
 Beteckning:          

 
 
 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Hur personer med smärta av WAD upplever 
vardagen. 

Maria Persson och Sophia Lindberg 
November 2007 

Examensarbete, C-nivå 10p 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 120p 
  Examinator Marja-Leena Kristofferzon 

 Handledare Barbro Carleson 
 

 
 



Förord 
 

Författarna till den här studien vill tacka de medverkande för deras tid och engagemang de 

gett oss, så vi kunde genomföra studien. 

Vi vill tacka Stråtjära grundskola och Hedens högskoleenhet för materialbidrag till vårt 

informationssamlande. 

Att för oss kunna genomföra den här studien tillsammans med de personer som valt att hjälpa 

oss har varit givande och gett oss ett nytt perspektiv på olika människors olika 

smärtupplevelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva hur personer med Whiplash associated disorder upplever 

att smärtan påverkar det dagliga livet. Designen är deskriptiv och bygger på kvalitativa, 

individuella intervjuer, enkäter med bakgrundfakta om undersökningsgruppen och 

dagboksanteckningar från personer med smärta till följd av WAD. Metoden för urval var 

bekvämlighetsurval. Genom kontakt med Whiplashgruppen i ett mellansvenskt län hittades 

majoriteten av undersökningsgruppen för studien. Av fem tillfrågade valde fyra att medverka. 

En av de fyra valde att ej fullfölja studien. Ytterligare en person fick förfrågan och valde att 

medverka och fullfölja studien.  

Fyra personer valde att fullfölja sin medverka i studien, alla kvinnor och mellan åldrarna  

31-60. Resultatet redovisas efter kategorierna: Att leva med smärta av WAD, Förlust av 

livskvalitet, Förändringar i livet efter skadan, konsekvenser av aktivitet, Relationer och 

isolering och Smärta och sömn. Det som framkom tydligast var att mycket planering av 

dagarna krävdes för att den upplevda smärtan skulle bli hanterbar. Smärtan bestämde vad som 

kunde göras under dagarna och de sociala relationerna till vänner och bekanta upplevdes 

försämrade på grund av att graden av upplevd smärta styr vardagen. Alla personer i 

undersökningsgruppen betonade att deras skada ej syns utanpå och därför upplevs 

acceptansen för deras skada och smärta låg från samhället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: WAD, Smärta, Vardag 
 
 
 



Abstract 
 

The aim of this study was to describe how persons with Whiplash associated disorder 

experience how the pain affects them in their daily life. The design of the study was 

descriptive with qualitative, individual interviews, questionnaire with background facts of the 

examination group, and diary notes from persons with pain of WAD. Method for selection 

was convenience. Through contact with the association of whiplash group in a county in 

middle of Sweden, the majority of the examination group for the study was found. Five 

persons where given information about the study, one of them choose not to take part of the 

study, and one of the persons did not complete the study. One further person was asked to 

participate in the study and did take part and completed. Four persons choose to take part and 

completed the study, all women and between the ages 31-60. The result is presented in 

categories: To live with pain of WAD, Loss of quality of life, Changes in life after injury, 

Consequences of activity, Relations and isolation, Pain and sleep. The legible emerge that 

could be seen in the study was that planning the days was necessary to handle the intensity of 

pain. The pain controlled the days and the social relations to friends and relatives experience 

deteriorated because the degree of experienced pain controlled the day. All persons in the 

examine group emphasized that their injury can not be seen, and because that the acceptance 

for their injury and pain is low from the society. 
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1 Introduktion 
 

WAD,Whiplash Associated Disorder, är en benämning på besvär kommande efter en stukad 

halsrygg. I vardagligt tal även kallad pisksnärtskada. Whiplash är ingen sjukdom utan 

egentligen en mekanism, som kan ge stukad halsrygg. Definition av stukad halsrygg ges i 

olika former såsom kontusion, distorsion, luxation och whiplash. Besvären av WAD är 

subjektiva, individuella upplevelser och vid beröring kan personerna uppleva palpationsömhet 

i de skadade muskelfästena. Reflexbortfall samt muskelsvaghet är andra 

funktionsnedsättningar som personer med WAD upplever. Fler kliniska symtom kan hittas vid 

undersökningar men det är på ett objektivt sätt fortfarande inte enkelt att värdera eftersom 

besvären i dagsläget är så pass subjektiva (1). De flesta whiplashtrauman som uppstår ger inga 

symtom, så många som upp till 95 % återgår till arbete, men resterande 5 % blir helt 

oförmögna till arbete på grund av svår smärtor och funktionsnedsättning, enligt en svensk 

studie. För personer med WAD är inte längre arbete en självklarhet (8,10). Till Svenska 

försäkringsbolag inkommer varje år över 30 000 anmälningar om nackbesvär efter 

trafikskada. Av dessa bedöms 500 personer av försäkringskassan som helt oförmögna till 

arbete (2). I och med detta så sänks livskvaliteten både fysiskt och psykiskt hos personer som 

är drabbade av WAD i huvudsak efter saknad av socialt umgänge (4). 

 

Under 2007 kommer de skador som uppges vara whiplashrelaterade kosta samhället mer än 4 

miljarder kronor (2). År 1991 beräknades kostnader för samtliga muskulosketala problem 

uppgå till 70 miljarder per år (3), inberäknat ersättningar som betalas ut till följ av 

inkomstbortfall (2,3). De som är drabbade av en whiplashskada är oftast yngre personer 

jämfört med personer med andra nack- och ryggproblem. Detta kan förklara en del av de höga 

samhällskostnaderna som uppstår i och med att de skadade personerna ofta är i arbete och 

inkomstbortfallsersättningarna utgår i högre grad än vad det skulle göra till äldre som inte 

ingår i arbetsmarknadsstatistiken. Medicinska kostnaderna har även ökat i och med att det 

akuta omhändertagandet av whiplashskadade inte har fungerat som det ska i vissa län av 

Sverige, enligt Whiplashkommissionens slutrapport från år 2005 (2). Även om stora 

förbättringar inom arbetsergonomin skett, samt lyft- och arbetsställningsutbildningar hållits så 

har tyvärr inte dessa problem minskat. Nack- och ryggproblem har uppkommit i större 

utsträckning även vid fysiskt lätta arbeten (3). 
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I flera studier framgår det att whiplashskadade fortfarande har smärtor i nacke och rygg efter 

ett år sedan skadetillfället (1, 2, 3, 4, 5). I en studie framkommer det att av totalt 503 

medverkande personer så hade 78 % fortfarande smärtor efter en vecka och hos över 50 % 

kvarstod smärtorna efter ett år (5). I en studie där totalt 170 personer medverkade framkom att 

två tredjedelar av de medverkande, fortfarande efter 4-6 veckor efter olyckstillfället led av 

smärta. Wiplashskador medför ofta emotionellt lidande. I en studie gjord av Mayou (4) 

studerades ett antal wiphlashskadade personer. Vid stickprovskontroller framkom att ca 10 % 

av personerna upplevde emotionella påfrestningar efter tre månader. Besvären kvarstod tolv 

månader efter olyckstillfället. Där visade det sig också att 87 av 170 tillfrågade personer inte 

visste något om hur deras prognos såg ut inför framtiden (6). Enligt Binder, kommer två 

tredjedelar av befolkningen att lida av nackbesvär någon gång i livet (7). WAD-drabbade 

personer lever med ständig smärta och viss dysfunktion med funktionsbortfall såsom yrsel, 

koncentrationssvårigheter, domningar, huvudvärk, illamående och stor social och emotionell 

påverkan vilket flertalet studier om långvarig smärta och WAD påvisar (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10). 

