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SAMMANFATTNING 

Prevalensen av långvarig smärta är hög bland äldre, kvinnor är överrepresenterade. Långvarig 

smärta påverkar äldres vardagliga liv och dess aktivitetsförmåga. Det är vanligt att söka vård 

för sin smärta, sjukgymnastik är en av behandlingsmetoderna. 

Syftet med studien var att kartlägga långvarig muskuloskeletal smärta hos äldre ≥ 65 i 

Västerås, med avseende på smärtintensitet, lokalisation, duration samt påverkan på 

aktivitetsförmågan och nöjdhet med denna. Vidare var syftet att undersöka könsskillnader och 

associationer mellan undersökta variabler samt hos vilken yrkesgrupp deltagarna fått 

behandling för sina smärtrelaterade besvär och upplevd nöjdhet med eventuell behandling. Ett 

tillfällighetsurval gjordes i tre matvaruaffärer representativa för tre stadsdelar i Västerås. 

Datainsamlingen gjordes på en icke-vårdsökande population genom en egendesignad enkät. 

Totalt 300 personer tillfrågades, 129 deltog i studien, 77 kvinnor och 52 män.    

Av deltagarna hade 44 %, varav 33 var kvinnor och 24 män, långvarig muskuloskeletal 

smärta. Den vanligast förekommande smärtdurationen var två år. Deltagarna som 

rapporterade långvarig muskuloskeletal smärta skattade högre generell aktivitetsförmåga än 

förmåga att utföra en prioriterad aktivitet. Sextiofem procent hade multipel smärta. Sjuttiosju 

procent hade fått behandling, och oavsett vårdgivare var deltagarna nöjda. Det förelåg ingen 

signifikant skillnad mellan könen gällande de undersökta variablerna. Det fanns en låg men 

signifikant korrelation mellan självrapporterad nöjdhet med prioriterad aktivitet och 

självrapporterad aktivitetsförmåga. Inga andra korrelationer förelåg. 

Nyckelord 
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ABSTRACT 

The prevalence of persistent pain is high among older people, and women are 

overrepresented. Persistent pain affects elderlys daily life and functional ability. It is common 

to seek treatment for persistent pain, and physical therapy is one treatment alternative.  

The purpose of this study was to investigate musculoskeletal pain in the elderly ≥ 65 in 

Västerås with respect to pain intensity, location, duration and impact on the functional ability 

and satisfaction with functional ability. Further, the aim was to examine gender differences 

and associations between investigated variables and from which profession participants 

received treatment for their pain-related disorder and perceived satisfaction with treatment. 

Convenience sampling was used in three supermarkets representative of three districts in 

Västerås. The data was collected from a general population by a self-designed questionnaire. 

A total of 300 persons were asked and, 129 participated in the study, 77 women and 52 men.  

Of the participants, 44%, whereof 33 were women and 25 men had persistent musculoskeletal 

pain. The most common painduration was two years. The participants estimated higher 

overall functional ability than the ability to perform a prioritized activity. Sixty-five percent 

had multiple pain. Seventy-seven percent had received treatment, and were regardless of 

caregiver satisfied. There were no significant gender differences regarding the investigated 

variables. There was a low but significant correlation between self-reported satisfaction with 

prioritized activity and self-reported functional ability. No other correlations were found. 
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1. INLEDNING 

Som blivande sjukgymnaster kommer vårt arbete att handla om rörelse och funktion. För att 

kunna leva ett så normalt och hälsosamt liv som möjligt är det av största vikt att muskler och 

leders funktioner är intakta. Vid dysfunktion i muskler och leder är det lätt att smärta uppstår. 

Som sjukgymnast är smärta något vi dagligen kommer stöta på hos patienter. Det känns då 

viktigt att få en förståelse för hur vanligt det är med långvarig muskuloskeletal smärta, samt 

hur smärtan ter sig gällande duration, intensitet och lokalisation. Utbildningen vi läser har en 

beteendemedicinsk inriktning vilket gör att det även skulle vara värdefullt att få en inblick i 

hur långvarig muskuloskeletal smärta påverkar människors aktivitetsförmåga och nöjdhet 

med denna.  

Eftersom att befolkningen blir äldre och äldre (Jakobsson, Klevsgård, Westergren & Hallberg 

2003) skulle det vara särskilt intressant för oss att utföra studien på personer ≥ 65 år. Det är 

vanligare med långvarig smärta bland kvinnor än män (Brattberg, Parker & Thorslund, 1996; 

Bergh, Steen, Waern, Johansson, Odén, Sjöström, et al, 2003). Vi tyckte detta var mycket 

intressant och det vore därför värdefullt att se om detta stämde för en grupp äldre personer i 

Västerås.  

I vår kommande yrkesroll som sjukgymnaster är det viktigt att patienterna är nöjda med oss 

som behandlare. Under verksamhetsförlagd utbildning har författarna upplevt att de flesta 

patienterna är nöjda, intressant vore därför att se om det verkligen är så och hur nöjda de är i 

jämförelse med andra vårdgivare. 

Vi hoppas att genom vår studie få ökad förståelse för hur långvarig muskuloskeletal smärta 

påverkar äldre ≥ 65 år. Hur vanligt det är att de får behandling för sin smärta samt hur nöjd de 

är med den. 
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2. BAKGRUND 

Långvarig smärta klassas som ett folkhälsoproblem (Werner & Leden, 2010) och i i-länderna 

är det den vanligaste anledning till att söka vård (Linton, 2005). International association for 

the study of pain (IASP) definierar smärta som ”en obehaglig och emotionell upplevelse till 

följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Med 

långvarig smärta menas smärta som varat i mer än tre månader (Merskey & Bogduk, 2002). 

Den vanligaste typen av långvarig smärta är muskuloskeletal smärta (Jakobsson, 2007). 

2.1 Smärtmekanismer 

Den akuta smärtan vi upplever är viktig för vår existens (SBU, 2010), då det är en 

skyddsmekanism som ska varna för något hotande (Werner & Leden, 2010). Smärta leder till 

olika beteenden för att förhindra att en ny skada uppstår och för att skydda det drabbade 

området från att skadas igen (SBU, 2010). Akut smärta kan, med en något förenklad 

förklaringsmodell, förklaras genom att en vävnadsskada uppstår. Vävnadsskadan ger upphov 

till smärtstimuli vilket medvetandegör individen om skadan (Magnusson & Mannheimer, 

2008). 

Smärta delas upp i nociceptiv, neurogen, idiopatisk och psykogen smärta. Nociceptiv smärta 

beskrivs som smärta från nociceptorer i vävnaden. Neurogen smärta härleds från 

nervsystemet. Idiopatisk smärta innebär att det inte finns någon klar orsak till smärtan och 

psykogen smärta innebär att smärtan uppkommit på grund av psykisk sjukdom (Werner & 

Leden, 2010). 

Smärtsignaler skickas via nociceptorer till ryggmärgen som skickar signalerna vidare upp till 

thalamus i hjärnan. I thalamus medvetandegörs smärtan. Är smärtan akut aktiveras även 

autonoma stressreaktioner (Werner & Leden, 2010). Nociceptorerna som skickar 

smärtsignaler utgörs av fria nervändsslut tillhörande A-delta och C-fibrer. A-delta fibrer 

förmedlar smärtsignaler som upplevs som skarp och skärande, medans c-fibrer förmedlar en 

molande smärta (Chakour, Gibson, Bradbeer & Helm, 1996).  

Smärta klassas som långvarig då den ursprungliga orsaken till smärtan inte avtagit så som den 

förväntas. Smärtan har då tappat sitt syfte och en störning i smärtsystemet har uppkommit 

(Werner & Leden, 2010). Den akuta smärtan läker inte ut och en central sensitisering sker. 

Detta innebär en ökad retbarhet i nervsystemets smärtbanor, som gör att kroppen fortsätter 

skicka smärtsignaler (Werner & Leden, 2010). Då en central sensitisering skett krävs det färre 

smärtstimuli för att uppfatta smärtan (McGreevy, Bottros & Raja, 2011). 
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Vid långvarig smärta sker fysiologiska förändringar i hjärnan. Förändringarna är plastiska och 

innebär att det skadade området kommer representera en större del av hjärnan. 

Smärtupplevelsen är individuell och reaktionen på smärta påverkas av ett flertal faktorer, 

såsom erfarenheter i livet eller faktorer i den akuta situationen. En och samma skada kan 

därför upplevas olika beroende på vilken individ som utsätts för smärtan. Upplevelsen av 

smärtan påverkas av hur smärtan hanteras av individen, sociala faktorer samt tankar och 

känslor kring smärtan (SBU, 2010). 

