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Sammanfattning    

 

Flertalet individer lider av långvarig smärta världen över. Dock är det svårt för 

vårdgivare att förstå en patient med långvarig smärta utan att själv vara drabbad och 

leva med det. Exakt vad långvarig smärta är och hur det definieras är inte alltid 

självklart. Mycket forskning lyfter bland annat fram vad smärta är och hur det är indelat 

i olika områden. Det finns även forskning om vad som skiljer långvarig smärta från akut 

eller kortsiktig smärta. Olika uppkomstmekanismer och behandlingsalternativ belyses 

också i detta arbete, samt patienters erfarenheter av behandling för långvarig smärta.  

 

Studien har en kvalitativ ansats och syftar till att belysa patienters upplevelse av att leva 

med långvarig smärta, för att skapa en utökad förståelse av detta fenomen. 

 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman. Dessa teman är; Att vara fysiskt begränsad, 

Att vara Socialt begränsad, Att inte vara fullvärdig och Att inte bli trodd. Dessa teman 

beskriver olika aspekter av patienters upplevelse av att leva med långvarig smärta, och 

berör så skilda begrepp, från upplevelsen av att vara ett hinder för sin familj till att inte 

bli trodd utav sjukvården. I diskussionen vill författarna förtydliga det lidande som finns 

hos patienter med långvarig smärta och hur sjukvården på bästa sätt ska underlätta för 

patienternas situation. Förvånande var bristen på resultat som handlar om patienters 

upplevelse av smärtlindring och smärtbehandling vid långvarig smärta i de artiklar som 

ingår i studiens resultat.  

 

Nyckelord: patienters upplevelse, långvarig smärta, begränsning, leva med, vardaglig 

aktivitet.  
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INLEDNING 

Studien handlar om att belysa patienters upplevelser av att leva med långvarig smärta, 

detta för att synliggöra hur smärta kan påverka en människa. Intresset för det valda 

ämnet har funnits under en längre period hos författarna då smärta hos patienter är något 

som vårdpersonal ofta stöter på. Att inrikta studien mot långvarig smärta blev mer 

aktuellt då författarna läst en kurs i ämnet smärta vid Institutionen för Vårdvetenskap 

vid Högskolan i Borås. I samband med denna kurs träffade författarna under den 

verksamhetsförlagda delen av kursen flertalet patienter som levde med långvarig 

smärta. Det som ofta framkom av patienterna var att de inte fick förståelse för sin 

smärtproblematik trots att de hade förklarat hur smärtan påverkar deras liv. 

 

Att negativt ifrågasätta om, hur och var smärtan förekommer hos en person är bevis på 

otillräcklig kunskap inom smärtproblematik Något som försvårar mötet mellan den 

drabbade och vårdgivaren är att patienten upplever det kränkande att bli ifrågasatt 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU, 2006). Enligt SBU (2006) kan ett 

bättre bemötande gentemot patienten öka chansen för behandlingarnas framgång.   

 

  

BAKGRUND 

Vad är smärta? 

Linton (2005) översätter International association for the study of pains, definition av 

smärta till ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada” 

 

Smärta kan delas in i fyra olika typer.  

 Nociceptiv somatisk/visceral smärta, vävnadsskada, uttänjning och 

muskelspänning i ett organ.  

 Neurogen smärta, nervskada orsakat av skada eller sjukdom.  

 Psykogen smärta, oftast orsakad tillföljd av psykisk sjukdom.  

 Idiopatisk smärta, då det inte går att finna orsak till smärtan (Haegerstam, 

2008).  

Jakobsson (2007) menar att smärta kan kategoriseras enligt tidsförlopp som övergående, 

akut och långvarig smärta eller lämpligtvis genom uppkomstmekanism som beskrivet 

enligt ovan. Smärta kan inte mätas objektivt. Det är endast den person som upplever 

smärtan som kan ange hur starkt smärtan uttrycker sig. För att en person skall kunna 

uppleva smärta måste något starta nervsignaleringen som indikerar smärtupplevelse för 

hjärnan. Smärtan kan uppkomma genom yttre trauma och även genom inre trauma, 

vilket kan förklaras som psykisk smärta (Sjukvårdsrådgivningen 1, 2011).  
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Definition av långvarig smärta   

Smärta definieras som långvarig om den pågått i mer än tre till sex månader (SBU, 

2006). Diskussionen kring begreppet kronisk kontra långvarig smärta tar SBU (2006) 

upp och menar att kronisk smärta har en negativ klang. SBU (2006) får medhåll av 

Jakobsson (2007) som menar att ordet kronisk skulle kunna förstås som att smärtan 

skulle finnas livet ut eller inte kunna botas. Enligt Jakobsson (2007) är det väldigt sällan 

smärta inte på något sätt kan minskas. SBU (2006) skriver att engelsk litteratur ofta 

använder begreppet kronisk eller ihärdig smärta, de vill däremot hellre använda 

begreppet långvarig smärta då detta begrepp anses vara mindre negativt laddat än 

kronisk eller ihärdig smärta. 

 

Prevalensen för långvariga smärtor 

Då smärtan klassificeras som långvarig är det en relativt liten chans att den drabbade 

personen blir smärtfri, resultatet av studien Andersson (2004) utförde visade på att 85% 

av deltagarna fortfarande upplevde smärta efter 12 år. I en studie utförd av Guez, 

Hildingsson, Nilsson och Toolanen (2002) undersökte de prevalensen för långvariga 

smärtor hos en population i norra Sverige och kom fram till att 43 % hade smärtor som 

varade längre än sex månader. Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson (2004) har 

undersökt prevalensen för smärta i Östergötland, resultatet visar att av 

studiepopulationen på 7637 personer lider 53,7 % av långvariga smärtor. Jakobsson 

(2010) skriver att den totala prevalensen för långvarig smärta i Skåne är 46 % och har 

en variation från 27-55% beroende på åldersgrupp. SBU (2006) skriver att 2003 

uppskattades totalkostnaden för långvarig smärta i Sverige till 87.5 miljarder kr per år. 

Detta var dock en grov skattning och ger ingen beskrivning av patientens upplevelse, 

däremot ger den en bild av smärtproblematikens storlek i kostnadstermer (SBU, 2006).   

 

Orsaker till långvariga smärtor 

I de flesta fall är det så att det är olika sjukdomar som ger upphov till långvariga 

smärtor. Nedan beskrivs några exempel av sådana sjukdomar. Enligt Jakobsson (2007) 

finns dock ett stort mörkertal, då många står utan diagnos eller orsak till smärtan. 

 

Cancer: Den smärta en patient med cancer kan uppleva är ofta svårdefinierad då 

smärtan kan härledas till både nervpåverkan och ren vävnadsskada 

(Sjukvårdsrådgivningen 1, 2011).  

Reumatoid artrit: Smärta som drabbar leder och som kommer utav att broskytor och 

benytor i och kring leden förstörs, det finns ännu ingen känd orsak till denna sjukdom 

(Lindal, 2011).  

Artros: Sjukdomen karaktäriseras av att leders broskytor bryts ner i högre takt än vad 

kroppen kan kompensera för, genom uppbyggnad. Även som Reumatoid artrit är 

förklaringen till sjukdomens uppkomst okänd och drabbar i högre grad äldre kvinnor. 