Även fast WAD är en ganska vanlig skada varierar det mellan olika länder och individer hur 

pass mycket funktionsnedsättning och fortsatta kroniska problem som upplevs. Även 

ekonomisk ersättning varierar i hög grad mellan olika länder (7). I medelåldern har ungefär 25 

% av kvinnorna och 20 % av männen rapporterat någon form av smärta relaterat till nacke, 

påvisas i en studie (7). Oavsett vilken samhällsklass personer med WAD tillhör så uppstår 

samma oförmåga till arbete efter skadan (9,10). 

 

Det finns ingen vedertagen vetenskaplig beprövad behandling för personer med WAD, utan 

flera studier visar på att olika individuellt framkomna behandlingar fungerar olika för olika 

individer. Personer med WAD måste hitta sin egen behandlingsform för att ha så lite smärta 

som möjligt. Att inte kunna återhämta sig, och att inte veta hur prognosen för framtiden ser ut, 

beror till stor del på graden av funktionsnedsättningar. De som lider av långvarig smärta, som 

personer med WAD, lider även ofta av emotionella problem. På grund av det finns flera 

faktorer som samverkar till långvarig smärta är det svårt att definiera exakt vad som är det 

specifika problemet.  Svårast är det för dem med muskelskador, där det inte går att påvisa för 

att det är individuell och subjektiv smärta, och kan oftast inte ses vid en röntgenundersökning. 

Stress och depression kommer till följd av detta. Det blir för dessa personer en daglig kamp 

att försöka få omgivningen att förstå deras problem (4, 8, 11, 12, 13). 
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 1.1 Problemområde 

WAD är ett problem som drabbar enskilda personer, familjer och samhället. Den enskilde 

individen lever med långvarig smärta och dennes livssituation ändras (14). Att leva med 

långvarig smärta kan leda till en rad olika problem, som depression och stress – som upplevt 

hot. Kostnaderna för samhället för personer med långvarig smärta är stora och en stor del av 

kostnaderna är enbart inom vård och läkemedel (13). Det sjuksköterskan och sjukvården kan 

göra för att hjälpa de drabbade personerna är stöd och förståelse, samt hjälp till att hantera den 

nya situationen.  

En del av sjukvårdens uppgift är att ge stöd när inget annat finns att göra, därför är det viktigt 

försöka få en inblick i hur det är att leva med långvarig smärta efter olyckor, som vid WAD. 

 

 1.2 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med WAD upplever att smärtan 

påverkar det dagliga livet. 

 

 1.3 Frågeställningar 

Hur upplever personer med WAD att smärtan påverkar och förändrar det dagliga livet vad 

gäller aktiviteter, relationer till vänner och anhöriga, sömnen och den upplevda livskvaliteten? 
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2 Metod 
 

 2.1 Design 

 

Studien var av kvalitativ karaktär med deskriptiv design (15). 

 

 2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Valet var bekvämlighetsurval. Kriterierna för urval var att de medverkande skulle vara över 

18 år och myndiga, frivilligt medverkande från ett mellansvenskt län och själv uppge att de 

har WAD. Inget läkarintyg krävdes, utan författarna valde att gå på undersökningsgruppens 

uppgifter om skadan. Författarna valde att ta kontakt med ”whiplashgruppen” där en 

kontaktperson hittades. 

Fem personer fick muntlig och skriftlig information om studien, se bilaga 1. Fyra valde att 

delta. En av fyra valde att lämna studien och en ytterligare deltagare hittades genom personlig 

kännedom från författarna. Sammanlagt deltog fyra personer i studien (n=4).   

   

 2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervju och dagboksanteckningar med färdiga, 

semistrukturerade frågor rörande frågeställningen, och individuella semistrukturerade 

intervjuer enligt intervjuguide med sex frågor (15), se bilaga 2. 

Till dagböckerna följde en mall med fyra numrerade frågor, se bilaga 2.  

En enkät lämnades till deltagarna där de fick fylla i bakgrundsfakta. Denna enkät innehöll 

strukturerade och semistrukturerade frågor om kön, ålder, hemförhållanden, hur skadan 

förvärvats, upplevelse av livssituation efter skadan, upplevelse av socialt liv efter skadan och 

vilket årtal de fick skadan. Sammanlagt innehåll formuläret nio frågor, se bilaga 3. En 

sammanställning av deltagarnas svar redovisas i början av resultatredovisningen. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna sökte en kontaktperson inom Whiplashgruppen, i ett mellansvenskt län, som 

verkar som en stödgrupp för personer med whiplashrelaterade skador. Whiplashgruppen är en 

del av den större föreningen RTP, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade. Författarna 

och kontaktpersonen kom överens om att träffas på ett av deras möten som anordnas cirka en 

gång i månaden. I samråd med kontaktpersonen medverka författarna vid ett av 

”whiplashgruppens” möten, där studien presenterades, samt vad som förväntades av de 

medverkande och författarna. Under mötet närvarade fem personer med whiplashrelaterade 

skador. Dessa fick information muntligt och skriftligt, se bilaga 1, om deltagande i studien, 

syfte, metod, frågeställning, hur insamlad data skulle bearbetas och användas i studien, samt 

vilka rättigheter de har under studiens gång, som att välja att inte medverka i studien samt att 

de inte kan kännas igen för utomstående när data redovisas i den färdiga studien. Dagböcker 

lämnades ut till de medverkande i samband med mötet. Deltagarna fick även tilldelat varsin 

kod som användes i dagbok och intervju, samt i kontaktuppgifter som författarna använde. 

Under informationsmötet lämnades även instruktioner till hur dagboken skulle användas. 

Dagböckerna förde undersökningsgruppen enskilt under en veckas tid (7 dagar) och de 

intervjuades individuellt efter dagboksinlämningen enligt överenskommet datum.  

I dagböckerna fanns en NRS- smärtskattningstabell där deltagarna gjorde en smärtskattning 

morgon och kväll enligt intervallet 0-10, där ingen smärta klassades som 0 och värsta 

tänkbara smärta som 10. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades.  Dessa 

kontaktuppgifter med deltagarnas koder makulerades en vecka efter att intervjun genomförts, 

vilket omöjliggjorde att deltagarna efter den tiden kunde avsluta sitt deltagande. Detta 

informerades om både muntligt vid mötet samt i informationsbrevet som deltagarna fick med 

sig hem.  

Fyra av fem personer valde att medverka i studien. Dessa personer fick ett häfte med 

informationsmaterial, enkät och dagbok med sig hem och datum för intervju bokades.  