2.2 Definitioner och begrepp 

Muskuloskeletal smärta är ett centralt begrepp som i denna studie definieras till smärta i 

muskler och leder. 

Rustøen et al. (2004) definierar smärtintensitet till hur ont deltagarna har i stunden mellan 0, 

ingen smärta alls och 10, värsta tänkbara smärta. I vår studie mättes intensiteten på samma 

sätt, men under senaste veckan.  

”Aktivitetsbegränsning är svårigheter som en person kan ha vid utförandet av aktiviteter” 

(ICF, 2003, sid 14). I detta arbete användes begreppet aktivitetsförmåga som beskriver 

motsatsen till aktivitetsbegränsning, ”Hur en person klarar att utföra aktiviteter”.  

Multipel smärta har i olika studier definierats på många olika sätt, bland annat genom 

Manchester definitionen: ”pain in at least two sections of two contra lateral limbs and in the 

axial skeleton” (Hunt, Silman, Benjamin, McBeth & Macfarlane, 1999, sid 275). I en studie 

av Andersson, Ejlertsson, Leden & Rosenberg (1996, sid 148) defineras multipel smärta ”pain 

at more than three locations in both the upper and lower half of the body.” En tredje vanlig 

definition är ”spinal pain in any part and pain in the four extrimitetes” som angetts av 

American college of Rhemathology (ACR) (Gerdle, Björk, Cöster, Henriksson, Bengtsson, 

2008, sid 2). I denna studie definieras multipel smärta som smärta från två eller flera 

lokalisationer i någon del av kroppen. En enstaka lokalisation upplevs från ett enda ställe i 

kroppen (Carnes et al. 2007). 

2.3 Långvarig smärta  

I västvärlden finns det studier som visar på att stora delar av populationer besväras av 

långvarig smärta (Andersson, Ejlertsson, Leden & Rosenberg, 1993; Breivik, Collett, 

Ventafridda & Cohen, 2006). Prevalensen för långvarig smärta hos äldre varierar mellan allt 

från 30-80%, beroende på urval, mätmetod och inkulsionkriterier (Werner & Leden, 2010).  
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Flera studier visar att prevalensen för långvarig smärta hos äldre är högre för kvinnor än män 

(Brattberg et al, 1996; Bergh et al, 2003; Andersson et al. 1993). Dock finns det även studier 

som visar på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

förekomst av långvarig smärta (Andersson et al. 1993; Elliot, Smith, Penny, Smith & 

Chambers, 1999). Prevalensen för långvarig smärta hos män och kvinnor ökar med åldern 

(Andersson, 1994; Tibblin, Bengtsson, Furunes & Lapidus, 1990), något mer för kvinnor 

(Brochet, Michel, Barberger-Gateau & Dartigues, 1998).  

En systematisk översikt gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) 

rapporterar olika riskfaktorer för utveckling av långvarig och aktivitetsbegränsande smärta. 

Där presenteras bland annat det kvinnliga könet som en riskfaktor. Ålder, kön, rökning, låg 

utbildning, låg fysisk aktivitet, bristfälligt socialt nätverk, låg inkomst, depression och oro 

samt sömnsvårigheter är andra riskfaktorer som är associerade med utvecklingen av långvarig 

muskuloskeletal smärta (Cimmino, Ferrone & Cutolo, 2011). En biopsykosocialmodell kan 

beskriva orsaker till och följder av långvarig smärta. Modellen tar hänsyn till individen, 

beteendet och omgivningen. Långvarigt smärtsyndrom kan utvecklas då smärtan inte längre 

kan kontrolleras och beteendeförändringar uppstår. Detta leder vidare till att smärtan blir 

dominerande och påverkar individens livssituation (Werner & Leden, 2010). 

2.3.1 Smärtlokalisation 

Kvinnor rapporterar mer multipel smärta, vilket ökar med åldern (Gerdle et al, 2008; 

Andersson, 1994). I studien av Andersson et al (1993) hade kvinnor över 35 år mer multipel 

smärta än män i samma ålder. Medianen för antalet smärtlokalisationer var 2,75 för kvinnor 

och 2,28 för män. Smärta i mer än en lokalisation upplevdes av 85 % av de med långvarig 

smärta (Andersson et al, 1993). Generellt uppger kvinnor högre prevalens för smärta i nacke, 

skuldra, underarm, höft och hand än män (Andersson et al, 1993). Oavsett kön är nack- och 

skuldersmärta de mest prevalenta lokalisationerna (Andersson et al, 1993; Andersson, 1994). 

Breivik et al (2004) visar i sin studie att 40 % av deltagarna hade ledsmärta där knä var den 

vanligaste lokalisationen. Brochet et al. (1998) visar att ryggsmärta är en av de vanligaste 

smärtlokalisationerna hos personer > 65 år med långvarig smärta.  

2.3.2 Smärtintensitet 

Kvinnor upplever en högre smärtintensitet än män (Andersson et al, 1993).  I en studie av 

Breivik et al. (2006) gjord på 15 länder i Europa och Israel skattade 66 % en smärtintensitet 

på 5-7 och 34 % skattade en smärtintensitet på 8-10 mätt med en 10-gradig numerisk 

http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Smith%20BH%22%5BAuthor%5D
http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Smith%20BH%22%5BAuthor%5D
http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Smith%20WC%22%5BAuthor%5D
http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Chambers%20WA%22%5BAuthor%5D
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skattningsskala. Långvarig smärta med en smärtintensitet från måttlig till stark förekommer 

hos 19 % av vuxna personer i Europa. Smärtan påvekar deras dagliga aktivitetsförmåga, 

sociala liv och arbetssituation. I en Norsk studie hade deltagarna med långvarig smärta ett 

medianvärde gällande smärtintensitet på 5,79 mätt med en 11-gradig numerisk 

skattningsskala (Rustøen et al, 2004). Kvinnor rapporterade i högre grad än män maximal 

smärta. En av fem med långvarig smärta beskrev smärtan som intensiv (Anderssson et al., 

1993; Andersson, 1994).  

2.3.3 Smärtduration 

Durationen för smärta > 6 månader är märkbart högre för svenska 70- åriga kvinnor än män. 

Mer än 1/3 av kvinnorna uppgav smärta i minst en lokalisation med en duration på tio år 

(Bergh et al, 2003). I en studie gjord på 16 länder var medianvärdet av smärtdurationen sju år. 

Många hade långvariga problem med smärta och endast 12 % hade haft smärta i mindre än 

två år, nästan 60 % hade haft smärta i allt från 2-15 år och 21 % hade haft smärta i upp till 20 

år (Breivik et al, 2006).  

2.3.4 Smärtans påverkan på aktivitetsförmåga 

I många fall är muskuloskeletal smärta associerad med begränsad rörelseförmåga, vilket 

betyder att det finns svårigheter att röra sig på ett obehindrat sätt (Karttunen et al., 2011; 

Scudds & Robertson, 1998). Begränsad rörelseförmåga påverkar äldres vardagliga leverne 

(Blomqvist & Edberg, 2002).  Jakobsson et al. (2003) visar i en studie att smärta är signifikant 

korrelerat med nedsatt gångförmåga, förflyttningsproblem, fatigue, och nedsatt livskvalitet. 

Breivik et al. (2006) visade i sin studie att 79 % av deltagarna upplevde att deras smärta ökade 

under dagen på grund av att de utförde vardagliga aktiviteter. Aktiviteter som deltagarna hade 

svårt att utföra på grund av smärtan var bland annat att sova, träna, gå, att lyfta samt att utföra 

hushållssysslor. En studie av Denison, Åsenlöf & Lindberg (2004) visar att smärtintensitet 

inte korrelerar med aktivitetsbegränsning. Carnes et al. (2007) visar att det finns ett samband 

mellan multipel smärta och nedsatt aktivitetsförmåga. Med beteendemedicinsk behandling 

ökade den självrapporterade förmågan att utföra en prioriterad aktivitet samtidigt som 

smärtintensiteten sjönk. Samtidigt som den generella fysiska förmågan ökade, så ökade även 

den självrapporterade förmågan för en prioriterad aktivitet markant (Åsenlöf, Denison & 

Lindberg, 2005). 
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2.4 Behandling av långvarig smärta 

Fler kvinnor än män söker vård (Frølund, F. & Frølund C, 1986). Behandling av långvarig 

smärta är komplex och det krävs ofta mer än en åtgärd. Viktigt är att patienten är aktiv i 

behandlingsprocessen då det kan påverka livskvaliteten positivt (Jakobsson, 2007). Enligt 

SBU rapporten från 2010 finns det stark evidens för multimodal rehabilitering gällande 

arbetsåtergång och förebyggande av sjukskrivning. Multimodal rehabilitering är en 

behandlingsform där ett team med flera olika professioner arbetar med en biopsykosocial syn 

på individen. 

