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Abstrakt  

Det huvudsakliga syftet med studien var att genom en narrativ ansats försöka förstå hur 

människor med långvarig smärta förändrar sin livskvalitet genom en riktad intervention. Tre 

manliga deltagare har berättat om hur livet med smärtan sett ut före, under och efter 

smärtrehabiliteringsprogrammet. Berättelserna handlade om meningsskapande vid ohälsa, att 

lära sig leva med smärta och livskvalitet. Genom en narrativ analys kom jag fram till att alla 

tre erhållit en förändrad livskvalitet genom bland annat positivt tänkande, gemenskap och 

copingstrategier. De har lärt sig hantera smärtan, förbättrat sin fysiska förmåga och har idag 

mer fokus på sin hälsa. 

Nyckelord: Livskvalitet, berättelse, narrativ, meningsskapande, lärande, smärta, intervention. 

Abstract 

The main purpose with this study was to try to understand how people with prolonged pain 

change their quality of life through an intended intervention with a narrative approach. Three 

male participants have narrated about how their life´s looked like before, during and after the 

pain rehabilitation program. The narratives are about meaning making during ill health, 

learning to live with pain and quality of life. Through a narrative analysis I found that all three 

received a changed quality of life through among other things positive thinking, fellowship 

and coping strategies. They have learned to handle their pain, improved their physical ability 

and today they got more focus on their health.  

Keywords: Quality of life – QOL, storytelling, narrative, meaning making, learning, pain, 

intervention. 
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Inledning 

Alla människor drabbas någon gång i livet av ohälsa och det tar sig uttryck på olika sätt, som 

sjukdom, smärta eller besvär av något slag. Folksjukdomarna påverkar fler och fler människor 

och dessa problem berör inte bara personen i fråga utan också dennes sociala liv och vidare 

samhället i stort i form av bland annat sjukskrivningar (Olin Lauritzen 2007). Ohälsa uppstår 

vid obalans och beror delvis på vårt sätt att leva och individens motståndskraft. Hälsa finns 

däremot som en resurs hos individen och är en tillgång och styrka. I vår tid finns en 

uppfattning om att sjukdom inte bara är kopplad till yttre faktorer utan att också individen 

spelar in med sin motståndskraft och att det har betydelse för hur och om en kommande 

sjukdom utvecklas. Varje människa reagerar och hanterar hälsa och ohälsa på sitt sätt utifrån 

sina erfarenheter och styrkor och individens upplevelse av egenkontroll över situationen har 

betydelse för den personliga och sociala identiteten. Sjukdomens symptom och konsekvenser 

kan leda till osäkerhet i det sociala livet, försvåra det dagliga livets aktiviteter och rikta ökad 

uppmärksamhet mot framtida handikapp som sjukdomen kan medföra, gällande till exempel 

arbetsförmåga och att fungera normalt i det sociala livet (ibid).  

I försök att förstå sig på sjukdomen söker människan efter tecken och beskriver sedan dessa 

för omgivningen, ett tolkningsmönster som är kulturellt betingat och samspelar med det 

sociala sammanhanget (Olin Lauritzen 2007). Detta för att kategorisera, diagnostisera och 

kunna förklara besvären och vilken betydelse det får för det dagliga livet och genom det skapa 

mening i tillvaron (W. Bragée 2009). I varje möte med omvärlden tillskrivs mening, en 

mental process för att förstå situationen. Människan lever i samspel med omvärlden och söker 

i alla möten och situationer en mening. Meningsskapandet hamnar i fokus då människan 

stöter på svårigheter och försöker förstå situationens sammanhang (ibid). 

Intresset med studien är att försöka se hur livskvaliteten kan påverkas genom en riktad 

intervention. Sandvik är en verkstadskoncern inom materialteknik med 50 000 anställda 

världen över. Företaget har sin bas i Sandviken utanför Gävle där anställda som har problem 

med långvarig smärta har möjlighet att genomgå ett fem veckor långt 

smärtrehabiliteringsprogram genom Hälsoinvest Högbo. Syftet med 

smärtrehabiliteringsprogrammet är att patienterna ska få större möjligheter att ta kontroll över 

sin smärta och livssituation och därigenom förbättra funktion och livskvalitet. Detta ska 

lågsiktigt ge patienterna bättre förutsättningar att återgå till arbetslivet. Frågan är hur 

behandlingsprogrammet påverkar patientens livskvalitet. Det finns material som visar att 

multidisciplinära smärtrehabiliteringsprogram fungerar, frågor för min studie är sedan hur det 

fungerar. Vad har ändrats i patientens liv? Hur har ändringarna skett och varför?  

Disposition 

Studien startar med en teoretisk bakgrund i kapitel 1, innehållande meningsskapande vid 

ohälsa och att leva livet med smärtan som begränsning. En genomgång och innebörd av 

begreppet livskvalitet utförs och smärtrehabilitering inom den multimodala arbetsformen tas 

upp. Sist kommer en sammanfattning av materialet med problemområde. Kapitel 2 tar upp 

studiens syfte och frågeställning för att sedan gå in på metodologin och utgångspunkterna i 

kapitel 3. Där beskrivs den narrativa ansatsen, valet av metod motiveras och de etiska 

aspekterna framställs. Senare under kapitel 3 kommer även genomförandet av studien 

presenteras, allt från urvalskriterier till transkribering av data. Vidare kommer resultatet 

framställas i kapitel 4, det börjar med en presentation av smärtrehabiliteringsprogrammets 

upplägg och går vidare in på berättelsernas tematiserade resultat före, under och efter 

rehabiliteringen. Kapitel 4 avslutas med en resultatsammanfattning. I kapitel 5 analyseras 
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textens resultat utifrån meningsskapande vid ohälsa och att leva livet med smärta. Kapitel 6 

innehåller metoddiskussion och resultatdiskussion. Slutsatsen infinner sig i kapitel 7 och 

studien avslutas med förslag till vidare forskning i kapitel 8. De sista sidorna innehåller 

referenslista och bilagor. 

1. Bakgrund 

I bakgrunden kommer en teoretisk fördjupning till problemområdet tas upp och 

ämnesområdena är; ”Meningsskapande vid ohälsa”, ”Att leva livet med smärta som 

begräsning” och ”Livskvalitet en begreppslig innebörd”. För att skapa en förståelse över hur 

det är att drabbas av något allvarligt som hotar livssituationen kommer jag i bakgrunden ta 

upp hur man genom lärande kan skapa mening i tillvaron. Vidare går jag in på hur det är att 

”Leva livet med smärta” och hantering av problemet. Nästa avsnitt, ”Livskvalitet en 

begreppslig innebörd” ska ge en skildring av vad livskvalitet kan vara och vidare kommer 

smärtrehabiliteringsprogrammet och en sammanställning av bakgrunden och problemområdet 

presenteras. 

1.1. Meningsskapande vid ohälsa  

Att drabbas av en svår sjukdom sätter igång en tankeprocess som påverkar personen och det 

dagliga livet. Hälsan blir för många det viktigaste av allt därför att den är sitt eget värde, en 

livsmening. Att förlora någon närstående påverkar hela livssituationen och meningsfrågan blir 

då aktuell, sorgen påverkar hälsan och sättet att uppfatta tillvaron (Kallenberg & Larsson 

2004) och citatet nedan har en tankeväckande fråga. 

”Kan man vara sjuk och ändå må ganska bra, och i vilken mening är man 

då sjuk?” (Kallenberg & Larsson 2004 s 25)  

Meningsfrågan uppkommer då människan söker ordning och struktur i tillvaron, vill finna 

orsaker och anledningar till varför saker och ting sker som det gör. Detta för att kunna sätta 

det i ett samband och få kunskap över vem man är och förståelse över vardagen för en mer 

hanterbar situation (ibid). 

Människan är meningssökande inom livets alla områden och vill förstå och finna 

orsaksförhållanden om hur allt hänger samman. Alla funderar någon gång över meningen med 

livet och meningsfrågan genomsyrar vår tillvaro, människan söker efter kunskap om livets 

och världens sammanhang (Gärdenfors 2006). Det vi inte förstår eller klarar av skapar oro och 

därför behöver vi logiskt sammanhängande och hanterbara koncept som tillfredställer behovet 

av att förstå detaljer. Till det måste vi lite på vår känsla och intuition för att förstå allt som 

helhet (Berg 2002). Flödet av upplevelser vi lever i är fyllda av betydelser och genom att ge 

livsupplevelser ett sammanhang kan vi finna mening. Vår egen värld byggs upp av 

upplevelser och erfarenheter som vi tillskriver mening och meningen uppstår på så vis ur vår 

egen aktivitet (Svenaeus 2003). Det är viktigt att ha en tro på mening vilket har visat sig bland 

fångar i koncentrationsläger under andra världskriget. De fångar som tappade hoppet och inte 

längre såg någon mening med livet blev oftare sjuka. De fångar som däremot höll hoppet 

levande och fortsatte att se en mening med sin existens hade störst chans att överleva. Det är 

inte bara i koncentrationsläger det är viktigt att känna mening utan också att det dagliga livet 

har en meningsfull innebörd (Gärdenfors 2006). 



3 

 

”Medvetandet är sin egen plats och det kan ensamt göra ett 

himmelrike av helvetet, ett helvete av himmelriket.” (John Milton, 

Gärdenfors 2006 s 14) 

Vilja till att finna mening är något fundamentalt som bland annat handlar om att inte ge upp 

och att kunna anpassa sig till olika situationer, söka vad som är viktigt och eftersträvansvärt 

(Kallenberg & Larsson 2004). Att finna mening kan handla om att vilja skapa reda i tillvaron 

(Stensmo 2007). Vi söker mening i händelser och skapar i samband med det nya 

meningsbärande former som täcker hela serier av upplevelser. I människans livsåskådning har 

olika idéer och föreställningar under livets gång svetsats samman till en individuell 

meningsfullhet (Kallenberg & Larsson 2004). 

Ett sätt att skapa mening är genom berättandet, en ordningsföljd av ord som består av 

beskrivningar av händelser, individer eller situationer. Orden som pusselbitar sätts ihop och 

får en mening i det stora sammanhanget, i den narrativa helheten (Gärdenfors 2006).  

Individer skapar utifrån erfarenheter och kunskaper en egen verklighet vilket gör att denne 

utvecklar ett eget sätt att tänka. Byggstenarna för meningsskapande utgörs av frågor och 

stimuli som kan tilldelas mening. Meningsskapande handlar inte bara om en mental process 

utan innefattar även ett skapande av det som blir frågor och som i sin tur kan tilldelas mening. 

Meningsskapande handlar således om relationen mellan tilldelning av mening och handling 

(Ericson 1998).   

1.1.1. Lärandets sammanhang 

Tillsammans med meningsskapande kommer lärandet, lärande betecknar ett aktivt förlopp där 

människan utvecklas. Det är en pedagogisk process som yttrar sig inom utbildnings- 

undervisningsväsendet men det finns framförallt i andra mer informella pedagogiska 

sammanhang, till exempel socialiseringen, människans dagliga aktivitet i samspel med 

omgivningen (Medin & Alexandersson 2000). Lärande sker då människor interagerar med 

varandra och utbyter kunskaper och erfarenheter. Till skillnad från formellt planerat lärande, 

skolväsendet som följer vissa riktlinjer sker det vardagliga informella lärandet ofta omedvetet 

och slumpartat (Yelland, Cope & Kalantzis 2008). Lärandet som sker genom utbildning och 

skolor kan snarare kallas inlärning vilket menar en aktivitet där man tar till sig något på 

förhand givet, en viss information eller fakta. Lärande handlar däremot om hur en aktivitet 

genom iakttagelser och information bearbetas och medför ny kunskap och mening (Brattberg 

2005). 

Lärandet angår en människas relation till sin omvärld där innehåll och erfarenhet har 

betydelse, ett innehåll individen relaterar till utifrån tidigare erfarenheter och kan förhålla sig 

till (Medin & Alexandersson 2000). Lärande är en livslång aktivitet som inte enbart är kopplat 

perioder av utbildning utan är ett pågående skapande där något nytt knyts samman med 

tidigare erfarenheter, blir ny kunskap och meningsfullt (Fuglestad 1999). Undervisning är en 

insats för att sätta igång lärandet men tidigare erfarenheter är avgörande för hur individen 

uppfattar sin omvärld och vilka handlingssätt och vanor personen utvecklar (Medin & 

Alexandersson 2000). I grunden handlar det på ett eller annat sätt om förändring, kognitivt, 

beteendemässigt eller intellektuellt och något som har betydelse för läroprocessen är 

möjligheten att kunna reflektera över sitt sätt att tänka och handla (Fuglestad 1999).  

Ett exempel på lärande är livsomställningsprocessen, under perioden då personer drabbade av 

långvarig smärta ska lära sig hantera och leva med smärtan i sitt dagliga liv ifrågasätts 
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meningsfrågan (Gullacksen 2007). Meningsfrågan uppkommer då vi hamnar i krissituationer 

och inte har hälsa, så länge vi känner glädje och lycka ifrågasätts inte meningen med livet, 

hälsan tiger still (Philipson, Uddenberg m.fl. 1989). Kroppen ska i lärandeprocessen 

återförenas med jaget. För smärtpatienten handlar om en ominlärning och att lära sig ta 

kontroll över smärtan och livet, den är vad du gör den till (Gullacksen 2007). Vi kommer 

oftast i kontakt med vår innersta identitet i svåra livssituationer, då man inte längre klarar av 

det man borde och självbilden inte längre passar in. En känsla av att inte stå på benen och man 

riskerar att falla, sorg, ångest och vilsenhet. En lärdom om att livet var så mycket mer än den 

trygga ytan och meningen med livet betvivlas. Krissituationen kan vara grunden till 

förändring för att finna självet, sin innersta identitet, känslan av att bara vara jag och känna 

harmoni. När man känner mening och funnit sig själv frambringas en känsla av större 

livsupplevelse vilket i sin tur ger mod till förändringar för större harmoni och mening (Berg 

2002). Det hela handlar om en livsåskådning, förståelsen av verkligheten som en enhet som 

påverkar hur vi upplever tillvaron och ligger till grund för livskänslan. Livskänslan blir 

avgörande för hur vi reagerar på svåra situationer, utmaningar, kontrollförlust och hanterar 

smärta med mera i livet. Problemen och händelserna kommer upplevas på olika sätt beroende 

på om de kan kopplas till ett sammanhang eller inte. Om vi sätter in händelserna i ett 

sammanhang där de får mening kommer vi uppleva dem på ett annat sätt än om de bara fanns 

där som lös oförklarlig fakta (Philipson,Uddenberg m.fl. 1989).  

”Kan det ofrånkomliga, svåra som drabbar somliga människor – och en 

gång ska drabba oss alla – ha en mening?” (Philipson,Uddenberg m.fl. 

1989 s 80) 

1.2. Att leva livet med smärta som begränsning 

Långvarig smärta är relativt vanligt bland Sveriges befolkning, omkring 40-50 % har det i 

någon grad och muskelsmärta är vanligast. Långvarig smärta är ofta en följd av andra 

symptom och villkor i det dagliga livet och smärtan påverkar livet på olika vis, fysiskt, 

psykiskt, socialt och kulturellt, det involverar alla delar av livet (Jakobsson 2007). Sjukdomar 

förändrar radikalt livssituationen och tvingar människan till nya tolkningar av den (Svenaeus 

2003).  