En av deltagarna valde att ej fortsätta sitt deltagande i studien på grund av personliga skäl. För 

att få mer fyllnad i resultatet fick en person förfrågan då författarna hade personlig kännedom 

om dennes WAD och ytterligare en deltagare valde att medverka i studien. Den fjärde 

deltagaren fick samma information som de andra deltagarna från whiplashgruppen. 

Intervjuerna skedde enskilt i de medverkandes hem, med båda författarna närvarande och tog 

cirka trettio minuter att genomföra. 
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 2.5 Dataanalys 

Dagbokanteckningarna och intervjuerna transkriberades och en kvalitativ manifest 

innehållsanalys gjordes. I dataanalysen användes författarna Graneheim och Lundman som 

riktlinje (16). All insamlad data från intervjuer transkriberades och data från dagboken 

omskrevs i dator, dock utan att ändra undersökningsgruppens svar. Från dagböckernas NRS-

tabell räknades ett medelvärde ut från var och en av de svarande för de värden de angett 

morgon och kväll. Den kvalitativa analysen av intervju och dagbok gjorde författarna 

tillsammans, all transkribering och datorskriven text lästes igenom flera gånger, sedan gjordes 

analysen genom att dela in data i kategorier och subkategorier. Subkategorierna skapades efter 

det som framkommit ur intervjun, i samspel med frågeställningarna som författarna valt och 

kategorierna efter det författarna frågade efter i intervju och dagbok.  

Båda författarna läste igenom transkriberingarna och innehållsanalysen gjordes tillsammans 

för att undvika bias.  

Inom varje kategori identifierades meningsenheter som kondenserades och 

subkategoriserades, se tabell 1.  

 

Tabell 1. – Exempel på innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (16) 

Meningsenhet Kondenserad mening Subkategori Kategori 

Idag har jag inte 

orkat något, var 

dagen innan på RTP 

träff vilket alltid är 

trevligt att träffa 

likasinnade, men det 

tar på krafterna att 

vara social. 

Har inte orkat något 

idag, var på RTP 

dagen innan, men det 

tar på krafterna att 

vara social. 

Sociala 
begränsningar 

Relationer och 

Isolering 
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 2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då undersökningsgruppen ej uppsöktes inom sjukhuset under pågående vård klassas de ej 

som patienter och därför har ingen ansökan till forskningsetiska kommittén gjorts. Deltagarna 

fick grundlig information, muntligt och skriftligt, om att deras deltagande var helt frivilligt 

och att de kunde avbryta studien så länge som koden fanns kvar från den insamlade datan, 

utan att några frågor rörande motivering till valet att avsluta deltagandet ställdes. Under mötet 

fick de grundlig information om studiens syfte, uppläggning, vad som väntas av dem, deras 

rätt till att lämna studien och inom vilket tidsperspektiv detta var möjligt, samt hur författarna 

använde den insamlade datan. Tidsgränsen som angavs var en vecka, 7 dagar, efter att 

intervjun var inspelad, för att enskilda personer ej kan tas ut ur studien när innehållsanalysen 

är färdig. Resultatet redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. Kontaktuppgifter 

till författarna, samt handledare och examinator, lämnades i informationsbrevet. Där ingick 

telefonnummer till mobil telefon samt e-post adress till författarna och nummer till 

arbetstelefon samt e-post adress till handledare och examinator.  
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3 Resultat 

Resultatet redovisas med demografisk data, dagböcker och intervjuer. Data kategoriserades in 

i sex olika kategorier utifrån skrivna frågeställningar. Kategorierna blev: Att leva med smärta 

av WAD, förlust av livskvalitet, förändringar i livet efter skadan, konsekvenser av aktivitet, 

relationer och isolering och smärta och sömn. Subkategorierna skapades efter bearbetning av 

data, samt efter de frågeställningar som författarna valt. Kategorier med tillhörande 

subkategorier redovisas i resultatet enligt figur 1 på nästa sida. 

En sammanställning av den smärtskattning som deltagarna gjorde under veckan de förde 

dagbok redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. – Översikt av deltagarnas smärtskattning enligt NRS 

NRS-tabell Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 
Morgon 6 6 5 9 
Kväll 8 7 5 9 
 
NRS-tabellen grundar sig på ett medelvärde per person och vecka, samt det värde de angett 

morgon respektive kväll. 

Värdet för person 3 är uträknat på 6 dagar istället för 7 eftersom värdet för en av dagarna 

uteblivit.  

 

Sex personer sammanlagt tillfrågades att delta i studien, fem valde att medverka och fyra 

valde att slutföra den. Av dessa fyra var alla kvinnor mellan åldrarna 31 och 60.  

Medelåldern i undersökningsgruppen var 50,5. Årtalen då de förvärvat skadan sträcker sig 

mellan 1970 – 2004 och alla personer i studien, 4 av 4, uppger att de fått sina skador i 

bilolyckor. En av deltagarna anger även olycka/trauma relaterat till flera olika bilolyckor med 

personskador. 

Två av deltagarna uppgav att de var sambo, en ensamstående och en särbo. Två av deltagarna 

hade hemmaboende barn, två respektive ett barn.  

Totalt är tre personer i studien förtidspensionerad, en sjukskriven 100 %. En har bytt jobb på 

grund av WAD och en person har slutat arbeta på grund av WAD och alla i studien, 4 av 4, 

upplever att deras livssituation har försämrats efter att de fått skadan, lika som deras sociala 

liv där alla upplever att deras sociala liv ändrats till det sämre efter skadan.  
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Att leva 
med 
smärta av 
WAD 

Förlust av 
livskvalitet 

Förändringar i 
livet efter 
skadan 

Konsekvenser 
av aktivitet 

Relationer 
och 
isolering 

Smärta och 
sömn 

Mer smärta beroende av 
händelser i vardagen 

Smärtan styr dagen 

Att inte kunna göra som förut 

Frustration i vardagen 

Påtvingad inaktivitet 

Att inte vara självständig 

Roliga aktiviteter leder till 
konsekvenser 

Konsekvenser av att utföra 
normala hushållsgöromål 

Förlorad frihet 

Sociala begränsningar 

Det syns inte utanpå 

Sömnpåverkan 

Att börja dagen med smärta 

Figur 1 
Resultatöversikt 

Kategorier Subkategorier 



 3.1 Att leva med smärta av WAD 

 

Symtomen från WAD är olika och skiljer sig i karaktär och intensitet. Gemensamt är smärtan. 

För personer med WAD ser dagarna olika ut och det blir svårt att planera händelser i förväg. 

Upplevelsen av smärtan måste alltid vägas in i planeringen. 

 

   Mer smärta beroende av händelser i vardagen 

Det som händer under dagen bestämmer hur smärtan kommer att kännas. Har dagen innan 

inneburit mycket fysisk ansträngning och tunga lyft finns risken att nästa dag börjar med 

smärta. Ibland kan lyft inte undvikas utan blir en aktivitet som måste utföras. För att kunna 

utföra fysisk aktivitet som resulterar i så liten smärta som möjligt måste noggrann planering 

utföras långt innan så att smärtan kan hanteras. 