Det finns ett flertal olika behandlingar att få hos sjukgymnast för långvarig smärta så som 

TENS, akupunktur, massage, stretching, fysisk aktivitet, avspänning och kroppsmedvetande 

träning (Werner & Leden, 2010). Fysisk aktivitet fungerar som smärtlindring då det frisätter 

kroppsegna opioider och leder till distraktion som förändrar smärtupplevelsen på ett positivt 

sätt. Depression och ångest kan leda till ökad smärta, vilket kan minskas med fysisk aktivitet 

(FYSS, 2008). SBU rapporterar också att patienter som fått beteendemedicinsk behandling av 

sjukgymnast, inriktad mot ökad fysisk aktivitet, hade bättre aktivitetsförmåga efter 2-5 år än 

de som enbart fått fysisk träning (SBU, 2010). Det finns måttligt stark evidens för att intensiv 

träning inklusive psykologiska insatser ger bättre effekt än lågintensiv träning. Specifik, aktiv 

och professionell träning ger 20-30 % bättre smärtlindring än ingen fysisk aktivitet alls (SBU, 

2010) 

I den europeiska studien av Breivik et al (2006) hade 69 % av deltagarna sökt någon slags 

behandling för sin smärta. Fyrtiosex procent av de som fått behandling hos läkare var mycket 

nöjda. Trettiosex procent var inte nöjda eller indifferenta med behandling hos läkare. Hos alla 

yrkesgrupper var 40 % inte nöjda med den behandling de fått. De vanligaste anledningarna till 

att inte ha sökt behandling var att smärtan minskat, att smärtan inte var tillräckligt hög eller 

att deltagarna kände att de kunde hantera sin smärta själva. Sexton procent hade inte sökt 

läkare alls, 14 % hade varit hos läkare en gång medan 60 % hade träffat läkare 2-9 gånger. 

Elva procent hade träffat läkare minst tio gånger. Den vanligast uppsökta yrkesgruppen för 

behandling vid smärta var familjeläkare och näst vanligast var ortopedläkare. Att söka 

behandling hos sjukgymnast kom på plats sju av tio.  Det varierade stort mellan länderna i 

vilken utsträckning och vad för slags icke-farmakologisk behandling deltagarna fått. De 

vanligaste icke-farmakologiska behandlingarna var massage, sjukgymnastik och akupunktur. 

Av alla länderna som studien utfördes på var behandling hos sjukgymnast vanligast i Sverige 

(Breivik et al. 2006) . 
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2.5 Problemformulering 

Sammanfattningsvis finns det många studier som visar på att det är vanligt med långvarig 

smärta(Andersson et al. 1993; Andersson 1994; Breivik et al. 2006; Elliot et al. 1999; Brochet 

et al. 1998; Gerdle et al. 2008; Rustøen et al. 2004) samt att det ofta föreligger en 

könsskillnad, där kvinnor rapporterar mer smärta än män (Brattberg et al. 1996; Berg et al. 

2003; Brochet et al. 1998; Tibblin et al. 1990; Rustøen et al. 2004) Det finns även mycket 

forskning på långvarig smärta hos äldre i västvärlden(Brattberg et al. 1996; Karttunen et al. 

2011; Bergh et al. 2003; Jakobsson et al. 2003; Blomqvist et al. 2002). Dock finns det 

bristfälligt med underlag för i vilken utsträckning äldre ≥ 65 år fått vård, hos vilken 

yrkesgrupp de fått vård samt hur nöjda de är med vården de fått. Många studier är även gjorda 

på en vårdsökande äldre population (Jakobsson et al. 2003; Blomqvist et al. 2002; Brattberg et 

al. 1996; Elliot et al. 1999). Det vore därför särskilt värdefullt att undersöka en äldre, icke-

vårdsökande population.  

3.  SYFTE  

Syftet var att kartlägga långvarig muskuloskeletal smärta hos en grupp äldre ≥ 65 i Västerås, 

med avseende på smärtintensitet, lokalisation, duration samt påverkan på aktivitetsförmågan 

och nöjdhet med denna. Vidare var syftet att undersöka könsskillnader och associationer 

mellan undersökta variabler samt hos vilken yrkesgrupp deltagarna fått behandling för sina 

smärtrelaterade besvär och upplevd nöjdhet med eventuell behandling.  

3.1 Frågeställningar 

- Vilken var prevalensen av långvarig muskuloskeletal smärta bland deltagarna?  

- Vilken var durationen för långvarig muskuloskeletal smärta?   

- Vilken genomsnittlig smärtintensitet skattade deltagarna för den senaste veckan, mätt 

med 11-gradig numerisk skattningsskala? 

- Vilken var prevalensen av enstaka respektive multipla smärtlokalisationer mätt med 

smärtskiss?  

- Hade deltagarna fått behandling för smärtan och i så fall av vilken yrkesgrupp? 

- Hur nöjda var deltagarna i helhet med resultatet av den senaste behandling de fått? 

- Hur nöjda var deltagarna med resultatet av eventuell behandling hos sjukgymnast? 
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- Hur skattade deltagarna sin aktivitetsförmåga samt hur nöjda var deltagarna med 

utförandet, mätt med 11-gradig numerisk skattningsskala?  

- Förelåg det skillnad mellan män och kvinnor gällande ovanstående variabler? 

- Hur såg associationen ut mellan:   

o smärtintensitet och självrapporterad nöjdhet med sin förmåga att utföra en 

prioriterad aktivitet,  

o smärtintensitet och självrapporterad aktivitetsförmåga, 

o självrapporterad nöjdhet med förmåga att klara en prioriterad aktivitet och 

generell aktivitetsförmåga, 

o multipel smärtlokalisation och självrapporterad  aktivitetsförmåga.  

4. METOD 

4.1 Design 

Studien har en kvantitativ ansats, är kartläggande och har en deskriptiv, korrelerande och 

komparativ tvärsnittsdesign. Studien är deskriptiv gällande prevalens, duration, 

smärtintensitet och smärtlokalisation för långvarig smärta över tre månader, samt för 

förekomst av eventuell behandling och nöjdhet med denna. Då skillnader mellan könen 

undersöktes för ovanstående variabler är studien dessutom komparativ. I studien undersöks 

även associationer mellan ett antal variabler som kartlagts, vilket gör studien korrelerande. 

4.2 Urval 

Ett tillfällighetsurval (Domholdt, 2004) gjordes i samband med att deltagarna besökte 

matvaruaffärer i Västerås. Invånarantalet för Västerås stad presenteras i tabell 1 (personligt 

meddelande, november 2011, Västerås stad). 

 

Tabell 1. Demografisk data över antal invånare i Västerås stad 2011 

  

  

 

 

                   Antal invånare  
                    n (%) 

 Västerås totalt  111 968 (100) 
 Västerås ≥ 65 år 25013 (22,3) 
 Kvinnor ≥ 65 år 12582 (50,3) 
 Män ≥ 65 år 12431 (49,7) 
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Utifrån invånarstatistik samt tillgängliga Ica- och Coop matvaruaffärer valdes följande tre 

butiker: Coop Konsum City, Ica Norra Haga samt Ica Gryta. Coop Konsum City ligger i 

centrala Västerås där det bor 1123 personer ≥ 65 år. Affären Ica Norra Haga ligger i 

stadsdelen Haga och är en närliggande butik för de som bor i Malmaberg. I dessa två 

stadsdelar bor det sammanlagt 2300 personer ≥ 65 år. Ica Gryta ligger i stadsdelen Önsta-

Gryta där det bor 1209 personer ≥ 65 år.  

Uppskattningsvis tillfrågades ca 300 personer som kom till de utvalda affärerna om de ville 

delta.  Av dessa uppskattningsvis 300 personer valde 130 st. att delta i studien. En av dessa 

deltagare valde att avbryta sin medverkan och dennes data räknas som ett bortfall. Bortfallet 

analyserades ej. Totalt valde 129 personer att delta i studien, varav 77 kvinnor och 52 män. 