”Flertalet studier har dessutom entydigt visat att långvarig smärta signifikant 

försämrar de drabbades livskvalitet.”(Jakobsson 2007, s 19) 

Smärta definieras av International association for the Study of Pain (IASP) som:  

”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage, or described in terms of such damage.”(IASP online 

091020) 

Norrefalk (2006) menar att smärta är ett tecken på att något inte står rätt till, det är komplext, 

subjektivt och en individuell uppfattning. Långvarig smärta med en duration på minst sex 

månader medför låg livskvalitet (Lidbeck 2006) och är en känsla vi associerar med tänkbara 

vävnadsskador, det är alltid obehagligt och leder därför till emotionella upplevelser. De 

känslomässiga delarna av smärtan banar väg för lidande så att smärtan förstärks med oro, 

stress, bekymmer och depression, samtidigt som smärtupplevelsen i sig kan framkalla oro och 

nedstämdhet (Norrefalk 2006).  I kedjan av faktorer som orsakar smärtupplevelsen finns 

psykologiska faktorer som en länk, både i uppkomst och varaktighet av till exempel 

ländryggs- och nackbesvär (SBU 2000). Smärta över en längre tid påverkar en persons 
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beteende, liv, ekonomi, fritid, välmående och möjlighet till arbete (Norrefalk 2006). Den 

utgör ett hinder för dagliga aktiviteter och trötthet och sömnproblem är förekommande (SBU 

2006).  

Det vi i tillvaron i vanliga fall tar för givet blir annorlunda och därmed också det vardagliga 

livet. En normal dag möts istället av motstånd då grundstrukturen i tillvaron ändras och i och 

med det förändras också personen i fråga. Meningsstrukturen i livet ser inte längre likadan ut 

vilket innebär att det vanliga sättet att handla med omgivningen inte går som vanligt, 

plågsamma och otillfredsställande upplevelser framkallar en känsla av hemlöshet i livet 

(Svenaeus 2003). Enligt SBU´s rapport (2006) erhålls det bland patienter med långvarig 

smärta ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet, det vill säga att minskad 

smärta leder till ökad livskvalitet och det sambandet har stark evidens.   

En person med långvarig smärta kan få en skev bild av kroppen, tiden, sig själv och andra i 

dennes omgivning (Brattberg 1998). Beteende och tankemönster hos dessa personer 

domineras av smärtan och det är vanligt att de får problem med att leva i nuet. Individens 

förmåga att anpassa sig till smärtan har stor betydelse för de sociala konsekvenserna av 

många smärttillstånd. Många smärtpatienter börjar ifrågasätta meningen med livet och 

meningsskapandet. Smärtan i sig som patienterna presenterar för sjukvården är bara toppen av 

ett isberg. Toppen, den synliga tiondelen, är smärtan. De nio osynliga tiondelarna består sedan 

av problem som funnits före smärtdebuten och andra följdfenomen som t.ex. trötthet, 

koncentrationssvårigheter, dåligt självförtroende och minskad rörelsefrihet (ibid).  

Smärta kan uppfattas på olika vis beroende på hur den drabbade väljer att se på problemet. 

Negativa tankar om smärtan och situationen leder också till negativ psykisk och fysisk 

påverkan på hälsan. Forskning om hur smärtpatienter upplever sin långvariga smärta (som 

t.ex. fibromyalgi) visar att resultaten kan delas in i sex olika kategorier där varje kategori 

utgör ett steg på väg mot ökad insikt och förståelse (Brattberg 2005). Citat från 

undersökningen i de olika stegen till insikt säger; 

 ”Jag har ingen aning om vad smärtan beror på.”  

 ”Det är en djävul som tar tag i hela mig.”  

 ”Min smärta beror på ett kroppsligt fel.”  

 ”Min smärta är kroppslig men har påverkat mig psykiskt.” 

 ”Min smärta är resultat av kroppsliga och psykiska faktorer.” 

 ”Smärtan är en signal på att jag behöver ändra på något.” 

 (Brattberg 2005, s116.)   

Utifrån dessa påståenden och många fler har Brattberg konstruerat en insiktstrappa som 

förenklat kan visa på den förändringsprocess som sker hos de här personerna. Det första steget 

på trappan karaktäriseras av att smärtan är kaos och upplevs som något man är drabbad av och 

inte kan påverka. Vidare övergår tänkandet till att smärtan beror på ett kroppsligt fel och att 

det senare påverkar personen psykiskt. Det är först i det läget som en känsla av att kunna 

påverka situationen och ta eget ansvar framstår. Insikten om att smärtan beror på både fysiska 

och psykologiska faktorer är inledningen till att en förändring ska bli verklighet. Personen 

förstår i det läget att det handlar om eget ansvar och känner möjlighet till påverkan över 

situationen (Brattberg 2005).  

En person som drabbas av långvarig smärta måste på något vis göra en livsomställning och 

Gullacksen (2007) skriver att livsomställningsförloppet pågår olika länge beroende på person. 

Förloppet kan beskrivas i tre skeenden, det inledande, det bearbetande och det bekräftande. 
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Att leva med kronisk smärta och svårigheterna det orsakar måste man lära sig. Det är en del 

av ens liv som man inte bara lider av utan också måste lära sig något av, en pedagogisk 

förändringsprocess (ibid).  

Det första skeendet i processen har ingen tydlig start då smärta kan upplevas hos alla i olika 

perioder i livet. Ofta reagerar människan med att det är något övergående och har en 

förväntning om att det ska blir som vanligt igen. Med tiden blir smärtperioderna längre och 

friskperioderna allt kortare (Gullacksen 2007). De handlingar som tidigare gick av farten 

kräver nu en kamp och närvaron tillsammans med andra tynar bort, det blir snarare jobbigt att 

träffa folk än en glädjestund. Tecken som koncentrationssvårigheter, sämre aptit och tom 

blick försätter oss i ett rotlöst tillstånd (Svenaeus 2003). För att klara av perioderna kämpar 

många av de drabbade med att bevara sin roll och försöker hålla skenet uppe, en typ av 

förnekelse. Det utvecklas till en svårhanterad stressituation eftersom orsaken till den är 

flerfaldig och svår att förstå sig på. Till slut räcker inte livserfarenheten till för att kontrollera 

smärtsituationen och en känsla av kontrollförlust uppstår men också en känsla av hopplöshet 

som i värsta fall leder till tillbakadragande och nedstämdhet där meningsfrågan ifrågasätts. 

Något som är typiskt under den inledande tiden med smärtan är en stark önskan att återgå till 

det normala livet som det var tidigare och gå tillbaka till den roll man hade innan 

sjukperioderna. Den starka önskan kan i sin tur bli ett eget hinder till förändring. Det krävs ett 

erkännande över att smärtan inte är tillfällig för att en vändpunkt ska komma till stånd och det 

är först när erkännandet kommit som något kan förändras i situationen. Erkännandet är en 

befrielse samtidigt som starka känslor kan uppstå både psykiskt och fysiskt under den första 

tiden (Gullacksen 2007).  

Bearbetningsperioden kan upplevas som ensam på grund av det kaos som försiggår när den 

drabbade är mitt i förändringsprocessen. Under bearbetningen förskjuts dock 

uppmärksamheten från kroppen och smärtan till en helhet kring livssituationen (ibid). Kropp 

och själ måste ses som en helhet och man bör också ta hänsyn till tankar, känslor och sociala 

faktorer under perioden (Bergman 2002). En förvirring uppstår då insikten om att inte kunna 

agera som vanligt visar sig, självklara saker som att bära och lyfta har nu blivit stora problem 

och det är under den perioden som lära sig leva med kan förstås. Nya sätt att handla och agera 

måste byggas utifrån det nya livets möjligheter (Gullacksen 2007). För att kunna leva med 

smärta måste människan lära sig att reducera smärtupplevelse och minska konsekvenserna, 

copingstrategier eller bemästringsstrategier. Copingstrategier är det människan tar till för att 

hantera svåra situationer, en metod för att handskas med problem. Copingförmågan är sedan 

avgörande för hur stort funktionshindret blir. Copingen kan beteckna alla krafter och 

ansträngningar som görs för att klara av en situation och hantera inre och yttre krav (Brattberg 

2006). Exempel på en copingstrategi kan vara att ta en promenad eller lägga sig i badet för att 

reducera smärtan (ibid).  

Det tredje skeendet, bekräftandet, handlar om personliga roller, vad som är viktigt i livet, 

värderingar och prioriteringar (Gullacksen 2007). Det är ett gott tecken då det kan bekräftas 

att smärtan blivit en del av livet, den inryms och man är inte sjuk utan lever med smärta. 

Copingstrategierna blir under bekräftelsefasen medvetna val. Det är den enskilde personen 

som måste göra val och inrikta sig mot målet där livsomställningen ska leda till att återfå 

balans i livet (Gullacksen 2007).  

Efter livsomställningen är det viktigt att underhålla arbetet för att livet ska fungera så bra som 

möjligt. Saker och ting tar lite längre tid och en extra paus kan vara behövlig som tidstillägg i 

vardagen. Mycket av arbetet med att leva med smärtan gäller socialt stöd, att bli förstådd och 

trodd av omgivningen, även av professionella utövare (Gullacksen 2007).   
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Upplevelser av smärta har som sagt också en psykisk komponent som gör att tanken på det 

onda leder till en ökad smärtupplevelse. För att reducera smärtupplevelsen kan mental träning 

tillämpas, det innebär att man tränar sig på att tänka på något annat för att minska 

smärtupplevelsen. Olika tekniker har provats beroende på smärttillstånd, vissa riktar sig direkt 

till smärtan vilket ska ge en känsla av att kunna påverka intensiteten. En annan teknik är 

uppmärksamhetsförskjutning där man i fantasin till exempel förflyttar sig till en behaglig och 

skön plats. Smärtupplevelsen kan på så vis påverkas med hjälp av bara tankar (Berg 2002).  

På engelska talar man om sjukdomar ur ett upplevelseperspektiv som disease, till skillnad från 

det biologiska perspektivet illness. I svenskan finns ingen direkt översättning utan sjukdom får 

stå för både upplevelsen och det biologiska, däremot kan vi tala om att må dåligt eller att ha 

en sjukdom (Svenaeus 2003). Den här studien kommer behandla sjukdom/smärta som disease. 

1.3. Livskvalitet en begreppslig innebörd 

Livskvalitet beskrivs i Bonniers svenska ordbok (2002 8
th 

ed.) som mått på livsvärden av olika 

typer, livsvärden som inte kan mätas i pengar. Inom vetenskapen benämns livskvalitet som 

”Quality of life” och förkortas QOL och det finns mer specifik benämning inom sjukvården, 

”Healthrelated quality of life”, HRQL. QOL är det mer allmänna och det som kommer avses i 

denna studie. Bakgrunden tar ändå upp exempel på HRQL för att skapa en förståelse i vilket 

sammanhang det kommer in och skiljer sig åt från QOL.    

Innehållet i ordet livskvalitet skiljer sig från person till person och har olika innebörder 

beroende på i vilket sammanhang det appliceras (Fayers & Machin 2007). Det kan också ha 

olika betydelser för en och samma person beroende på personens aktuella situation och det 

blir därmed en värdefråga. Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp med en vidsträckt 

mening innehållande bland annat psykiska, fysiska, sociala och emotionella faktorer (Brülde 

2007). Livskvalitet, quality of life - QOL, har också flera definitioner beroende på i vilket 

sammanhang det tas upp och definitionerna har ändrats över tid (Haas 1999). Definition enligt 

Haas (1999): 

“QOL is a multidimensional evaluation of an individual´s current life 

circumstances in the context of the culture in which they live and the 

values they hold. 

QOL is primarily a subjective sense of well-being encompassing 

physical, psychological, social, and spiritual dimensions. In some 

circumstances, objective indicators may supplement or, in the case of 

individuals unable to subjecttively perceive, serve as a proxy 

assessment of QOL.”( Haas 1999 s 738) 

Till skillnad från Haas har WHO en annan definition på livskvalitet: 

“Individuals perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept affected in a complex way by the person's physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, 

personal beliefs and their relationship to salient features of their 

environment.” (WHO online 091020) 
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Livskvalitet är likt begreppet hälsa ett mångdimensionellt begrepp som inte är lätt att 

bestämma. Livskvalitet kan ändå sägas vara en av individen själv skildrad uppskattning av det 

egna välbefinnandet och kan också innehålla objektiva kriterier på vad som anses vara ett gott 

liv. Kallenberg & Larsson (2004) skriver om en norsk psykolog som anser att en person som 

har god livskvalitet måste uppfylla dessa fyra punkter, 1) Att vara aktiv, 2) Ha goda relationer 

till andra, 3) Ha självkänsla och självrespekt och 4) Ha en glad grundinställning. Utbildning, 

bostad, ekonomi och andra yttre faktorer är då inte inräknade. 

Livskvalitetsfrågan kan handla om det finala värdet, det vill säga vad som är bra för oss som 

målsättning, till exempel glädje, lycka, kärlek och det är högst individuellt vad var sak har för 

betydelse för oss. Det som gör livet värt att leva enligt Brülde (2007) är närvaro av positiva 

finala värden och frånvaro av negativa finala värden. Livskvaliteten beror sedan på hur stor 

mängd positiva och negativa finala värden personens liv innehåller, mår denne bra eller dåligt, 

är personen lycklig eller olycklig (ibid.) 

Brülde (2007) skriver om olika teorier kring livskvalitet; hedonismen, önskeuppfyllelseteorin 

och lyckoteorin och har några önskemål om vad dessa teorier ska uppfylla, det första är: 

Teorikravet – Som ska svara på frågorna: 

a. Vad är det som har finalt värde (positivt eller negativt) för en person? 

b. Hur ska man avgöra hur finalt bra eller dåligt ett visst sakförhållande är för 

en viss person? 

c. Hur ska man avgöra var på livskvalitetsskalan en person befinner sig vid en 

viss tidpunkt, dvs. hur bra hennes liv (som helhet) är vid denna tidpunkt? 

Brülde (2007) s 9. 

Svaren ska skapa en generell och enhetlig teori som kan förklara våra genomtänkta omdömen 

i enskilda fall. Det ska vara övergripande och allmänomfattande, universella svar som är 

tillämpbart på många frågor samtidigt och över tid. De andra kraven är; Koherenskravet, 

normativ relevans, precisionskravet, reliabilitetskravet, mätbarhetsvillkoret och 

enhetsvillkoret. Vidare förklarar Brülde att: 

”Det är sannolikt omöjligt att uppfylla alla dessa villkor samtidigt, 

då de tenderar att dra åt olika håll.” (Brülde 2007 s 24) 

Sjöberg (2007) har en teori om livskvalitet där han söker efter kvalitativa stimuli som leder till 

en kvalitativ respons: hälsa, kärlek, lycka och glädje som livskvalitet och välbefinnande. Han 

vill förena livskvalitetens forskargrenar som försöker hitta vilka livskvalitetsfaktorer som 

leder till lycka. Sjöberg definierar därmed livskvaliteten som hälsa, kärlek, lycka och glädje 

och menar att det är existentiellt fenomen, som gensvar på stimuli utifrån och på de tankar och 

intentioner vi har inom oss.  

Nordenfeldt (2004) skriver om objektiva och subjektiva förhållanden som 

livskvalitetsfaktorer, de objektiva; familje-, bostads- och yrkessituation samt den kroppsliga 

hälsostatusen. De subjektiva; Upplevelser av den yttre miljön och den allmänna 

sinnestämningen. Han menar att de flesta koncentrerar sig på välbefinnande, lycka, harmoni 

och tillfredställelse som mått på livskvalitet (ibid).  