 

” klev upp 5.30, har idag mer ont än vanligt när jag kliver upp, Min son har varit dålig så jag 

har varit tvungen att bära extra mycket på honom, brukar undvika det i största mån, men 

ibland måste man.  

 

   Smärtan styr dagen 

Hur smärtan känns skiljer sig från person till person och skiljer sig även mellan tillfällen. De 

olika karaktärerna av smärta bestämmer hur dagen ska bli och vad personerna kan göra under 

dagen. Dagarna ser olika ut för olika personer beroende av biologisk ålder, typ av olycka som 

orsakade skadan och smärtintensiteten. Koncentrationssvårigheter som förvärrar upplevelsen 

av smärta drabbar de flesta med denna typ av skada. Smärta definieras olika på grund av 

vilken sorts muskelskada som har förvärvats och hur denna har hanterats i akutskedet. 

 

”Vissa dagar kan jag knappt röra på huvudet, vissa dagar har jag sån yrsel att jag har svårt 

att gå, vissa dagar har jag så ont i ryggen att jag knappt kan gå fot om fot, vissa dagar 

känner jag mig som en zombie som inte kan tänka klart, vissa dagar är jag mer glömsk, vissa 

dagar är jag helt okoncentrerad.” 

 

Det är inte endast smärta i nacken som ger besvär, utan även symtom som stelhet och värk 

från resten av kroppen. 
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”//…//  känns som jag har genomborrats med ett rör så jag är helt stel ungefär som 

nackspärr” 

 

Att leva med WAD innebär daglig smärta, dock olika intensivt. En bra dag är när smärtan inte 

är lika påtaglig som vid de dåliga dagarna då smärtan kan bli väldigt intensiv. Att leva med 

WAD innebär en förändrad livssituation. 

 

”hmm ja, det är fruktansvärt jobbigt att alltid, man har ju alltid smärtan med sig eller vad 

man gör, så att säga. och, ja.. hela ens liv har ju blivit förändrat efter whiplahsskadan, så att 

säga. ” 

 

 3.2  Förlust av livskvalitet 

 

Personernas upplevda livskvalitet minskar för dem med smärta av WAD. Att ständigt ha ont 

och behöva tänka på vad som kan, och inte kan göras, samt planering av aktiviteter gör att 

mycket av det personerna gjort tidigare får avslutas. 

 

   Att inte kunna göra som förut 

Att inte kunna göra som förut är frustrerande och ofta är det fritidsintressena som får stå 

tillbaka. Att ta hand om hushållet, barnen eller arbete är viktigt och måste göras, medan hobby 

är det lilla extra som förgyller vardagen och ofta får stå till sidan när smärtan tar över. 

 

”//…//fiskade jämt förr men det gör jag inte nu sen jag fick skadan. Och det känns tungt. Har 

ju ett stort intresse till, Jakt. Lika där har jag fått stå tillbaka med, kan inte vara ute i skogen 

med bössa på axeln nån större stund alls.” 

 

”jo, ja, en sak alltså, att vara ute och dansa en kväll.. att dansa, för jag älskar att dansa.. och 

jag dansa ju mycket innan jag blev skadad.. att bara kunna göra det..” 

 

För att till viss del kunna ha kvar sina fritidsintressen kan det bli nödvändigt att lära sig att 

utföra sin hobby på ett nytt sätt. Detta kräver erfarenhet och kreativitet. 
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”Jag tycker ju om hantverk. Och de dagar jag kan skapa litegranna, det lyfter dagarna 

istället. Men då har jag haft ett tungt hantverk och då tänker jag om; kan jag göra på ett 

annat sätt? 

vad kan jag göra när jag inte kan göra som förut?” 

 

Även en viss känsla av orättvisa och missnöje finns, att inte kunna göra som förut och göra 

det som upplevs som roligt och upplyftande, upplevs som enerverande och jobbigt. Det som 

fyller vardagen blir då det som måste göra och inte det personerna vill göra. 

 

”Det är så sorgligt att man ska få sota för allt extra som man vill göra, det är psykiskt jobbigt 

också. Många gånger har man frågat sig själv, varför just jag, varför skulle jag behöva få den 

här skadan” 

 

 3.3 Förändringar i livet efter skadan 

 

WAD med daglig smärta tvingar individerna till ett nytt levnadssätt och de lär sig vad de kan 

och inte kan göra, dock med smärta som riktlinje. Dagarna styckas upp i små delar och 

aktiviteter som de vill göra kanske inte är möjliga.  

 

   Frustration i vardagen 

Att inte kunna utföra vardagliga aktiviteter som tidigare kan upplevas som frustrerande. Bara 

de olika momenten för att handla hem varor eller plocka ur en diskmaskin blir mycket 

påtagliga för personer med WAD. Personerna får hela tiden planera i förväg in i minsta detalj, 

och det blir en påverkan i det vardagliga livet. Att inte kunna utföra sådant som de har gjort 

innan utan att alltid bli påmind om att smärta kommer ikapp förr eller senare. 

 
”Klarar inte av att bära tunga kassar. Det är jobbigt att plocka upp varorna på bandet och 

ner i kassarna. 

Jag får alltid mer smärta när jag handlar och så blir jag oerhört trött” 

 
”Vardagliga sysslorna tar så mycket energi av en. Man måste hela tiden planera så att det 

inte blir för mycket” 
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Varje moment innebär en rörelse som senare kan ge smärta och de olika momenten tar längre 

tid än vad det gjorde innan skadan.  

 

”Har föräldrasamtal i min sons skola. Måste vila före och efter. Disken måste delas upp, göra 

lite år gången” 

 

För att aktiviteterna inte ska bli för intensiva under en och samma dag krävs mycket 

planering. Almanacka är ett bra hjälpmedel för att kunna dela upp de olika sysslorna i lagom 

mängd under veckan, men det kräver även en hel del planering och erfarenhet för personerna 

med WAD. En dag kan endast innehålla en viss del av det som ska göras under veckan och 

behöver alltid vägas mot hur personen mår under dagen. 

 

”den har ändrats så att jag får tänka mej för i väldigt mycket och planera in väldigt mycket 

enligt almanackan, för det får inte bli för mycket på en dag utan det ska vara lagomt”.  

 

  Påtvingad inaktivitet 
För personer som är drabbade av den här skadan så försvinner ofta det som tidigare varit en 

självklarhet i både arbete och fritid. Att kunna utföra sin hobby när som helst är inte längre 

möjligt och för vissa individer överhuvudtaget inte genomförbart. Det resulterar i en 

påtvingad inaktivitet som i sin tur leder till frustration över att inte kunna leva som förut. 

 

”ja men bara det här, liksom att helt plötsligt så är man sjukskriven och bara går hemma, när 

man då mitt uppe i livet med arbete kändes det ju som med arbete och med fritid och nu har ju 

allting blivit förändrat” 

 

Allting känns och blir uppstyckat, helheten i vardagen försvinner. Tiden går åt till att fundera 

ut hur dagen ska planeras så att minsta möjliga smärta uppstår. 