(Sjukvårdsrådgivningen 2, 2010). 

Fibromyalgi: Det finns i nuläget ingen känd orsak till fibromyalgi men det brukar 

kännetecknas av smärta i stora eller flera delar av kroppen tillsammans med en ökad 

känslighet för smärtstimuli (Sjukvårdsrådgivningen 3, 2011).  
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Polymyalgia reumatika: Smärtillstånd som är en typ av muskelreumatism som präglas 

av smärtor och stelhet i musklerna. Sjukdomens orsak är okänd men det finns belägg för 

att kortisonbehandling lindrar (Sjukvårdsrådgivningen 4, 2010).  

Trigeminusneuralgi: Smärtor som är lokaliserade till ansiktet och som ofta resulterar i 

en muskelspasm som vanligen är mycket kort och intensiv. Smärtorna, med 

efterföljande spasm, utlöses av vardagliga aktiviteter så som att prata eller borsta 

tänderna (Dahlöf och Hardebo, 2011). 

Whiplash: Är inte en sjukdom i sig utan mer en skademekanism där halsen skadas 

genom att huvudet först kastas bakåt och därefter framåt i en hastig rörelse, ofta till följd 

av kollision med bil bakifrån, som kan liknas vid snärten av en piska. Smärtan är 

vanligen lokaliserad till nacken och axlarna (Svensson, Khilström och Bellander, 2011).  

 

Behandling av långvarig smärta 

Medicinska behandlingar 

Det första steget i en farmakologisk behandling av all form av smärta, inte bara 

långvarig, är att fastställa en diagnos så att vårdpersonal har något att arbeta utefter. 

Under den inledande fasen av smärtlindring är det även lägligt att behandla eventuella 

sjukdomar som skulle kunna vara orsaken till att patienten upplever smärta (Park & 

Moon, 2010). Skulle det vara så att smärtan inte orsakas av en sjukdom eller skada så är 

nästa steg att avgöra hur svår smärtan upplevs av patienten, vilket ger vårdpersonal en 

riktlinje för vilken typ av medicinering som bör administreras. Är det till exempel 

smärta av en lindrigare form bör första behandlingsåtgärd vara en icke opioid 

behandling som exempelvis paracetamol eller NSAID (Non Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs) (Park & Moon, 2010). En kraftigare smärta, eller smärta som inte 

lindras utav svagare former utav smärtlindring är enligt Park och Moon (2010) 

motiverande för en tyngre behandlingsregim utav läkemedel med en antidepressiv eller 

antiepileptisk verkningsmekanism så som exempelvis gabapentin. Opioider bör endast 

ges till patienter med svår nociceptiv smärta eller patienter som inte svarat på tidigare 

behandlingsformer då det enligt Park och Moon (2010) föreligger en 

beroendeproblematik vid behandling med opioida läkemedel så som morfin eller 

oxycontin, med mera.  Duse, Davià, och White (2009) beskriver att när en patient med 

långvarig smärta inte svarar på kraftig smärtlindring, exempelvis opioidbehandling, 

finns det anledning till att nyttja en mer invasiv metod, nämligen att operera in en 

morfinpump i patienten som ständigt infunderar smärtlindring i en kateter. Var en sådan 

pump opereras in är beroende på vilken sorts smärta patienten upplever och var den är 

lokaliserad men det vanligaste området är epiduralt vilket innebär att pumpkatetern 

placeras i ryggraden utanför hjärnhinnorna. Ett annat lokaliseringsområde, dock 

ovanligt, är intratekalt, vilket innebär att pumpkatetern placeras innanför den hårda 

hjärnhinnan och in i ryggradsvätskan (Vårdhandboken, 2009).  

 

Komplementära behandlingar 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är ett bra behandlingssätt mot långvariga 

smärtor som Persson, Lloyd-Pugh och Sahlström (2010) beskriver i sin studie. De har 

gjort en prospektiv studie där de tillfrågat patienter som använt en TENS apparat i 

hemmet hur den har hjälpt dem. Endast 3 % uppgav total smärtfrihet, medans 61 % 
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uppgav smärtlindring och 30 % tillfredställande men inte fullgod smärtlindring. Persson 

et al. (2010) menar att TENS kan vara ett bra hjälpmedel för de patienter som lever med 

långvariga smärtor. Akupunktur är ett väldigt gott komplement till den farmakologiska 

behandlingen enligt Sjukvårdsrådgivningen 1 (2011), de menar att det som sker i 

kroppen vid akupunktur är att mängder med endorfiner frisätts och ger en 

smärthämmande effekt i kroppen. Det positiva med akupunktur är att patienten kan få 

en omedelbar smärtlindring som varar olika länge från någon dag till flera veckor 

(Sjukvårdsrådgivningen 1, 2011). Lathia, Jung och Chen (2009) styrker i sin artikel ett 

sådant antagande, då de fann att de två grupper som fick verklig akupunktur upplevde 

en klar smärtlindring jämfört med en tredje grupp som endast fick placebobehandling. 

Patienter som lider utav långvariga smärtor kan få lindring i form av massage. 

Kontinuerlig massage visar sig ge god smärtlindring och ökar rörligheten för 

patienterna, massagen har även effekten att vissa patienter inte behöver använda 

antiinflammatoriska läkemedel i samma grad som tidigare samt att den mentala hälsan 

blir bättre (Cherkin et al. 2011). 

 

Smärtans olika uttryck 

Hur den långvariga smärtan uttrycks beror mycket på vilken kultur personen i fråga har, 

det skiljer sig något åt. Bland vissa kulturer är det mer accepterat att högljut och tydligt 

uttrycka sin smärta, samtidigt som det i andra kulturer ses som olämpligt att offentligt 

uttrycka sina smärtor och känslor (Sjukvårdsrådgivningen 1, 2011). 

Att den emotionella aspekten i långvarig smärta har en stor betydelse beskriver Linton 

(2005) mycket väl. Han talar om att smärtstimuli med samma intensitet kan upplevas 

som starkare om personens emotionella status är lägre, exempelvis vid depression. 

Smärtan som en person upplever kan enligt Linton (2005) uttrycka sig genom 

depression och vice versa. Att depression ökar smärtupplevelsen slår även SBU (2006) 

fast, viktigt var även att påpeka att smärta oftare leder till depression än tvärtom. 

 En annan del av smärtans dimension är den religiösa aspekten som Haegerstam (2008) 

förklarar med att beroende på personens religiösa uppfattning av smärta påverkar det 

hur väl personen tror på och tar emot behandling för smärta. Ett exempel på detta är, om 

smärtan ses som Guds straff så är patienten mindre belägen till att acceptera behandling 

(Haegerstam, 2008). 