Det finns instrument avsedda för att mäta livskvalitet men det är svårt och de flesta har 

teoretiska brister, bland annat för att de tar upp faktorer som inte är relevanta för ämnet, 
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instrumenten har ofta ingen definition av termen livskvalitet och det finns svårigheter med 

tolkning av resultatet då det är i numerisk form (Fayers & Machin 2007). Kallenberg & 

Larsson (2004) har gjort en genomgång av ca 50 mätinstrument avseende livskvalitet och dem 

visade sig ha stor spridning gällande konstruktion, metod och syfte. Instrumenten mäter 

livskvalitet i olika betydelser av begreppet och instrumenten utesluter ett sammantaget mått 

då innebörderna måste redovisas var för sig (Nordenfeldt 2004).  

Exempel på smärtfrågeformulär som mäter den hälsorelaterade livskvaliteten, healthrelated 

quality of life, HRQL, är McGill pain questionaire, MPQ (ibid) och Nottingham health profile, 

NHP (Grahn, Ekdahl & Borgquist 2000). NHP-formuläret har använts som komplement till 

medicinska undersökningar inom sjukvården för att mäta HRQL. En studie avsedd att 

undersöka om multidisciplinära rehabiliteringsprogram påverkade HRQL och arbetsförmåga 

använde sig av NHP som mätinstrument (Ibid). En annan studie där de avser att mäta HRQL 

med hjälp av NHP handlar om en 6-månaders uppföljning av ett multidisciplinärt 

rehabiliteringsprogram för patienter med långvariga muskuloskeletala störningar (Grahn, 

Ekdahl & Borgquist 1998). Båda studierna har använt sig av fler andra instrument 

tillsammans med NHP-formuläret.  

WHO har tillsammans med 15 andra center runt om i världen tagit fram två olika instrument 

för att mäta Quality of life, QOL, den ena WHOQOL-100 och den andra WHOQOL-BREF. 

Dessa instrument fokuserar på individens egen uppfattning om hälsan. WHOQOL-100 

innehåller faktorer som WHO, experter inom området och personer från de 15 centrerna 

tycker är viktiga för QOL och dessa definitioner omfattas av psykisk hälsa, psykologiska 

aspekter, nivå av självständighet, sociala relationer, omgivande miljö och personlig tro (WHO 

online 091020). 

Nordenfeldt (2004) har ett huvudargument över varför den enskilda människan är den 

enda domaren över sin egen livskvalitet och beskriver det som: 

”Människors själsliv är inte tillgängliga för direkt inspektion. Vår mest direkta 

metod att få kunskaper om människors liv och sinnesstämning är att fråga de 

berörda personerna.” (Nordenfeldt (2004) s 13) 

I den här undersökningen innefattar begreppet livskvalitet de faktorer WHO beskriver. 

Dessa faktorer är dock inte avgörande för om livskvalitet råder eller ej, det är patienten 

själv som avgör det. 

”Livskvaliteten bedöms bäst av den berörda individen själv.” (Kallenberg 

& Larsson 2004 s 54) 

1.4. Smärtrehabilitering och multimodal arbetsform 

Nationellt register över smärtrehabilitering, NRS, innehåller personbundna uppgifter om 

problem, behandling och resultat inom olika diagnosområden. Inom smärtområdet är 80 

procent av landets rehabiliteringsverksamheter kopplade till registret, totalt 19 enheter. 

Registret innehåller beskrivningsvariabler av patienters smärtintensitet, aktivitet, 

livstillfredsställelse med mera utifrån mätningar vid utredning och avslutning av 

smärtrehabiliteringsprogrammet, samt vid 12 månaders uppföljning. Detta för ett lärande och 

ständigt förbättringsarbete (NRS online 090920). 
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Smärta är multifaktoriellt, det vill säga har orsak - verkan samband och därför brukar 

smärtrehabiliteringsprogrammen utformas med innehåll som stresshantering, avspänning, 

kroppskännedom, psykologisk hjälp, fysisk aktivitet/träning, ergonomi, undervisning i t.ex. 

fysiologi och anatomi, copingstrategier, minskat medicinintag, smärthantering (Holmström, 

Eklundh & Ohlsson 1999). Lagarbete är en av de mest grundläggande faktorerna inom 

rehabiliteringen, de olika professionerna ger möjlighet att se patienten ur ett helhetsperspektiv 

(Norrefalk 2006).  

År 2006 genomgick 67 patienter ett åtta veckor långt arbetsrelaterat 

smärtrehabiliteringsprogram i Huddinge (Norrefalk 2006). Syftet med rehabiliteringen var att 

1) Återgå till arbete. 2) Ökad aktivitetsnivån. 3) Reducera smärtintensiteten. Efter ett, tre och 

sex år genomfördes uppföljningar och vid den tredje uppföljningen ingick även 122 andra 

patienter. Det multidisciplinära teamet utvärderade vid uppföljningarna försämring och 

handikapp hos patienterna för att bedöma möjlig arbetsförmåga. Patientens egen uppfattning 

om att återvända till arbete utvärderades också.  

Efter ett år hade över hälften återgått till arbete eller var i arbetsrelaterade aktiviteter vilket var 

statistiskt signifikant (p<0,01). Efter tre och sex år arbetade hälften av patienterna. Den högre 

graden av aktivitet var statistisk signifikant(p=0,037), smärtan hade minskat för 51 procent av 

patienterna och 47 procent hade minskat användningen av smärtstillande läkemedel. 

Resultatet visar att långtidssjukskrivna patienter med konstant muskelrelaterade smärta inom 

det strukturerade och multidisciplinära rehabiliteringsprogrammet kunde återvända till arbetet 

och fortsätta arbeta trots deras smärta. Även om patienterna varit sjukskrivna i månader eller 

år visar detta på att det inte är försent att uppnå goda resultat, programmet är effektivt om man 

tittar på andelen som återgått till arbete (Norrefalk 2006).  

Brattberg & Jönsson (2005) ger förslag på pedagogiska metoder som kan användas inom 

smärtrehabilitering för att utveckla rehabiliteringen och för att patienten ska ta till sig 

rehabiliteringen och lära sig på bästa sätt. Förslagen utgår från något det kallar ”pedagogiskt 

smörgåsbord” där patienten själv får välja vilken metod som passar deras eget lärande bäst; 

 Mötesplatser - Kunskaper och erfarenheter blandas, tillvaratas, utvecklas, ifrågasätts 

m.m. i grupp. 

 Samtalspromenader – Ge hopp, skapa motivation och ge bättre livskvalitet och bättre 

kondition. 

 Frågestunder – Mellan patienter för att bl.a. lära sig av andras frågor. 

 Kunskapscenter – Informationscenter, resurser för inlärning på patientens villkor. 

 Självhjälpsgrupper – Studiecirklar. 

 Träffar med försäkringskassa – Möjlighet att få ställa frågor till en person som inte är 

ens handläggare (ibid). 

 

1.4.1. Forskning på området  

I en svensk utvärderande studie (Sjöström, Alricsson, Asplund 2008) har de bland annat 

kommit fram till att multidisciplinär smärtrehabilitering ökar livskvaliteten och minskar oron, 

depression och självupplevd stress i utvärderingen två år efter rehabiliteringsprogrammet. 

Antal heltidssjukskrivna minskade med upp till 37 procent från starten till två år senare. I en 

interventionsstudie från 2006 (Norrbrink Budh, Kowalski, Lundeberg) visar de på att 

multidisciplinära smärtprogram för personer med ryggmärgsskada har effekt på den 

hälsorelaterade livskvaliteten, likaså här minskade oro och depression. Det finns även en 

norsk studie från 2004 (Dysvik, Vinsnes, Guttormsen Eikeland) och ännu en svensk studie 
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(Grahn, Ekdahl, Borgquist) från 1998 som tyder på att smärtrehabilitering leder till ökad 

hälsorelaterad livskvalitet. Grahn m.fl. skrev också en artikel år 2000 som tyder på att 

multidisciplinära rehabiliteringsprogram fungerar bättre än den ordinära behandlingen som 

finns inom primärvården. Alla studierna pekar mot att smärtrehabilitering i multimodala team 

förbättrar livskvaliteten hos patienterna. Studiedesignerna har växlat mellan prospektiva 

kontrollstudier och prospektiva interventionsstudier.  

Ordet livskvalitet återkommer i artiklarna och det visar sig även att det inom ämnesområdet 

har en egen förkortning, QOL - ”Quality of life” (Haak K. B. 1999). 

1.5. Sammanfattande bakgrund och problemområde 

Långvarig smärta påverkar människan negativt på flera områden och det finns forskning som 

visar att livskvaliteten sjunker för dessa personer. En kedja av smärtreaktioner leder hela till 

värre och värre symptom och de drabbade får allt svårare att klara av vardagen och arbetet. 

Personerna måste på något vis lära sig leva med smärtan för att få en drägligare vardag och 

detta kan ske på flera vis. Det som har visat sig vara bäst är multi- och interdisciplinära 

rehabiliteringsformer. Förändringen handlar om en livsomställning där hela människans 

identitet sätts på prov, insikt och lärande kring smärtupplevelsen och meningsfrågan kommer 

upp till ytan.  

Problemområdet gäller att personer med långvarig smärta kan få en skev bild av kroppen, 

tiden, sig själv och andra i dennes omgivning (Brattberg 1998). Beteende och tankemönster 

hos dessa personer domineras av smärtan och det är vanligt att de får problem med att leva i 

nuet. Individens förmåga att anpassa sig till smärtan har stor betydelse för de sociala 

konsekvenserna av många smärttillstånd. Många smärtpatienter börjar ifrågasätta meningen 

med livet och meningsskapande. Smärtan i sig som patienterna presenterar för sjukvården är 

bara toppen av ett isberg (ibid).  

Syftet med Hälsoinvest interventionsprogram som utgör arenan för den här studien är: 

”… att ge patienten ökade möjligheter till kontroll över sin smärta och 

livssituation och därigenom förbättra livskvalitet och funktion och 

långsiktigt underlätta patientens möjligheter att återgå till arbetslivet.” 

Hälsoinvest 

Det kan handla om allt från att bli fri från besvär och smärta till att hitta lämpliga 

copingstrategier beroende på problembilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Grahn,%20B.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekdahl,%20C.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Borgquist,%20L.%22%7C%7Csl~~rl','');


12 

 

3. Syfte:  

Att försöka förstå hur människor med långvarig smärta förändrar sin livskvalitet genom en 

riktad intervention.  

 

2.1. Frågeställningar: Hur påverkar programmet deltagarens livskvalitet? 

Hur har ändringar av livskvaliteten skett och varför?  

 

Den riktade interventionen består av ett lokalt program som beskrivs under metoddelen och 

urvalskriterierna, se kapitel 5.  

4. Metodologi & Utgångspunkter 

Under denna rubrik kommer studiens utgångspunkter, den narrativa ansatsen, valet av metod 

och bland annat etiska aspekter tas upp. Vidare presenteras genomförandet av studien 

gällande urvalskriterier, följebrev, intervjufrågor och transkribering av data. Studiens 

reliabilitet och validitet diskuteras och slutligen tar jag upp de etiska aspekterna och hur jag 

förhållit mig till de etiska principerna från Vetenskapsrådet. 

3.1. Kvalitativ studie  

Denna studie är kvalitativ, jag vill försöka förstå en människas sätt att agera och förändra, se 

vilka faktorer som kan påverka människan och olika handlingsmönster (Trost 2005). 

Skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ studie kan förenklat förklaras som att; den 

kvalitativa innehåller ord som längre, fler eller mer och handlar om att försöka förstå 

handlingsmönster, egenskaper hos företeelser och ageranden med mera (Carlström & 

Carlström Hagman 2006). Kvantitativ forskning behandlar siffror, frågor som hur ofta, hur 

vanligt eller hur många och kan ange frekvenser. Kvantiteter går att mäta eller räkna och vid 

denna typ av studie är skalor av olika slag tillämpbara för att påvisa ett forskningsresultat 

(Trost 2005). I en kvantitativ studie är det möjligt att göra om studien och få exakt samma 

resultat medan en kvalitativ studie är unik och ger olika utslag även om den görs om på 

samma sätt. Cohen, Manion & Morrison (2005) skriver att detta är den kvalitativa studiens 

styrka mer än svaghet. Till skillnad från kvantitativ data är kvalitativ data naturligtvis inte 

statistiskt representativ och generaliserbar för befolkningen.  

Den kvalitativa forskningen kan sägas ha ett inifrån-perspektiv där man försöker tolka och 

förstå den enskilda individens upplevelser av verkligheten, precis som syftet är i denna 

undersökning. Den kvantitativa forskningen har däremot ett utifrån-perspektiv och med det 

menas att forskaren står utanför verkligheten och ser på saken uppifrån utan egen närvaro. 

Kunskap nås genom mätinstrument och kvantifierbara data (ibid). Den kvalitativa forskningen 

kan grunda sig på ett litet antal individer som trots att de är få kan frambringa ett stort antal 

variabler i resultatet (Olsson & Sörensen 2007).  

Carlström & Carlström Hagman (2006) menar att den kvalitativa undersökningen är bra för 

studier av subjektiva upplevelser, vilket livskvalitet och smärta är. Undersökarens uppgift blir 

att försöka förstå informanten och fenomen i det sociala livet och det innebär att forskaren 

skildrar världen ur informantens perspektiv. Människors egna berättelser står i centrum och 

det är forskarens uppgift att tolk dem (ibid).  
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3.2. Narrativt inspirerad studie 

Den kvalitativa studie som avses med den här undersökningen är inspirerad av den narrativa 

teorin. Anledningen till valet av en narrativ ansats är för antagandet att det kan frambringa 

berättelser om förståelse för livskvalitet vilket kan vara svårt att få genom enkäter där 

svarsalternativen är begränsade. Människors känsla och upplevelse av livskvalitet är en 

grundläggande del av strukturen i det dagliga livet, vilket kan förmedlas och reflekteras i 

deras personliga berättelser.  

Begreppet narrativ kommer från engelskan (Carlström & Carlström Hagman 2006) och 

beskrivs i Bonniers svenska ordbok (2002) som berättande. Nationalencyklopedin (online 

2009-09-30) beskriver också narrativ som berättande och tillägger att det oftast handlar om 

texter som framställer händelser i ett verkligt eller påhittade förlopp i kronologisk följd. 

Narrativ handlar om en människas egna personliga berättelse om sitt liv, från första början till 

den aktuella dagen (Trost J. 2005).  

Narrativa studier eller berättelseforskning har sedan början av 1900-talet använts som metod 

inom samhällsforskningen. Först på 1980-talet började teorin användas inom pedagogiken 

(Carlström & Carlström Hagman 2006) och den har med tiden fått en mer och mer accepterad 

plats i vetenskapliga sammanhang (Johansson 2005). Den narrativa teorin handlar om 

berättelser och berättande. Berättandet och det berättade följer en kronologisk ordning inom 

vissa ramar enligt Mishlers första analysmodell. En annan analysmodell för berättelser är 

textens sammanhang och struktur; berättandestrategier. Vidare tar Johansson upp den tredje 

av Mishlers analysmodeller; berättelsens funktion, sammanhang och konsekvenser vilken 

handlar om kulturella, sociala och psykologiska sammanhang och funktioner, t.ex. 

berättelsens betydelse för politik, kultur el. makt, jaguppfattning och återskapande av 

erfarenheter (Johansson 2005).  

 

Narrativa studier kan ta sig uttryck i olika former, som självbiografi; en människas egen 

berättelse om sitt eget liv, livsberättelse; en människa berättar om sitt eget liv för en annan 

person, oftast muntligt med hjälp av intervjufrågor. Det handlar om någon eller några 

händelser i personens liv. Livshistorian; som livsberättelsen fast kompletterad med 

information från andra källor för att få berättelsen ur ett historiskt och kulturellt perspektiv 

(Carlström & Carlström Hagman 2006).   