 

”Och det är ju hela tiden att man får göra lite av det man ska göra, att man gör lite åt gången 

hela tiden och man måste hela tiden planera dagen då. Att gör jag det här på förmiddagen, 

då, så då kanske jag inte klarar att göra nå mer den dan.” 
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Det blir inte längre möjligt att vara spontan, utan dagarna måste planeras och smärta och 

begränsningar måste vara inräknade. Mycket av det personerna gjorde innan skadan blir 

endera begränsat eller inte möjligt att utföra. 

 

”jaa.. att vara ute och promenera.. men då är det ju det hära att jag får inte gå för långt och 

inte gå för fort så att hela tiden så är det ju begränsningar då. Mm, ja.. så det är ju mycket 

som man har fått lagt av med helt enkelt, som man inte alls klarar idag då.” 

 

 Att inte vara självständig  

Att helt plötsligt inte längre kunna klara sig själv tär på självförtroendet. Det upplevs som 

svårt att behöva be om hjälp, speciellt när det är sådana sysslor som personerna med WAD 

tidigare kunnat utföra på egen hand.  

 

”Hela vardagssituationen är ju helt förändrad. Från att ha klarat mej själv i stort sett alltigt, 

så måste jag be om väldigt mycket hjälp.” 

 

Det upplevs som mycket lättare när vänner och bekanta erbjuder sig hjälp, jämfört med att 

själv fråga efter den. Den hjälp som personerna får är dock väldigt uppskattad.   

 

”//…//  men det är jobbigt att behöva be om hjälp. Det är roligare när de säger; men vi 

kommer och hjälper dej. //…// Dom har varit här och så har de hjälp mej och då är jag 

jätteglad, men jag har svårt att be om hjälp med vardagliga saker.” 

 

 3.4 Konsekvenser av aktivitet 

 

För friska personer ses det ofta som positivt att vara aktiv. Fysisk aktivitet främjar hälsa och 

välmående, medan för personer med WAD kan aktivitet resultera i flera dagar smärta. Med 

smärta som konsekvens blir det lätt att personer med WAD undviker att vara aktiv. 

 

   Roliga aktiviteter leder till konsekvenser 

Att ibland få göra det som är roligt är inte lika självklart för personer med WAD som det är 

för andra. Det som upplevs som roligt leder ofta till smärta och personerna kan bli 

sängbunden i flera dagar.  
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”Har varit och fiskat med äldsta sonen, jag kastade några kast med spöet men det vet jag att 

jag kommer att få sota för.” 

 

Roliga aktiviteter är för de flesta något som är en självklarhet i fritidsammanhang. För 

personer drabbade av WAD kommer alltid smärta efter roliga aktiviteter och fokuseringen 

hamnar inte på det som är roligt och trevligt, utan tanken är ett steg längre fram, på smärtan 

som följer aktivitet. 

 

”Varit och åkt motorcykel till Söderhamn och vänt. 

Får sota för motorcykelturen, fy tusan vad det gör ont i nacken i kväll, gör inget mer idag, 

ligger på golvet ett tag försöker sträcka ut mig men det går sådär.” 

 

   Konsekvenser av att utföra normala hushållsgöromål 

Hushållssysslorna måste skötas om inte hemmet ska förfalla. Med uppdelade dagar och 

smärta tar det längre tid att få dessa göromål utförda, samt att risken finns alltid att smärtan 

ska förvärras. 

 

”Har ikväll varit tvungen att hänga tvätt och det ska jag säga är fruktansvärt jobbigt för 

nacken men jag måste ju.” 

 

Vissa sysslor måste helt enkelt undvikas, eftersom de varje gång leder till mer smärta. 

Personer med WAD lär sig genom erfarenhet vad de klarar av att göra, och vad de måste 

undvika helt.  

 

”ja, jag undviker ju att hålla på i trädgården och hålla på att lyfta saker, tunga saker.. nu vet 

jag ju liksom vad jag ska undvika //…//” 

 

  Förlorad frihet 

Friheten att ibland själv välja vad dagen ska handla om är inte självklart för personer med 

skador som WAD. Att själv välja att göra det som är roligt kan resultera i smärta. När 

fördelarna med att få välja själv och nackdelarna med smärta vägs emot varandra blir 

resultatet ofta att undvika aktiviteten. 
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”Det kan vara en sån enkel sak som att jag kan gå på bio, vi kan gå på en restaurant och äta 

och det är lite musik och sånt dära, och det är, det är för mycket för mej helt enkelt.. då, då är 

jag helt utslagen två dagar efteråt, så då får jag väga in det att göra det roliga och få det här 

efteråt eller låta bli. Men jag försöker.” 

 

Under en bra dag blir det lätt att göra för mycket. En dag utan intensiv smärta ger intrycket att 

det går bra att göra något roligt, men det visar sig ofta att så var inte fallet och följs av flera 

dagar med smärta.  

 

”en bra dag för mej resulterar i ett många dåliga dagar efter. //…// det resulterar i att jag är 

helt utslagen. Jag kan vara det i flera dar.”  

 

”Jag kan ju, jag måste alltid tänka på vad jag gör och alltid sota för det jag gör. Jag liksom, 

väljer jag en dag till exempel att åka och fiska så kommer jag få sota för det resten av veckan 

i smärta.” 

 

 3.5 Relationer och Isolering. 

 

Det sociala umgänget med andra människor blir hos personer med  

WAD blir begränsat i och med att de måste planera dag för dag för att inte drabbas av alltför 

mycket smärta. Förståelsen för en skada som inte är synlig är liten, och det är först när det blir 

påtagligt för omgivningen som förståelse kan infinna sig. 

 

  Sociala begränsningar 

För att vara social måste det finnas energi. Hos personer med WAD tar smärtan så mycket 

energi, att orken tar slut långt tidigare än hos för övrigt friska personer. 

 

”Idag har jag inte orkat något, innan på RPT träff vilket alltid är trevligt att träffa 

likasinnade, men det tar på krafterna att vara social” 

 

” Det är mycket mera planering, jag har fått ett mindre socialt umgänge. Mina nära vänner 

har jag kvar, de som jag har som nära vänner, men det sociala umgänget blir ju också 

lidande för att jag inte har ork att var med på saker som är trevligt  //…//” 
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Umgänget med kamrater behöver anpassas efter hur måendet för personen med WAD är just 

den dagen. Detta är inte helt lätt när människor ska träffas i grupp och kan behöva anpassas 

efter en person. 

 

” //…//  jag skulle gå faktiskt mer på ut med mina kamrater, träffa dem lite oftare. Det är 

faktiskt en viktig bit. Nu gör vi små korta saker  //…//” 

 

  Det syns inte utanpå. 

När skadan inte syns utanpå är det svårt att få andra att förstå hur ont personer med WAD 

faktiskt har. Förståelsen bland omgivningen är låg då de ser förhållandevis friska ut. 

