- och sjukvården är fysioterapeuter den tredje största professionen 

efter läkare och sjuksköterskor. Fysioterapeut, tidigare benämning sjukgymnast, är en 

legitimerad yrkestitel. Genom det vetenskapliga kunskapsområdet fysioterapi har 

fysioterapeuter en egen kunskapsbas och är en självständig profession. Inom 

kunskapsområdet fysioterapi ses människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell 

helhet. Kunskapen innefattar förståelse av kroppens rörelse och funktion, vilket är grunden 

för hälsa och utgångspunkten i att människan besitter inneboende resurser för helande och 

läkande. Människan har förmåga till förändring, utveckling och lärande. Även människans 

interaktion med sin miljö innefattas i kunskapsområdet. De fysioterapeutiska 

interventionerna utgår från kroppens fysiska funktion och individens upplevelse av sin kropp 

och rörelse (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). 

Fysioterapeuter arbetar med rörelse, t.ex. fysisk aktivitet och träning, för att främja hälsa och 

minska ohälsa samt har en viktig funktion att visa sambandet mellan rörelse och hälsa för att 

en individ skall kunna leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Det finns många olika faktorer 

som kan påverka hälsan, så som sjukdomar, skador, långvariga smärttillstånd, ålder och 

miljöfaktorer. I begreppet hälsa innefattas inte endast avsaknad av sjukdom, utan även att 

individen i sin livsmiljö klarar av att nå sina mål (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). 

Hälsan ses ur ett bio-psyko-socialt perspektiv i förhållande till människans kropp, rörelse, 

funktion och interaktion. Genom medveten om sin kropp, dess signaler och förtroende för sin 

kropp kan människan uppleva sig som hel och sammanhängande. Genom denna 

medvetenhet, i kombination med rörelse, så som fysisk aktivitet, samt sitt beteende kan 

människan själv påverka sin hälsa och nå sina mål i förhållande till omgivningen.  

Fysioterapeuten arbetar med människor i alla åldrar och typer av funktionsnedsättning, 

smärta och lidande som manifesteras i kroppen. En stor målgrupp som fysioterapeuter möter 

i den kliniska vardagen är personer med långvarig smärta som är fysiskt inaktiva (Broberg & 

Tyni-Lenné, 2009). 
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1.1 Definition av smärta  

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 2012) som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering, SBU (2010) belyser dock bristen på en tydlig definition, där 

omgivningsfaktorer, situation och förändringar av individens beteende poängteras.  

1.2 Aktivitet i smärtsystemet 

Att ha ett fungerade smärtsystem, att kunna känna smärta är en stark och viktig drivkraft för 

vår överlevnad. I kroppens nervsystem finns speciella nervfibrer vars uppgift är att förmedla 

smärtimpulser. Vid aktivering av smärtimpulser förmedlas signalen via de afferenta 

(inåtgående) smärtfibrerna från periferin till hjärnan.  Upplevelsen av smärta, skapas när 

signalen nått vårt medvetande och hjärnans centrala delar tolkat signalen. I enlighet med 

definition av smärta kan man uppleva smärta i kroppen utan att aktivering av smärtsystemet 

kan påvisas (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

1.3 Akut smärta 

Akut smärta fungerar som en varningssignal som gör oss medvetna om att det finns risk för 

skada, eller att en faktisk skada redan skett. Den akuta smärtan syftar till immobilisering, 

eller att aktivera reflexer, vilket gör att vi automatiskt, innan vi ens blivit medvetna om detta 

t.ex. lyfter foten från spiken man just trampat på. Vid akut smärta sker en rad fysiologiska 

reaktioner, så som ökad puls, blodtryck, ökad andningsfrekvens och en ökning av den 

generella muskelaktiviteten för att nämna några. Den akuta smärtan försvinner i de flesta fall 

när orsaken till smärtan ej finns kvar (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

1.4  Långvarig smärta 

Långvarig smärta beskrivs som kvarstående smärta efter olika vävnaders normala 

läkningstid, i praktiken mer än tre månader sedan debut (Meredith, Owsworth, Strong, 

2008; Norrbrink & Lundeberg, 2014). Den långvariga smärtan kan vara ihållande eller 

intermittent under tidsperioden (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  
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Enligt SBU (2010), lider 18 % av den svenska befolkningen av svår långvarig smärta och det 

är smärta från rörelseorganen som dominerar. Den långvariga smärtan är kostsam för 

samhället och i Sverige beräknas årligen kostnaderna uppnå 87,5 miljarder kronor. Av 

kostnaden står ca 7,5 miljarder för direkta vårdkostnader och 80 miljarder kronor för 

indirekta kostnader på grund av sjukskrivningar och produktionsbortfall (SBU, 2006).  Det 

är vanligare med långvarig smärta hos kvinnor än hos män (Bingefors & Isacsson, 2004; 

Picavet & Susan, 2010) och det är vanligt med smärtlokalisation i flera anatomiska områden 

(Bergman, Herrström, Högström, Petersson, Svensson & Jacobsson, 2001). Kvinnor med 

långvarig smärta rapporterade i högre utsträckning smärta från fler anatomiska områden 

jämfört med män, och hos kvinnorna sågs samband med längre stunder av vakenhet nattetid 

(Andrews, Strong, Meredith, D’Arrigo, 2014). Den långvariga smärtan skapar stort lidande 

för individen (Stewart, Ricci, Chee, Morganstein, 2003) och påverkar dennes fysiska, 

psykologiska och sociala välbefinnande (Turk & Okifuji, 2002). 

1.5 Riskfaktorer för utveckling av långvarig smärta 

Det finns flera olika faktorer som ökar risken för att utveckla långvarig muskuloskeletal 

smärta, så som att ha en låg inkomst eller låg utbildningsnivå (Hagen, Zwart, Svebak, Bovim 

& Stovner, 2005), förlora sitt arbete, lida av depression eller ångest, somatisering eller att 

tillämpa ett rädsla-undvikande beteende (Friedrich, Hahne & Wepner, 2009). Ångest och 

depression är en även en riskfaktor för ökad smärta hos kvinnor som lider av långvarig nack- 

och skuldersmärta (Sjörs, Larsson, Persson & Gerdle, 2011).  Individer med långvarig 

muskuloskeletal smärtan kan uppleva känslor av hopplöshet och hjälplöshet och de väljer 

oftare passiva copingstrategier för att hantera sin smärta, vilket Fredrich, Hahne och Wepner 

(2009) relaterar till att depressivitet är vanligt hos patientgruppen, vilket kan leda till 

avsaknad av driv. De framhåller att bio-psyko-sociala modeller kan hjälpa patientgruppen att 

använda sig av aktiva copingstrategier och på så vis minska psykiska påfrestningar samtidigt 

som nivån av fysisk aktivitet ökar. 