Livsberättelsen innebär att en person berättar om sitt liv eller valda delar av det (Albright, 

Duggan & Epstein 2008). Forskning av sådan typ undersöker hur människor skapar en egen 

identitet och mening ur olika synvinklar där människans egen tolkning står i centrum. 

Forskare som till exempel vill förstå traumatiska berättelser använder livsberättelsen som 

metod för att personer ska berätta om de traumatiska upplevelserna. Själva samtalet blir på så 

sätt en bro mellan offrets upplevelse och erfarenhet, och forskaren (ibid). Samtalet går ut på 

att få den andra att berätta genom förtroende och tillit. Du har ett ansvar att skapa en god 

relation, visa engagerat lyssnande, ge bekräftelse och reflektion (Claeson L. 081111). 

Connelly och Clandinin skriver i boken Research methods in education (Cohen, Manion & 

Morrioson 2003) att man kan närma sig den narrativa efterforskningen på flera sätt, genom till 

exempel muntliga historier, fotografier, brev, berättelser, historiska översikter och krönikor, 

konversationer eller dokument (Ibid). Narrativa studier är av kvalitativ sort (Carlström & 

Carlström Hagman 2006) och berättelser kan beskrivas som en rad av händelser som knyts 

ihop av orsak - verkan samband (Andrén 2008). Det finns två typer av livshistorier, dels den 

retrospektiva som är en rekonstruktion av förflutna händelser från de nuvarande känslorna och 

http://csaweb106v.csa.com.webproxy.student.hig.se:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=albright+kathie+j&log=literal&SID=4ak5otcplh8le9frglgd0qree7
http://csaweb106v.csa.com.webproxy.student.hig.se:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=duggan+colette+h&log=literal&SID=4ak5otcplh8le9frglgd0qree7
http://csaweb106v.csa.com.webproxy.student.hig.se:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=epstein+marcy+j&log=literal&SID=4ak5otcplh8le9frglgd0qree7
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tolkningar av det individuella intresset. Den andra typen är samtida livshistorier som är en 

beskrivning av individens dagliga liv i framåtskridande, här och nu (ibid). I en vetenskaplig 

artikel beskrivs den narrativa teorin som: 

”Narratives, or storytelling, are deeply appealing and satisfying to people 

with an attraction that transcends cultures, religious orientation, and 

academic disciplines. Storytelling is probably the best method for 

communicating important, sometimes complex concepts in a simple and 

memorable way. The art of storytelling evolved naturally because some 

people prefer telling tales while others favor listening to them.” (Langer & 

Ribarich 2009 s 55) 

Något som är centralt för den narrativa teorin är tolkningar, det handlar om att tolka en annan 

persons tolkning av sig och sin omvärld. Berättelser ger många tolkningsmöjligheter med 

särskilt fokus på tidsstruktur - händelseföljd, meningsstruktur – dimension på tanken, och 

social struktur – en person berättar något för en annan (Kvale S.1997). Människor berättar 

alltid saker ur ett visst perspektiv och har ett syfte med berättandet, berättandet i sig är en 

naturlig del av människan (Culler 1997) och ”… den främsta form genom vilken mänsklig 

erfarenhet görs meningsfull.” (Johansson 2005 s 85).   

Det är genom berättelsen som människan förmedlar mening och skapar meningsfullhet i 

verkligheten. Berättelser knyter an individer med dess sociala och kulturella omvärld genom 

framförande av en äkta uppskattning och värdering av världen och möjliggöra för individen att 

formulera sina egna mål i livet (Syrjälä, Takala, Sintonen 2009). Berättelser förmedlar också 

kroppsliga erfarenheter och kan tala för dem. En bra berättelse har en början, en huvuddel och ett 

slut och nöjet kommer från textens rytm och ordning (Culler 1997).  

 

Berättelser förmedlar tre olika relationer; Mellan människan och dennes syn på världen, världssyn. 

Mellan människan och den andra människan, kommunikation. Och mellan människan och dennes 

syn på sig själv, självuppfattning (Syrjälä, Takala, Sintonen 2009).  

Något som är typiskt för datainsamlingen vid narrativ teori är stora mängder data och det 

gäller att som forskare tidigt bestämma sig för hur det insamlade materialet ska hanteras 

(Syrjälä, Takala, Sintonen 2009). Livsberättelser är som fingeravtryck, ingen berättelse är den 

andra lik och det handlar om att hitta unika skillnader i varje historia (Stafberg V. M. 

090914). Berättelsen föds i ett samspel mellan berättare och lyssnare och sker inom en ram 

där tid och rum är avgränsande, därav kommer två berättelser aldrig se likadana ut (Johansson 

2005). Det positiva med narrativ teori är att finna data som erfarenheter och upplevelser, 

baksidan av teorin är som Cohen m.fl. också skriver den stora mängden information som ska 

tolkas och hanteras. För att inte få oändligt mycket datamaterial är det nödvändigt att begränsa 

livsberättelsen till särskilda livssekvenser till det som är intressant för studien (ibid).  

3.3. Val av metod  

Valet av berättande intervju som datainsamlingsmetod grundar sig på att människor skapar sin 

egen verklighet och därför är det dels via människans egen berättelse som kunskap om den 

sociala verkligheten kan finnas (Carlström & Carlström Hagman 2006). Jag vill höra 

deltagarens egen berättelse med egna ord för att fånga de pedagogiska 

förändringsprocesserna. Uppföljningarna som annars sker efter 

smärtrehabiliteringsprogrammet är genom enkäter med mestadels slutna svarsalternativ, en 

öppnare intervju ger möjlighet till egna tolkningar och beskrivningar av händelser över tid 
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(ibid). Det kan ibland vara svårt att skatta sin smärta och livskvalitet på en skala, i en intervju 

kan de komma till uttryck med egna ord. Det är patienten själv som bäst kan berätta om livet 

med smärtan, vad som hänt, känslor och faktorer i omgivningen. Personen är dock inte ensam 

i berättelsen utan den innefattar även människor i personens närhet (Svenaeus 2003).  

3.4. Berättande intervju som datainsamlingsmetod 

I berättande intervjuer avses en människas berättelse om sitt liv, från en tidpunkt i livet till 

den aktuella dagen eller vad som hänt under en viss tidsperiod av livet. Det ska vara en 

personlig berättelse och intervjuaren ska inte på något sätt styra eller avbryta utan uppmuntra 

talaren. Berättelsen blir på sätt och vis ändå styrd av intervjusituationen och man kan med det 

gå miste om vissa delar av berättelsen (Trost 2005). Det som berättas under intervjun är vad 

den intervjuade kommer ihåg att berätta just för stunden och för att undvika att vissa delar 

faller bort måste intervjuaren ställa fördjupande frågor i anslutning till historien som berättas. 

Frågorna ska handla om berättelsen i sig och intervjuaren ska inte föra in den intervjuade i 

nya handlingar utanför den aktuella berättelsen. Frågorna ska vara av sådan karaktär att de 

fyller ut berättelsen, det vill säga vara öppna och inte slutna frågor. För att få klarhet kring 

vissa delar av berättelsen kan sakfrågor ställas (Trost 2005).  

Ibland behövs fler än en intervju med varje deltagare då denne kan ha mycket att berätta och 

det beror delvis på hur långt tidsperspektiv berättelsen sträcker sig över. Något som är viktigt 

för intervjuaren att tänka på är om man ska starta i nuet och blicka bakåt eller att börja med 

det som ligger längre tillbaka i tiden och arbeta sig fram till dagsläget. Det finns inget klart 

svar på vad som är rätt och fel i valet utan det handlar snarare om hur frågeställningen ser ut 

(Carlström & Carlström Hagman 2006).  

Genom livsberättelser kan forskaren få insikt om deltagarens liv som ett förlopp utifrån 

dennes eget perspektiv (Johansson 2005). I och med berättandet får undersökaren ta del av 

deltagarens liv, det kan skapa starka band mellan personerna och påverka studien. Det är 

därför viktigt att intervjuaren är skicklig och kan skapa förtroende och samtidigt hålla distans 

till respondenten (Tsoi Hoshmand 2005). En typ av narrativ forskning innebär att en eller flera 

personer berättar något utifrån ett specifikt tema. Intervjumaterialet struktureras sedan till en 

berättelse som analyseras (Johansson, 2005). 

3.5. Reliabilitet & Validitet 

I detta kapitel tas studiens reliabilitet och validitet upp och möjliga felkällor diskuteras. 

Validitet är ett mått som handlar om i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som 

avses att mäta (Nationalencyklopedin 2009-12-30). En studie med hög validitet kan sägas ha 

frånvaro av systematiska mätfel. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och en hög sådan i studien 

innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel. Reliabiliteten beskriver hur väl mätinstrumentet, i 

det här fallet den berättande intervjun, mäter det som det mäter (ibid).   

I denna studie med en narrativ ansats är det livsberättelsen och den berättande intervjuns 

validitet och reliabilitet som står i fokus. Angående validiteten handlar det om ifall den 

berättande intervjun mäter och täcker det som avses att ta reda på. I och med att smärta är en 

individuell uppfattning är det svårt att få en rättvis bedömning via olika skalor i till exempel 

enkäter, skalor ger inte heller utrymme för beskrivningar eller förklaringar till problematiken 

vilket ingick i den här studien. Livsberättelsen täcker mycket men kan samtidigt ge för 

mycket data då deltagaren berättar fritt, vi vet dessutom inte helt säkert om deltagaren talar 



16 

 

sanning. För att inte sväva ut under intervjuerna följdes en intervjuguide och genom den var 

det lättare att hålla sig inom ramen och därmed mäta det relevanta för studien. En viktig del 

av validiteten vid intervjuer är att ha relevanta intervjufrågor, inte ha några förutfattade 

meningar, förväntningar eller åsikter vid intervjutillfället och detta för att minimera så många 

felkällor som möjligt. Vid intervjuer för livsberättelser är det viktigt att ha i åtanke att 

deltagaren redan kan ha en viss inställning till subjektet eller att de jämför subjektet med 

något annat liknande (Cohen, Manion & Morrison 2005). Några felkällor som är möjliga vid 

livsberättelsen är att den intervjuade inte kommer ihåg allt vid intervjutillfället, att personen 

berättar saker för att tillfredställa intervjuaren eller inte talar sanning. Intervjuaren kan också 

påverka validiteten vid intervjutillfället genom sin attityd som ålder, kön, klass, 

religionstillhörighet med mera. Intervjuarens hållning och uppträdande med kroppsspråk, 

klädsel och tal har också betydelse för samtalet. Dessa aspekter har tagits hänsyn till och 

sannolikheten att den berättande intervjun i studien ger svar på syfte och frågeställning är 

därmed hög. 

Reliabiliteten, hur väl den berättande intervjun mäter det som avses att mäta, kan för denna 

studie påstås vara hög då det är deltagarens egna ord och tolkningar som ingår, under 

förutsättning att de berättat ärligt. Intervjufrågorna var av öppen karaktär och deltagaren 

kunde berätta inom ett relativt brett område där intervjuguiden, se bilaga 2, fanns till hjälp för 

att följa den röda tråden. Reliabilitet kan också beskrivas som studien stadga och handlar om 

att kunna göra om studien och få samma resultat (Cohen,Manion & Morrison 2005). Vid hög 

reliabilitet kan en kopia av studien göras över tid, med mätinstrument och grupper av 

deltagare. I fråga om tillförlitlighet är det inom denna kvalitativa studie med berättelser och få 

deltagare svårt att göra om metoden och få samma resultat. Mätningar av höjd, längd etcetera 

kan göras precist, medan mätningar av förmågor, uppfattningar etcetera inte kan det (ibid). 

Om en kopia av just den här studien ska göras måste deltagarna tas ur en liknande grupp i ett 

liknande sammanhang för att få ett liknande resultat. Studier som inkluderar unika situationer 

som gör att studien inte kan göras om med exakt samma resultat, är snarare en styrka än 

svaghet (ibid).  

3.6. Etiska aspekter 

I studier där människor ingår uppstår etiska frågor och det är undersökaren som är ytterst 

ansvarig för utformningen av studien och resultatframställningen (Carlström & Carlström 

Hagman 2006). Under den berättande intervjun uppstår en relationen mellan undersökaren 

och den intervjuade och det medför vissa etiska problem, frågor angående integritet 

uppkommer och produkten måste ses som ett gemensamt arbete (ibid). Intervjuer har en etisk 

dimension då den berör interaktionen mellan människor och producerar information om det 

mänskliga tillståndet (Cohen, Manion & Morrison 2005). Vetenskapsrådet har tagit fram vad 

som är god forskningssed där bland annat forsknings värde, krav på undersökaren och 

forskningens kvalitet tas upp. Krav på hederlighet och kvalitet i arbetet är två viktiga aspekter 

och kvalitet i arbetet uppstår då det finns motiveringar och förklaringar till olika aspekter och 

förutsättningar. Ett tydligt syfte och frågeställningar som en utvald metod sedan skall kunna 

hjälpa till att ge svar på. En studie av bra kvalitet kännetecknas av ordning, struktur och 

klarhet. Angående hederligheten ska forskaren inte försköna eller ändra resultaten vid 

tolkning, analys eller presentation (Vetenskapsrådet 2005).  

De etiska principerna som Vetenskapsrådet utformat består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de berörda deltagarna om syftet 

med studien, vad uppgiften är. Informanterna ska upplysas om frivilligt deltagande och vilka 

moment som ingår i studien. I följebrevet som skickas till informanterna framgår syftet med 

studien och att deltagandet är frivilligt. Vidare skrivs att datainsamlingsmetoden består av en 

berättande intervju och i och med detta är informationskravet uppfyllt. Informationen tas även 

upp innan intervjun startar.  

Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Forskarens uppgift är att hämta ett samtycke för deltagande och att informera om att 

informanterna när som helst kan avbryta utan konsekvenser (Carlström & Carlström Hagman 

2006).  Deltagaren ska här informeras om en övergripande plan av undersökningen, syfte, 

metod, vem som är huvudansvarig, att deltagande är frivilligt och att personen när som helst 

har rätt att avbryta (Vetenskapsrådet online 091102). Även detta har jag informerat om i 

följebrevet så att deltagarna i förväg fått veta och haft en chans att redan innan intervjun 

avböja sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet gäller anonymitet, uppgifter om deltagarna ska skötas med största 

konfidentialitet där personuppgifter ska förvaras tryggt och säkert. I praktiken säger det att det 

i princip ska vara omöjligt för utomstående att få tag på personuppgifter (Vetenskapsrådet 

2005). Ljudupptagningen från intervjuerna förvaras konfidentiellt på Högskolan i Gävles 

bibliotek i ett år efter avlyssnandet och deltagarna avidentifieras i den färdiga texten så att 

enskilda individer inte kan upptäckas.  

Nyttjandekravet säger att insamlade personuppgifter endast ska användas till den aktuella 

undersökningen.  

3.7. Urval 

Urvalet bestod av åtta slumpvis utvalda personer som slutfört Hälsoinvest 

smärtrehabiliteringsprogram. Av dessa åtta personer var det meningen att fyra skulle plockas 

ut för intervju. Via telefon försökte jag nå personerna men fick enbart kontakt med tre av 

dem. En av dem hade flyttat, den ena svarade inte, för den tredje gick en telefonsvarare igång 

och så vidare. Urvalet bestod till slut av tre män i åldrarna 46-62år. Ett nytt försök med 

kontakt med tre ytterligare tilltänka deltagare gjordes utan resultat. Det var meningen att en 

fjärde person skulle delta men på grund av dessa omständigheter fick jag tyvärr till slut nöja 

mig med tre.  