  

”- ja man har ju sina goda vänner, och vänner förstår inte alltid hur det här är. 

 

” mina närstående tycker jag väl, dom gör liksom så gott dom kan så att det… ja, jag får ju 

hjälp när jag säger till och så… och kompisarna har väl lite svårt att förstå och sådär då. .de 

vet nog inte riktigt hur dom ska bete sig riktigt då..//…//” 

 

En känsla av att inte bli trodd, att inte bli tagen på allvar för att det inte är ett öppet sår 

infinner sig för personer med WAD under möten med andra människor. 

 

” //…// men vad man skulle vilja att människor, ja, inte dom  närmaste.. ja man tänker dom 

som står längre bort liksom är att bara för att man inte sitter i rullstol så kan man faktiskt ha 

väldiga problem, både då med smärta och med kognitiva funktionerna och det här, så då kan 

jag känna ibland att; men du ser ju pigg ut och såhär.. ja, det är nästan så att dom inte tror 

på en..//…//” 

 

En känsla av att vilja visa upp ett ”friskt” yttre, en fasad finns. Ibland vill personerna med 

WAD helt enkelt inte att alla ska se att de har ont.  

 

”//…// men kanske sätter på sig den där masken som man gör ibland när man träffar 

människor utanför mera än vad som är inne.. dom som står en nära de ser ju på nåt vis, dom 

behöver ju bara titta på en så ser de ju liksom..” 
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Eftersom personer med WAD inte har samma sociala umgänge inom arbetsmarknaden på 

grund av att de ofta är hel eller deltidsjukskrivna blir kontakten med arbetskamrater ofta 

lidande. 

 

” nu har ju jag i mitt yrke inte så mycket arbetskamrater, i den bemärkelsen på samma 

arbetsplats. Men jag har ju kollegor, och det är ju många kollegor som är i samma situation 

som mej. Ne j, inget stöd från dem direkt.” 

 

Humörsvängningar är ett annat dilemma som är svårt att förklara. När orken tagit slut och 

smärtan sätter in så kommer ofta det dåliga humöret. Det är svårt att förklara för de som inte 

vet hur det har varit under dagen och kanske till och med under natten. 

 

”mina vänner, de närmaste, har börjat förstått. Dom förstår mej bättre idag för säger jag att 

jag har bestämt en sak och att tyvärr, så kan jag inte. Nu har de börjat förstått för de har 

kommit och hälsat på mej utan att ha ringt före och då kan det ha varit en dåligt och då ser 

de hur jag egentligen mår.” 

 

” //...//i början var det hemskt svårt att förstå eftersom det inte syns utvändigt. Humöret var 

väldigt dåligt, men jag menar att, dom kan ju inte rå för den skada jag har. Jag måste ju vara 

positiv och glad gentemot dem ändå. Men det är ju svårt ibland, när det gör väldigt ont då, så 

är det ju, men ja.”. 

 

Att få stöd från familjen är viktigt för personer med WAD. Det kan vara ganska påfrestande 

både för den som har WAD och för den som är partner. 

 

”och familjen, sambon jag har, det var ju jättejobbigt för han att förstå. För att han kan inte 

heller uppleva det, men sen var han med om en olycka själv och fick ont i ryggen och nu 

förstår vi varandra bättre.” 

 

 3.6 Smärta och sömn 

 

Sömn är viktigt för att orka med vardagen, speciellt för dem där vardagen inte fungerar som 

den ska. Dock tar inte smärtan uppehåll under nätterna, den finns ständigt där, vilket kan 

resultera i att sömnen uteblir eller påverkas negativt.  
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   Sömnpåverkan 

Att inte kunna sova kan upplevas som ett stort problem. Smärtan gör ofta att hjälpmedel för 

sömn behövs, men ibland räcker inte sömntabletter utan nätterna förblir sömnlösa. 

 

”Sover dåligt hela natten, tar en sömntablett men värken väcker mig ändå. Sov högst tre 

timmar tillsammans.” 

 

Att inte få vakna utvilad gör att dagens bekymmer känns mycket större än de annars skulle 

göra. Välbefinnandet minskar när sömnen inte fungerar under nätterna och stresspåslaget i 

kroppen ökar.  

 

”En mestadels sömnlös natt, trött på morgonen, får ångest för att jag inte kan komma igång 

på morgonen.” 

 

”Längtar efter att få sova en hel natt!” 

 

 Att börja dagen med smärta 

Morgonen upplevs som den minst smärtsamma tiden på dygnet, dock förstörs detta ibland av 

dålig sömn och ihållande smärta från gårdagen.  

 

”Riktigt j… ont idag, usch tycker inte om att behöva vakna så här, det brukar ofta vara bäst 

på morgonen //…//” 

 

Det finns ett motstånd mot att ta värktabletter, men ibland finns inget annat alternativ när 

smärtan är som värst. Dagarna förstörs av smärtan och att börja dagen med detta gör att 

ingenting fungerar som det borde. 

 

”det är ingen dag, det är, det upp och ner med allting. Värk och försöka låta bli att ta 

tabletter men ibland är det outhärdligt så jag måste ta en tablett, och jag är ju ingenting för 

det där med tabletter men det, det blir ett måste till slut liksom, man blir så slut helt fysiskt i 

hela kroppen //…//” 
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4 Diskussion 
 4.1 Huvudresultat 

Det som framkom tydligast var att mycket planering av dagarna krävdes för att den upplevda 

smärtan skulle bli hanterbar. Smärtan bestämde vad som kunde göras under dagarna och de 

sociala relationerna till vänner och bekanta upplevdes försämrade på grund av att graden av 

upplevd smärta styr vardagen. Alla personer i undersökningsgruppen betonade att deras skada 

ej syns utanpå och därför upplevs acceptansen för deras skada och smärta låg från samhället. 

 

 4.2 Resultatdiskussion 

Det framkom ur resultatet att förändringar i livet för personer med WAD blir omvälvande. De 

drabbade personerna får strukturera upp en helt ny vardag som innefattar mycket noggrann, 

individuell, planering eftersom smärtan är subjektiv sett till individen (1, 2). De som har 

WAD lider inte endast av smärta, utan hela livet förändras och viss del av den upplevda 

livskvaliteten minskar. Dessa personer kan inte längre utföra roliga aktiviteter på det sätt som 

de brukade, utan dessa behöver planeras in noga i förväg för att alla ”måsten”, som 

hushållssysslor, inte ska komma i vägen och ge mer smärta.     

 

 Personerna i undersökningsgruppen beskriver de upplevda problemområden som WAD 

innebär, såsom sömnsvårigheter, domningar, och kognitiva problem. Detta återges också i en 

studie av Radanov, et al. där det visar att personer med ihållande symtom vid 6 månader hade 

högre frekvens av domningar i fingrar, sömnrubbningar, minnesrubbningar och irritabilitet än 

kontrollgruppen med helt återställda personer som tidigare hade smärta i nacke och rygg efter 

trauma (20, 21). I studien framkommer att personer med WAD har problem med sömnen, 

men ofta verkar morgonen vara den bästa och minst smärtsamma tiden på dygnet.  