 

Patienters erfarenheter av smärtlindring vid långvarig smärta  

Duse et al. (2009) beskriver att under den tid som deras studie bedrevs så upplevde 

patienterna inte bara smärtlindring utan även en förbättrad möjlighet till ett drägligt liv 

då morfinbehandling bland annat möjliggjorde för dem att återvända till jobbet och att 

förbättra sina relationer till vänner och familj. Att behandla smärta är inte alltid enkelt, 

Gerdle och Gullacksen (2007) beskriver att det inte är rekommenderat att som 

behandlingsmål vid långvarig smärta uppnå total smärtfrihet då dagens kunskapsnivå 

inte möjliggör ett sådant mål i hemmet. Därmed menar inte Gerdle och Gullacksen 

(2007)  att mängden smärta patienten upplever och smärtintensiteten inte går att minska. 
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Den långvariga smärtans påverkan på det dagliga livet 

Det som initialt präglar det dagliga livet hos människor som lider av långvariga smärtor 

är att det livet är i kaos. Tankar, känslor, tidsuppfattning och upplevelsen av kroppen är 

vid den inledande fasen för många patienter förändrad och till viss del förvirrande. Att 

som patient inte se eller veta en konkret orsak till smärtan, gör det svårt att prata om den 

förändring som sker i det dagliga livet (Bullington, Nordemar, R., Nordemar, K. & 

Sjöström-Flanagan, 2003). Det dagliga livet kan inom vårdvetenskapen tolkas som 

livsvärld, vilket Wiklund (2003) menar är den realitet vi erfar genom våra kroppar och 

den realitet vi lever i. När en förändring i kroppen sker påverkas också det dagliga livet, 

enligt Bullington et al. (2003). Detta kan utifrån Wiklund (2003) förstås som en 

förändring i den subjektiva kroppen, eftersom kroppen är det vi uppfattar och upplever 

världen igenom. En förändring i kroppen leder således till en förändrad tillgång till 

världen eftersom en person inte kan separeras från sin kropp utan enligt Wiklund (2003) 

är sin kropp. Bullington et al. (2003) nämner att tidsuppfattningen påverkas och att detta 

också kan relateras till den förändring som skett i kroppen. Wiklund (2003) förklarar att 

kroppen är medlet människor använder för att skaffa en uppfattning om tid och rum. 

 

Då vi enligt Wiklund (2003) är våra kroppar leder de långvariga smärtorna till en 

försämrad livskvalitet. Att söka efter en anledning till roten av det omtumlande och 

förvirrande tillståndet är något som alla patienter, enligt Bullington et al. (2003), gör. En 

medicinsk diagnos kan stödja patienten inledningsvis och ge patienterna ett verktyg för 

att ta sig ur kaoset och tillägna sig någon form av kontroll över sig själv (Bullington et 

al. 2003). En diagnos leder enligt Wiklund (2003) till att patienten måste inse vilka 

konsekvenser som kommer med tanke på hur patienten lever sitt liv. En diagnos kan 

enligt Wiklund (2003) innebära att den rädsla och oro som patienten har för det okända i 

sin smärta får en anledning, vilket enligt Bullington et al. (2003) troligtvis leder till 

något bra för patienten. Dock talar Wiklund (2003) mer om sjukdomstillstånd i 

allmänhet och inte specifikt om ett smärttillstånd. 

 

Att leva med långvarig smärta och alla förändringar i kroppen är enligt Bullington et al. 

(2003) något som orsakar stort lidande hos de drabbade, att sväva i ovisshet om vad 

som orsakar smärtan späder ytterligare på den vånda som upplevs. Att smärtan skapar 

stor vånda kan genom vårvetenskapens glasögon ses som ett lidande. Enligt Eriksson 

(2005) är smärta allt som oftast förknippat med ett sjukdomslidande. Eriksson (2005) 

skriver att ett sjukdomslidande är det lidande som en patient upplever på grund av sin 

sjukdom eller behandling, och då oftast i form av smärta.  

 

Att lida kan bland många patienter vara förenat med något outhärdligt som gör att inget 

annat än lidandet och smärtan existerar. Detta lidande kan dock enligt Eriksson (2005) 

ses som en del av läkandeprocessen, då hälsa kan ses som ett lidande som går att 

tolerera. Detta synsätt på hälsa och lidande styrks ytterligare av Dahlberg och Segesten 

(2010) som menar att även om en patient lever med en långvarig sjukdom så behöver 

det inte innebära att patienten är oförmögen att uppleva hälsa trots lidande. Dahlberg 

och Segesten (2010) fortsätter beskriva att en sådan situation blir möjlig om patienten 

dels är i ett sådant livsstadium att patienten bestämt sig för att leva vidare och dels 

genom ett gott samarbete med vårdgivare.  
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PROBLEMFORMULERING  

Utifrån forskningen beskrivs långvarig smärta som ett komplext tillstånd och påverkar 

kroppen inte bara fysiskt utan även psykiskt. Forskningen visar att många personer i 

vårt samhälle lider av smärtor på grund av olika orsaker och flertalet av dessa innefattar 

långvariga smärtor. Sjuksköterskan möter dessa patienter i olika vårdsituationer och 

behöver en fördjupad kunskap om problematiken för att bättre kunna förstå och hjälpa 

patienter som är i behov av vård. 

 

SYFTE 

Att belysa patienters upplevelse av att leva med långvarig smärta. 

 

METOD 

Detta är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Det som kvalitativa studier ämnar göra 

är att främst öka eller skapa förståelse för subjektiva situationer och upplevda fenomen 

(Friberg, 2006). I denna studie handlar det om patienters upplevelse av att leva med 

långvarig smärta. Artiklarna har analyserats enligt Evans (2002) modell för 

innehållsanalys. Kvalitativa artiklar beskriver enligt Axelsson (2008) helheter som 

exempelvis resultatet av flertalet intervjuer och inte bara ett citat från en informant. 

Eftersom arbetet syftar till att belysa just patientens upplevelse är det därför av stor vikt 

att resultatet byggs på en sådan grund som gör det möjligt att få fram dessa upplevelser.  

 

Datainsamling 

Det som först gjordes var att utifrån syfte, utröna vilka sökord som var lämpliga. De 

sökord som inledningsvis användes var Chronic pain och Lived experience, detta 

gjordes för att få en uppfattning om forskningen som fanns kring det valda ämnet. 

Artiklarna söktes i databaser som Cinahl, Medline och Pubmed, se Tabell 1. Utifrån 

lästa artiklar utformades fler sökord som skulle passa den valda inriktningen och utöka 

antalet artiklar som skulle vara lämpliga att tillämpa i resultatet. 

 

Vid urvalet av artiklarna lästes först abstracten och då främst resultatet för att se om de 

besvarade denna studies syfte. Något som resulterade i att många potentiella artiklar 

exkluderades då de inte uppfyllde de kriterier som fastställts för arbetet. 

Inklusionskriterierna var att de skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska, handla om 

långvarig smärta och inte publicerade tidigare än år 2000. I denna studie inkluderades 

sex artiklar som samtliga var kvalitativa och skrivna på engelska. Artiklarna kom från 

Sverige, Storbritannien och Kanada, se bilaga 1 Tre av de valda artiklarna var från 

Sverige, två från Storbritannien och en från Kanada. 

 

Följande sökord har använts: Chronic Pain. Lived experience. Quality of life. Pain 

intractable. Caring. Living with.  
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Tabell 1. Sökhistoria. 