Från affären Coop Konsum City deltog 49 personer, från Ica norra Haga deltog 50 personer 

och från Ica Gryta deltog 30 personer. Deltagarnas ålder redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Demografisk data över deltagarnas ålder  

Ålder  Antal deltagare            
n(%) 

65-69 43 (33,3) 
70-74 23 (17,8) 
75-79 32 (24,8) 
80-85 20 (15,5) 
>85 11 (8,5) 
Total 129 (100) 

 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att deltagaren skulle vara ≥ 65 år samt skulle 

prata och förstå talad svenska.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom en enkät som var egenutformad och bestod av 17 olika 

frågor, se bilaga 1. Frågan gällande smärtduration var sluten. En fråga med flervalsalternativ 

användes angående vilken typ av yrkesgrupp deltagarna fått behandling hos, där deltagaren 

fick nämna de alternativ som passade in. 11-gradiga numeriska skattningsskalor användes för 

skattning av smärtintensitet, aktivitetsförmåga, nöjdhet av aktivitetsförmåga samt nöjdhet av 

behandling hos senaste yrkesgrupp. Skattningsskalorna bestod av siffror mellan 0-10, samt en 

linje med en glad och en ledsen gubbe i respektive ände. Enkäten bestod även av öppna frågor 
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gällande smärtskiss och prioriterad aktivitet. I smärtskissen fick deltagarna själva peka i en 

gubbe var de hade smärta någonstans. För att få fram en prioriterad aktivitet fick deltagarna 

tänka på en vardaglig aktivitet som var viktigt för dem men svårt att utföra på grund av 

smärtan. Frågorna ställdes muntligt till deltagarna och författarna fyllde i svaren. Enkäten var 

standardiserad och frågorna ställdes alltid i samma ordning till deltagarna. Enkäten testades 

på två kvinnor > 65 år, och efter detta reviderades enkäten något. Frågan angående nöjdhet 

med behandling förtydligades då en av deltagarna påpekade att det var svårt att veta om det 

var resultatet av behandlingen eller bemötandet från behandlaren som skulle skattas. Frågan 

om prioriterad aktivitet var för testpersonerna svår att svara specifikt på. Därför 

kompletterades enkäten med en fråga om skattad aktivitetsförmåga för hem och familj. 

Reliabiliteten och validiteten för enkäten har inte undersökts då frågorna var egenutformade. 

Dock finns det referenser angående val av skalor, smärtskiss, prioriterad aktivitet samt frågan 

gällande hem och familj. Skalorna är 11-gradiga numeriska skattningsskalor vilka har bra 

validitet för skattning av smärtintensitet. De kan användas på fler patientgrupper än t.ex. 

visuell analog skala (VAS) och är lättare att använda på äldre patienter (Turk & Melzack, 

2001). Även reliabiliteten gällande numerisk skattningsskala är god (Lundeberg et al, 2001). 

Reliabiliteten och validiteten för skattad nöjdhet och utförande av prioriterad aktivitet är 

godtagbar till bra, i en generell vårdsökande population (Åsenlöf & Siljebäck, 2009). 

Validiteten för att använda bilder av glada/ledsna ansikten i skalorna är god. Detta gällde i en 

population över 55 år som låg på sjukhus efter operation eller trauma (Stuppy, 1998). 

Gällande smärtskisser finns det evidens för att de har hög reliabilitet och validitet (Turk & 

Melzack, 2001). Smärtlokalisationerna delades in i grupper utifrån Nordic Muskuloskeletal 

Questionnaire (NMQ) (Antonopoulou, Antonakis,  Hadjipavlou & Lionis, 2007). Dock 

användes även en framsida på smärtskisserna, vars indelning följde baksidans. Dessutom 

lades en lokalisation till, som skulle motsvara lokalisationen huvud. Frågan angående hur 

deltagarna klarade aktiviteter som har att göra med hem och familj kommer från Pain 

Disability Index (PDI) som mäter smärtrelaterad aktivitetsbegränsning (Chibnall & Tait, 

1994). Frågan om hem och familj har i faktoranalys visat god representativitet för hela 

mätinstrumentet (Sandborgh, Lindberg & Denison, 2007). 

4.4 Tillvägagångssätt 

Insamlingen pågick under tre dagar under vecka 48 i november 2011, under i genomsnitt tre 

timmar per dag. Insamlingen påbörjades på förmiddagen vid 9-10 tiden och avslutades några 

timmar senare beroende på deltagarantalet den specifika dagen. Ett plakat med information 
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sattes upp vid ingången till de olika affärerna inför varje datainsamlingstillfälle. Plakatet 

informerade om att undersökningen gjordes i utbildningssyfte samt att författarna kom från 

sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola, se bilaga 2. Innan insamlingen påbörjades 

kontaktades de tre utvalda butikernas butikschefer via telefon och dessa erhöll då också 

information om studien och dess syfte. Efter detta sändes informationsblad elektroniskt till 

butikscheferna där de fick ta ställning till om de ville ställa upp med deltagarunderlag, se 

bilaga 3.   

Deltagarna som kom till affärerna tillfrågades om de ville delta i en studie gällande långvarig 

smärta hos äldre ≥ 65 år. Deltagarna fick innan enkäten påbörjades ett informationsblad där de 

upplystes om studiens syfte. I informationsbladet stod också hur lång tid enkät skulle ta att 

fylla i, hur de kunde avbryta sin medverkan samt vad som skulle hända med deras insamlade 

data om de valde att avbryta deltagandet. Slutligen fanns informationsuppgifter till författarna 

och handledare samt information om att enkäterna kommer hanteras konfidentiellt och kodas, 

se bilaga 4.  

4.5 Dataanalys  

Icke parametriska test användes då data inte var normalfördelad samt låg på nominal- och 

ordinalskalenivå. För beskrivande statistik gjordes frekvenstabeller och medianvärden 

beräknades. För att analysera skillnaden mellan kvinnor och män gällande data på 

nominalskalenivå användes Chi2 test. För analys av skillnader mellan kvinnor och män 

gällande data på ordinalskalenivå användes Mann Whitney U-test (Domholdt, 2004). För 

analys av associationerna mellan data på ordinalskalenivå, som smärtintensitet och 

självrapporterad nöjdhet med förmågan att utföra en prioriterad aktivitet, smärtintensitet och 

skattad aktivitetsförmåga samt självrapporterad nöjdhet med prioriterad aktivitet och 

aktivitetsförmåga användes Spearmansrangkorrelaionskoefficient (Ejlertsson, 2003). För 

analys av associationen mellan multipla smärtlokalisationer och aktivitetsförmåga användes 

Chi2 test då detta är data på nominalnivå (Domholdt, 2004). Då aktivitetsförmåga är data på 

ordinalnivå, delades den upp i två grupper, låg aktivitetsförmåga (≤4) och hög 

aktivitetsförmåga (≥5). Detta för att kunna analyseras tillsammans med multipel respektive 

enstaka smärtlokalisationer som är data på nominalnivå. Dessa brytvärden har validerats i en 

primärvårdspopulation (Sandborgh, Lindberg, Denison, 2008).  Frågan gällande prioriterad 

aktivitet analyserades manuellt genom att räkna antalet aktiviteter för hand. 

Statistikprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS) version 19.0 användes för 

att göra de statistiska beräkningarna. 
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Enligt Domholdt (2004)  innebär lågt samband r=0,26–0,49, måttligt samband r=0,50–0,69 

och högt samband r=0,70–0,89. Signifikansnivån sattes till 0,05. 

4.6 Etiska överväganden 

Deltagarna garanterades konfidentialitet och informerades om studiens syfte samt hur ett 

eventuellt deltagande skulle gå till innan enkäten påbörjades. Det var frivilligt att delta i 

studien och deltagarna hade rätt att under hela studiens gång avbryta sin medverkan. Ville 

deltagaren inte svara på alla frågor eller avbröt sin medverkan analyserades inte denna data, 

vilket deltagarna informeras om innan påbörjad datainsamling. Enkäterna var kodade och inga 

namn eller kontaktuppgifter registrerades. Data kan inte hänföras till en individuell person 

utan redovisas på gruppnivå. Det fanns även stolar till förfogande för deltagare som hade 

svårt att stå upp längre stunder. Ifyllningen av enkäten skedde i entrén på matvaruaffärerna för 

att undvika att deltagarna skulle frysa eller blir blöta på grund av årstiden. Matvaruaffärens 

butiksansvariga tillfrågades om lov innan datainsamlingen påbörjades. 