             3.7.1. Urvalskriterier 

Ett av kriterierna är att deltagaren ska ha genomfört ett smärtrehabiliteringsprogram som ingår 

i det Nationella kvalitetsregistret över smärtrehabilitering. Jag kontaktade Sandvik som är en 

industri inom materialteknik i Sandviken där anställa med smärtproblem har möjlighet att gå 

ett fem veckors smärtrehabiliteringsprogram på Hälsoinvest Högbo. Hälsoinvest Högbo AB 

startades 1992 och har sedan dess bedrivit individuellt anpassad och vetenskapligt 

underbyggd rehabilitering för personer med smärta i nacke, rygg, axlar eller andra leder, 

rehabilitering av whiplashskador, efter hjärtinfarkter och vid stressrelaterad ohälsa, både 

enskilt och i grupp. Personalen arbetar i multidisciplinära och interdisciplinära team 

innehållande läkare, sjukgymnaster, hälsopedagoger, psykologer och sjuksköterskor.  

Den individuella rehabiliteringen består av ett inledande läkarbesök, sjukgymnastik vid 

behov, psykologsamtal, möte med dietist för behövande, möjlighet till massage, 
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hälsoprofilbedömning och rådgivning. Hälsoinvests mål med rehabilitering är att hjälpa 

människor tillbaka till arbete och livsglädje. Hälsoinvest samarbetar med arbetsgivare och 

försäkringskassan och de är anslutna till Nationellt kvalitetsregister över smärtrehabilitering, 

NRS. NRS omfattar patienter i arbetsför ålder som remitterats till multiprofessionell 

interdisciplinär rehabilitering på grund av långvarig smärta, minst 3 månader, i rörelse- och 

stödjeorganen (NRS 2008).  

”Smärtrehabilitering i grupp” som denna studie avser att utvärdera är en 

rehabiliteringsform som riktar sig mot personer i arbetsför ålder med långvariga smärtor i 

rygg, nacke, axlar eller andra leder. Programmet har en ortopedmedicinsk och 

beteendemedicinsk inriktning och sträcker sig över fem veckor. Uppföljningar utförs efter två, 

sex och tolv månader.  

Hälsoinvest Högbo smärtrehabiliteringsprogram består av en utredande grundnivå, en 

förberedelseperiod, rehabiliteringskurs och slutligen uppföljning i form av enkäter. 

Alla patienter genomgår först en grundlig utredning och utifrån den upprättas ett dokument 

som ligger till grund för rehabiliteringsplanen. Under utredningsfasen analyseras patientens 

problem utifrån uppkomsthistoria och utifrån hur personen idag påverkas av sina besvär 

psykiskt, fysiskt och beteendemässigt. Från detta görs en analys över vilka personens 

vidmakthållande faktorer är och vilka resurser och funktionshinder som finns. Denna analys 

och teamets kompetens ligger sedan till grund för handlingsplanen som ska öka 

funktionsförmågan och hjälpa patienten att bättre utnyttja sina resurser.  

 Steg två kan bestå av förberedande kontakt inför programmet med till exempel sjukgymnast 

eller psykolog och brukar i snitt bestå av två förberedande besök. Efter förberedelseperioden 

och innan programstarten kallas patienten till ett inskrivningsbesök för en kompletterande 

genomgång och vidareutveckling av den personliga rehabiliteringsplanen. Se resultatdelen i 

kapitel 4 för vidare läsning om programmets upplägg. 

 

3.8. Genomförande 

Detta kapitel tar upp urvalskriterier för deltagande, formulering av följebrev och 

intervjuguide. Samt hur insamling av data har gått till och transkribering av intervjuerna. 

3.8.1. Följebrev 

Följebrevet innehåller information kring studien, att den avrapporteras som ett examensarbete 

i pedagogik på c-nivå och att materialet behandlas konfidentiellt i enighet Vetenskapsrådets 

etiska principer. Praktisk fakta om när och var intervjuerna ska utföras finns med och 

respondenten blir informerad om att deltagandet är frivilligt med rätt att när som helst avbryta, 

samt att samtalet spelas in och sedan förvaras på högskolan bibliotek. Se följebrevet i bilaga 

1. 

3.8.2. Utformning av intervjuguide 

Jag valde att formulera en intervjuguide för att lättare hålla mig inom ramen och följa den 

röda tråden för intervjuerna. Frågorna har i samarbete med handledaren tagits fram med 

underlag från bakgrunden för att på ett så bra sätt som möjligt svara på syfte och 

frågeställningar. De är av öppen karaktär för att inbjuda till berättande och börjar med att 

respondenten kort får presentera sig för att öppna upp till dialog. Därefter formulerades frågor 
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i kronologisk ordning för att börja historien i rätt ände. Frågorna tar upp en berättande 

tidsprocess om vad som hänt på vägen och hur förändringarna skett. Följdfrågor finns 

antecknade i intervjuguiden för att jag i intervjusituationen ska komma ihåg detaljer kring 

händelseförloppet. Se intervjuguiden i bilaga 2. 

3.8.3. Tillvägagångssätt 

I det första skedet tog jag kontakt med personal på Sandvik inom hälsoavdelning för att höra 

om det fanns intresse för en studie i pedagogik. Förslag om en utvärdering av 

smärtrehabiliteringsprogrammet kom upp och en läkare på Hälsoinvest, där rehabiliteringen 

har ägt rum, kopplades in. Vi träffades för ett möte där olika tillvägagångssätt och möjligheter 

diskuterades. Efter godkännande från andra personer inom Sandvik bestämdes det att 

utvärderingen skulle ske genom en narrativ teori. Läkaren som blev kontaktpersonen på 

Hälsoinvest slumpade fram åtta personer till urvalet som jag sedan ringde upp. Under 

telefonsamtalet tillfrågades respondenten om deltagande och blev då informerad om att det 

var frivilligt och hur materialet senare skulle behandlas. Jag frågade personerna om deras 

mailadress för att i förväg kunna skicka ut följebrevet. En av respondenterna hade inte tillgång 

till mail men godkände att få det på plats. Dag och tid för intervjuerna bestämdes via telefon 

och antecknades sedan i följebrevet som skickades ut. Platsen för intervjun valdes till 

respondentens arbetsplatsort för att den skulle känna sig på hemmaplan.   

På intervjudagen hälsades deltagaren välkommen och respondenten som ej fått följebrevet via 

mail fick läsa igenom det på plats. Före intervjuerna tog jag åter igen upp de etiska 

principerna om frivilligt deltagande och rätten att när som helst avbryta. Jag tillfrågade 

respondenten om ljudupptagning vilket gick bra för alla samt förklarade hur materialet skulle 

förvaras. Anledningen till ljudinspelning var för att jag skulle kunna koncentrera mig på 

samtalet och slippa avbryta för skrivande vilket kan vara störande.  Intervjuerna varade i ca 60 

min och utgick från intervjuguiden. Det avslutades med att respondenten fick frågan om det 

var något denne ville tillägga. Sedan tackade jag för att personen tagit sig tid för deltagandet.  

Ljudinspelningarna lyssnades av direkt efter intervjun och skrevs sedan ordagrant ned. 

Därefter strukturerade jag upp och tematiserade materialet. 

3.8.4. Transkribering av data 

Den narrativa analysen kan ses som en tolkande aktivitet då forskaren som återgivare frågar 

sig vilken mening berättelsen har samt vad den tyder på (Johanson 2005). Utgångspunkten är 

att varje berättelse är öppen för en stor mängd tolkningar och inte enbart en enda sanning. Det 

handlar om att en person tyder andra människors tolkningar. Undersökaren är den aktiva 

tolkaren som ska lyssna och sedan översätta talet och berättelsen till skrift, läsa skriften och 

sedan författa en text där olika frågor ska besvaras. Undersökaren ska också reflektera över 

olika ämnen i texten, till exempel hur berättelsen är uppbyggd, hur denne ser på kunskapen 

som förmedlas i berättelserna, om det finns flera möjliga utläggningar av texten samt hur de i 

sådana fall kan möjliggöras. Ett utskrivet samtal som sedan redigeras till en text kan förmedla 

nya berättelser. Viktigt att komma ihåg är också att det utskrivna materialet alltid handlar om 

en subjektiv tolkning av verkligheten och det är inte alltid lätt om omformulera talspråk till 

skrift (Kvale 1997). I denna studie finns talspråket med i resultat och analysdel för att skapa 

en större trovärdighet och känsla från berättelserna. Det är viktigt att undersökarens roll 

synliggörs i studien och att undersökarens roll problematiseras och sammansmälts i analysen 

eftersom livsberättelsen tar form i samtalet tillsammans med lyssnaren (Johansson 2005). 

Viktigt att komma ihåg är att det är en tolkande process där undersökaren hela tiden måste 
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ställa sig frågor om vad berättelsen betyder och vad berättelsen har för betydelse för 

sammanhanget (ibid) och det kan bland annat göras genom att se livsberättelsen ur olika 

dimensioner (Kvale 1997): 

 Tidsdimension, händelser följer en tidslinje. 

 Social dimension, respondenten avslöjar något för en intervjuare. 

 Meningsdimension, ett händelseförlopp ger skildringen en viss poäng.  

 Berättardimension, kan ge en bättre förståelse för berättelsen.  

En studie från 2008 visar på ett analysverktyg kring narrativ teori som de kallar ”Narrative form 

index” (NFI) och ”Narrative form index matrix” (NFIM) (Albright, Duggan & Epstein 2008). 

Artikeln handlar om en kvalitativ infallsvinkel för att avläsa berättad data, i det här fallet 

traumatiska berättelser. NFI består av en standarduppsättning av berättelseformer som ska hjälpa 

tolkaren att känna igen strukturer i den berättande texten och genom det identifiera relevant data 

för just den analysen. NFIM är ett verktyg för att organisera det relevanta materialet för djupare 

analyser (ibid).  

Direkt efter varje intervju lyssnade jag av bandet ett flertag gånger och skrev jag ner intervjun 

i sin helhet. Texten lästes sedan flera gånger och skrev om allt eftersom, till slut hade olika 

teman som var återkommande i varje intervju arbetats fram. 
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4. Resultat 

I resultatdelen presenteras berättelserna om deltagarnas tid före, under och efter 

rehabiliteringen. Först introduceras informanterna Sixten, Leo och Mattias (fingerade namn) i 

korthet utifrån min läsning. Därefter kommer en beskrivning av 

smärtrehabiliteringsprogrammets upplägg för att du som läseare ska få en förståelse för vad de 

gått igenom. Resultatet har sedan delats upp i underrubriker med olika teman utifrån 

berättelserna och min upprepade läsning utifrån syftet. 

          4.1. Inledning 

Syftet med studien är att försöka förstå hur människor med långvarig smärta förändrar sin 

livskvalitet genom en riktad intervention. Deltagarna i studien har fulländat Hälsoinvests fem 

veckor långa smärtrehabiliteringsprogram som har ett multimodalt arbetssätt. Berättelserna 

kommer att handla om den förändringsprocess sm skett i och med deltagandet i programmet. 

Resultatet ska ge svar på hur deltagarnas livskvalitet påverkats i och med den riktade 

interventionen.  

Introduktion av deltagarna Sixten, Leo och Mattias 

Sixten, 62 år, är social och beskriver sig gärna som ”lite journalistisk”. Flyttade till Sverige 

när han var 42 år från ett Nordiskt grannland och 1990 började Sixten arbeta på Sandvik från 

att tidigare ha arbetet som försäljare. Sixten har haft ett ”pulserande liv på sidan av jobbet” 

och alltid varit fysiskt aktiv. Han berättar att även om arbetet varit monotomt och tråkigt har 

han haft en morot på sidan av med fritid och vänner. Han påbörjade 

smärtrehabiliteringsprogrammet på grund av diskbråck och ischiasproblem. 

Leo är pensioner sedan år 2007 och har arbetet på Sandvik i 36 år inom smält och reparation. 

Leo gillar att vara ute i naturen och har ett stort intresse för fiske. Han beskriver sig som envis 

och vill klara saker och ting själv, familjen betyder mycket för honom. Leo deltog i 

smärtrehabiliteringsprogrammet på grund av rygg- och ischiasproblem samt tappad känsel i 

händer och problem med handleder. 

Mattias, 46 år, har arbetat på Sandvik inom ämnesberedningen som mekaniker i 30 år. Har 

tränat sedan 22 års ålder och har ”ont jämt, varenda dag, rygg, mage, nacke, axlar och 

höfter.” Har tidigare gått många rehabiliteringsprogram genom Svensk rehab och gick den 

senaste smärtrehabiliteringen år 2008 på Hälsoinvest i Högbo. Familjen och arbetet är det som 

driver Mattias, han beskriver sig som lite annorlunda mot alla andra och ”kör på i alla fall och 

jobbar ändå trots smärtan.”. Har gått smärtrehabiliteringarna på grund av kroniska 

inflammationer i kroppen sedan 17 års ålder, smärtar från rygg och leder som går i scoop. 

4.2. Hälsoinvest smärtrehabiliteringsprogram 

Hälsoinvest smärtrehabiliteringsprogram pågår i fem veckor (19 dagar) som dagverksamhet kl 

8.30–16. Anledningen till att de valt att ha dagverksamhet är för att patienten ska lära sig att 

hantera sina problem och fortsätta rehabilitering i den normala livssituationens närhet. Under 

rehabiliteringen ska patienterna formulera en egen handlingsplan som handlar om hur, när 

och var deras fortsatta åtgärder efter avslutat program ska ske. 

Vecka 1: Introduktion av arbetssättet, genomgång och enskilda besök hos psykolog, 

sjukgymnast, hälsopedagog och sjusköterska. Tester för kondition och styrka, kartläggning av 

patientens resurser och hinder, psykiskt och socialt. Under den första veckan ska patienten 
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skapa förutsättningar för att komma igång med fysisk aktivitet och får samtidigt stöd för att 

hitta en lagom nivå med träningen och en introduktion i programmen för stabiliseringsträning 

och stresshantering startas. Under den första veckan ska grunden för 

rehabiliteringsprogrammet och den egna handlingsplanen läggas.  

Vecka 2-3: Fördjupning i arbetet med den egna handlingsplanen, i kroppens anatomi och 

fysiologi, hur kroppen fungerar. De vill under dessa veckor få fram det beteendemedicinska 

budskapet om sambandet mellan mående, hantering, smärta, fysiska hinder och livskvalitet. 

Fortsätter med stresshantering, avslappning, stabiliseringsträning, egen träning och 

konditionshöjande aktiviteter.  

Vecka 4: Nu ska patienterna ha arbetat fram ett personligt träningsprogram och vara 

självgående i det, samtidigt som den individuella handlingsplanen ska närma sig sitt 

slutförande. Nya konditions- och styrketest och NRS-formulär till avslutningen delas ut.  

Vecka 5: Arbetet fortgår men fokus ligger på vidmakthållande!  

Rehabiliteringsprogrammet avslutas med ett utskrivningsmöte där patient, läkare och 

kontaktperson deltar. Andra viktiga personer för patienten kan bjudas in. Det finns möjlighet 

till ytterligare kontakt efter programmets slut och det kan vara uppföljande besök hos 

psykolog, läkare eller sjukgymnast under de första månaderna vid behov. Därefter utförs 

obligatoriska uppföljningar efter två, sex och tolv månader där patienten svarar på ett 

formulär av Nationellt kvalitetsregister över smärtrehabilitering.  

4.3. Berättelsernas tematiserade resultat  

Efter att ha läst intervjuerna ett flertal gånger har olika meningsbärande innehåll frambringats. 

Resultatet av den upprepade läsningen redovisas här i olika teman utifrån syftet. I de olika 

temana beskrivs hur smärtan har påverkat deltagarnas sociala liv, hur de upplever sina fysiska 

kroppar, meningsfullhet i vardagen, den lärandeprocess som handlar om att lära sig leva med 

smärtan och meningsskapande. 