DATABAS AVGRÄNSNING SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

ANVÄNDA 

ARTIKLAR 
MEDLINE Abstract Chronic Pain,  

Lived 

experience 

7 2 

MEDLINE Abstract 

Publikation 2000-11. 

Chronic Pain, 

Caring 

59 1 

MEDLINE Publikation 2000-11, 

Abstract 

Chronic Pain, 

Quality of 

Life, Caring 

5 0 

MEDLINE Abstract, 

Linked Fulltext 

Publikation 2000-11 

Living with, 

Chronic pain 

75 1 

CINAHL Peer Reviewed, 

Abstract Available, 

References Available 

Lived 

experience, 

Chronic Pain 

8 2 

CINAHL Peer Reviewed, 

Abstract Available, 

References Available 

Quality of 

Life, 

Chronic Pain 

32 0 

PUBMED Abstact Chronic Pain, 

Lived 

experience 

27 0 

Dataanalys 

Den insamlade data som identifierats har analyserats med hjälp av Evans (2002) modell 

som innebär att dataanalys sker i fyra steg. Det första steget som genomförs är att samla 

in de data som ska analyseras. I detta steg väljs forskning som skall analyseras, 

forskningen lokaliseras och med hjälp av inklusionskriterier valda till att ingå i studien 

(Evans, 2002). Steg två i Evans (2002) modell är att läsa artikeln flera gånger för att få 

en förståelse av vad artikeln vill säga. Syftet är med andra ord att identifiera och 

behandla artiklarnas resultat för att identifiera resultatet. Det tredje steget beskrivet av 

Evans (2002) är att finna teman och sub-teman utifrån den valda litteraturen och att 

gruppera sagda teman i grupper med likheter för att då finna nyckelord och likheter 

mellan artiklarna. Det sista steget, steg fyra innebär att det ska skapas en beskrivning av 

fenomenet som studeras, i detta fall leva med långvarig smärta, som stärks med likheter 

mellan de studier som ingår i analysen. Detta steg leder sedan vidare till att skapa 

resultatet i litteratursammanställningen. 

 

Under steg ett av analysen, identifiering av data, bestämdes vilka inklusionskriterier 

som skulle finnas och artiklar söktes fram genom redan nämnda databaser. Att 

artiklarna föll under rätt kriterier undersöktes genom att noggrant läsa genom de funna 

artiklarnas abstrakt. När artiklar funnits som passade arbetets syfte och 

problemformulering plockades fulltexten fram och lästes utav båda författarna var och 

en för sig. Under tiden som artiklarna lästes identifierades nyckelord som besvarade 

syftet med denna studie. Efter att artiklarna lästs ett flertal gånger sorterades de 
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nyckelord som identifierats utifrån likheter och skillnader för att skapa teman. De teman 

som identifierats användes för att beskriva det studerade fenomenet, upplevelsen av att 

leva med långvarig smärta. Analysen utmynnade i fyra teman som bildar denna studies 

resultat. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman som beskriver patientens upplevelse av att leva 

med långvarig smärta. 

 

Följande teman har identifieras: 

 

 Att vara fysiskt begränsad 

 Att vara socialt begränsad 

 Att inte vara fullvärdig 

 Att inte bli trodd  

 

Att vara fysiskt begränsad 

Att leva med långvarig smärta beskrivs många gånger som om att kroppen arbetar emot 

dig som person, både i form av att det gör ont men också genom att smärtan ofta är 

associerad med stelhet. Det framkommer att smärtan upplevs som ett helvete, kvinnor 

med fibromyalgi och långvariga smärtor beskriver hur de upplever att smärtan kan 

kopplas, och leda till, stelhet och hur begränsande den kan kännas (Råheim & Håland, 

2006). I liknande forskning med män som lever med smärta av typen fibromyalgi 

framkommer liknande resultat om mäns upplevelse av långvarig smärta som de 

ovanstående kvinnorna. Männen upplevde smärta vid aktivitet men det var i samband 

med vila eller stillastående som smärtan var som värst då detta medförde en ökad stelhet 

i den kroppsdel som var påverkad (Paulson, Danielson & Söderberg, 2002).  

 

En ytterligare aspekt i att uppleva kroppen som en begränsning karaktäriseras ofta som 

att energin försvinner från dig eller att energitillgången kraftigt varierar från dag till dag. 

Många patienter vet inte hur mycket de kommer klara av för den stundande dagen, de 

lever sina liv dag för dag, med ovisshet om energin skulle räcka till för att kunna jobba 

och att hjälpa till med hushållsarbetet (Paulson et al., 2002). 

Liknande resultat ses bland kvinnor där det beskrivs att kvinnorna ibland inte ens 

orkade kliva upp ur sängen och liknade det med att lyfta ett helt berg. Dock upplevde 

kvinnorna att de kände sig tvingade till det för att till exempel laga mat, även om detta 

ibland medförde en smärtökning under tiden. (Råheim & Håland, 2006). Även Walker, 

Sofaer och Holloway (2006) finner att just detta med att inte orka göra det som tidigare 

var så viktigt i hushållsarbetet och att kunna leva sitt liv som förut ofta var en 

upplevelse som var vanligt bland patienter med långvarig smärta. 

 

 En för många så enkel uppgift som att kliva upp på morgonen och klä på sig kunde 

medföra en sådan smärtökning att patienterna som lever med långvarig smärta hellre låg 
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kvar i sängen, upplevelsen de erfar vid dessa tillfällen är beskriven som en stor 

begränsning i livet (Råheim & Håland, 2006). 

Många patienter beskriver hur långvarig smärta ofta kommer krypande utan någon 

förvarning, även något så vardagligt som att torka sig efter duschen kan för patienten 

innebära en sådan smärta att patienten senare inte orkar röra sig mer, ibland till och med 

under flera dagar (Paulson et al., 2002). Ibland kunde smärtan dessutom vara så kraftig 

att den tog all kraft och energi från patienterna vilket ledde till att även den minsta 

aktivitet upplevdes som en utmaning. Trots ett ökat smärtstimuli framhöll många 

patienter vikten av att ändå genomföra sina dagliga aktiviteter (Paulson et al., 2002).  

 

Att vara socialt begränsad 

Den fysiska begränsningen hos en patient med långvariga smärtor kunde medföra vissa 

mentala påverkningar (Walker et al., 2006). Många patienter framhåller att den 

långvariga smärtan har en negativ inverkan på det sociala livet, bland annat upplever 

patienter det i form av att inte kunna planera något i förväg då de inte kan kontrollera 

sin starka smärta och att detta orsakar en försämrad livskvalitet (Dewar, White, Posade, 

& Dillon, 2003) Många patienter som drabbats av långvarig smärta kan ofta få svårt att 

tala om smärtan och umgås med allt från människor ute i samhället till den egna 

familjen och bästa vänner (Dewar et al., 2003).  

 

Bland många patienter har nästan alla erfarit någon form av förlust i arbetet med allt 

från ändrade arbetsuppgifter till uppsägning. Upplevelsen av just förlust, blev starkare 

då många arbetsgivare inte visade någon förståelse för de drabbade patienterna, samt att 

de många gånger satte mycket press på patienten vilket upplevdes jobbigt. En vanlig 

upplevelse bland patienterna var att de tvingades ljuga om sin hälsa för att kunna få 

jobba och uppleva sig själva mer oberoende (Walker et al., 2006). Vissa patienter 

upplevde att det gynnade dem att arbeta trots att de hade starka smärtor, vilket stod i 

kontrast till de patienter som inte var arbetsföra, dessa patienter upplevde det som en 

lättnad att slippa arbetslivets många krav (Paulson et al., 2002).  