1.6 Långvarig muskuloskeletal smärta och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som aktiverar skelettmuskulaturen och ger 

en ökad energiförbrukning (Schäfer Elander, Faskunger, 2006).  World Health Organisation, 

WHO, (2015) rekommenderar att vuxna personer är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka med 

aktiviteter på en måttlig intensitetsnivå. Det rekommenderas att den fysiska aktiviteten 
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sprids ut över flera av veckans dagar och pågår i minst 10 minuter per tillfälle, gärna längre. 

Personer med kroniska smärttillstånd, som på grund av detta ej når upp till 

rekommendationerna bör vara så fysiskt aktiva som de kan, utifrån sin förmåga (WHO, 

2015).  

Personer med långvarig smärta kan ha negativa känslor om kroppen på grund av smärtan 

och begränsningar i funktion (Mannerkorpi & Gard, 2003). Den långvariga smärtan påverkar 

ofta förmågan att vara fysiskt aktiv (Turk & Okifuji, 2002) och många personer med 

långvarig smärta är ofta otillräckligt fysiskt aktiva på grund av sitt smärttillstånd (Löfgren, 

Mannerkorpi, Bergman & Knardahl, 2015), depressivitet/nedstämdhet (Friedrich, Hahne & 

Wepner, 2009), trötthet (Mannerkorpi, Rivano-Fischer, Ericsson, Nordeman & Gard, 2008), 

eller rörelserädsla (Norrbrink, Lundeman, 2014). Ovanstående är riskfaktorer för att utveckla 

sjukdomar som relaterade till inaktivitet, så som ex. hjärt- och kärlsjukdomar och det är 

därmed viktigt att personer med långvarig smärta guidas och motiveras i att eftersträva 

rekommenderad nivå av fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och funktion (Mannerkorpi, 

Rivano-Fischer, Ericsson, Nordeman & Gard, 2008).  

Det finns väldokumenterade effekter för att fysisk aktivitet kan påverka individens 

välbefinnande, funktionsförmåga, self-efficacy (Norrbrink & Lundeman, 2014) samt att 

individens kan öka sin prestationsförmåga, höja sin sinnesstämning, minska stresskänslighet 

och förbättra sömnkvaliteten genom fysisk aktivitet (Börjesson, Mannerkorpi, Knardahl, 

Karlsson & Mannheimer, 2015). Studier har också visat personer med långvarig smärta kan 

uppleva minskad smärta och stelhet efter fysisk aktivitet (Busch, Schacter, Peloso & 

Bombardier, 2002; Mannerkorpi & Iverssen, 2003). Fysisk aktivitet har effekt på upplevelse 

av smärta och kroppens smärthämmande system genom sin direkta och indirekta 

smärtlindring, det vill säga både under och efter ett muskelarbete. Vid en muskelkontraktion 

sker aktivering av ergoreceptorer i muskeln, vilket gör att smärthämmande nedåtlöpande 

banor aktiveras och hämmar smärtan (Norrbrink & Lundeman, 2014).  Vid långvarig smärta 

sker dock en obalans i kroppens reglering av smärthämning, centralt störd smärtmodulering. 

Detta kan orsaka att kroppen initialt reagerar med ökad smärta vid fysisk aktivitet (Löfgren, 

Mannerkorpi, Bergman och Knardahl, 2015; Mannerkorpi & Gard, 2003).  

Fysisk aktivitet är en avgörande faktor för att förbättra prognosen och minska lidandet för 

personer som lever med långvarig smärta. Det är vanligt att personer med långvarig smärta 

utvecklar en låg fysisk aktivitetsnivå och med anledning av detta rekommenderas 

lågintensiva aktiviteter som exempelvis promenad, cykling eller simning med successiv 

stegring (Börjesson, Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson & Mannheimer, 2015). 
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Fysisk aktivitet som utförs regelbundet på en måttlig nivå har visat förbättring av 

sömnkvalitet (King, Oman, Brassington, Bliwise & Haskell (1997) medan högintensiv fysisk 

aktivitet hos personer med långvarig smärta har visat samband med minskad mängd sömn 

(Andrews, Strong, Meredith, D’Arrigo, 2014).   

De flesta personer med långvarig smärta är medvetna om fördelarna med fysisk aktivitet 

(Koho, Orenius, Kautiaainen, Haanpää, Pohjolainen & Hurri, 2011), oberoende av upplevd 

smärtnivå (Mannerkorpi, Rivano-Fischer, Ericsson, Nordeman & Gard, 2008), men känner 

sig ej trygga att börja eller fortsätta aktiviteter utan yttre stöd och guidning (Koho et.al., 

2011). Enbart råd om fysisk aktivitet leder ej till ökad aktivitetsnivå hos personer med 

långvarig ryggsmärta (Klaber Moffet, 2002).  

Samlade studier som SBU (2010) granskat visar att personer med långvarig muskuloskeletal 

smärta uppnår en bättre förmåga att var aktiva när de får en beteendemedicinsk behandling. 

Med detta innebär att patientens beteende och omgivning har betydelse för rehabiliteringen. 

Att ha strategier för att påverka beteendet förbättrar effekten av den fysiska träningen (SBU, 

2010). 

Smärtan är en flerdimensionell, komplex och alltid individuell upplevelse som påverkar både 

fysiska och psykosociala faktorer, men också beteendet (Chapman & Garvin, 1999). Den 

akuta smärtan behandlas ofta med vila, inaktivitet och smärtlindring (Linton, 2013). Att 

upplevelse av smärta förändrar individens beteende är effektivt på kort sikt för att minska 

smärtan och motverka ytterligare skada, men kan utvecklas till ett undvikande beteende för 

aktivitet samt resultera i nedsatt funktionsförmåga om smärtan blir långvarig (Linton, 1994). 

Det är viktigt att fysioterapeuter, som i sin kliniska vardag möter människor med smärta, 

uppmärksammar de psykologiska faktorer och beteenden som kan påverka hälsan, så som 

fysisk aktivitet (Bergbom, Boersma, Overmeer & Linton, 2011). För att försöka förstå hur 

individen, dennes beteende och omgivning samspelar vid långvarig smärta gällande fysisk 

aktivitet kan socialkognitiv teori vara en lämplig utgångspunkt (McAlister, Perry & Parcel, 

2008). 