4.4. Före rehabiliteringen  

Här presenteras berättelserna som framkom om tiden före rehabiliteringen angående det 

vardagliga livet och smärtans sociala konsekvenser. 

4.4.1. Berättelser om hantering av vardagen 

Sixten var medveten om sina problem och dess konsekvenser, han ville bli frisk och visste att 

det inte var någon dödlig sjukdom utan att det skulle bli bättre. Han ser positivt på saker och 

ting och kände att han skulle klara av det här. Sixten hade en strategi om att ta ett steg i taget, 

ta det lugnt och ta tiden till hjälp. Att ha vänner omkring sig betydde mycket för honom. 

Sixten berättar om att han tidigare aldrig varit sjuk och att han en dag fick ont i ena skinkan. 

Han höll på med löpning och fortsatte som vanligt i tron om att det var en liten muskelskada 

och att det skulle gå över. Att kliva upp från en stol blev så småning om som att springa ett 

maratonlopp. Under den här tiden kollade Sixten på tv, läste tidningar och ringde kompisar 

för att hålla kontakten. Han pratade med andra som hade samma problem och fick därigenom 

en uppfattning om att det skulle läka med tiden om han tog det lugnt. Sixten var aldrig 

stressad över situationen, han ville ta den tid han behövde för att bli frisk och sökte därför 

expertis inom sjukvården. Vidare berättar han att det jobbigaste var att inte kunna träna. 
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Träningen var en del av hans liv sedan ungdomen och att nu inte kunna röra sig gav 

träningsabstinens.  

För Leo tog det ett tag innan han började reflektera över varför han tappade saker ur händerna, 

allt kom smygande och han märkte inget från dag till dag. Han berättar att det började med 

ryggen och Ischias och senare försvann känseln i händerna på grund av vibrerande 

arbetsredskap. Leo beskriver det som en jämn smärta och han har även ont i handlederna som 

är utslitna. Frustration uppstod och han ställde sig frågan varför det hände just honom. Han 

fortsatte arbeta men när han inte längre kunde göra jobbet riktigt berättar Leo att han 

verkligen började fundera över vad det var som började bli fel.  ”Nästa steg tänkte jag att nu 

är det väl bara skallen kvar snart… Har funderingar varje dag, varenda dag funderar man på 

något… Jag tänkte, vad är som kommer nu?”  Leo är också envis och vill inte avsluta livet i 

förtid men funderar hur han ska göra för att lättast komma undan smärtan. Smärtstillande 

läkemedel blev en del av vardagen och allt blev obekvämt. Fru och barn hjälpte Leo med att 

inte tappa suget. Det blev allt svårare att köra bil längre sträckor, han blev tvungen att göra 

flera stopp på vägen om resan var lång. Gå i trappor är nästan omöjligt. Leo har ett intresse 

för fiske och naturen, han är ute mycket och gillar att fiska. Det blev svårt att fiska med 

ryggvärken och utan känsel i händerna så han får nöja sig med att meta, om någon satte på 

masken på kroken det vill säga. ”Men jag är ju i sjön i alla fall!” uttrycker Leo glatt och 

berättar att det bland annat var det som gjorde att han höll hoppet uppe.  

Mattias smärta är inte arbetsrelaterad utan började i 17 års ålder och han berättar direkt att han 

är lite annorlunda jämfört med andra. Värken sitter i leder, rygg och nacke med ständiga 

kroniska inflammationer i kroppen och smärtan går i scoop som en berg-och-dalbana. Mattias 

berättar att han inte påverkas av att vara nere i dalen, han bryr sig inte och är inte hindrad från 

att göra något. När det är på topp är han som vanligt. Han gnäller inte och undviker ingenting 

utan kör på. (Mattias åt smärtstillande och hade ätit allt som fanns att tillgå, fanns inget mer 

att ge honom. En av medicinerna Mattias fick ges i vanliga fall till patienter som ska genomgå 

en buköppning. De är så starka att de måste smälta under tungan, annars fräter de sönder 

magsäcken. Detta sköljde han sedan ner med bland annat Treo.) Han vet att om han rör på sig 

så lugnar smärtan ner sig och envisheten och drivkraften att jobba hjälper honom ur sängen på 

morgonen. Smärtan är i perioder så intensiv att han inte kan röra sig men ändå ska han upp ur 

sängen, även om det tar en timme, för han vet att det blir bättre bara han kommer upp. Det 

finns ingenting negativt säger han. Det som betyder mest för Mattias är familjen, jobbet och 

fritiden. Han har hållit på med travhästar och även om det tog emot var det bara ut och köra 

dem. Det är familjen som drar honom framåt, och så jobbet, han älskar att jobba. Han berättar 

att arbetet är hans räddning för då får han röra på sig och gå hela tiden. ”Jag är lite 

annorlunda mot alla andra.” avslutar han.    

4.4.2. Smärtans sociala konsekvenser 

Sixten försökte leva så normalt som möjligt med ett socialt nätverk. Kompisarna kom förbi 

och hälsade på och Sixten berättar att han alltid varit en social och utåtriktad person som 

ständigt vill ha människor i sin närhet. ”När man varit 100 % frisk och sen helt plötsligt ligger 

där… då… jag måste ha kontakt med folk, är utåtriktad och social. Man visste ju vad 

sjukdomen var, typisk diskbråck. Inga reflexer i knät.” Samtidigt berättar han att det kändes 

konstigt att be kompisarna gå och handla åt honom. Sixten blev aldrig deprimerad.  

Leos omgivning märkte att något var fel, han var inte lika social längre, sov dålig och hade 

svårt att sitta still. Kunde inte längre åka iväg på längre tillställningar. Själv tog han 

smärtproblematiken med ro, det hade drabbat honom och ingen annan. Vidare berättar han att 
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det samtidigt drabbar alla andra utom en själv. Han satte sig ner och funderade på hur han 

lättast skulle ta sig igenom svårigheterna som smärtan orsakade. Alla möjliga vardagssysslor 

blev svåra och Leo ger exempel på hur han kom på olika sätt att bre smörgåsar och bläddra i 

tidningar, allt för att komma runt smärtan. Han säger att det inte är något han reflekterar över 

idag.  

Till skillnad från de andra så kör Mattias bara på, är envis och går till jobbet som vanligt för 

att det inte blir bättre av att ligga hemma och tycka synd om sig själv. Varken han själv eller 

omgivningen har påverkats. Han förändrade livet för fem år sedan och den nuvarande 

familjen har inga problem med hans smärta. Däremot berättar han att det inte går att ha ett 

vanligt sexliv, det går inte på grund av att lederna växer ihop. Det är bara det som tagit stryk.  

Familjen vill hjälpa honom med det han inte klarar men det får dem inte. Ingen får hjälpa 

Mattias, han ska klara av det själv. ”Om det tar en timme att ta på sig en strumpa så får det 

göra det. Hellre än att någon hjälper mig, det skulle jag aldrig godta.” Det kan ta hur lång tid 

som helst för honom att klä på sig, en gång kunde han inte ta sig ut ur duschen, frun hade gått 

upp och lagt sig och visste att hon inte fick hjälpa honom. Varmvattnet tog så småning om 

slut och han stod där, i kallvatten, i 45 min och kunde inte röra sig. Till slut kunde han ta 

något litet steg och kliva ut och det enda han tänkte på var att han skulle klara av att kliva ut 

ur duschen.   

4.5. Under rehabiliteringen  

Berättelser om tiden under programmet, anpassningen till att lära sig leva med smärtan. 

4.5.1. Berättelser om anpassningen till att lära sig leva med smärtan som 

begränsning 

Sixten ligger gärna steget före och hade redan innan programmet tagit reda på att det är små 

steg som gäller, det finns inga genvägar utan det är sakta men säkert framåt som det är fråga 

om. Sixten har hållit på mycket med individuell idrott och var därmed van med att sätta upp 

mål och satte innan rehabiliteringen upp egna delmål för den. En stor erfarenhet som var 

betydelsefull i syftet med att lära sig hantera smärtan just för Sixten var lyftteknik. Nu är han 

alltid noga när han ska lyfta, lyfttekniken är viktig och inte minst för ungdomar för att 

undvika skador som äldre. Sixten har tagit mycket eget ansvar och egna initiativ under sin 

rehabiliteringstid, han har själv luskat ut vad som är bra för honom i förväg. Att få träffa andra 

i samma situation hade stor betydelse, han gillar att utforska saker och frågade gärna runt 

bland kamraterna om deras problem. Relationen med personalen på Hälsoinvest var bra, han 

har blivit bra behandlad och menar på att det är helheten som är avgörande. Sixten berättar 

vidare att han lärt sig mycket om ryggens anatomi och funktion under rehabiliteringen och att 

det har haft betydelse för hans förståelse kring smärtan och hur han kan förhålla sig till den. 

Styrketräningen under rehabiliteringen har hjälpt Sixten att stabilisera ryggen och han har lite 

egna övningar som han utför hemma. Han fick bra styrketräningsprogram med sig hem. 

Sixten har själv alltid varit noga när det gäller träningen och har stretchat mycket.  

Leo förstod att han inte skulle bli helt smärtfri efter rehabiliteringen men han såg det som en 

hjälp och vägledning för att bygga upp en viss muskulatur för att klara sig längre fram. 

Förväntningarna handlade om att få hjälp med att hantera smärtan och han greppade efter den 

hjälp som fanns även om han ansåg att det var svårt att göra något åt det. Under 

rehabiliteringen träffade han andra i samma situation och tyckte att det var jättebra, halva 

jobbet var att trivas och ha roligt ihop tyckte han. Gemenskapen hade betydelse för hela 



25 

 

programmet, där pratades det inte om problem utan alla hade roligt, säger Leo som än idag 

har kontakt med några personer som han träffade under rehabiliteringstiden. Leo ansåg att 

rehabiliteringen var en höjdartid! 

Leo berättar också att programmet gav honom en helt ny syn på rehabilitering och sig själv. 

Hur han skulle bete sig och andra funderingar som han aldrig tidigare tänkt på har han 

användning för även idag. Ett exempel är med promenader. Personalen på Hälsoinvest sa åt 

Leo att inte sätta upp ett mål på till exempel 1 km utan istället skulle han göra det han kände 

att han kunde och klarade av. Om de inte sagt det till honom hade han själv gått hela denna 

kilometer. ”Sen hade jag gått och om jag grinat 2-300m, jag skulle fram i alla fall.”  

Leo ville klara sig själv hemma utan hjälp från familjen och på Hälsoinvest kom ett samtal 

upp om just hjälp hemma. De pratade om att inte tacka nej till den hjälp han kunde få, det är 

bra att kunna få hjälp, naturligtvis inte till allting men till det han behöver hjälp med. Leo 

insåg att det är dumt att förstöra sig mer än vad han redan är, bara för att han ska klara sig 

själv. ”Att våga ta emot hjälp!” var en viktig del som Leo lärde sig. Leo berättar att det är 

någon mening här och någon mening där som kan tas tillvara på. Det är helheten som är 

betydelsefull, att få lite från varje profession, läkare, sjukgymnast etcetera. Själv säger Leo att 

han är ”förbannat envis” och att han hade en inställning om att det skulle gå, han var tvungen 

att lära sig leva med det. Han insåg också under rehabiliteringen att han höll på lura sig själv 

med beteendet om hur han betedde sig när det gjorde ont. Vikten av att inte ljuga för sig själv, 

man måste se verkligheten och tänka positivt. Leo är alltid glad och har en god inställning till 

saker. Något som Leo berättar var viktigt för just honom under rehabiliteringen var löpbandet 

och han tycker att den fysiska aktiviteten var en viktig del av rehabiliteringen då det hela tiden 

fanns någon som såg till honom och sa till om någon övning utfördes felaktigt. De pratade 

med honom och han kände sig aldrig ensam. Personalen fanns hela tiden där, de satte inte 

igång patienterna och gick iväg till kontoret utan fanns vid deras sida hela tiden.  

Mattias hade till skillnad från Sixten och Leo inga förväntningar på rehabiliteringen på 

Hälsoinvest. Han syftar på att han hållit på så länge och att det innehöll alldeles för lite fysisk 

träning, vilket är det enda som hjälper honom. Psykologen var inte till någon hjälp, Mattias 

har inga psykiska problem så säger han. Mattias anser att han inte fick någon hjälp från 

Hälsoinvest som bidrog till lärande angående smärthantering, han kunde det sedan tidigare. 

Däremot fanns det en sjukgymnast som hjälpte Mattias att mjuka upp kroppen och som 

”byggde om” fötterna vilket underlättade gången och smärtan som fanns där. Mattias leder 

sitter som sagt fast och växer ihop och sjukgymnasten hjälpte även Mattias med att, som han 

själv beskriver det, ”slita loss det”. Sjukgymnasten mjukade upp Mattias då han var stel och 

orörlig i nacke och axlar och det var det som gav honom mest. De andra som arbetade på 

Hälsoinvest sa att han skulle ta det lugnt och ansåg att han skulle vara hemma från arbetet de 

dagar han kände sig dålig, kroppen behövde vila. ”Mattias vilar… Mattias vilar… ”, men nej, 

Mattias anser att han måste tänka på vad hans kropp mår bäst av och det är att hålla igång med 

rörelse- och styrketräning. Mattias menar att Hälsoinvest i övrigt annars bromsade honom.  

Det Mattias gör för att hantera sin smärta är att köra på och röra på sig så mycket som möjligt. 

Han har olika aktiviteter under veckorna och tränar även själv på arbetstid. På nätterna 

kopplar han bort smärtan och han har inga sömnsvårigheter. Sammanfattat har Mattias inte 

fått någon ny kunskap som han inte redan visste eller kunde från Hälsoinvest. Han tyckte inte 

att han fick ut så mycket av rehabiliteringen utan det var mer upprepning från tidigare 

omgångar. Aktiviteterna under programmet som att paddla kajak eller plocka svamp var inte 

heller något som passade Mattias.  
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Att träffa andra med smärtproblem under rehabiliteringen hade inte heller någon speciell 

mening för honom. ”Äh, jag är annorlunda, de andra klagade och kunde inte röra sig. De 

pratade mer om sina problem, jag har inga problem och det är därför jag sitter här nu 

ganska rak i ryggen.”  

         4.6. Efter rehabiliteringen  

Tiden efter rehabiliteringen, hur smärtan påverkat deltagarna och hur de lärt sig hantera olika 

situationer och de förändringar som skett. 

4.6.1. Berättelser om konsekvenser av smärtan på den fysiska kroppen 

Genom kunskap om ryggens funktion och uppbyggnad har Sixten lärt sig att lyfta rätt och 

undvika problem, i till exempel träningssammanhang där det går inte att bara dra ut och 

springa en mil utan han måste känna efter, lyssna på kroppen och hitta en balans. De senaste 

2-3åren har Sixten snickrat mycket och ibland trott att han ska få ont i ryggen efter vissa 

utföranden men så fort han känt det minsta har han lugnat ner sig och säger att han nu har 

hittat en balans som passar honom. På arbetet säger han nu ifrån om det är en maskin han 

känner inte är bra för honom. Sixten är stark i sig själv och säger till om han inte är nöjd. Han 

menar att rotation på arbetsplatsen är mycket viktigt för att hålla kroppen frisk.  