 

Patienter upplevde många gånger mycket oro för sin ekonomi eftersom de långvariga 

smärtorna hindrade dem från att arbeta fulltid vissa månader, eller att kunna arbeta samt 

bli anställda. Patienternas oro för sin ekonomi grundade sig i att de ville ha råd med sin 

behandling för de långvariga smärtorna och att de inte skulle ha tillräckligt god ekonomi 

för månaden (Dewar et al., 2003; Paulson et al., 2002).  

Förlorat jobb på grund av de långvariga smärtorna upplevdes av många patienter som 

att de förlorat allt, och att den dåliga ekonomin kommer leda till många stressfyllda 

situationer i livet (Walker et al., 2006). Frustration var en upplevelse som många 

patienter delade i arbetet då den starka smärtan orsakade dem koncentrationssvårigheter, 

vilket ledde till att de många gånger gjorde fel i sitt yrke vilket ansågs mycket negativt, 

speciellt bland patienterna själva. Sjukskrivningar var något som patienterna upplevde 

negativt då det ofta ledde till att de blev mer blyga och upplevde en tomhet (Dewar et 

al., 2003). 
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Att inte vara fullvärdig 

Något som ibland kanske kan förbises när det talas om långvarig smärta är upplevelsen 

av att inte vara en hel människa längre, något som patienter ibland kan uppleva. Många 

patienter beskriver att innan den långvariga smärtan tillträdde så var det få av 

patienterna som egentligen tänkte på sin kropp på ett medvetet sätt. Efter det att 

patienterna drabbats av de långvariga smärtorna var det dock något som förändrades, 

den smärtpåverkade kroppsdelen blev plötsligt centrum för de dagliga tankebanorna hos 

patienterna. Patienterna upplever det som att de var tvungna till att mer medvetet styra 

kroppen, den var inte en autonom del av det egna jaget vilket upplevdes negativt 

(Osborn & Smith, 2006). 

 

Många av de manliga patienterna upplever det som att de inte längre är en hel människa 

eller att de har blivit en förändrad person, dessutom beskriver patienterna att de 

upplever denna förändring som något skrämmande och frustrerande (Paulson et al., 

2002). Andra patienter beskriver hur den kroppsliga förändringen ständigt gör sig 

påmind, och att detta kan driva upplevelsen och synen på sig själv till en felaktig 

uppfattning av jaget. En uppfattning av jaget där patienten inte är sig själv eller där den 

smärtande kroppsdelen upplevs som en del som inte hör ihop med den egna kroppen 

(Osborn & Smith, 2006). 

 

Skuldkänslor är en upplevelse som patienterna beskriver då de inte har en reell 

förståelse från sina anhöriga om hur starka de långvariga smärtorna faktiskt är, detta för 

att patienterna inte kan delta i exempelvis hushållets vardagliga skötsel. Detta kan enligt 

patienterna leda till en upplevelse av att känna sig värdelös. De patienter som upplever 

sig värdelösa på grund av sina långvariga smärtor kan ibland uppleva att de även blir 

diskriminerade och stigmatiserade i samhället, och av anhöriga eftersom smärtan inte 

alltid är synlig som exempelvis ett operationssår. Upplevelsen av att vara stigmatiserad 

och diskriminerad kan vara något som för patienterna, och deras anhöriga allt längre 

ifrån varandra på grund av minskad förståelse (Råheim & Håland, 2006; Dewar et al., 

2003).  

 

Att inte bli trodd 

En av de viktigaste aspekterna för att få ett fungerande vårdande är att patienterna och 

vårdgivaren kan lita på varandra. När en patient med långvarig smärta kommer till en 

vårdgivare så har patienten ofta en önskan av att kunna få en snabb lösning eller att nya 

banbrytande upptäckter ska kunna lösa patientens smärtproblematik. Vanligt är att 

förväntningarna från patientens sida ofta var att vårdgivarna skulle ha en djup förståelse 

av vad smärta innebär och hur det är att leva med smärtor under en längre tid. Dock var 

det så att patienterna upplevde det som att vårdgivarna inte levde upp till 

förväntningarna som patienterna hade. Något som väldigt många patienter dock 

upplevde som positivt, var om vårdgivaren vågade erkänna att de saknade kunskap i 

fenomenet och att de inte var främmande för att våga be patienterna att beskriva sina 

egna smärtor (Hanson, K.S., Fridlund, Brunt, Hansson, B. & Rask, 2011). 

 

Många patienter som var i kontakt med vården berättar att de i många fall, fann sig 

själva i en situation där de var klämda mellan en önskan om att bli smärtlindrade och 
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vårdgivarnas ovilja att stödja, eller att starta, en läkemedelsberoendeproblematik hos 

patienterna. Något som framkommer tydligt när patienter ibland valde att ange ett högre 

värde på den visuella analoga skalan (VAS), då upplevelsen bland patienterna var den 

att ett högre värde gav mer smärtlindring och uppmärksamhet från vårdgivaren 

(Hansson et al., 2011). Många av patienterna delade uppfattningen att vårdgivaren inte 

trodde på dem som uppvisade ”vanliga” smärtsymtom eller som bad om ytterligare 

behandling. Något som många patienter delade var upplevelsen av sin förvåning över att 

vårdgivaren misstrodde dem, då det var patienterna själva som upplevde smärtor, och 

inte vårdgivaren som upplevde smärta i situationen (Hansson et al., 2011). 

 

Även om patienter med långvarig smärta spenderar tid hos vårdgivare är det i hemmet 

och på eventuella arbetsplatser de spenderar den mesta av tiden. Patienter som befinner 

sig i en sådan situation beskriver ofta känslan av att inte bli trodd som otrevlig. Några 

patienter beskriver att även om familj, vänner, arbetsgivare och kollegor förstår att du 

har ont så tror de inte på att smärta verkligen är så förlamande. En vanlig upplevelse var 

att även om deras närstående försökte förstå patienterna så trodde patienterna att deras 

närstående pratade bakom ryggen på dem. Denna upplevelse kunde framförallt hos 

småbarnsföräldrar leda till stor sorg då deras barn saknade förmågan att förstå varför det 

inte gick att leka med dem som innan (Paulson et al., 2002; Råheim & Håland, 2006). 

 

Smärtan för patienterna var mycket påtaglig och något som, på ett eller annat sätt, 

kraftigt påverkade deras liv i alla stadier. Det är en vanlig upplevelse bland patienter 

med långvarig smärta att omgivningen tror att smärtan är något fiktivt, något som 

egentligen inte finns, eftersom det inte går att objektivt mäta smärta. Många tror ju trotts 

allt att det som inte går att se det finns inte (Dewar et al., 2003). En annan upplevelse 

som av patienter beskrivs som att inte bli trodd är den att de ofta blir kallade 

arbetsskygga utav omgivningen även om patienterna många gånger inget hellre vill än 

att vara en del av det produktiva samhället (Walker et al., 2006). 