1.7 Ett socialkognitivt perspektiv på fysisk aktivitet vid långvarig smärta 

Inom den socialkognitiva teorin beskrivs att det sker en ömsesidig påverkan, ett dynamiskt 

samspel, mellan individ, omgivning och beteende, även kallat reciprok determinism 

(Bandura, 1997). Socialkognitiv teori har effektivt använts som teoretisk grund för 
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beteendeförändringar på individnivå för att förebygga och hantera långvariga sjukdomar 

McAlister, Perry och Parcel (2008). 

Några viktiga begrepp inom teorin är self-efficacy och utfallsförväntningar och självreglering. 

Self-efficacy är individens situationsspecifika tilltro till sin egen förmåga att utföra ett visst 

beteende (Bandura, 1997), som exempelvis någon form av fysisk aktivitet eller att hantera 

symtom vid långvarig smärta. En meta-analys av Jackson, Wang, Wang och Fan (2014)  

analyserade 86 studier om self-efficacy och långvarig smärta och fann signifikanta samband 

mellan högre grad av self-efficacy och mindre funktionsnedsättning, smärta och psykisk 

ohälsa jämfört med deltagare som rapporterade låg self-efficacy. Detta går i linje med 

Denison, Åsenlöf, Sandborgh och Lindberg (2007) som fann att personer med långvarig 

smärta som hade hög self-efficacy och låg rädsla-undvikande av rörelse hade lägre 

självrapporterad smärtintensitet och funktionsnedsättning. Self-efficacy ses som en 

stödjande faktor för upplevd livskvalitet och hälsa (Börsbo, Gerdle & Peolsson, 2010) och har 

visat signifikanta samband med minskad smärta, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 

vid långvarig smärta (Jackson, Wang, Wang & Fan, 2014).  

Utfallsförväntningar driver beteenden genom förväntning att ett visst beteende kommer leda 

till en viss konsekvens. Individen tillämpar ett visst beteende för att öka fördelar och minska 

nackdelar utifrån sina egna subjektiva värden och förväntningar (McAlister, Perry, Parcel, 

2008). Enligt Jones (1989) kan beteendet variera från en situation till en annan. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda att beteendet är kontrollerat av situationen utan att 

individen hanterar situationerna olika och att samma typ av stimuli kan ge olika utfall i olika 

situationer. Självreglering kan användas för att påverka fysisk aktivitet och innefattar 

kontroll, målsättning, feedback, belöning, instruktioner och socialt stöd (McAlister, Perry & 

Parcel, 2008). 

 

 

Bild 1. Banduras modell över den reciprok determinsism (Bandura, 1997). 
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1.8 Problemformulering 

Långvarig muskuloskeletal smärta är vanligt förekommande i befolkningen och framför allt 

bland kvinnor. För individen kan smärtan få konsekvenser i form av nedsatt hälsotillstånd 

och fysisk inaktivitet. Fysioterapeuten har en viktig funktion att hjälpa människor med 

långvarig muskuloskeletal smärta att höja sin fysiska aktivitetsnivå. Det är då av vikt att veta 

vad kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta upplever påverkar den fysiska 

aktivitetsnivån. 

1.9 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta 

upplever påverkar deras fysiska aktivitet och därefter analysera och tolka resultatet utifrån 

socialkognitiv teori. 

2 METOD 

2.1 Ansats 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som 

studiedesign. Inom kvalitativ forskning avses att undersöka och belysa människors 

upplevelser och erfarenheter (Granat, 2005). En kvalitativ forskningsintervju syftar till att 

förstå den individuellt upplevda verkligheten och utveckla mening ur dennes erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta innebär även att informantens upplevelser och 

erfarenheter kring fenomenet tolkas förutsättningslöst (Carter, Lubinsky, Domholt, 2011).  

2.2 Urval 

För att rekrytera deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval. Deltagarna var 

personer som sökte fysioterapi vid en primärvårdsklinik i Mellansverige under våren 2015. 

Kvinnor med muskuloskeletal smärta sedan minst tre månader inkluderades. Deltagaren 

skulle även själv uppge att hon ansåg sig ha en låg fysisk aktivitetsnivå. Patienter som var 
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under pågående behandling hos författaren eller som ej talade eller förstod svenska 

exkluderades. Det antogs att en urvalsstorlek runt sex till tio deltagare skulle leda till att 

datamättnad uppnåddes. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 5-25 stycken informanter ett 

lämpligt antal vid kvalitativ intervju. Antalet får anpassas efter tidsaspekt samt resurser som 

skall utföra intervjuerna. De belyser att ett mindre antal, väl förberedda och detaljerade 

intervjuer är bättre än ett större antal korta intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 Författaren avsåg vid studiens start att avgränsa urvalet genom att vända sig personer i 

arbetsför ålder, under 65 år, men detta kriterium fick ändras på grund av svårigheter att 

finna deltagare. Då rekryteringen tog längre tid än förväntat och på grund av tidsramen för 

studien fick rekryteringen avbrytas vid fem deltagare. Totalt tillfrågades tio personer om 

deltagande, varav fem avböjde medverkan. Det slutgiltiga urvalet resulterade i fem kvinnliga 

informanter, i åldrarna 22 år till 74 år. Informanterna hade haft smärta i 1,5 år – 21 år. Tre 

informanter besvärades av utbredd smärta i kroppen och uppgav att smärtans lokalisation 

kunde variera från dag till dag. De andra två informanterna besvärades av långvarig 

ryggsmärta med och utan utstrålning i extremitet. En var änka, de andra fyra levde i en 

relation, varav två var gifta. Tre av informanterna hade barn som bodde hemma. Två 

informanter var pensionerade, två var heltidssjukskrivna och en informant arbetade halvtid.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (bilaga A) utformades för att besvara studiens syfte. Intervjuguiden var 

semistrukturerad, med ett antal öppna frågor som tillät informanten att tala fritt utifrån 

dessa (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna behandlade upplevelser av fysisk aktivitet och 

långvarig smärta. Till flera av de öppna frågorna fanns en eller flera möjliga följdfrågor som 

möjliggjorde för informanten att vidareutveckla sitt svar, när så behövdes. Utöver 

intervjuguiden fick informanten fylla i ett formulär med bakgrundsinformation (bilaga B) 

gällande ålder, familjesituation boendeförhållande och smärtduration. Innan 

datainsamlingen påbörjades utfördes en provintervju för att testa intervjuguiden samt 

intervjutekniken. Inga frågor ändrades efter provintervjun. Dock justerades intervjutekniken 

så att intervjuaren skulle tillåta längre stund av tystnad, samt själv vara mer tyst under 

intervjun. Provintervjun inkluderades ej i studien. Intervjuerna var individuella och utfördes 

i ett ostört mindre konferensrum på primärvårdskliniken under sommaren 2015. Författaren 

intervjuade informanterna och intervjuerna varade mellan 25-60 minuter.  
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2.4 Genomförande 

De personer som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades muntligen av behandlande 

fysioterapeut och erhöll skriftlig förfrågan om deltagande i studien. Personen fick vid detta 

tillfälle också ett skriftligt informationsbrev (bilaga C). Informationsbrevet var utformat i 

enlighet med regler och riktlinjer för forskning och innehöll även blankett för skriftligt 

informerat samtyckte (bilaga D) samt ett förfrankerat svarskuvert (Vetenskapsrådet, 2016). 