På frågan om Leo upplever att hans levnadsvanor har förändrats svarar han ”Nej men, nå 

levnadsvanor… jag har blivit lite rundare…” och skrattar till. Det har inte blivit av att han 

tränat på egen hand med det program han fick med sig från Hälsoinvest. Han tycker det är 

svårt att träna hemma själv och ser det mer som ett tvång, det var roligare att göra det 

tillsammans med andra.  Promenader tar han i den mån han kan men vissa dagar vet han att 

det inte är någon idé att gå ut. Speciellt nu när det blir snö och halt då han spänner sig och 

sedan får ont i flera dagar, det är det inte värt. I byn har de i veckorna stavgång och där går 

Leo med så länge han kan, han ger inte upp och anser att han ska kunna när alla andra kan. 

Problemet är att han inte kommer lika långt bara. Han gör det han klarar av, är nöjd så och 

försöker lite längre till nästa gång. Hälsoinvest har sett till Leos behov och han anser att 

rehabiliteringen har varit individanpassad.  

Förut kunde Leo göra mer än han kan idag, han försöker hålla sig inom smärtgränsen och vill 

inte äta tabletter. När han får ont tar han det lugnt och tänker till nästa gång på att inte göra 

om lyftet eller rörelsen. Han har lärt sig vad han får ont av och undviker därför dessa moment 

och menar på att det finns alltid någon som har det värre. Han tänker inte på att det gör ont 

utan försöker se det positiva i varje ögonblick och är glad över att han varje morgon kan lyfta 

på benen. På så sätt försöker han göra det bästa av varje dag. Leo vet vad han har att vänta sig 

när han går och lägger sig, vet vad som väntar under natten och på morgonen. På nätterna rör 

han sig mycket för att försöka hitta ett läge där det inte gör ont och morgonen börjar med att 

försöka ta sig ur sängen, då gör det ont. Han tar medicin för att dämpa smärtan och komma 

igång, vissa dagar vet han att det inte ens är lönt att gå ut och försöker då hitta på något 

inomhus istället. Leo har en jämn smärtkurva och vet vad han ska akta sig för för att slippa 

värk. Så gått det går försöker han undvika att töja på gränsen för om han gör det kan det ta 

dagar att komma tillbaka. Han kan inte längre utföra de sysslor han tidigare gjorde och 

beskriver det som ”Om du kunde hålla på med en stor boll förr så kan du hålla på med den 

lilla bollen nu. Men det kan jag acceptera, att jag kan hålla på med den lilla bollen nu och ha 

jämn värk. Jag accepterar att det är så här, och det är jag tvungen till.” Leo menar att det är 

hans eget ansvar och ingen annans, han vet vad han kan göra och inte kan göra. Och det han 

inte kan göra, det struntar han i och ger sig inte ens in på. 
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Mattias direkta konsekvenser på den fysiska kroppen efter rehabiliteringen var då 

sjukgymnasten ”slet loss” lederna och byggde om fötterna på honom vilket underlättade hans 

vardagssituation. Tidigare satte han fötterna framför varandra på en rak linje när han gick, nu 

kan han gå mer normalt och placera dem lite isär i steget. En annan sak som hänt efter 

rehabiliteringen är att Mattias fått lungskador efter arbetet, vilket för honom är ett större 

problem än led- och ryggsmärtan. När Mattias kommer i kontakt med olika dofter får han 

kramp i lungorna, det värker till och drar ihop sig och han kan inte andas. Vilka dofter som 

utlöser anfallen är olika och slumpmässiga. Det händer titt som tätt, oförutsägbart och därför 

vet han inte heller vad han bör undvika, det är det som börjar sätta stopp för honom i det 

dagliga livet med till exempel djur. Smärtan har han accepterat från början men lungorna är 

däremot ett större problem som han vill få ordning på nu.  

Drivkraften är att gå till jobbet, om de sen får skjutsa hem honom är en annan sak men dit ska 

han. ”Det är inget som biter på mig. Är envis och även om jag inte når ner till fötterna så ska 

jag ha på mig strumpan på något vis.” Mattias berättar att säga att han en gång fastnade i en 

trappa på arbetet. Tårarna forsade och det tog 3½ timme för honom att gå upp. Han anser sig 

själv vara fullt frisk och det här får han leva med resten av sitt liv, han blir aldrig av med det, 

”så är det”, säger han. Men arg eller frustrerad, det blir han aldrig. Inte nedstämd utan är 

ständigt glad, tar dagen som den kommer och bråkar aldrig i familjen. Mattias hade velat ha 

mer rörelse- och styrketräning under rehabiliteringen, som det var på Svensk rehab. Då stod 9 

timmar träning om dagen på schemat med vattengympa, styrketräning och motion helt enkelt. 

Mattias önskade ”mer individuell hjälp och träning som på Svensk rehab, men de andra hade 

ju det värre… ” säger han och menar att de andra klagade på sina problem och fick då 

uppmärksamhet. Det enda som hjälper mot hans smärta är att hålla igång, värken går upp och 

ner i veckoperioder och det kan vara riktigt dåligt vissa veckor. Mattias arbetar ändå, det får ta 

den tid det tar, han har flextid på jobbet.  

4.6.2. Förändringar genom interventionen 

Sixten är utåtriktad, social och älskar människor. Han vill ha kontakt, surra och prata med 

andra, han berättar att det inspirerar honom. Under tiden med smärtan gick han aldrig ner i sig 

i någon depression säger han, kanske på grund av sin filosofi att det alltid finns någon annan 

som har det värre. Det tråkigaste för Sixten var att behöva sluta med löpningen men samtidigt 

tänkte han på de som amputerar armar och ben och bestämde sig då för att göra det bästa av 

det. Nu promenerar han mycket med stavar istället men har också provat på att jogga lite, han 

är 62 år och fortfarande sugen på att komma igång igen, även om läkaren sagt att löpningen 

på asfalt har inverkat på ryggproblemen. När han inte arbetar är han hemma och snickrar på 

garaget och har då varit lite försiktig med lyft. Det har trots allt gått bra och nu har Sixten 

gjort det mesta själv utan att få ont. Biljetten till att hålla sig frisk anser Sixten är rotation och 

varierande uppgifter och idag anser han sig vara helt frisk. Han kan känna av ryggen någon 

gång men det är väldigt sällan. I och med att han hela tiden provar på nya saker flyttar han 

också gränser vilket han tycker är väldigt viktigt för att se vad han tål och utvecklas. Att våga 

testa är viktigt, våga prova och får man inte ont så har ju gränsen flyttats säger han. Han 

tycker att man inte bara ska gå rakt framåt och vara rädd för att det ska göra ont.  

Det handlar om en balansgång och Sixten har idag hittat sin balans. I och med programmet 

har Sixten lärt sig lyssna på och ta reda på sin kropp, att ha och bevara sin hälsa har fått en 

högre prioritet. Han säger att tanken på hälsan kommer med stigande ålder och avslutar med 

att ”vi killar är fostrade till att bestiga berg men människokroppen, man måste vara lite 

försiktig och tänka sig för…”  
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Leo vågar idag be om hjälp och är idag medveten om att det är han som bestämmer över sin 

egen kropp. Han promenerar också så långt han själv orkar och sätter inte upp orimliga mål. 

För honom handlar det om acceptans och mental förberedelse, att inte tappa suget och att 

tänka positivt! Han säger att smärtan kan leda till en stress och frustration men att han 

försöker lösa det genom att planera. Om familjen till exempel ska iväg med husvagnen så 

planerar Leo redan kvällen innan. Om de dessutom åker till en plats de tidigare varit på så vet 

han hur det ser ut och var saker och ting finns och kan på så vis hantera situationen. Det 

viktiga i Leos liv är familjen och fritiden, fisket. Att få bo och leva som han gör med skogar 

och sjöar omkring sig. 

Mattias är mest orolig över lungorna och som det är idag kör Mattias på men han är medveten 

om att han ”som äldre kan få sota för det”, uttrycker han sig. Han säger att kroppen kanske 

protesterar så småning om. Problemen blir fler och fler och hjärtat har också börjat bråka. Att 

han bara kör på har räddat honom men han säger samtidigt att det sättet kanske inte är rätt sätt 

för alla. Rehabiliteringen på Hälsoinvest har inte gett honom några nya insikter eller hjälpt 

honom hantera smärtan, däremot har smärtan lindrats något. 

4.7. Sammanfattning av resultat 

Den riktade interventionen har påverkat deltagarna på olika vis och något som är 

återkommande är uttrycket ”det finns dem som har det värre”. Det handlar om drivkrafter och 

envishet, att kämpa för att övervinna smärtan och klara av vardagen. Att leva med smärta 

handlade till en början om en kamp mot sig själv. Rehabiliteringen har genom samtal fått 

deltagarna att tänka om och väckt nya tankar angående beteende och målsättningar. 

Interventionen har gett deltagarna redskap till att hantera smärtan i teori och praktik och 

kunskaper om kroppens byggnad och funktion har gett en förståelse om hur människokroppen 

fungerar. Denna kunskap tillsammans med personliga samtal och gruppdiskussioner har lett 

till att en helhet kring situationen kunnat ses. Därtill har de praktiska övningarna stärkt de 

fysiska kropparna och tillsammans med gemenskapen under rehabiliteringstiden har det i 

förändringsprocessen hjälpt deltagarna till ett friskare liv. Svar på frågor har erhållits och nya 

frågor har dykt upp, funderingar kring vad som betyder något och vad som är värdefullt att ta 

vara på har uppstått. Genom detta har kampen mot smärtan övergått till att smärtan är en 

hanterbar del av vardagen.  

Något som varit en viktig del i förändringsprocessen utanför programmet är familj och 

vänner, socialt stöd och naturen. Naturen är återkommande och betydelsefull i avkopplande 

aspekt och den har hjälpt till att skapa mening i vardagen. 

Omgivningen påverkas mer eller mindre och ett konkret exempel på vad som varit svårt i 

relation till familjen var att be om hjälp. Det har varit en svår del då viljan att klara sig själv 

och inte vara beroende av andra varit starkare än att visa sig sårbar. En positiv inställning, 

envishet och socialt stöd är tre nyckelord som kan känneteckna vad som är viktigt för att nå 

förändring. 

Livet med smärtan har väckt nya tankar kring hälsa, från att tidigare ha varit självklart till att 

bli en mer prioriterad och eftersträvansvärd del i vardagen och något de måste arbeta aktivt 

med för att bevara och stärka. 
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5. Resultatanalys 

I analysen kopplar jag det egna resultatet till bakgrunden utifrån de aspekter som varit 

betydelsefulla i förändringsprocessen i att lära sig leva med smärta. Till en början analyseras 

förändringen av livskvalitet i relation till meningsskapande vid ohälsa och vidare analyseras 

förändring av livskvalitet i processen att lära sig leva med smärta. 

5.1. Förändring av livskvalitet i relation till meningsskapande vid ohälsa 

Meningsfrågan kan uppstå då en svår händelse drabbar en person (Kallenberg & Larsson 

2004) och att lida av långvarig smärta kan vara en sådan händelse. Det är först när människan 

finner orsaksförhållanden om hur allt hänger samman som det får en mening och 

smärtrehabiliteringen med dess multimodala arbetsform har genom sina olika professioner 

samlat deltagarna och tillgodosett deras individuella behov från olika håll samtidigt. Det kan 

liknas vid en tredimensionell kub där varje sida är synlig, att arbeta från olika infallsvinklar på 

samma gång gör att kärnan i problemet kan nås, samtidigt som ytterväggarna (omgivning, 

möjlighet till aktiviteter etc.) repareras. Smärtrehabiliteringen har gett deltagarna svar på 

frågor, tankar och funderingar som uppkommit i och med de problem som smärtan medför. 

Då svar på frågor har erhållits har också ordning och struktur åter igen blivit en del av livet. 

Det hela kan sammanfattas som ett lärande, inte minst vid de tillfällen då personer med 

långvarig smärta interagerar med varandra och lärandet sker omedvetet. Kroppen ska i 

lärandeprocessen återförenas med jaget (Gullacksen 2007) vilket smärtrehabilitering har 

bidragit till, händelser och problem kan nu kopplas till ett sammanhang. Det som är 

avgörande för om rehabiliteringen har en verkan eller inte är just om den kan sättas i ett större 

sammanhang. Vilken inställning personen har är utslagsgivande för om rehabiliteringen ger 

resultat eller inte. En person som går i programmet med förhoppning om att bli frisk kommer i 

slutändan kunna sätta in händelserna i ett sammanhang där de tillskrivs mening. Till skillnad 

från en person som inte kan se meningen så kommer programmet upplevas som lös 

oförklarlig fakta och inte ge resultat. En ökad livskvalitet blir i den här kontexten följden om 

personen känner mening i rehabiliteringen. 

5.2. Förändring av livskvalitet i processen att lära sig leva med smärta 

Deltagarna har på olika vis lärt sig att leva med smärtan och vägen dit kan liknas vid 

Brattbergs insiktstrappa och Gullacksens beskrivning av livsomställningsförloppet. Hur lång 

tid personen stannar i varje stadium är olika från person till person, vissa accepterar smärtan 

med en gång medan andra drar ut på det till smärtan är ohållbar och kanske till och med 

livshotande. Till en början tror personer som är drabbad av långvarig smärta att det ska gå 

över av sig själv, vilket även deltagarna i den här studien hade förhoppning om. När insikten 

om att det inte kommer gå över av sig själv var ett faktum uppstod en känsla av oordning och 

i det läget sökte denna studies deltagare hjälp. Då orsaken till smärtan är flerfaldig uppstår 

förvirring och en känsla av kontrollförlust. Det kan leda till en känsla av hopplöshet, 

tillbakadragande och vidare nedstämdhet där meningsfrågan ifrågasätts (Svenaeus 2003). 

Studiens deltagare sökte de hjälp innan den känslan uppstod och kanske var det tillsammans 

med det sociala stödet räddningen från att falla i en depression. Här satte rehabiliteringen in 

och det hjälpte dem att hantera smärtan och dess konsekvenser i tid. Omgivningen hade då 

börjat påverkats i och med den personlighetsförändring som är vanlig i samband med den 

förvirring som uppstår. Vid inträdet till rehabiliteringen hade deltagarna förstått att det 

handlar om eget ansvar och att de själva har möjlighet att påverka situationen. Gullacksen 

(2007) beskriver det här som det inledande skedet. Nästa steg är det bearbetande skedet och 

till den här studien kan bearbetningen kopplas till själva rehabiliteringsprogrammet. Det 
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bearbetande stadiet har på Hälsoinvest bestått av lära i anatomi, individuella samtal med 

personer med olika professioner, anpassad fysisk träning och att träffa andra personer i 

samma situation. Den bearbetande delen kan upplevas som ensam men det är inget som 

deltagarna har berättat om, kanske tack vare personalen som alltid fanns där och stöttade och 

den gemenskap tillsammans med andra som upplevdes som meningsfull. I och med detta 

fångades både kropp och själ upp med tankar, känslor och sociala faktorer. Under 

bearbetningen ska deltagarna lära sig leva med smärtan och acceptera den som en del av sitt 

liv för att slutligen nå ett bekräftande. För att nå detta måste deltagarna finna individuella 

copingstrategier som är anpassade just till dem. Att arbeta fram copingstrategier handlar om 

att finna just sin lösning på hantering smärtproblematiken för att kunna leva med den i 

vardagen. I samband med att copingstrategierna inträder kommer också ett bekräftande, 

personerna kan då leva livet med smärtan där den är hanterbar. Hälsa har i det skeendet fått ett 

nytt värde, från att ha varit något självklart till något som är värt att bevara och därmed fått en 

högre prioritet. Livskvaliteten har i den här processen gått från känslan att vara drabbad av 

något och ha hinder i vardagen till något som är hanterbart och påverkbart. Situationen med 

omgivningen lättas upp då personen inte längre försöker dölja smärtan och hålla skenet uppe 

utan istället kan ta saker och ting på sitt sätt, våga säga vad som kan utföras och inte efter sina 

egna gränser. Då balans i tillvaron har uppnåtts kommer smärtan inte längre upplevas som ett 

problem utan som en hanterbar del av livet i ett större sammanhang, i en helhet.  