 

Patienterna beskriver upplevelsen att även om sjukvårdens arbetsförhållanden inte alltid 

är gynnsamma och att tiden inte alltid räcker till så strävar vårdgivaren ändå oftast efter 

att arbeta för patienternas bästa. En annan upplevelse var att patienterna var 

kunskapssökande och ständigt ville veta mer. Anledningen till detta kunskapssökande 

var enligt Hansson et al. (2011) att patienterna upplevde det som att kunskap födde 

deltagande från samtliga sidor, även om några utav deltagarna kunde uppleva kunskap 

om området som ett hot mot vårdgivarnas kompetens då patienter med ökad kunskap 

kunde vara mer drivande i sin vård. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Som beskrivet i metoden är en kvalitativ ansats lämpligt då studien ämnade studera 

fenomenet; Upplevelsen av att leva med långvarig smärta. Efter beslutet om att studera 

det valda fenomenet framstod det att en kvalitativ metod skulle fungera då det ämnar 

beskriva subjektiva ting, vilket smärta och upplevelser är. Då den första litteraturen 

inledningsvis söktes framkom det att det redan fanns relevanta empiriska studier som 

berörde det valda fenomenet. Därför hade ytterligare en empirisk studie varit överflödig, 
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något som stärkte tanken om att göra en innehållsanalys. Artiklarna som skulle 

analyseras i denna studie skulle vara kvalitativa eftersom syftet var att belysa 

människors upplevelser.       

 

Kriteriet på att artiklarna skulle vara av kvalitativ typ och handla om långvarig smärta 

gav inledningsvis många artiklar som var irrelevanta. Det som gjorde dessa artiklar 

irrelevanta var att de var ganska föråldrade och människors upplevelser förändras i takt 

med att samhället och nya behandlingar och rön utvecklas. Att sätta en nedre gräns för 

publikation ansågs vara lämplig då önskan var att sammanställa forskning som var färsk 

och representerar de upplevelser som idag finns hos de drabbade av långvarig smärta. 

Vid val av språk insågs snabbt att det behövdes söka efter artiklar skrivna på engelska, 

dels för att få en större bild av upplevelsen samt ett bredare urval. Engelskan var även 

lämplig då sökorden skulle spegla artiklarnas innehåll och besvara studiens syfte.  

 

Artiklarnas resultat speglade syftet mycket väl och i denna studie inkluderades sex 

artiklar då övriga inte besvarade studiens syfte helt och hållet. Ett visst medgivande görs 

i form av att sex artiklar kan ses som ett smalt underlag, som kan leda till svårigheter att 

dra generella slutsatser och att vissa upplevelser hos patienterna har fallit bort. 

Artiklarna i resultatet anses ändå ge tillräckligt underlag för att beskriva människors 

upplevelser av att leva med långvariga smärtor idag. 

 

Det fanns inga svårigheter att finna de teman som behandlats i resultatet men några 

ändrades dock under arbetets gång för att ännu tydligare beskriva fenomenet och för att 

de olika temana inte skulle transcendera i varandra för mycket.  

 

Resultatdiskussion  

Upplevelsen av att leva med långvarig smärta kan snabbt sammanfattas med 

begränsning. Livet för de individer som lever med långvarig smärta begränsas fysiskt, 

psykiskt och emotionellt på ett sätt som övriga individer som inte lider av långvarig 

smärta inte kan förstå. Denna oförmåga att skapa förståelse mellan drabbade och icke 

drabbade individer leder till en upplevelse av misstro hos båda parter.  

 

Något efter resultatets framträdande som förvånade författarna var att ingen av studiens 

artiklar berörde patienternas upplevelser av sin smärtlindring eller deras 

smärtbehandling. I de artiklar som valdes för att belysa patienters upplevelse utav det 

studerade fenomenet var författarnas förförståelse att upplevelsen av smärtlindring 

skulle vara ett av de mer framträdande problemen i den komplexa livssituation en 

patient med långvarig smärta befinner sig i. Något annat som förvånade författarna var 

den misstro patienter med långvarig smärta ibland kunde uppleva från sina anhöriga, 

vilket framför allt var tydligt i studien skriven av Råheim och Håland (2006). Där 

framkommer det att även om patienters anhöriga säger sig lyssna till patienten så förstår 

de anhöriga ändå inte riktigt vad patienten genomlider. 

Denna begränsning upplevs av patienter med olika bakgrund, smärtproblematik och 

livssituation, men gemensamt för alla är att de upplever fysisk begränsning som något 

obehagligt. Det som många patienter påpekar med upplevelsen av fysisk begränsning är 

att den smärta som de upplever vid vardagliga aktiviteter ibland kan vara såpass stark att 

patienterna kan bli oförmögna till vidare aktivering, antingen av den skadade 
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kroppsdelen eller, som det kan upplevas av vissa patienter, hela kroppen. Dessa 

patienter vill ändå inte att smärtan ska styra deras liv och framhäver vikten av att få 

fortsätta med sina liv och att få genomföra de aktiviteter som de tidigare klarat av. 

Det som är viktigt att poängtera med denna upplevelse är att, här har sjukvården ett stort 

ansvarsområde. Inte bara att försöka lindra smärtan utan att också sörja för att ge 

patienten det stöd i vardagen som krävs för att han eller hon ska orka med det dagliga 

livet. Att se till varje individs enskilda upplevelse är ett viktigt steg för att kunna lösa 

denna uppgift med att stödja en individ i en situation som kan upplevas som okänd och 

jobbig. Liknande argumentering finner man i en studie skriven av Bullington et al. 

(2003) där de talar om vikten av att sjukvården tillsammans med patienten arbetar för att 

finna en mening med patientens livssituation. Även om det finns patienter som upplever 

en sådan smärtökning att de inte kan röra sig finns det patienter som inte gör det. 

Gemensamt för nästan alla patienter med långvarig smärta är dock att de begränsas 

socialt. Vanliga sociala begränsningar är svårt att specificera då denna form av 

begränsning kan sträcka sig från att inte kunna vara med vänner och familj lika ofta till 

att inte kunna jobba mer. Smärta genererar social begränsning som i sin tur genererar 

ytterligare smärta. Vad många patienter upplever är att det är positivt att få jobba. 

 

För patienter med långvarig smärta är ett värdefullt arbete av stor vikt, då det ger 

patienterna en möjlighet att komma bort från tristessen med att sitta hemma hela dagen, 

och den distraktion från smärtan som ibland är det som behövs för att skapa sig själv en 

dräglig livssituation. Något ytterligare som skall lyftas fram är att för en människa med 

långvarig smärta är sociala kontakter viktigt. Även om patienten lever i ett förhållande 

så kommer den respektive vara borta åtta timmar om dagen för att kunna få ekonomin 

att gå runt. Än en gång ses det som att jobbet kan vara det medium som genererar social 

kontakt för patienterna. Detta argument får stöd av de Vries, Brouwer, Groothoff, 

Geertzen och Reneman (2011) som i sin studie talar om hur värdefullt arbetet är och hur 

det kan ses som terapi och att det gynnar skapandet av nya sociala kontakter, samt att 

arbete möjliggör för patienten att behålla redan etablerade relationer. 