De personer som valde att delta skrev under det informerade samtycket och återsände detta i 

svarskuvertet till författaren. Därefter kontaktade författaren personen per telefon och hörde 

sig för om intresset att delta i studien kvarstod. Vid detta telefonsamtal bokades tid för 

intervju. Flera informanter önskade påminnelse via SMS dagen innan intervjun. Detta behov 

kunde tillgodoses. Intervjuerna spelades in med en diktafon som fanns tillgänglig på 

primärvårdsklinken. Diktafonen förvarades i ett låst skåp när den ej användes.  

2.5 Databearbetning och dataanalys 

Efter genomförd intervju transkriberades texterna ordagrant och händelseenligt av 

författaren. Skratt, längre tysta pauser och rörelser som förstärkte det deltagaren sa 

noterades och skrevs händelseenligt in i texterna. Läten utan betydelse skrevs ej ut vid 

transkriberingen För att avidentifiera informanterna samt för att kunna särskilja dessa, 

kodades varje intervju med I (informant) och siffran 1 – 5, ex. I3. 

För att analysera textmaterialet användes kvalitativ innehållsanalys. Metoden valdes då den 

avser att beskriva textinnehållet på ett systematiskt sätt och inte utgår från några 

bakomliggande grundantaganden. I innehållsanalysen avsågs att beskriva det synliga och 

uppenbara i texterna, alltså en manifest innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004) 

Författaren läste texterna upprepade gånger för att lära känna materialet och få en djupare 

förståelse för innehållet. Meningsbärande enheter, så som starkt laddade uttryck och 

värdeord, relevanta för studiens syfte, markerades och togs ut från texterna. De 

meningsbärande enheterna kondenserades. Den kondenserade texten tilldelades en kod för 

att sedan kontrasterades mot övriga koder från alla intervjuerna. Koder med liknande 

innehåll sammanfördes till en kategori och i flera fall skapades även underkategorier. Alla 

texterna bearbetades på samma sätt av författaren och analysen validerades i alla steg genom 

diskussion med handledaren. Tabell 1 visar exempel de olika stegen i analysprocessen. 

 

Tabell 1.  Exempel på analysprocessen enligt Graneheim och Lundman (2004). 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Underkategori 

”Sen berättade 

fysioterapeuten att 

det är jättebra, 

simma så mycket du 

orkar. Det är 

jättebra träning.” 

Fysioterapeuten 

berättade att det 

är jättebra 

träning att 

simma. 

Information 

om träning 

från 

fysioterapeut.  

Stöd för fysisk 

aktivitet. 

Information/råd 

om träning från 

fysioterapeut 

2.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska riktlinjerna enligt Helsingforsdeklarationen har följts och 

informanternas konfidentialitet har på så vis skyddats. Informerat samtyckte har inhämtas 

från alla informanterna innan intervjuerna påbörjades. Ljudupptagningen från intervjuerna 

raderades direkt efter att transkriberingen slutförts och textfilerna sparades ned på 

författarens lösenordsskyddade dator. För att undvika att informanterna hamnade i 

beroendeställning i relation till intervjuaren har endast deltagare som ej behandlats av 

författaren inkluderats i denna studie.  

3 RESULTAT 

Resultatet representerar upplevelser av vad som påverkar fysisk aktivitet hos de fem kvinnor 

med långvarig muskuloskeletal smärta som deltog i studien.  

Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier avseende informanternas upplevelser av fysisk 

aktivitet. Dessa kategorier är: Anpassa fysisk aktivitet, Föreställningar om negativa 

konsekvenser av fysisk aktivitet, Stöd, Motiv för fysisk aktivitet, Vad andra tänker och säger, 

samt Låg energi (se tabell 2). 
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Tabell 2. Informanternas upplevelser av som påverkar fysisk aktivitet 

Kategori Underkategori 

Anpassa fysisk aktivitet Dela upp aktiviteter.  

Justera träning och vila efter förmåga. 

Anpassa fysisk aktivitet efter 

dagsform. 

Föreställningar om negativa 

konsekvenser av fysisk aktivitet 

Lång återhämtningstid. 

Rädsla för smärta 

Stöd Information och råd om träning från 

fysioterapeut 

Stöd från familj och vänner 

Stöd och råd av personlig tränare 

Tips och råd om vardagsaktiviteter 

Anpassning av bostad 

Hjälpmedel och tekniska produkter 

Ekonomi 

Att vilja själv 

Motiv för fysisk aktivitet Uppleva närområdet 

Delta i sociala sammanhang  

Mål 

Klara både arbete och fritid 

Vad andra tänker och säger Vad andra tänker att jag inte borde 

klara 

Jag tar i för hårt 

Låg energi  
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3.1 Anpassa fysisk aktivitet 

Kategorin belyste hur informanterna försökte förhålla sig till fysisk aktivitet och smärtan. 

Dagsform visade sig vara en viktig faktor, då det fanns dagar med mer eller mindre smärta 

som underlättade eller hindrade aktivitet. Inom ramen för denna kategori framkom även 

svårigheter med att dela upp aktiviteter. En av informanterna uttryckte att hon fann det 

utmanande att dela upp aktiviteter och upplevde det både löjligt och frustrerande att behöva 

göra det. En annan informant beskrev hur smärtan påverkade fysiska aktiviteter. 

”Jag gick ju längre promenader alltså längre tid. Träningen var väl två till tre gånger i veckan 

och det gör jag väl nu med. Men det kanske är lite andra övningar nu. Så att, då var jag ju mer 

igång, annars också. Nu behöver jag mer, att jag blir, får vila efter att jag tränat.” – I5. 

3.2 Föreställningar om negativa konsekvenser av fysisk aktivitet 

En föreställning var att fysisk aktivitet, oftast i form av promenad, skulle leda till ökad 

smärta, ibland i flera dagar efteråt. Denna farhåga ledde till rädsla för och undvikande av 

fysisk aktivitet.  