5. RESULTAT 

Resultatet redovisas i samma ordning som frågeställningarna, dock redovisas könsskillnader 

direkt efter varje redovisad variabel. I slutet av resultatet redovisas de undersökta 

associationerna.  

5.1 Prevalens av långvarig muskuloskeletal smärta 

Totalt av deltagarna svarade 77 (60 %) att de hade smärta. Av dessa var det 57 (44 %) 

personer som hade haft långvarig muskuloskeletal smärta i ≥ 3 månader. Det fanns ingen 

signifikant skillnad (p= 0,58, två-sidig) gällande prevalens av långvarig muskuloskeletal 

smärta mellan könen, där 33 (71 %) av kvinnorna och 24 (77 %) av männen rapporterade 

muskuloskeletal smärta ≥ 3 månader.  

5.2 Duration av långvarig muskuloskeletal smärta 

Av de 57 deltagarna med långvarig muskuluskeletal smärta hade tre personer (5 %) haft 

smärta i minst tre månader men mindre än sex månader. Sex personer (11 %) hade haft smärta 

i sex månader men mindre än ett år. Fem personer (9 %) hade haft smärta i ett år men mindre 

än två år. Fyrtiotre personer (75 %) hade haft smärta i minst två år. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen gällande smärtduration, p=0,49, två-sidig.  

 

 



13 
 

5.3 Smärtintensitet  

Av de 57 personer som rapporterade muskuloskeletal smärta var medianvärdet angående 

smärtintensitet 5 (kvartil 1=3,5, kvartil 3= 6,5). Kvinnornas medianvärde var 5 (kvartil 1=4, 

kvartil 3=6,5) och männens var 4 (kvartil 1=3, kvartil 3=6,8) skattat på en 11-gradig numerisk 

skattningskala. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan könen, p=0,37, två-sidig.  

5.4 Förekomst av multipla respektive enstaka smärtlokalisationer 

Av deltagarna med långvarig muskuloskeletal smärta hade 37 (65 %) multipla 

smärtlokalisationer och 20 (35 %) hade enstaka lokalisationer, se figur 1. Ingen signifikant 

skillnad mellan könen kunde ses gällande förekomst av enstaka eller multipla 

smärtlokalisationer, p=0,75, två-sidig. 

 

Figur 1. Förekomst av enstaka respektive multipla smärtlokalisationer hos män och kvinnor, 

Nkvinna=33, Nman=24. 
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Nedan följer en tabell över de lokalisationer deltagarna hade smärta i. Flest kvinnor upplevde 

smärta i nacken medan flest män upplevde smärta i knäna. Huvud och armbåge var de minst 

prevalenta lokalisationerna, se tabell 1. 

Tabell 1. Prevalens av respektive smärtlokalisation. I kolumn ”totalt antal (%)” presenteras 

siffrorna i fallande ordning. Nkvinna=33, Nman=24. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.5 Behandling av långvarig muskuloskeletal smärta 

Av deltagarna med långvarig muskuloskeletal smärta hade 44 (77 %) av deltagarna fått 

behandling. Av kvinnorna hade 26 (79 %) fått behandling och av männen 18 (75 %). Läkare 

och sjukgymnast var de vanligaste yrkesgrupperna som deltagarna fått behandling hos, se 

figur 2. Endast en person fick behandling hos psykolog. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan könen gällande prevalensen av de som fått behandling, p=0,74, två-sidig. Ingen 

signifikant skillnad mellan könen fanns heller angående vilken yrkesgrupp deltagarna fått 

behandling hos. 

 

                                              Antal Män 
(%) 

Antal Kvinnor 
(%) 

Totalt antal 
(%) 

Knä 11 (24,54) 10 (13,16) 21 (17,36) 
Nacke        4 (8,89) 16 (21,05) 20 (16,53) 
Lumbal 8 (17,78) 11 (14,47) 19 (15,70) 
Höft/Lår 7 (15,56) 8 (10,53) 15 (12,40) 
Skuldra 6 (13,33)           8 (11) 14 (11,57) 
Ankel/fot 5 (11,11) 7 (10,53) 12 (9,92) 
Handled/hand 1 (2,22) 10 (13,16) 11 (9,09) 
Thorakal 2 (4,44) 3 (3,95) 5 (4,13) 
Huvud 1 (2,22) 1 (1,32) 2 (1,65) 
Armbåge 0 (0,00) 2 (2,63) 2 (1,65) 
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Figur 2. Antal deltagare med långvarig muskuloskeletal smärta som fått behandling för sin 

långvariga muskuloskeletala smärta hos de utvalda yrkesgrupperna i studien. Deltagaren 

kunde ange fler alternativ. 

5.6 Nöjdhet med behandling 

Kvinnornas median var 8,5 (kvartil 1= 6,5, kvartil 3=10) och männens 8 (kvartil 1=6, kvartil 

3=9,3) angående hur nöjda deltagarna var med senast avslutad behandling, skattat på en 11-

gradig numerisk skattningsskala. Totalt hos deltagarna var medianvärdet 8 (kvartil 1=6,3, 

kvartil 3=10). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen gällande hur nöjda 

deltagarna var med den senast avslutade behandlingen, p=0, 28, två-sidig. Medianvärdet 

angående nöjdhet hos både kvinnor (kvartil 1=5, kvartil 3=10) och män (kvartil 1=5,5, kvartil 

3=8,5) som varit hos sjukgymnast var 8 (kvartil1=5,3, kvartil 3=10). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen gällande nöjdhet med behandling hos sjukgymnast, p=0,36, 

två-sidig. 

5.7 Skattad aktivitetsförmåga och skattad nöjdhet av denna 

Av deltagarna med långvarig muskuloskeletal smärta var det 20 (35 %) som uppgav gång som 

prioriterade aktivitet. Den näst vanligaste prioriterade aktiviteten var att” böja sig ned” vilket 

åtta personer uppgav (14 %). Fem deltagare (9 %) hade att ”gå i trapp” som prioriterad 

aktivitet. Bland resterande 42 % varierade den prioriterade aktiviteten stort.  

Totalt skattade deltagarna sin aktivitetsförmåga för en prioriterad aktivitet till median 5 

(kvartil 1= 4, kvartil 3=7), kvinnornas median var 5 (kvartil 1=4, kvartil 3=7) och männens 

median var 4 (kvartil 1=4, kvartil 3=7). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan könen 

gällande självrapporterad aktivitetsförmåga för en prioriterad aktvitet, p=0,63, två-sidig. 
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Hur nöjda deltagarna var med sin förmåga att utföra en prioriterad aktivitet var likvärdigt 

mellan könen. Både kvinnornas (kvartil 1=0,1, kvartil 3=9) och männens (kvartil 1=3, kvartil 

3=6,8) medianvärde låg på 4 (kvartil 1=2, kvartil 3=8). Det förelåg ingen signifikant skillnad 

gällande självrapporterad nöjdhet av en prioriterad aktivitet, p=0,76, två-sidig. 

Deltagarna skattade totalt sett en median på 8 (kvartil 1=6, kvartil 3=9) gällande hur de 

klarade aktiviteter som hade att göra med hem och familj. Medianvärdet för kvinnor låg på 8 

(kvartil 1=6, kvartil 3=9) och 7,5 för män (kvartil 1=5, kvartil 3=8,8). Det förelåg ingen 

signifikant skillnad mellan könen gällande självrapporterad aktivitetsförmåga som har att göra 

med hem och familj, p=0,60, två-sidig. 

5.8 Associationer mellan de undersökta variablerna 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan skattad smärtintensitet och skattad nöjdhet med 

prioriterad aktivitet mätt med en 11-gradig numerisk skattningsskala (rs=0,04). p=0,79, två-

sidig.  

Det fanns en låg men signifikant korrelation mellan självrapporterad nöjdhet med prioriterad 

aktivitet och självrapporterad aktivitetsförmåga mätt med en 11-gradig numerisk 

skattningsskala (rs=0,34). p= 0,01, två-sidig. 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan skattad smärtintensitet och självrapporterad 

aktivitetsförmåga för en prioriterad aktivitet mätt med en 11-gradig numerisk skattningsskala 

(rs=0,11). p= 0,41, två-sidig. 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan multipel smärtlokalisation och självrapporterad 

aktivitetsförmåga, uppdelat i låg aktivitetsförmåga (≤4) och hög aktivitetsförmåga (≥5) för en 

prioriterad aktivitet, p= 0,99, två-sidig. Se tabell 2.  