 

I en studie gjord av Richter, et.al påvisas att endast 6 % av dem som undersöktes fortfarande 

behandlar sin smärta medicinskt (17). Det kan jämföras med det framkomna resultatet i denna 

studie, där det visar sig att värktabletter och sömntabletter har liten eller ingen egentlig effekt. 

Det visar sig finnas ett motstånd till medicinsk behandling i undersökningsgruppen, 

smärtlindrande mediciner är något som tas när smärtan inte längre går att uthärda.  

 

Undersökningsgruppen berättade om användandet av olika strategier för att undvika så 

mycket smärta som möjligt, det påvisas även i flertalet studier (4, 8, 11, 12, 19). 

 20



Beskrivningen som personer med WAD gör av sina olika upplevelser av smärtintensitet, visas 

även i en studie gjord av Peolsson och Gerdle att symtomen varierar från individ till individ 

och att få av dem som fortfarande har intensiva smärtor efter tre månader någonsin tillfrisknar 

(19). Upplevelsen av smärta och svårighetsgraden av symtomen är högst individuell och kan 

ej ifrågasättas av utomstående personer. 

 

Personerna med WAD beskrev i resultatet att saknad av socialt umgänge och oförståelse från 

omgivningen är en stor emotionell påfrestning, som även påvisas i en studie av Mayou och 

Bryant (4). Personerna med WAD beskriver också att livskvaliteten har sänkts betydligt efter 

skadan, och att utföra vardagliga göromål inte längre är lika enkelt som förut, utan kräver 

planering. Även vikten av att noggrann planering behövs för att inte få en lägre livskvalitet 

relaterad till smärtan blir belyst i den här studien och återges även i en studie gjord av 

Heikkilä. et.al. (18). Undersökningsgruppen ger en tydlig bild av hur det är att förlora kraft till 

att utöva sina intressen, att alltid få stå tillbaka eller invänta den följande smärtan. 

Resultatet av det blir att personer med WAD får en påtvingad inaktivitet och konsekvenser i 

form av smärta om de utför en för dem efterlängtad aktivitet. Författarna fick uppfattningen 

om att personerna som medverkade i studien blir mer och mer inrutade i sina liv, då dagarna 

är tvungen av delas upp och sysslor delas in i moment. Bara att handla hem mat innebär en 

rad olika moment som kan vara svåra för personer med WAD att utföra, men mat är 

nödvändigt och därför måste det göras i alla fall. Personerna blir isolerade av att 

smärtintensiteten är riktlinjen för vad som kan göras under dagen, och intensiteten kan ej 

förutspås, vilket i sin tur innebär att planering av sociala interaktioner ej kan utföras eller 

uteblir. 

 

I resultatet belyser undersökningsgruppen att olika sätt att hantera dagarna hjälper dem till 

viss del att hantera smärtan. I en studie påvisas att det inte finns något bevis för att tidiga 

insatser av hjälp med att hitta en effektiv copingstrategi för personer med WAD, förändrar 

den framtida prognosen (20), och i Peolsson och Gerdle studie har de kommit fram till att 

tidig coping inte har någon inverkan på livskvaliteten (19). Eventuellt kan personernas egna 

sätt hjälpa dem till ett bättre mående och ge dem en viss del av kontrollen tillbaka.  

 

Att inte kunna arbeta och få en påtvingad aktivitet upplevde undersökningsgruppen som 

frustrerande och svårt. De beskrev detta som en helt ny och oväntad situation där inaktiviteten 

kom som följd. Stor del av dagarna går åt endast till att planera och strukturera uppdagarna, 
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för att motverka ökad smärtintensitet. Att samtidigt kunna sköta ett arbete kan göra att 

personerna i studien inte klarar av att hantera något annat under dagen. Hur illa smärtan än är 

under dagen ska de vardagliga sysslorna ändå skötas. Det är ingen annan som diskar disken, 

städar eller tvättar åt dessa personer med WAD, det är sysslor som de själv måste sköta. Stöd, 

som hemtjänst, finns att få för personer med fysiska, eller psykiska, funktionsnedsättningar 

enligt LSS (23), men detta är svårt att få och kostar samhället stora summor pengar.  

 

 4.3 Metoddiskussion 

När valet av metod beslutades övervägde författarna vad som var den bästa metoden att utföra 

studien på. Att välja litteraturstudie som design var inte möjligt, då författarna ville ha fram 

upplevelsen av hur det är att leva med smärta av WAD och inga tidigare studier i ämnet gick 

att finna. Det författarna då valde som bästa alternativ var att göra en kvalitativ studie med 

deskriptiv design för att få fram känslan och upplevelsen av att leva med smärta av WAD. 

 

För metoden för urval av undersökningsgrupp valde författarna att använda 

bekvämlighetsurval. Detta för att det var det enklaste sättet att komma i kontakt med en grupp 

människor med WAD som kunde tillfrågas om medverkan i studien.  

I efterhand har författarna reflekterat över valet av undersökningsgrupp. Alla av dem som 

valde att medverka var kvinnor och resultatet baseras på fyra personer. Spridningen mellan 

undersökningsgruppen var ej stor, då samtliga var kvinnor boendes i ett mellansvenskt län. I 

ålder fanns en viss spridning, men antalet medverkande, samt att resultatet baseras på 

upplevelse gör att studien ej kan rekommenderas att överföras på andra personer med WAD.   

Studien kan med fördel användas till att öka förståelsen för den individuella upplevelsen av 

smärta hos personer med WAD, samt inom sjukvården lyfta fram den individuella graden av 

smärta och utveckla i samarbete med individen deras egen smärthantering, så att de kan 

fungera i vardagen. 

   

Metoden för att samla data till studien var att använda individuella kvalitativa, 

semistrukturerade dagböcker och enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Dagböckerna fick undersökningsgruppen föra enskilt under en veckas tid, samt en 

smärtskattningstabell enligt NRS som skattades morgon och kväll. Intervjuerna gjordes 

enskilt i undersökningspersonernas hem, där båda författarna närvarade. För att frågorna 

skulle ställas lika och göra resultatet mer tillförlitligt var det samma författare som intervjuade 

varje person.  
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Att ha intervjuerna i de medverkandes hem visade sig vara lyckat, då miljön kändes 

avslappnad och medverkaren svarare utförligt på frågorna författarna ställde.   

Vid färdigställande av uppsatsen har författarna sett att användandet av dagböckerna skiljer 

sig åt mellan personerna som valde att medverka. Detta kan bero på att informationen ej 

framgick som den var menad eller att personerna i undersökningsgruppen ej orkade med både 

dagbok och intervju. Som det framgår i resultatet kan det vara svårt för personer med WAD 

att hålla fokus, och författarna borde eventuellt ha gjort informationen mer lättläst eller använt 

sig av endast en av metoderna för insamlandet av data.   