”Skulle jag göra någon utsvävning, eller ta XXXX runt (promenad runt en specifik sjö), bara 

det. Du vet? Det är ju ingenting, det är ju lite kuperat men det är ju absolut inga… Herregud, 

jag skulle få ligga i två dagar, tre dagar efter!” – I4 

 

3.3 Stöd 

Stöd var något som frekvent lyftes fram av alla informanter. Stödet kunde bestå av både inre 

faktorer och omgivningsfaktorer. Det inre stödet utgjordes av egen vilja att hantera 

situationen. Flera av omgivningsfaktorerna utgjordes av mänskliga stöd som familj, vänner, 

fysioterapeut och andra professionella kontakter. Omgivningsfaktorerna kunde även bestå av 

tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och ekonomi. En informant berättade att hon fått 

ekonomisk ersättning från en försäkring. Det gjorde att hon hade möjlighet att anpassa 

bostaden utifrån sina behov samt att köpa ett träningskort, vilket underlättade för henne att 

vara mer fysiskt aktiv i hemmet samt fortsätta träna inom friskvården. En annan informant 

beskriver hur hennes vänner stöttar henne att vara fysiskt aktiv.  
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”Mina vänner, dom är jättestöttande. De försöker ju. Ja, men typ såhär; ska jag verkligen 

göra det? Då säger dom; ja, men kom igen, de (sjukvården) har ju sagt att det inte är något 

farligt. Du får ju bara mer ont, men du måste ha kul också!” – I3 

3.4 Motiv för fysisk aktivitet 

 Informanterna beskrev att den fysiska aktivitetsnivån minskat till följd av långvarig smärta. 

Den aktivitetsnivå som uppnåddes i dagsläget ansågs av informanterna vara en liten del av 

vad de tidigare klarat. De uttryckte önskan om att kunna vara mer fysiskt aktiva. Motivet 

kunde handla om att kunna utföra mer fysisk träning, att arbeta mot ett mål, att kunna delta i 

sociala evenemang eller att få uppleva närområdet.   

”Ja att kunna gå ut och titta. Hur det är i trädgårdar och hur det ser ut när blommorna slagit 

ut. Om de eventuellt tagit ned något träd, det har dom ju gjort rätt som det är. Ja, att kunna 

se sig omkring.” – I2 

3.5 Vad andra tänker och säger 

 Informanter upplevde att omgivningen hade tankar och åsikter kring deras besvär. Det 

kunde handla om både vad som var rimligt att utföra avseende aktiviteter och om orsaken till 

smärtan. En informant berättade om vad andra skulle tänka ifall hon berättade att hon har 

sjukpension.  

”… säger jag ’sjukpension’, så tänker de att; jaha, men vadå? Du var ju och handla igår eller 

klippte gräset”. Till exempel. Så det kan jag tycka är lite jobbigt fortfarande”. – I1 

3.6 Låg energi  

Låg energi beskrevs som en faktor som påverkade fysisk aktivitet negativt. Energin kunde 

vara låg på grund av smärta, dålig sömn, arbete eller passande av tider på grund av barnens 

fritidsaktiviteter. 

En informant beskrev svårigheter att vara fysiskt aktiv på grund av låg energi och smärta. 
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”Man behöver ju komma över den där tröskeln att skitsamma att det gör ont. Man blir ju inte 

bättre av att vara still men, ibland kommer man i dom perioderna att man är still för att man 

har alldeles för ont eller att man sovit för dåligt så man orkar inte ha den energin”. – I1. 

4 DISKUSSION 

4.1 Resultatsammanfattning 

Det insamlade materialet från intervjuerna belyser vad kvinnor med långvarig 

muskuloskeletal smärta upplever påverkar deras fysiska aktivitet. Kategorierna som 

redovisats i resultatet kan ses som antingen underlättande eller hindrande faktorer för fysisk 

aktivitet. De kategorier som innefattade underlättande faktorer utgjordes av; Stöd, Anpassa 

fysisk aktivitet samt Motiv för fysisk aktivitet. Kategorier som innefattade hinder var; 

Föreställningar om negativa konsekvenser av fysisk aktivitet, Vad andra tänker och säger 

samt Låg energi.  

4.2 Resultatdiskussion 

Den långvariga smärtan innebar för informanterna en stor omställning i livet avseende hälsa, 

fysisk aktivitet, arbetsförmåga, ekonomi, sociala aktiviteter och energi. Steihaug, Ahlsen och 

Malterud (2001) intervjuade i fokusgrupper kvinnor med långvarig smärta som deltagit i ett 

behandlingsprogram. Informanterna berättade hur smärtan hade förändrat och påverkat 

livet och det framkom även att informanterna upplevde låg självkänsla, skamkänslor för att 

inte kunna utföra arbete eller hushållsarbete samt ökad grad av isolering.  

Upplevelser av vad som påverkar fysisk aktivitet vid långvarig muskuloskeletal smärta kan 

beskrivas om faktorer som antingen underlättar eller hindrar beteendet. En framträdande 

kategori som underlättade var Stöd. Denna kategori innefattade både stöd på individnivå, en 

inre motivation hos individen, men också stödjande omgivningsfaktorer. 

Omgivningsfaktorerna var både mänskligt stöd från familj, vänner och vården, vilket 

överensstämmer med studier av Bair et al. (2009) och Klaber Moffet (2002). Förutom 

mänskligt stöd kunde omgivningen underlätta informanternas möjligheter för fysisk aktivitet 
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genom tekniska produkter, anpassningar i bostaden samt ekonomisk ersättning, exempelvis 

för att ha råd med ett träningskort. 

I enlighet med socialkognitiv teori, visade denna kategori att omgivningsfaktorer som socialt 

stöd kan underlätta individens beteende att vara fysiskt aktiv. Omgivningen kan också verka 

hindrande för fysisk aktivitet vilket belyses i kategorin Vad andra tänker och säger där 

informanter upplevde att andra hade åsikter om vad en person med långvarig smärta bör 

klara av samt vad som är orsaken till smärtan, vilket stöds av McAlister, Perry och Parcel 

(2008). Kategorin Anpassa fysisk aktivitet innefattade att kunna hantera smärtan genom 

dela upp eller anpassa den fysiska aktiviteten, ofta utifrån dagsformen. Detta kan 

sammanfattas som en del av ”self-management” vilket bland annat definieras som förmågan 

att kunna hantera sina symtom, fysiska och psykosociala konsekvenser samt 

livsstilsförändringar till följd av långvarig smärta (Barlow, Wright, Sheasby, Turner och 

Hainsworth, 2002). Förmågan att hantera vardagen är viktig för alla, men avbrott orsakade 

av smärta kan vara en stor utmaning för människor med långvarig smärta. Uppgifter och 

aktiviteter tar längre tid att utföra och personen behöver utveckla nya rutiner och nya sätt att 

hantera situationer (Bremander, Bergman och Arvidsson, 2009). I en studie av Bair et al. 