Om ett bekräftande inte uppnås kommer personen fortfarande vara kvar i ett rotlöst tillstånd 

och livet kommer istället handla om en kamp mot sig själv. Gullacksen (2007) beskriver det 

som en typ av förnekelse då allt handlar om att bevara sin roll för att det utåt sett ska verka 

vara bra. Anledningen till att inte erkänna sina problem har naturligtvis olika orsaker men kan 

handla om att inte vilja visa sig sårbar, att den roll som finns sedan tidigare inte ska rubbas på 

grund av att den är ens identitet. Det kan handla om en kamp om att bevara sin självbild för 

att inte förlora sitt egenvärde hos omgivningen. I den här studien har enbart manliga berättare 

deltagit och den manliga identiteten om att vara stark syns bland annat i frågan om att ta emot 

hjälp. Att inte visa sig sårbar för att upprätthålla den manliga identiteten kan vara ett hinder i 

den egna förändringsprocessen, ensam är inte alltid starkast. Om ett erkännande aldrig tillåts 

kan kampen för att inte blotta sin sårbarhet till slut komma att handla om överlevnad.   

5.3. Analyskonklusion 

Det har i analysen framkommit några nyckelbegrepp som är utmärkande för att nå en 

förändring av livskvaliteten. De utmärkande begreppen är; Känna gemenskap, tankesättet ”det 

finns dem som har det värre”, egenskaper som envishet och positivt tänkande och högre 

prioritering av hälsan. Att finna sin personliga copingstrategi, ha rätt inställning och hitta sin 

egen balans.  

Figur 1. Pusselbitar som kännetecknar vilka faktorer som är delaktiga i förändringen av 

livskvaliteten för personer med långvarig smärta. Skapad av författaren själv. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valet av metod samt dess genomförande. Vidare diskuteras resultatet 

och det analyserade materialet. 

6.1. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att försöka förstå hur människor med långvarig smärta förändrar sin 

livskvalitet genom en riktad intervention. Studien är som sagt inte representativ för 

befolkningen eller för smärtrehabilitering över lag men kan ge en uppfattning om vilka 

faktorer som inverkar då en förändring kommer till. Intervjufrågorna täckte det dem var 

avsedda att göra, alla frågor användes inte till alla deltagare utan anpassades efter situationen. 

Följdfrågor för att utveckla svar ställdes vid behov och svaren jag slutligen fick var mycket 

utförliga och beskrivande vilket kan visa på att rätt frågor till intervjuguiden har formulerats, 

det vill säga att reliabiliteten är hög. Under intervjusituationen berättade deltagarna mycket på 

varje fråga vilket gjorde att det kändes mer som ett samtal än som en intervju. Den narrativa 

ansatsen som handlar om berättelser kom fram och det som författare varnat för, stora 

mängder data, visade sig. Det blev mycket material att hantera och det mesta var också 

relevant för studien. Deltagarna hade alla starka åsikter om vad som hade hjälpt dem och inte, 

vilket tyder på att rehabiliteringen har påverkat dem.  

Det känns som att valet av metod var rätt, efter att ha hört deltagarnas berättelser känns tanken 

på en enkätundersökning som ett sämre alternativ än berättelserna då deltagarna graderar sina 

smärtor på just sitt sätt och upplevelsen av livet med smärtan är individuell, den är svår att 

mäta på en skala. Att rätt metod valts tyder också på hög validitet. 

 

Något som skulle kunna ha haft betydelse är om jag skulle ha gjort två intervjuer med varje 

deltagare och genom det fått mer detaljer. Samtidigt har det en nackdel då deltagarna till den 

andra intervjuomgången skulle ha förberett sig och i och med det gett fel inriktning då de i 

förhand inte visste frågorna. De spontana berättelserna var vad jag var ute efter. De få antalet 

intervjuer är min nackdel men det var på grund av svårigheter att få kontakt med deltagare. 

Positivt tänkande 

Balans 
Gemenskap 

Hälsa 

”Det finns dem  

som har det 

värre” 

 
Envishet 

Copingstrategi 

Inställning 

Livskvalitet 
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Jag tror inte att en till intervju hade gjort någon avgörande skillnad däremot hade det varit 

intressant med en kvinnlig deltagare. 

6.1. Resultatdiskussion 

De tre deltagarna i studien har drabbats av smärtor som på olika vis påverkat deras 

livssituation, Kallenberg & Larsson (2004) skriver att personer som drabbas av svåra 

sjudomar startar en tankeprocess som handlar om sitt eget livsvärde, precis som deltagarna i 

den här studien har gjort. Hälsan är det som kommer att betyda mest för deltagarna därför att 

den har blivit en livsmening. Frågan varför detta händer just dem har nämnts, en 

meningsfråga som uppkommit för att finna orsaker och anledningar som kan skapa struktur 

och ordning för att känna sammanhang i tillvaron. Berg (2002) anser att det vi inte förstår 

skapar oro och det är därför vi behöver en logisk sammanhängande tillvaro. Alla förstod till 

en början inte vad smärtan kom från, hur den kunde påverkas och hur allt hängde samman. I 

och med smärtrehabiliteringsprogrammet fick de kunskaper om bland annat ryggens anatomi 

vilket gav en förklaring och hjälpte till att skapa en helhet till hur problemen uppstod och vad 

de kunde göra åt det.  

Gärdenfors (2006) tar upp vikten av att ha en tro på mening och ger ett exempel på fångar i 

koncentrationsläger (se sida 2). Denna studies deltagare är alla tre envisa och har hopp om 

fortsatt förbättring. Även om alla idag inte kan utföra lika mycket som tidigare så finns hoppet 

där.  

I förändringsprocessen genomgår deltagarna olika stadier där problem och händelser upplevs 

olika beroende på den livskänsla som de grundar sig på. Hur reaktionerna blir vid svåra 

situationer, kontrollförlust och hanteringen av livet med smärtan avgörs av livskänslan 

(Philipson,Uddenberg m.fl. 1989). Hur god konditionen är och hur det sociala stödet ser ut vid 

inledningen av smärtproblematiken har betydelse för hur det kommer upplevas, om personen 

tar det med ro eller blir stressad över situationen.  

Under smärtrehabiliteringstiden träffade deltagarna andra personer i samma situation vilket 

vissa tycker är jättebra och att det bidrog till en stor del av förbättringsprocessen, medan andra 

anser att det varken gör till eller från. I processen då människor träffar varandra utbyts 

kunskaper och erfarenheter och ett lärande sker. En aktivitet som genom iakttagelser och 

information bearbetas och ger ny kunskap och i sin tur mening (Brattberg 2005). Det som 

Brattberg beskriver är precis vad deltagarna berättat, att mötet med andra människor har gett 

dem nya insikter, lärdomar och inte minst nya vänner, en meningsfullhet. Under 

rehabiliteringstiden skedde en beteendemässig förändring där deltagarna hade tid att reflektera 

och fundera över sitt sätt att tänka och handla, vilket är viktigt för läroprocessen (Fuglestad 

1999). Deltagarna tog själva upp vikten av att ha rätt inställning när man går in i 

rehabiliteringsprogrammet och det märktes att de hade hopp om förbättring. Att gå in i 

programmet med en känsla av likgiltighet kommer också spegla resultatet. Det här kan 

kopplas till livskänslan som är avgörande för hur vi hanterar problem och motgångar i livet. 

Händelser upplevs på olika sätt beroende på om de kan kopplas till ett sammanhang eller inte 

(Philipson,Uddenberg m.fl. 1989). Om rehabiliteringen sätts i ett sammanhang där den får 

mening eller om den bara hänger löst och oförklarlig, är avgörande för hur den kommer 

upplevas. Deltagarna måste se meningen med rehabiliteringen, vilja uppnå förbättring och ha 

förväntningar vid starten för att bli frisk, det underlättar arbetsgången om man har ett eget mål 

att leva upp till och arbeta mot.  
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Långvarig smärta leder enligt Lidbeck (2006) till låg livskvalitet och emotionella upplevelser 

så att smärtan förstärks med oro, stress, beteendeförändring och i vissa fall depression. Ingen 

av studiens tre deltagare uppger att de blivit deprimerade men däremot att de i perioder inte 

känt sig som i normala fall. Psykologiska faktorer finns som en länk i kedjan av vad som 

påverkar personer med smärta (SBU 2006) och det är helt normalt att i perioder känna sig mer 

nere än i vanliga fall.  

Efter att smärtproblemen uppstått ser inte det vardagliga livet ut som tidigare, självklara saker 

blir svåra och nya lösningar på moment måste hittas. Svenaeus (2003) skriver att 

grundstrukturen ändras, därmed också personen i fråga och det vanliga sättet att verka med 

omgivningen. Ett bra exempel på detta ges av en deltagare då han förklarar hur han numera 

bläddrar i tidningen, brer smörgåsar och måste planera resor på ett annat vis än tidigare. Alla 

vill dock inte förklara och utveckla sin problematik kring smärtan och jag skulle kunna tänka 

mig att många bara berättar toppen på isberget som Brattberg (1998) tog upp.  

7. Slutsats 

Om utgångspunkten för livskvalitet är ”Livskvaliteten bedöms bäst av den berörda individen 

själv.” (Kallenberg & Larsson 2004 s 54) så har deltagarna förändrat sin livskvalitet genom 

envishet, en positiv inställning och att de kände gemenskap under rehabiliteringstiden. 

Uttrycket ”det finns dem som har det värre” upprepas och individuella copingstrategier har 

upprättats och därigenom har de funnit sin egen balans där hälsan nu har en högre prioritet än 

tidigare.  

Vänner, familj och socialt stöd är ord som återkommer i fråga om livskvalitet men även djur 

och natur. Alla har på något vis koppling till naturen som haft en betydande roll i 

meningsskapandet. Kroppsuppfattningen har förändrats i och med kunskaperna från 

rehabiliteringstiden och de har lärt sig att ta vara på sin kropp och kan på så sätt bättre 

upprätthålla den fysiska hälsan. Copingstrategierna kan handla om att finna en balans för vad 

kroppen klarar, sätta upp rimliga mål och göra allt efter bästa förmåga. Något som också 

framkommit är planering, att planera resor, arbetstider med mera för att underlätta 

vardagssituationen. Mental träning är en annan copingstrategi som ökat livskvaliteten genom 

uppmärksamhetsförskjutning. 

Studien utgår från WHO´s definition av livskvalitet vilket innefattar nivå av självständighet. Efter 

att ha hört personernas berättelser skulle jag anse dem som självständiga, alla uppger också att de 

har socialt stöd i form av familj och vänner och trivs i den omgivande miljön. Den personliga tron 

har inte tagits upp enskilt men kan räknas in då man tittar på deltagarnas inställning, hopp och 

förväntningar. Syrjälä, Takala, Sintonen (2009) beskriver att berättelser förmedlar tre olika 

relationer; världssyn, kommunikation och självuppfattning, vilket dessa berättelser också har gjort, 

bland annat förbättring i kommunikation i fråga om att våga be om hjälp. Sammanfattat har 

rehabilitering hjälpt deltagarna psykiskt och fysiskt och tack vare den personal som har funnits till 

deras hjälp under programmet har livskvaliteten förändrats. 

8. Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie fast med kvinnliga deltagare för att se 

om det skiljer sig i vad som kännetecknar livskvalitet och vägen till förändring. Det skulle 

också vara tänkvärt att göra studien med blandat kön för att kunna ställa eventuella skillnader 

mot varandra direkt. Utvärderingar i form av gruppintervjuer där deltagarna fritt kan diskutera 
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vad som varit betydelsefullt just för dem i rehabiliteringssyfte kan vara ett nytt sätt att 

utvärdera för att få olika synvinklar på förbättringsarbetet.  

Kvalitativa studier skulle kunna finnas med som komplement till de uppföljande 

enkätundersökningarna för att se till deltagarnas djupare perspektiv. Inte bara följa upp för att 

se om dem fortfarande har ont eller inte, utan som en utvärdering av rehabiliteringen i sig i det 

vidare arbetet.  
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Bilaga 1 Följebrev 

 

 Gävle 091130 

Till Dig som deltagit i Hälsoinvest smärtrehabiliteringsprogram! 

Jag ber Dig som Sandviksanställd som fulländat Hälsoinvest smärtrehabiliteringsprogram att 

delta i en studie gällande livskvalitet. Mitt syfte är att göra en utvärdering i form av berättande 

intervjuer där jag vill att du berättar Din egen version av livshistorien. Hur har 

rehabiliteringen hjälp dig? 

Intervjun kommer äga rum torsdagen den 3 december 2009 i Sandviks lokaler och tar ca 60 

min. Samtalet spelas in för att jag i efterhand skall kunna lyssna och tolka materialet i 

vetenskapligt syfte. Ljudupptagningen förvaras konfidentiellt i enighet med de 

forskningsetiska reglerna som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Det innebär att 

uppgifterna som framkommer under intervjun ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem och ditt namn kommer inte framgå i den färdiga texten. Intervjusvaren 

används endast som underlag för examensarbetet och kommer inte kunna kopplas till den 

enskilda individen i resultatet. Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att 

avbryta.  

Studien avrapporteras som ett examensarbete i ämnet pedagogik inom Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle och kan komma att publiceras på biblioteket.  

Jag som utför studien heter Susanna Wermaeus och läser sista terminen på Hälsopedagogiska 

programmet.  Resultatet av studien redovisas i ämnet pedagogik på C-nivå och du kommer få 

ta del av den färdiga uppsatsen.  

Ta gärna kontakt med mig för mer information vid frågor och funderingar. 

Tack på förhand! 

Susanna Wermaeus    Handledare: 

Mobil: xxx-xxxxxxx    Lisbeth Claeson 

Mail: wermaeus@hotmail.com   Högskolan i Gävle 

________________________  Instutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.  

mailto:wermaeus@hotmail.com
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsdata 

 Vill du kort berätta om dig, ålder, yrke, arbetssituation etc. 

Berättelse om tiden före interventionsprogrammet 

 Berätta hur det var för dig i vardagen att leva med smärtan (före programmet) 

 Vad hade mening för betydelse i vardagen 

 På vilket sätt och när upplevde du livskvalitet (före programmet) 

 Hur kom det sig att du påbörjade smärtrehabiliteringsprogrammet 

Berättelse om tiden under interventionsprogrammet 

 Vad hade du för förväntningar när du påbörjade programmet 

 Kan du beskriva på vilket sätt du tillägnat dig den erfarenhet som du anser vara 

betydelsefull för just dig under programmet 

 Har du fått den kunskap du behöver för att förhålla dig till dina smärtupplevelser 

 Berätta om det är någon speciell kunskapsinsikt eller lärdom under programmet som 

du upplever att du inte skulle klarat dig utan 

 Upplever du att dina levnadsvanor förändrats i och med programmet 

 Berätta vad som känts särskilt meningsfullt i samband med programmet 

Berättelse om tiden efter interventionsprogrammet 

 Har du genom programmet erhållit redskap att befrämja din hälsa 

 Kan du berätta mer om vad du värdesätter högst av vad du lärde dig under programmet 

 Hur förhåller du dig nu till din smärta i vardagen 

 Berätta vad som känns meningsfullt i din nuvarande situation 

 Berätta vad som hjälper dig i svåra stunder 

 Vad har mening för betydelse i ditt liv idag 

 Berätta vad programmet haft för mening i ditt liv efteråt… 

 