Tabell 2. Korstabell över antal deltagare med en enstaka respektive multipel lokalisation samt 

hög/låg aktivitetsförmåga 

 Låg aktivitetsförmåga  
            n(%) 

Hög aktivitetsförmåga 
              n(%) 

En lokalisation            7 (35)              13(65) 

Två eller flera lokalisationer         13(35,1)              24(64,9) 
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5.9 Resultatsammanfattning 

Totalt hade 57 (44 %) av deltagarna i studien långvarig muskuloskeletal smärta. Den mest 

förekommande smärtdurationen var två år. Medianen för smärtintensitet senaste veckan samt 

aktivitetsförmåga för prioriterad aktivitet var 5. Medianen för nöjdhet av utförandet av 

prioriterad aktivitet var 4 och förmåga att utföra aktiviteter gällande hem och familj var 8. 

Totalt sett var det vanligast med multipla smärtlokalisationer. Totalt hade 44 (77 %) av de 

deltagare som hade långvarig muskuloskeletal smärta fått behandling. Läkare och 

sjukgymnast var de vanligast förekommande vårdgivarna. Medianen för skattad nöjdhet med 

senaste behandling var 8. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan könen gällande 

ovanstående variabler. Det fanns en låg men signifikant korrelation gällande skattad nöjdhet 

med prioriterad aktivitet och skattad aktivitetsförmåga. För övrig förelåg inga andra 

signifikanta korrelationer mellan de undersökta variablerna. 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkan i studien är att den är gjord på en icke-vårdsökande population. Fler kvinnor än män 

söker vård (Frølund et al. 1986) vilket gör att resultatet kan bli snedfördelat med avseende på 

könsfördelning om studien utförs på en vårdsökande population. Urvalet i denna studie var 

jämnare fördelad på könen än i andra studier gjorda på en icke-vårdsökande population 

(Karttunen et al. 2011; Brochet et al. 1998), vilket kan ha påverkat resultatet där ingen 

könsskillnad förelåg. Författarnas förväntan på att kvinnor skulle rapportera mer smärta än 

män, kan ha påverkat valet av artiklar samt vinklingen av bakgrunden. Då författarna hade lite 

förkunskaper i ämnet har dock inga egna medvetna förväntningar påverkat resultatet. 

För att få ett slumpartat urval gjordes datainsamlingen i tre olika affärer under olika dagar. Få 

exklusionskriterier samt att alla som utav författarna uppfattades vara ≥ 65 år tillfrågades 

bidrog även till ett slumpmässigt urval. Affärer från olika stadsdelar valdes ut för att minska 

risken för att samma personer skulle tillfrågas flera gånger och för att få ett så brett och för 

populationen äldre i Västerås, representativt urval som möjligt. Studiens breda urval 

tillsammans med det låga bortfallet gör att resultatet i studien blir mer generaliserbart och 

tillförlitligt. I förhållande till liknande studier är dock urvalet i denna studie för litet för att 

kunna dra några större slutsatser av resultatet.  

Resultatet kan vara missvisande då de yngre åldersgrupperna, 65-69 år, dominerar i vårt urval, 

samt på grund av att personer med oförmåga att själva ta sig till affären inte hade möjlighet att 
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delta i studien. Enligt Jakobsson (2003) är det troligt att en individ är mer sjuk och svag vid 

hög ålder, vilket kan göra att prevalensen av långvarig muskuloskeletal smärta är missvisande 

låg i föreliggande studie. Äldre kan se smärta som en del i det naturliga åldrandet, vilket 

också skulle kunna sänka prevalensen av långvarig muskuloskeletal smärta (Karttunen et al. 

2011). 

Enkäten är egendesignad vilket kan ifrågasättas då den inte är validitets- och 

reliabilitetstestad. Detta möjliggjorde dock att enkäten kunde anpassas utifrån studiens 

frågeställningar. Det fanns inte någon beprövad enkät som täckte in alla de variabler som 

undersökts i denna studie. Studiens enkät testades på två äldre personer för att försäkra att den 

var förståelig, innan enkäten användes i studien. Enkäten kunde ha prövats på fler personer, 

samt på några experter inom området, för att möjliggöra ökad ytvaliditet. Det finns underlag 

för att de flesta delarna i enkäten prövats med god reliabilitet och validitet, dock är samtliga 

frågor ej prövade i en likartad population (Lundeberg et al, 2001; Åsenlöf & Siljebäck, 2009; 

Stuppy, 1998; Turk & Melzack, 2001; Antonopoulou et al. 2007; Chibnall & Tait, 1994; 

Sandborgh et al. 2007). En enkät som ej är validitets och reliabilitetstestad sänker 

tillförlitligheten av resultatet eftersom mätinstrumentet ej är tillförlitligt, vilket är en svaghet i 

denna studie. Dock anser författarna att för att kunna genomföra studien på önskvärt sätt så 

var det nödvändigt att använda sig av en egendesignad enkät.  

Smärtskisserna i denna studie analyserades utifrån Nordic Musculoskeletal Questionnarie 

(NMQ) (Antonopoulou et al. 2007), men då skissen reviderades har validitet och reliabilitet ej 

prövats, vilket kan sänka tillförlitligheten av rapporterade smärtlokalisationer. Smärtskisserna 

stämmer inte överens med NMQ:s, utan kommer från Örebro läns landsting. Val av 

smärtskisser grundades på att det var önskvärt att deltagarna själva skulle få rita in 

smärtlokalisationen utan för-ritade riktlinjer. Frågeställningen skulle kunnat besvaras med en 

flervals fråga med olika anatomiska smärtlokalisationer som alternativ. Risken hade då varit 

att olika individer hade haft olika referenspunkter angående var på kroppen olika kroppsdelar 

sitter. Författarna valde även att ha olika smärtskisser för de båda könen eftersom det finns en 

anatomisk skillnad mellan könen. Nackdelen med NMQ är att vissa av lokalisationerna går in 

i varandra. Exempelvis är den anatomiska regionen för höft och lår densamma vid analys. Det 

är också svårt att säkerställa om smärtan är refererad eller inte. Detta innebär att det är svårt 

att säkerställa att det är muskuloskeletal smärta individen rapporterar. I 

ursprungssmärtskissen, NMQ, används enbart baksidan av kroppen (Antonopoulou et al. 

2007), i föreliggande studie användes både fram- och baksida, vilket är positivt då 
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rapporterade smärtlokalisationer blir mer specifika. Författarna anser att valet att revidera 

smärtskissen är en styrka i studien, även om tillförlitlighetan kan ha sänkts. Revideringen 

gjorde att resultatet av smärtlokalisationer gav en bredare bild av deltagarnas smärta eftersom 

vi då kunde presentera lokalisationer på både bak- och framsida av kroppen samt 

lokalisationen huvud.  

Endast genom att individer tillfrågas om sin psykiska och fysiska hälsa gör att de uppfattar sin 

kropp på ett annorlunda sätt, speciellt när själv-rapporterande mätinstrument används (Tibblin 

et al.1990). Frågorna i föreliggande studies enkät gjordes så neutrala som möjligt för att 

undvika detta. Trots det kan vissa av frågorna påverkats av oss som intervjuare eller frågan i 

sig. Svaren som angavs på en 11-gradig numerisk skattningsskala, kan ha påverkats av 

intervjuaren då denna hjälpte deltagare att komma fram till en siffra om detta upplevdes svårt. 

Om smärta inte upplevs kontinuerligt kan det ofta vara svårt att skatta sin smärtintensitet då 

det inte alltid är färskt i minnet (Antonopulou et al. 2007). Deltagare som inte haft smärta 

senaste veckan skattade noll, vilket kan ge ett missvisande värde i resultatet. Enligt 

Antonopulou et al. (2007) tenderar individer att referera sin smärta till den senaste eller mest 

funktionsbegränsande lokalisationen, vilket kan göra att angivandet av lokalisation och 

intensitet blir missvisande. Andra faktorer som humör och livssituation kan även de påverka 

en individs smärtupplevelse. Alternativa metoder kunde varit att skicka ut enkäter eller låtit 

deltagarna själva fylla i enkäten för att undvika att intervjuarna skulle påverka deltagarens 

svar. Dock hade risken varit att bortfallet blivit större och att svarsfrekvens minskat, vilket 

resulterat i ett mindre generaliserbart resultat. 