 

Evolutionen har lett fram till att människor har en stor förmåga till adaption. När en 

person upplever långvarig smärta kommer därför förändringar att ske i psyket. Vad 

patienter med långvarig smärta ofta berättar om är att den påverkade kroppsdelen 

uppfattas som något främmande som inkräktar på den egna kroppen, och jaget inte 

längre är helt eftersom kroppen är mer än bara ett transportmedel för hjärnan. Det är 

tack vare kroppen som en individ kan uppleva världen. Detta resonemang leder också 

till att om kroppen på något sätt är skadad eller förändrad tappar individen sin möjlighet 

till att fullt ut utforska det som finns runt om oss. Det leder även till att individen inte 

upplever sig själv som frisk. Det är därför viktigt att sjukvården underlättar för den 

sjuke att återfå sin fulla självbild som då möjliggör ett tillfrisknande, eller en möjlighet 

till att leva fullt ut trots smärtorna, något som får stöd hos Wiklund (2003) som 

beskriver hälsa som något man kan uppleva utan att för den sakens skull vara objektivt 

frisk.  
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SLUTSATSER 

Vad denna studie belyst är att patienter med långvarig smärta upplever många olika 

begränsningar i sitt liv. Förvånansvärt är det faktum att så lite är skrivet om patienternas 

upplevelser av sin smärtlindring. Den vanmakt patienter kan uppleva i sina kontakter 

med sjukvården relaterat till sin smärta kan resultera i att patienternas lidande förlängs 

då de inte upplever ett gott välbefinnande, detta på grund av att sjukvården, i 

patienternas ögon, har makten över behandlingarna. Att individer har en förändrad 

självbild kanske inte är något nytt, men denna studie belyser det faktum att patienter 

som lever med långvarig smärta kan uppleva sig själva som värdelösa i hemmet. En 

sådan känsla är sällan en känsla förenat med ett gott liv och det är därför av stor vikt att 

ge patienter en möjlighet att få prata av sig om sina känslor i en situation där de kan 

känna sig trygga och välkomnade. Den smärta som patienter med långvarig smärta 

upplever är av stor vikt att den blir adekvat behandlad då ett sjukdomslidande lätt kan 

leda till ett livslidande som totalt blockerar den drabbade individen från att leva sitt liv 

fullt ut, utan begränsningar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Patientupplevelsen av smärtlindring ses utav författarna som ett område i vilket det 

krävs vidare forskning för att på ett evidensbaserat sätt undersöka om patienters 

smärtlindring är adekvat. Om det skulle visa sig att patienterna inte upplever sig som 

adekvat smärtlindrade var ligger då problemområdet, är det hos patienterna eller 

sjukvården? Denna studie har behandlat patienters upplevelse av långvarig smärta. 

Författarna anser det viktigt och intressant att också rikta forskningen till anhörigas 

upplevelse av att leva med någon som drabbats av långvarig smärta, då det framkommit 

i resultatet att patienters anhöriga inte alltid förstår vad den drabbade genomlider.  

 

Praktiska implikationer för vårdandet 

Patienter med långvariga smärtor är mycket begränsade fysiskt, relaterat till stelhet och 

upplevelse av förlamning. Patienter med långvariga smärtor är kunskapssökande och 

kunskapskrävande. Arbetet är en viktig del för de patienterna i arbetsför ålder för att 

upprätthålla ett gott psykiskt liv. Det är viktigt att sjuksköterskor ser till patientens egna 

perspektiv i sitt arbete. Patienter kan uppleva en känsla av att bli misstrodda under 

behandlingstiden. 

 

Det som författarna anser vara viktigt att ta med till sjukvården utifrån detta arbete är 

följande punkter: 

 Uppvisa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienters upplevelser av 

långvarig smärta.  

 Våga fråga patienterna om deras smärtor. 

 Lyssna med öppet sinne på patientens berättelse, bjud in till samtalsterapi.  

 Ta initiativ till rehabilitering tidigt i behandlingen, smärtskola kan var ett gott 

hjälpmedel för att lära sig leva med smärtan. 

 Sjuksköterskan bör bekräfta och lyssna till patientens berättelse av sin egen 

smärta, då det är av stor vikt för patientens självbild och för vårdrelationen. 

 Arbeta för patientens bästa och inte verka nedlåtande mot patienten. 
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Slutord 

Avslutningsvis vill författarna tacka handledaren som varit ett stort stöd i arbetet och 

hjälpt till med den tankeprocess som funnits hos författarna. Handledaren har under 

studiens gång varit mycket tillmötesgående och det viktigaste av allt, tillgänglig. 

Författarna vill avsluta denna studie med dikten ”Att finna en människa” skriven av den 

danske filosofen Sören Kierkegaard (1813-1855) som anses passa studiens resultat. 

 

”Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv, när hon tror 

att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad 

hon gör men först och främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det 

inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, då beror det på att 

jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för 

att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, 

och därför måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja 

tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.” 
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BILAGA 1 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Using 

nominal group 

technique to 

assess chronic 

pain, patients' 

perceived 

challenges and 

needs in a 

community 

health region. 

Författare: 

Dewar, A., 

White, M., 

Posade, S. T., & 

Dillon, W. 

Tidskrift: 
Health 

Expectations 

Årtal: 2003 

Patientperspekti

v. 

 

Patienter med 

kroniska smärtor 

har fler sjukdagar, 

fler besök hos 

läkare och 

använder mycket 

läkemedel. 

Syftet är att bättre 

förstå de 

erfarenheter hos 

patienter med 

kronisk smärta för 

att bättre kunna 

planera 

patientfokuserade 

lärande 

situationer. 

Personer blev 

inbjudna via 

tidningar, 

nyhetsbrev 

och e-mail till 

att delta i en 

session på ett 

lokalt college. 

Med en 

kvalitativ 

insamlingsmet

od fick de 53 

personerna 

med 

varierande 

ålder från 15-

80 år varav 40 

kvinnor och 13 

män i totalt tio 

grupper skriva 

ner deras 

bekymmer. 

Det 

sammanställde

s sedan och 

röstades om 

vilka som 

ansågs 

viktigast.  

Problemen 

delades upp i 

sex 

kategorier. 

Deltagarna 

berättar att 

de hade svårt 

att finna 

lättillgänglig

, effektiv 

och bra vård. 

Många 

deltagare 

berättade 

också att de 

upplevt 

dåliga 

attityder och 

dåligt 

uppförande 

från deras 

läkare, 

exempelvis 

att inte bli 

trodda. 

 

Titel: The 

meaning of the 

experiences of 

persons with 

chronic pain in 

their encounters 

with the health 

service. 

Författare: 

Hansson, K. S., 

Fridlund, B., 

Brunt, D., 

Hansson, B., & 

Rask, M. 

Tidskrift: 

Patientperspekti

v, 

vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Kronisk smärta 

orsakar mycket 

lidande för de 

påverkade och är 

en av de 

vanligaste 

åkommorna som 

behandlas inom 

vården. 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

för patienter med 

långvariga 

smärtors levda 

erfarenheter i 

Kvalitativ 

studie med en 

deskriptiv 

design och en 

fenomenologis

k ansats.  