(2009) undersöktes underlättande och hindrande faktorer för self-management hos personer 

med långvarig smärta och depression och man fann att smärtan hindrade deltagarna från 

fysisk aktivitet samt att de upplevde rädsla för att fysisk aktivitet skulle öka smärtan.  

Kategorin Låg energi belyser hur fysisk aktivitet begränsades på grund av smärta eller dålig 

sömn. I en studie av Andrews, Strong, Meredith, D’Arrigo (2014) fann man att kvinnor med 

långvarig smärta hade en högre genomsnittlig nivå av smärta och stress samt högre fysisk 

aktivitetsnivå jämfört med män. Kvinnorna vaknade mer frekvent under natten och de som 

hade smärta från fler områden i kroppen var vakna längre stunder under natten. Genom att 

anpassa mängden och typen av fysisk aktivitet vid långvarig smärta kunde nattsömnen 

förbättras (Andrews, Strong, Meredith och D’Arrigo, 2014).  

Föreställningar om negativa konsekvenser av fysisk aktivitet framhölls av informanterna, 

både rädsla för att fysisk aktivitet skulle påverka smärtan samt att fysisk aktivitet skulle 

innebära lång återhämtningstid. Detta överensstämmer med en studie av Stenberg, Fjellman-

Wiklund och Ahlgren (2014) som undersökte tankar om smärta i relation till fysisk aktivitet 

hos personer med nack- eller ryggsmärta. De fann att rädsla för att skada kroppen genom 

fysisk aktivitet ledde till att deltagarna ej ökade sin fysiska aktivitetsnivå. Klaber Moffet 

(2002) fann att det fanns flera hinder för fysisk aktivitet hos personer med långvarig 

ryggsmärta, så som föreställningar och farhagor om att fysisk aktivitet skulle leda till ökad 
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smärta. Koho et al. (2011) undersökte 93 personer med långvarig smärta som deltagit i ett 

smärthanteringsprogram. De flesta var medvetna om fördelarna med träning och fysisk 

akivitet men deltagarna kände sig ej trygga att börja eller fortsätta sina aktiviteter utan yttre 

stöd och guidning. Individuellt anpassad träning utifrån deltagarens intressen ökade 

motivationen att vara fysiskt aktiv (Stenberg, Fjellman-Wiklund och Ahlgren, 2014), vilket 

belyses i kategorin Motiv för fysisk aktivitet. Träningsprogram kan minska negativa tankar 

om smärtan, genom att personen visas att fysisk aktvitet är möjligt att genomföra trots 

långvarig smärta (Börjesson, Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson, Mannheimer, 2015). 

4.3 Metoddiskussion 

För studien valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats för att författaren skulle kunna få 

ta del av de upplevelser som behövdes för att besvara studiens syfte. Denna metod valdes då 

den tillät informanterna att ge en djupare beskrivning av sina erfarenheter och upplevelser 

kring ämnet fysisk aktivitet (Carter, Lubinsky, Domholt, 2011). Kvalitativa metoder syftar till 

att förstå erfarenheter och attityder hos informanten genom frågor som ”vad”, ”hur” eller 

”varför” och ger möjlighet till beskrivande och utvecklande svar (Baruch, 1999). Studiens 

resultat analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (SBU, 2014). Det råder oenighet i 

litteraturen angående innebörden av manifest och latent innehållsanalys. I denna studie har 

författaren valt att utgå ifrån beskrivningen av manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004).  

Individuella intervjuer valdes framför enkäter som datainsamlingsmetod. Enkätens fördel är 

att den är mindre tidskrävande, ger deltagaren större grad anonymitet och låg risk för bias 

hos författaren. Dock ger enkäten ej den möjlighet till förklaring av frågor och svar samt 

fördjupning av svar som en intervju kan ge (Polit & Beck, 2014), vilket eftersträvades i denna 

studie. Ett alternativ till individuella intervjuer hade varit fokusgruppintervjuer. Kanske hade 

intervjuaren då lyckats skapa en interaktion mellan informanterna. Ett svar från en 

informant hade kunnat leda till en reflektion om upplevelse av fysisk aktivitet hos en annan 

informant. Dock fanns då risken att det skulle bli svårt att uppfatta vad som sagts och vilken 

informant som sagt vad, då flera informanter skulle kunna tala samtidigt (Tjora, 2012). 

Fokusgruppintervju bedömdes ej aktuellt vid denna studie med anledning av att 

primärvårdsmottagningen är lokaliserad till en mindre ort i Sverige och att det då fanns risk 

att informanterna ej skulle vilja eller våga berätta om sina smärtbesvär inför andra personer 

som de sannolikt kommer möta i exempelvis matbutiken. Detta är faktorer som påverkas 

studiens tillförlitlighet (credability), som avser hur väl val av metod, val av informanter och 
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datainsamling samt dataanalys lämpar sig i förhållande till studiens syfte (Polit & Hungler, 

1999). 

Utformandet av intervjuguiden skedde i samråd med författarens handledare. En 

provintervju var av stor vikt för att testa frågorna samt intervjutekniken. Därefter tilläts 

informanten längre stunder av tystnad, samt mer tystnad från intervjuaren. Det hade varit 

önskvärt för författaren om tidigare erfarenhet av intervjustudier besuttits. Detta är 

författarens första kvalitativa studie, vilket bör beaktas av den som tar del av resultatet.  

Rekryteringsprocessen tog längre tid än förväntat och för att kunna nå fler möjliga deltagare 

inkluderades även kvinnor över 65 år. Totalt tillfrågades 10 personer, varav fem återsände 

samtyckesblanketten. Spridningen av ålder och smärtduration hos informanterna ansågs 

positivt då det enligt Patton (1987) ökar möjligheten att belysa variationer av upplevelser av 

vad som påverkar fysisk aktivitet vid långvarig smärta. 

Det är oklart varför de fem personer som avböjde medverkan ej ville delta. Författaren 

resonerar att det kan bero på tidsaspekten för intervju, ovilja att berätta om sina 

smärtbesvär, sin fysiska aktivitet eller att ens bli intervjuad. De tillfrågade hade sökt 

fysioterapeut och var sannolikt medvetna om att fysioterapeuter arbetar med rörelse och 

fysisk aktivitet. Det är möjligt att om intervjuerna istället utförts av en annan profession, 

exempelvis en sjuksköterska, hade deltagandet kunnat se annorlunda ut. Möjligtvis hade 

detta kunnat bidra till ett större antal deltagare i studien. På så vis hade analysen resulterat i 

ett större datamaterial vilket troligtvis skulle belyst området ur fler aspekter, vilket då även 

resulterat i fler eller större kategorier. Författaren resonerar att deltagarna kanske hade varit 

mer benägna att berätta om sina upplevelser av långvarig smärta och fysisk aktivitet för en 

profession som de ej sökt behandling hos utifrån sin smärta.  