Många deltagare hade svårt att precisera en prioriterad aktivitet. Därför fick många hjälp 

genom följdfrågor där aktiviteten gång ofta gavs som exempel, då det var ett vanligt  

förekommande svar. Detta kan ha resulterat i den höga prevalensen av aktiviteten gång. 

Uppdelningen som gjordes av hög respektive låg aktivitetsförmågan är ett brytvärde för en 

vårdsökande population (Sandborgh et al. 2008), vilket gör att dessa värden kan vara för lågt 

satta för en icke-vårdsökande äldre population. Brytvärdet valdes ändå eftersom inget 

beprövat brytvärde som matchade föreliggande studies population hittades. 

Att skatta helheten av behandling var svårt om nöjdhet med bemötandet och nöjdhet med 

resultatet var motsägande. Alternativet hade varit att dela upp frågan i två. Dock var vi inte 

intresserade av att skilja på bemötande och resultat utan ville koncentrera oss på vilken 

yrkesgrupp deltagarna var mest nöjda med, därför valdes inte det alternativet.  
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Gällande frågan angående duration så slutade svarsalternativen vid två år. Detta gör att det är 

svårt att ange den genomsnittliga durationen, då det är troligt att många av deltagarna hade 

haft smärta i mer än två år. Duration kan bli missvisande om individen har episodisk 

långvarig smärta, eftersom det är svårt att komma ihåg smärta längre tillbaka i tiden 

(Cimmino et al. 2011). 

6.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis var prevalensen av långvarig muskuloskeletal smärta hög i denna studie, 

då 57 personer (44 %) rapporterade långvarig muskuloskeletal smärta. Den mest frekventa 

smärtduration var två år, och multipel smärta var vanligare framför enstaka smärtokalisation. 

Medianvärdet för skattad smärtintensiteten för deltagarna med långvarig muskuloskeletal 

smärta var 5.  Deltagarna skattade högre generell aktivitetsförmåga än för sin förmåga att 

utföra en prioriterad aktivitet.  

En majoritet av deltagarna hade fått behandling för sin långvariga muskuloskeletala smärta. 

Läkare och sjukgymnast var de vanligast förekommande vårdgivarna. Oavsett behandlare var 

medianen för nöjdhet med mottagen behandling 8. Det förelåg inga signifikanta skillnader 

emellan könen gällande någon undersökt variabel. Endast en låg, men signifikant korrelation 

förelåg mellan självrapporterad nöjdhet med prioriterad aktivitet och självrapporterad 

aktivitetsförmåga. Inga andra korrelationer förelåg. 

Olika metoder och definitioner av centrala begrepp har använts i studierna av långvarig 

smärta. Hur variablerna som leder fram till resultatet mätts gör att resultaten i studierna 

varierar (Andersson, 1993). På grund av detta blir det svårt att jämföra de olika studierna. För 

att på ett bättre sätt kunna generalisera studier inom ämnet bör definitioner operationaliseras 

och ett heltäckande mätinstrument bör utformas för kommande forskning.  

Att studierna är utförda i olika länder kan påverka resultatet då individer i olika länder har 

olika syn på etiska och sociala aspekter gällande smärta (Andersson et al. 1993). 

Definitionerna av de centrala begreppen; långvarig smärta (Bergh et al. 2003; Brochet et al. 

1998; Breivik et al. 2005), aktivitetsförmåga (ICF, 2003; Karttunen et al. 2011) samt enstaka 

och multipla smärtlokalisationer (Hunt et al. 1999; Andersson et al. 1996; Gerdle et al. 2008; 

Cimino et al. 2011) i denna studie stämmer inte alltid överens med definitioner i valda 

artiklar. Författarna är medvetna om detta och har förståelse för att jämförbarheten på grund 

av detta är låg.  
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Av de tillfrågade hade 44 % långvarig muskuloskeletal smärta. Att det ej förelåg någon 

könsskillnad överensstämmer med tidigare studier (Andersson et al. 1993; Andersson et al. 

1994; Elliot et al. 1999). Studierna av Andersson et al. (1993) och Andersson et al. (1994) är 

som föreliggande studie gjord på icke-vårdsökande population och definierar långvarig smärta 

enligt IASP.  Andersson et al. (1993) och Andersson et al. (1994) presenterar en något högre 

prevalens än föreliggande studie. Deras urval var randomiserat från register på icke-

vårdsökande personer, med en ålder på 25-74 år, där enkäten skickades hem till deltagaren. 

Urvalsmetod i denna studie förutsatte att deltagaren hade en förmåga att själv ta sig till 

affären. De äldre individerna i dessa studier är därför med stor sannolikhet generellt sett 

friskare än urvalet i studien av Andersson et al (1993) och Andersson et al (1994).  

Resultatet visar tydligt att majoriteten av de tillfrågade hade haft smärta i över två år vilket 

överensstämmer med Breivik et al. (2006) där endast 12 % hade haft smärta i mindre än två 

år. Författarna kan heller inte säga något om deltagarna som haft en smärtduration på över två 

år, då det inte undersöktes, vilket ytterligare försvårar jämförelser med resultatet i studien av 

Berg et al. (2003) och Breivik et al. (2006). 

I studien av Breivik et al (2006) gjord på 16 länder i Europa skattade 66 % en smärtintensitet 

på 5-7 och i den norska studien av Rustøen et al. (2004) skattade deltagarna ett medianvärde 

på 5,8.  I denna studie skattade deltagarna en median på 5, vilket är i linje med tidigare 

forskningsresultat. Att vi mätt med en 11-gradig numerisk skattningsskala i likhet med den 

norska studien gör att värdet får ökad tillförlitlighet. Dock blir jämförelser med Breivik et al. 

(2006) inte helt korrekta då smärtintensiteten i den studien mättes med en 10-gradig numerisk 

skattningsskala. Ett flertal av de undersökta variablerna i föreliggande studie har ett 

medianvärde kring 5. Att skatta i mitten av en skala kan vara tilltalande då det blir ett 

mittvärde som varken är bra eller dåligt. 

Prevalensen av multipel smärta i föreliggande studie, var oberoende av kön 65 %. I jämförelse 

med Andersson (1994), där 85 % rapporterade smärta från mer än en lokalisation, är 

prevalensen i vår studie något lågt. I jämförelse med Gerdle et al. (2008), där endast 7,4 % 

alternativt 4,8 % rapporterade multipel smärta, beroende på om de använt sig av Manchester 

(Hunt et al. 1999) eller American Collage of Rhematology (ACR) (Gerdle et al. 2008) 

definition, är vårt värde högt.  Definitionerna av Manchester och ACR har fler kriterier för att 

smärtan ska klassas som multipel, än definitionerna vi och Andersson et al. (1994) använder. 

Detta är troligtvis orsaken till den höga prevalensen av multipel smärta i denna studie. 
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Definitionerna av Manchester och ACR beskriver inte alltid den multipla smärtan på ett 

adekvat sätt då det är tillräckligt att ha smärta i ≥ två lokalisationer för att det ska påverka 

aktivitetsförmågan (Carnes et al.2007). Detta stödjer valet av definitionen av multipel smärta i 

denna studie. 

Gällande prevalens av den mest frekventa smärtlokalisationen är studierna motsägande. Detta 

kan bero på valet av mätinstrument. I denna studie var knäsmärta den mest förekommande 

lokalisationen för alla deltagare, vilket även Breivik et al (2004)  visade i sin studie. Att 

kvinnor upplever mer smärta i nacke, skuldra och hand än män (Andersson et al. 1993: 

Andersson et al. 1994), bekräftar även vår studie. Brochet et al (1998) skriver i sin studie att 

ryggsmärta är den mest prevalenta smärtlokalisationen. I studien av Brochet et al (1998) 

räknas både thorakal och lumbal till lokalisation rygg och skulle dessa lokalisationer i 

föreliggande studie läggas ihop resulterar det i den mest frekventa lokalisationen, 24 

deltagare. 

I den europeiska studien av Breivik et al. (2006) hade 69 % av deltagarna sökt någon slags 

behandling för sin smärta. Dessa siffror ligger inte långt ifrån vårt resultat där 77 % fått 

behandling. Observera dock att ”att söka” och ”att få” behandling inte är samma sak. I studien 

av Breivik var familjeläkare den vanligaste yrkesgruppen att söka. I föreliggande studie var 

läkare den vanligaste yrkesgruppen att få behandling av. Sjukgymnast var den näst vanligaste 

vårdgivaren. Det var vanligast att söka sjukgymnast i Sverige av de länder Breivik et al. 