 

En viss subjektiv tolkning av den insamlade informationen har ej gått att undvika, då detta är 

en kvalitativ studie som bygger på upplevelser och känslor, men detta har författarna försökt 

att minimera genom att använda citat från undersökningsgruppens intervju och dagbok för att 

ge styrka åt resultatet i studien. De citat som använts har ej ändrats och författarna har gjort 

sitt bästa för att använda dem i sitt sammanhang. 
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4.4 Allmän diskussion 

 

Skador och värk i nacke och rygg är idag ett vanligt problem som kostar samhället stora 

pengar i sjukvårdskostnader och ger nedsatt arbetsfunktion hos dem som är drabbade. De 

hjälpmedel som idag finns att tillgå är dyra och får till stor del bekostas ur egen fick (22), 

vilket innebär att de sjukskrivna och sjukpensionerade personerna med WAD ofta inte har råd 

handikappanpassa sitt hem, något som skulle kunna underlätta vardagen. 

 

Upplevelsen av stöd och förståelse av omgivningen upplevs som låg. Detta ger en negativ bild 

av hur samhället kan se ut idag, och förhoppningsvis har detta tyckande ej smittat av sig på 

sjukvården. Som personerna i studien säger; det syns inte utanpå. Att få omgivningens empati 

och sympati kan troligen vara lättare om personen har ett benbrott, istället för en mindre 

synlig skada som WAD.  

Begränsningen av sociala relationer kan även återspegla samhällets syn av WAD. Vänner och 

bekanta saknar förståelse för att planer ibland måste ställas in eller aktiviteter behöver sluta 

tidigare än förväntat på grund av att smärtan tar över.  

 

Dessa personer behöver stöd av sjukvården för att klara av att leva ett liv med smärta, inte 

endast hjälp till smärtlindrande mediciner, utan även rehabilitering för att klara av ett nytt 

levnadssätt och för att ha en kontakt som förstår dem och deras skada. Författarna tycker att 

vidare forskning inom området är nödvändigt, då WAD inte endast kostar samhället stora 

summor pengar varje år (3), utan drabbar familjer och individer hårt. De områden som 

behöver mer forskning är upplevelser av smärta hos personer med WAD, samt hur man kan 

upprätthålla eller förbättra kognitiva förmågor, då de verkar försämras i och med att smärtan 

finns kvar under lång tid. 
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Bilaga 1 

 
 

Information till personer som medverkar i studie om whiplash 
 

Vi heter Maria Persson och Sophia Lindberg och studerar till sjuksköterskor vid högskolan i 
Gävle. I utbildningen ingår att skriva ett uppsatsarbete. Vi har valt att undersöka hur det är att 
leva med smärta relaterad till whiplash. Syftet med studien är att beskriva hur smärtan 
påverkar det dagliga livet. I denna studie kommer Du att föra en dagbok under en veckas tid.  
I dagboken kommer det att finnas färdiga frågor/rubriker rörande upplevelse av smärta, hur 
smärtan påverkar det dagliga livet och vad Du gör för att hantera Din smärta.  
Det Du skriver i dagboken kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att det endast är 
vi, förutom Du, som vet vad Du har skrivit.  I dagboken smärtskattar Du två gånger om dagen, 
morgon och kväll, och skriver fritt efter vår frågemall när det passar, dock minst en gång om 
dagen, men gärna flera. 
 
 
 
För att få djupare information kommer även en intervju att göras. Denna intervju kommer att 
spelas in på band. Intervjun kommer att skrivas ned ordagrant och sedan användas i studien. 
När studien är klar kommer de inspelade banden att avkodas och förstöras.  
Du kommer inte att kunna kännas igen från intervjun när studien är klar 
 
 
 
Denna studie är helt frivillig att medverka i och Du kan när Du vill avbryta Din medverkan. 
Om Du av någon anledning vill avbryta studien så kommer inte det på något sätt att påverka 
eventuell framtida vård.  
Om Du väljer att avbryta din medverkan, meddela oss när Du bestämt Dig. 
 
När dagboken och intervjun är färdigbehandlad kommer vi inte att veta vem Du är och därför 
är det svårt att ta bort Dig ur studien. Vill Du avbryta Din medverkan i studien bör Du göra 
det innan allt material är behandlat. Efter att den sista delen av studien, intervjun, är avklarad 
har Du en vecka (7 dagar) på Dig att avbryta studien. Efter att den veckan har gått tar vi bort 
namn och kod från den insamlade informationen. Vill Du ta del av den färdiga uppsatsen 
kommer den att finnas tillgänglig på biblioteket, Högskolan i Gävle. Studien beräknas vara 
färdigställd December 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________ 
Maria Persson   Sophia Lindberg       



Bilaga 2.  

 

Intervjumall 

 

Huvudfråga 

- hur är det att leva med smärta relaterad till whiplash? 

 

Underfrågor 

- påverkar smärtan ditt dagliga liv? 

Om ja; vad påverkar och hur upplevs det? 

- hur påverkar smärtan dina relationer med familj, vänner och arbetskamrater? 

- Upplever du att din livskvalitet har ändrats efter att du fått skadan? 

Om ja; på vilket sätt? 

- finns det saker du undviker att göra på grund av smärtan och vad skulle du göra om du 

inte hade ont? 

- Vilket stöd har du från familj, vänner och arbetskamrater? 

 

 

Frågor i dagboken 

 

1.  Hur upplevde Du Din smärta i natt? Påverkas Din nattsömn, och hur hanterade Du 
smärtan? (NRS 0-10, smärtstillande, sömntablett osv.)   

 
2. Hur hanterade Du smärtan och upplevde Du att det hjälpte? (ex smärtstillande 

medicin, värme, vila) 
 
3. Hur har smärtan påverkat Dina aktiviteter i dagliga livet?  
 
4. Har Du idag upplevt smärta utav Din skada, i sådana fall; vid vilket tillfälle? (gjorde 

Du något speciellt, exempel en aktivitet?) och hur intensivt upplevde Du smärtan? 
(NRS-skala 0-10) Visste Du innan Du utförde aktiviteten att Du skulle få ont? 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 

Frågeformulär 
Kön Man Kvinna 
 
Ålder ________år 
 
Civil status:___________________________________________________ 
 
Antal hemmaboende barn:______________________________________  
 
Om arbete: 
 
Ringa in det som stämmer bäst överens, alternativt fyll i fri text under ”annat”: 
 

1. Arbetar fullt, som innan skadan 
 

2. har bytt arbete/arbetsuppgifter på grund av skadan 
 

3. har slutat arbeta på grund av skadan 
 

4. är sjukskriven på grund av skadan. ___% 
 

5. är förtidspensionerad på grund av skadan. 
 

6. annat: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
upplevelse: 
 
Känner Du att ditt livssituation efter skadan har: 
 
Försämrats Lika som innan Förbättrats Vet ej 
 
Socialt: 
 
Känner du att ditt sociala liv har ändrats efter att du fått skadan? 
 
Ja, till det bättre Ja, till det sämre Samma som förut Vet ej 
 
Om skadan 
 
Vilket år fick du din skada?  År _________ 
 
Hur fick du din skada? 
 
Bilolycka  Olycka/Trauma  Annat: fri text 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