Deltagande genererade ej heller någon ersättning för informanten, vilket också bedöms 

kunna påverka villigheten att delta. De fem informanter som deltog var positiva till studien 

och ingen uteblev till sin intervju. Intervjuguiden säkerställde att alla frågor berördes, men 

ordningen kunde variera mellan intervjuerna. Detta på grund av att frågorna var 

semistrukturerade och informanten tilläts tala fritt utifrån dessa. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att forskningsintervju kan ses som ett hantverk. 

Det krävs skicklighet inom intervjuteknik för att slutresultatet skall bli av god kvalitet. Vidare 

innebär att intervjua en ständig utveckling då nya vinklingar inom ämnet framkommer 

allteftersom intervjuerna fortlöper, men det viktiga är att samma områden berörs vid alla 

intervjuerna. I studien svarade, eller berörde, informanterna alla frågorna i intervjuguiden. 
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Frågornas ordning kunde variera mellan intervjuerna beroende på hur informanten 

utvecklade sitt svar. Vissa av frågorna behövdes därmed inte ställas eftersom att informanten 

redan besvarat frågan.  

På grund av studiens tidsramar begränsades antalet intervjuer vilket kan ha lett till att 

mättnad inte tydligt uppnåddes. Med mättnad menas att datainsamlingen avslutas då 

ytterligare intervjuer ej tillför någon ny information, vilket gör att det på förhand kan vara 

svårt att bestämma hur många informanter som skall ingå i den kvalitativa studien (Polit & 

Beck, 2013). Enligt Malterud (2014) anses det dock inom kvalitativ forskning att även ett 

mindre insamlat material kan ge goda resultat eftersom författaren då har möjlighet att 

arbeta på djupet med materialet. Rekrytering av informanter avbröts i samråd med 

författarens handledare.  

Datainsamling, transkribering och analys av texterna genomfördes av en och samma person, 

med regelbunden återkoppling från handledare under processens gång. Graneheim och 

Lundman (2004) framhåller att återkoppling med handledare under studien gång, framför 

allt vid analysprocessen, är viktig för att öka studiens tillförlitlighet. En god kännedom om 

materialet är en viktig del i analysarbetet (Alvehus, 2013).  Olyckligtvis visade det sig att 

diktafonen som användes skiftade i ljudkvalitet under intervjuerna. Detta försvårade 

transkriberingen, men efter upprepat lyssnade var det totalt endast ett fåtal meningar som ej 

gick att urskilja. Studiens pålitlighet (dependability) hade förbättrats om något annat 

instrument för ljudupptagning än diktafon använts då utrustningen som använts i studien, 

kan ha påverkan på resultatet (Malterud, 2014). Studiens tillförlitlighet hade också möjligen 

förbättrats om författaren sammanfattat intervjun efter transkriberingen, kontaktat 

informanten och läst upp sammanfattningen. Detta för att få ett godkännande av 

informanten att informationen var sanningsenlig.  

Vid dataanalysen identifierades meningsbärande enheter som kodades, kontrasterades, 

sorterades i kategorier och i flera kategorier skapades även underkategorier. Det förekom, i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004), svårigheter att utifrån syftet välja de mest 

passande meningsbärande enheterna samt att skapa kategorier med innehåll som inte 

överlappade varandra utifrån informanternas upplevelser.  

Insamlad data har analyserats, kondenserats, kontrasterats, delats in i kategorier och 

underkategorier av författaren och i dialog med dennes handledare. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökar detta resultatets tillförlitlighet samt minimerar risken för att 

författarens förförståelse färgat resultatet. Detta påverkar även studiens grad av pålitlighet 
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(dependability), med vilket avses i vilken grad data har förändrats över tid under analysens 

gång genom förändringar som gjorts av författaren (Graneheim & Lundman, 2004).  

Författaren av studien arbetar som leg. fysioterapeut inom primärvården sedan cirka fyra år 

tillbaka och möter samt behandlar på daglig basis patienter med långvarig smärta. En 

majoritet av dessa är kvinnor. Författarens förförståelse av långvarig smärta grundas på 

praktisk erfarenhet av att arbeta med patientgruppen men också genom teoretiska kunskaper 

från högskole- och universitetsstudier inom beteendemedicin samt smärta. Utifrån detta har 

författaren en förförståelse gällande att patientens upplevelse och erfarenhet kring vad som 

påverkar fysisk aktivitet är viktig för att kunna hjälpa patienten att stärka de underlättande 

faktorerna och minimera de hindrande faktorerna för fysisk aktivitet i behandlingen. Enligt 

Malterud (2014) stärks studiens pålitlighet om faktorer hos forskaren som kan ha påverkat 

resultatet redovisas.  

Överförbarhet (tranferbility), avser vilka resultat som författaren anser skulle kunna 

överföras till andra patientgrupper eller sammanhang. Det är dock upp till läsaren själv att 

bedöma om resultaten är överförbara till andra grupper och/eller kontexter. En tydlig 

beskrivning av bakgrund, informanter, datainsamling och dataanalys underlättar 

bedömningen för läsaren (Graneheim och Lundman, 2004). Överförbarhet var ej det primära 

syftet med denna studie och ovanstående aspekter för trovärdighet har under studiens gång 

beaktats. Författarens intention var att väl beskriva genomförandet av studien. De resultat 

som presenterats i denna studie är de upplevelser som framkom vid intervjuerna och 

resultatet stärks av tidigare kvalitativa och kvantitativa studier.   

4.4 Etikdiskussion 

Studien är skriven på svenska och kommer att presenteras på samma språk. Detta gör att 

informanterna har möjlighet att ta del av författarens tolkningar av intervjuerna samt 

slutresultatet av det som de varit med och bidragit till med sina unika erfarenheter och 

upplevelser. Med sin kliniska erfarenhet från primärvården uppfattar författaren att smärta 

kan vara ett känsligt ämne för patienten att tala om, speciellt om smärtan är långvarig. För 

att informanterna ej skulle hamna i beroendeställning var ingen av informanterna under 

behandling hos intervjuaren.   

Att intervjuaren är fysioterapeut kan ha påverkat resultatet samt villigheten att delta i 

studien. Många känner till att fysioterapeuter arbetar med rörelse och skulle kanske då 

undvika att delta, för att ej behöva berätta t.ex. att de ej tycker om att vara fysiskt aktiva, ej 
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klarar eller vågar vara fysiskt aktiva t.ex. på grund av smärta. Hade en person med annan 

profession varit intervjuare är det möjligt att fler informanter hade valt att delta och 

rimligtvis hade resultatet då belyst fenomenet ur fler aspekter. 