(2006) studerade. Eftersom föreliggande studie är gjord enbart i Sverige kan detta vara en 

anledning till att sjukgymnast kom på andra plats. 

Det är irrelevant att jämföra nöjdhet med behandling i vår studie med Breivik et al. (2006) då 

frågan mätts med olika mätinstrument. Det kan diskuteras om frågan gällande nöjdhet med 

behandling hos sjukgymnast kan fått ett förhöjt värde i föreliggande studie på grund av 

mätreaktiviteten. Det finns få studier gjorda på nöjdhet med behandling och det skulle vara av 

värde att forska mer inom detta område. 

En låg men signifikant association förelåg mellan självrapporterad nöjdhet med prioriterad 

aktivitet och självrapporterad aktivitetsförmåga. Studien av Åsenlöf et al. (2005) visade att 

samtidigt som den generella fysiska förmågan ökade, ökade den självrapporterade förmågan 

för en prioriterad aktivitet markant (Åsenlöf et al. 2005). Observera dock att självrapporterad 

förmåga och nöjdhet med sin förmåga inte är samma sak. En rimlig gissning är dock att 

nöjdhet med förmågan bör öka om en individ har hög förmåga att utföra en aktivitet. Inga 
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andra signifikanta korrelationer förelåg, vilket stämmer överens med studien av Denison et al. 

(2004) gällande självrapporterad smärtintensitet och aktivitetsförmåga. Dock visar Carnes et 

al. (2007) att det finns ett samband mellan multipel smärta och nedsatt aktivitetsförmåga, i 

motsats till denna studies resultat. Detta kan möjligen förklaras med att föreliggande studie 

har ett påtagligt mindre urval samt att den är utförd på individer ≥ 65 år, till skillnad mot 

studien av Carnes et al. (2007) som utfördes på personer från ≥ 18 år.  

6.3 Etikdiskussion 

Endast en person avbröt sin medverkan, vilket stärker att vår datainsamling inte upplevdes 

som otrevlig eller stötande. Då resultatet redovisas i grupp och deltagarna garanterades 

konfidentialitet kan resultatet inte härledas till en enskild individ. 

7. SLUTSATS 

Denna kartläggning ger en bred översikt över långvarig muskuloskeletal smärta som redan 

studerats i flertal studier. Vad denna studie dock bidrar med är en beskrivning av hur 

långvarig muskuloskeletal smärta är associerad med aktivitetsförmågan och nöjdhet med 

denna. Även prevalens av given behandling och vilken vårdgivare som är vanligast att få 

behandling hos är något som tidigare inte kartlagts och bör därför studeras vidare. Slutligen är 

jämförelser med andra studier inom området svåra att göra på grund av variationen av 

definitioner och mätmetoder. För vidare forskning bör man därför definiera och 

operationalisera centrala begrepp och utveckla ett heltäckande mätinstrument för kartläggning 

av muskuloskeletala smärtbesvär i en generell äldre population.  
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BILAGA 1 – ENKÄT 

Kön:         Man          Kvinna 

Ålder:  

       65 -69 
       70-74 
       75-79 
       80-85 
        > 85 

Har du ont i muskler och leder? 

      Ja                     Nej 

Har du några andra sjukdomar eller hälsoproblem? 

      Ja                     Nej 

Har du haft smärta i 3 månader?  
 Ja 
Nej       

om ja: Har du haft smärta i mer än 6 mån? 

Ja 
Nej       

om ja: Har du haft smärta i mer än 1 år? 

Ja 
Nej 

Om ja: Har du haft smärta i mer än 2 år? 

Ja 
Nej   

 



 

Var har du haft ont någonstans? (minst 3 mån) Markera i 
figuren 

Har du ont på något mer ställe?(minst 3 mån) Markera i figuren 

Hur ont har du haft senaste veckan? 0= ingen smärta alls, 10= 
värsta tänkbara smärta 

                                                                                                                                                                  

   0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   



 

Var har du haft ont någonstans? (minst 3 mån) Markera i 
figuren 

Har du ont på något mer ställe?(minst 3 mån) Markera i figuren 

Hur ont har du haft senaste veckan? 0= ingen smärta alls, 10= 
värsta tänkbara smärta 

                                                                                                                                                                      

   0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   



 

Ange en vardaglig aktivitet som är viktigt för dig men som är 
svår att göra på grund av smärtan 

Aktivitet: ___________________________ 

 

Hur klarar du aktiviteten idag? 0= klarar inte alls, 10=klarar 
utmärkt 

                                                                                                                                                    

    0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   

 

Hur nöjd är du med din förmåga att utföra aktiviteten idag? 
0=inte alls nöjd, 10=mycket nöjd 

                                                                                                                                                    

    0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   

 

I vilken grad har du klarat aktiviteter som har att göra med hem 
och familj? 0= inte alls, 10= i hög grad 

                                                                                                                                                     

    0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   

 

 

 

 

 

 



 

Har du fått behandling för din smärta? 

Ja  
Nej       

Om ja: Hos vilken yrkesgrupp har du fått behandling?  
 
      Läkare  Sjukgymnast 
      Kiropraktor  Naprapat 
      Akupunktör   Massör 
      Arbetsterapeut  Psykolog 
      Annan behandlare  
 

Hos vilken yrkesgrupp fick du behandling hos senast? (avslutad 
behandling) 

_________________________ 

Hur nöjd är du i helhet med den senaste behandlingen du fått? 
0= inte alls nöjd, 10= mycket nöjd 

                                                                                                                                             

    0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10   

Om behandling hos sjukgymnast:  
Hur nöjd är du i helhet med behandlingen du fått hos 
sjukgymnast? 0= inte alls nöjd, 10=mycket nöjd 
                                                                                                                                                     

    0       1        2         3        4        5        6        7        8        9       10 

 

 



 

 
BILAGA 2 – PLAKAT 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3 – INFORMATIONBREV BUTIKSANSVARIG  

 

Äldre med långvarig smärta från muskler och leder 
Examensarbete i sjukgymnastik, Mälardalens högskola 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som skriver på vårt examensarbete om äldre 
över 65 år i Västerås som har långvarig smärta från muskler och leder. För att 
kunna genomföra vårt arbete behöver vi samla in information med en enkät. Till 
detta behöver vi er hjälp. Tanken är att vi ska stå i entrén till er affär och fråga 
kunder om de vill delta i vår enkät. För att uppmärksamma kunderna på att vi 
kommer från Mälardalens högskola och är studenter tänkte vi har ett plakat som 
visar detta. Kunderna kommer även få ett informationsblad om enkätens 
innehåll samt etiska överväganden. 

Vi planerar att komma till er affär någon gång under vecka 48-49, vi 
återkommer om exakta datum.  

Vi är mycket tacksamma om vi får ert tillstånd att göra detta! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Linn Högberg, Tel: 070-36 56 347 

Rebecca Stjärna, Tel: 076-823 49 09 

Handledare: Maria Sandborgh, leg sjukgymnast, MedDr, lektor, Tel: 021-101395 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4 – INFORMATIONSBREV DELTAGARE 

 

Äldre med långvarig smärta från muskler och leder 
Examensarbete i sjukgymnastik, Mälardalens högskola 

 

Tack för att du tar dig tid att läsa igenom detta! 

 Vi är två sjukgymnaststudenter som skriver på vårt examensarbete om äldre 

över 65 år i Västerås som har långvarig smärta från muskler och leder. För att 

kunna genomföra arbetet behöver vi din hjälp genom att du svarar på en enkät vi 

muntligt går igenom med dig. Enkäten tar högst 5 minuter att besvara och du 

kan när som helst avbryta din medverkan. Då kommer den information du gett 

oss inte att användas i arbetet. Enkäterna kodas och det är endast vid 

intervjutillfället som vi ser vem du är. Namn och annan personliginformation 

behöver du inte uppge. Efter intervjun är du helt anonym. Vill du fundera på om 

du vill medverka kan du komma tillbaka till oss när du handlat klart.  

Tack för din medverkan!  

 

Linn Högberg, Tel: 070-36 56 347 

Rebecca Stjärna, Tel: 076-823 49 09 

Handledare: Maria Sandborgh, leg sjukgymnast, MedDr, lektor, Tel: 021-101395 
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