Informationen 

hämtades 

genom 

bandade 

intervjuer i 

deltagarnas 

hem. Studien 

innefattade sex 

kvinnor och 

Essensen av 

vad 

patienterna 

förväntade 

sig var att bli 

bemötta med 

respekt och 

blev sedda 

som 

människor 

från 

sjukvården. 

Om detta 

skedde så 

upplevde 



 

 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Sciences 

Årtal: 2011 

mötet med 

sjukvårdspersonal

. 

två män i 

åldrarna från 

29-66 år. 

Intervjuerna 

lästes igenom 

ett flertal 

gånger för att 

finna 

formuleringar 

relevanta till 

studiens syfte. 

patienterna 

det som 

positivt. 

Erfarenheter

na av att bli 

negativt 

bemött 

beskrevs 

som en 

känsla av att 

inte bli 

förstådd. 

 

Titel: The 

experience of 

chronic back 

pain: accounts 

of loss in those 

seeking help 

from pain 

clinics. 

Författare: 

Walker, J., 

Sofaer, B., & 

Holloway, I. 

Tidskrift: 

European 

Journal Of Pain 

Årtal: 2006 

Patientperspekti

v. 

Studien svarade 

på behovet av att 

bättre förstå de 

erfarenheter som 

patienter med 

kronisk 

ryggsmärta 

upplever i deras 

kontakt med 

sjukvården 

eftersom denna 

åkomma är den 

vanligaste som 

patienter söker 

hjälp för på 

smärtmottagninga

r. 

Syftet var att 

förstå patienternas 

upplevelse av 

smärta när de 

aktivt söker hjälp 

från 

smärtkliniker.  

En kvalitativ 

studie med en 

tolkande 

fenomenologis

k ansats. 

Studien är 

baserad på 

narrativa 

intervjuer med 

åtta kvinnor 

och 12 män i 

åldrarna 28-79 

år. 

Materialet 

lyssnades 

igenom flera 

gånger och de 

relevanta 

delarna av 

texten 

plockades 

fram och 

kategoriserade 

till dess att 

teman gick att 

identifiera. 

Studien fick 

fram sex 

olika teman 

där förluster 

av 

funktioner 

och roller, så 

väl som 

ekonomisk 

förlust och 

förlust av 

arbete och 

relationer, 

identitet och 

hop visade 

sig vara 

framträdand

e bland 

studiens 

deltagare. 

Titel: Living 

with a body 

separate from 

the self. The 

experience of 

the body in 

chronic benign 

low back pain: 

an interpretative 

Vårdvetenskapl

igt perspektiv. 

Kronisk benign 

smärta är den 

vanligaste 

orsaken till att 

Brittiska 

medborgare 

upplever 

handikapp och har 

beskrivit som ha 

En kvalitativ 

studie som 

baseras på en 

tolkande 

fenomenologis

k ansats. 

Studien byggs 

upp av semi- 

strukturerade 

Denna studie 

är en del av 

en större 

studie och 

belyser 

deltagarnas 

upplevelser 

av förlorad 

självbild. 



 

 

phenomenologi

cal analysis. 

Författare: 

Osborn, M., & 

Smith, J. A. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Sciences 

Årtal: 2006 

nått epidemiska 

mått. 

Syftet var att 

identifiera och 

formulera teman 

som kan uppstå i 

den levda 

erfarenheten när 

en persons kropp 

upplever smärta. 

intervjuer med 

två kvinnor 

och fyra män 

och åldern 

varierade från 

36-52 år. 

Intervjuerna 

analyserades 

sedan enligt 

ansatsen. 

Deltagarna 

beskrev att 

de på grund 

av sin smärta 

förändrat sitt 

sätt att se 

och uppfatta 

sin egen 

kropp. 

Titel: 

Struggling for a 

tolerable 

existence: the 

meaning of 

men's lived 

experiences of 

living with pain 

of fibromyalgia 

type. 

Författare: 

Paulson, M., 

Danielson, E., 

& Soderberg, S. 

Tidskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 2002 

Patientperspekti

v. 

Det finns mycket 

forskning om 

kvinnors 

upplevelse av 

smärtor av 

fibromyalgityp. 

Dock fanns det 

innan denna 

studie mycket lite 

forskning som 

berör mäns 

upplevelse av 

samma smärttyp. 

Studien syftar till 

att belysa mäns 

erfarenheter och 

upplevelser av 

smärta av 

fibromialgityp. 

En kvalitativ 

studie med 

tolkande 

fenomenologis

k 

hermeneutisk 

ansats där de 

genom att 

tolka 

narritativa 

intervjuer med 

14 män i 

åldrarna 41-56 

år för att få en 

bättre insikt i 

mäns 

upplevelse av 

att leva med 

smärta av 

fibromyalgityp

. 

Resultatet 

delades in i 

tre teman 

med 

sammanlagt 

sju sub- 

teman. 

Resultatets 

huvudteman 

visar på att 

män 

upplever 

kroppen som 

ett hinder 

och att 

smärtorna 

har förändrat 

dem.  Denna 

smärta leder 

till en 

förändring i 

deras 

uppfattning 

av sig själva. 

Resultatet 

visar även 

att män med 

fibromyalgi 

upplever en 

daglig kamp 

för att orka 

med sin 

smärta. 

 

Titel: Lived 

experience of 

chronic pain 

and 

Patientperspekti

v, livsvärlds-

perspektiv. 

Det finns studier 

som tagit upp 

problemet med att 

leva med 

Detta är en 

kvalitativ 

studie som är 

både tolkande 

Resultatet 

beskriver 

upplevelsen 

av att 



 

 

fibromyalgia: 

women's stories 

from daily life. 

Författare: 

Råheim, M., & 

Håland, W. 

Tidskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 2006 

fibromyalgi. Dock 

är det få av dessa 

som beskrivit den 

smärtsamma 

kroppen utifrån 

ett 

livsvärldsperspekt

iv. 

Studien syftar till 

att fördjupa 

kunskapen av de 

existentiella 

dimensionerna 

hos kvinnor som 

lever med smärta 

av 

fibromyalgityp. 

och deskriptiv 

med en 

hermeneutisk 

fenomenologis

k ansats. 

Livsstils 

intervjuer med 

12 kvinnor i 

åldrarna 34-51 

år som fick 

berätta om 

konkreta 

händelser och 

situationer ur 

det dagliga 

livet. 

Intervjuerna 

skrevs ut och 

översattes av 

den första 

författaren. 

Därefter 

arbetades 

teman och 

sub- teman 

fram genom 

noggranna 

diskussioner 

mellan båda 

författarna. 

 

smärtorna 

slår till och 

hur kroppen 

säger emot 

under olika 

tillfällen av 

en vanlig 

dag. 

Resultatet 

belyser även 

kvinnornas 

upplevelser 

och känslor i 

samband 

med dessa 

smärtutbrott 

och hur 

smärtan 

påverkar 

deras vardag 

i allt från 

sysslor till 

deras 

relationer 

med nära 

och kära. 

 