5 IMPLIKATIONER FÖR KLINISK TILLÄMPNING AV 

STUDIENS RESULTAT OCH VIDARE FORSKNING 

Studiens kliniska värde är att resultatet kan ge fysioterapeuter och annan vårdpersonal som 

träffar patientgruppen kunskap om vilka faktorer som påverkar fysisk aktivitet för kvinnor 

med långvarig smärta. 

Mer forskning behövs för att öka förståelsen för komplexiteten kring långvarig smärta och 

fysisk aktivitet. Det vore av intresse för vidare forskning att utföra intervjuerna med en större 

grupp informanter för att undersöka om andra upplevelser och faktorer för fysisk aktivitet 

framkommer. Därtill föreslås även att skillnader bland individernas psykosociala faktorer 

och ålder kan innefattas av den framtida forskningen. 

6 SLUTSATS 

Resultaten visar att det finns många faktorer, både underlättande och hindrande, som kan 

påverka upplevelsen av fysisk aktivitet. Efter dataanalys av fem intervjuer framkom sex 

kategorier: Anpassa fysisk aktivitet, Föreställningar om negativa konsekvenser av fysisk 

aktivitet, Stöd, Motiv för fysisk aktivitet, Vad andra tänker och säger och Låg energi. Dessa 

kategorier besvarar studiens syfte att beskriva vad kvinnor med långvarig muskuloskeletal 

smärta upplever påverkar fysisk aktivitet. Resultaten har tolkats utifrån socialkognitiv teori. 

Resultaten kan inte automatiskt överföras till en annan eller större population, utan svarar 

för informanterna i denna studie. Det är upp till läsaren att avgöra studiens överförbarhet till 

andra kontexter. Författaren anser dock att det är värdefulla upplevelser och erfarenheter om 

fysisk aktivitet vid långvarig smärta som framkommit i studien. Kliniskt kan resultatet ge en 

bild av komplexiteten kring upplevelser av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig smärta, 
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vilket författaren anser är viktigt att ha med sig i mötet med och vid behandling av denna 

patientgrupp.  
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BILAGA A – INTERVJUGUIDE 

 

 Skulle du vilja berätta lite om dina smärtbesvär. Hur du skulle beskriva dina besvär 

för en vän eller granne som inte har någon kännedom om din typ av besvär? 

- Kan du utveckla? 

 Har din familj och vänner sagt någonting om hur du ska göra med dina besvär? 

- Vad ger dem för råd? 

- Säger de att du skall låta bli något? 

Nu vill jag ställa några frågor om att röra på sig, fysisk aktivitet.  

 Vad tänker du på när du hör begreppet fysisk aktivitet? 

 Kan du berätta lite vad du vet om att röra på sig när man har ont?  

 Kan du beskriva hur mycket du rör på dig i dagsläget?  

 Hur mycket rörde du dig innan du fick ont? 

- Vad är skillnaden, om du jämför idag, med hur mycket du rörde dig innan du 

fick ont? 

- Vad tycker du är anledningen till detta?  

 

 Finns det något som skulle kunna motivera dig till att röra dig mer? 

- Vad tycker du är roligt/trevligt att göra för att röra på dig?   

 Finns det något som skulle kunna underlätta för dig att röra dig mer?  

 Finns det något som hindrar dig att röra på dig? 

- Bortsett från smärtan? 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga?  

 Innan vi avslutar, vill jag bara ställa några frågor om bakgrundsinformation så att jag 

inte har missat något. 

Tack så mycket för att du kunde komma idag och ville delta i denna studie. 

 

 

 

 



   

 

BILAGA B – BAKGRUNDSINFORMATION 

 

 Ålder:  

 Civilstånd: (partner/singel) 

 Hemmaboende barn, antal och ålder: 

 Arbete i % / Sjukskrivning/Pensionerad: 

 Hur lång tid har du haft dina smärtbesvär? 

 Önskar du få information om studien när den är slutförd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BILAGA C – INFORMATIONSBREV 

 

Kvinnor med långvarig smärta och fysisk aktivitet 

 

Jag, Jennifer Thelin, kommer att skriva mitt magisterexamensarbete i Fysioterapi vid 

Mälardalens högskola, och jag vore tacksam om just Du vill delta i denna studie. Här nedan 

följer information angående studien du erbjuds att delta i. Genom att läsa detta har du inte 

förbundit dig till någonting. Väljer du att delta, skriv under och skicka in 

samtyckesblanketten (sista sidan) i bifogat svarskuvert så kommer jag att ta kontakt med dig 

per telefon. Om du ej vill delta behöver du inte göra något alls. Syftet med studien är att 

undersöka hur kvinnor med långvarig smärta upplever möjligheter och hinder att vara fysiskt 

aktiva. Du är erbjuden att delta i denna studie då du är kvinna, har en långvarig smärta och 

är under 65 år. Om du väljer att delta kommer Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle. 

Intervjun kommer att vara individuell och spelas in med ljudupptagning. Denna intervju har 

ingenting med din behandling hos sjukgymnast på vårdcentralen att göra. Författaren till 

studien är ansvarig för dina uppgifter. All insamlad data kommer att sparas på en 

lösenordsskyddad dator och endast användas av författaren och i syfte för denna studie. Dina 

svar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Informationen du 

lämnar kommer ej att kunna härledas tillbaka till dig. Ljudupptagningen kommer att raderas 

när studien är slutförd. I studiens resultat kommer din personidentitet att skyddas då ingen 

nämns vid namn. Efter studiens avslut kommer de deltagare som vill få ta del av studiens 

resultat att bli kontaktade. Deltagandet i forskningsstudien är helt frivilligt, du får därmed 

avbryta när som helst, utan närmare förklaring. Ett eventuellt avhopp från denna studie är 

inget som kommer att påverka din vård/behandling. 

Kontaktuppgifter till ansvariga för studien 

Jennifer Thelin    Handledare: Maria Sandborgh 

Leg. Sjukgymnast    Lektor i fysioterapi 

Magisterstudent    Mälardalens högskola 

Telefonnr: 0586 -48852   Telefonnr: 021- 10 13 95 

E-post: jtn15001@student.mdh.se  E-post: maria.sandborgh@mdh.se   

 



   

 

BILAGA D - SAMTYCKESBLANKETT 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har tagit del av ovanstående informationsbrev och samtycker till att delta i studien 

"Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig smärta" 

 

 

________________________________________ 

Underskrift 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

Återsänd denna blankett i bifogat svarskuvert.  
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