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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Smärta är en av de vanligaste orsakerna till varför personer söker sig till hälso- 
och sjukvården. Då fullgod smärtlindring sällan går att uppnå helt behöver personer med 
långvarig smärta lära sig olika sätt att leva med och hantera smärtan. Det kan vara angeläget 
att sammanställa vårdvetenskaplig forskning beträffande hur personer med långvarig smärta 
upplever och hanterar sin smärta, då personer med långvarig smärta utgör en stor del av 
patienterna som besöker hälso- och sjukvården. Genom att ta del av aktuell forskning kan 
sjuksköterskan öka sina möjligheter att ge en evidensbaserad omvårdnad som bekräftar och 
stödjer personer som lever med långvarig smärta. 
Syfte: Syftet är att belysa hur personer med långvarig smärta upplever och hanterar det 
dagliga livet. 
Metod: Litteraturstudie som baseras på tio kvalitativa artiklar som granskats med hjälp av ett 
modifierat bedömningsprotokoll och analyserats med inspiration av Graneheim och Lundman 
(2004).  
Resultat: Resultatet visar att den långvariga smärtan upplevs som ett hot som orsakar förlust 
av kontroll och utmanar identiteten. Många känner sig överväldigade av känslor som en 
konsekvens av smärtan. Den långvariga smärtan leder till fysiska och sociala begränsningar. 
För många begränsas arbetsförmågan vilket påverkar försörjningsmöjligheterna negativt. 
Personer med långvarig smärta använder sig av olika fysiska och mentala strategier för att 
anpassa sig till ett liv med smärta. Resultatet har sammanförts i två övergripande teman och 
fyra kategorier. Under temat förluster presenteras kategorierna Smärtans obevekliga natur, 
Identiteten utmanas och Begränsningar i det dagliga livet. Temat möjligheter presenterar 
kategorin Att anpassa sig till ett liv med smärta.  
Slutsats: Livet med långvarig smärta påverkar ofta livssituationen negativt med fysiska, 
emotionella, sociala och ekonomiska problem. För att hantera det dagliga livet med långvarig 
smärta anpassar många sin livsstil efter smärtan. En förändrad inställning till sin livssituation 
kan hjälpa personer med långvarig smärta att finna en ny mening med tillvaron. Långvarig 
smärta är ett svårbehandlat tillstånd som ofta kan vara osynligt för hälso- och sjukvården och 
andra personer i ens omgivning. För personer med långvarig smärta är det viktigt att bli 
betrodda och bekräftade i sin smärtupplevelse. Omgivningen i form av familj, vänner och 
sjukvårdspersonal kan utgöra ett viktigt stöd för personer som lever med smärta.  
 
Nyckelord: begränsningar, förluster, hantera, kronisk smärta, leva med, långvarig smärta  
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Inledning 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2006) beskriver att smärta är en av de 

vanligaste orsakerna till varför personer söker sig till hälso- och sjukvården. SBU (2006) 

beräknar att mellan 20 till 40 procent av primärvårdsbesöken beror på smärta. Enligt Breivik, 

Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006) lever ungefär 18 procent av Sveriges 

befolkning över 18 år med smärta som varat i minst sex månader. Mackintosh och Elson, 

(2008) beskriver långvarig smärta som ett komplext och svårbehandlat tillstånd där många 

personer går igenom flera behandlingsformer men sällan uppnår fullgod smärtlindring. De 

Souza och Frank (2007) påvisar att personer med långvarig smärta ofta upplever ett stort 

lidande kantad av fysiska funktionshinder och Gran, Festvåg och Landmark (2010) framhäver 

att psykosociala problem med känslor av hjälplöshet och ensamhet är vanliga hos personer 

med långvarig smärta. Börsbo, Peolsson, Gerdle (2009) och Kroenke, Wu, Bair, Krebs, 

Damush, Tu (2011) menar dessutom att personer med långvarig smärta har högre risk för att 

utveckla depressiva symtom och har svårare för att behålla en god självkänsla. Enligt Osborn 

och Smith (2006) och Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst, Valledor (2010) kan 

livet med långvarig smärta orsaka förluster av förmågor som i sin tur kan leda till att 

självbilden förändras. Den förändrade självbilden kan upplevas som ett hot mot identiteten 

och fragmentera bilden av jaget. Silvemark, Källmén, Portala och Molander (2008) menar att 

den ekonomiska situationen för personer med långvarig smärta ofta blir ansträngd då 

arbetsförmågan inskränks eller upphör helt, vilket kan leda till en oro över möjligheterna till 

försörjning i framtiden. Enligt Bremander, Bergman och Arvidsson (2009) kan det bli aktuellt 

för personer med långvarig smärta att finna en nyorientering i livet för att anpassa sig mentalt 

till en livssituation med fysiska och sociala begränsningar. I nyorienteringen behöver det nya 

jaget accepteras och assimileras i individen. Vidare menar Bremander et al. (2009) att det då 

är viktigt att få stöd av vårdpersonal, närstående och andra med liknande erfarenheter, för att 

kunna hantera livet med smärta. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) klargör att det finns 

ett behov av att sammanställa vårdvetenskaplig forskning för att sjuksköterskan enklare ska 

kunna tillgodogöra sig aktuell forskning. Vidare menar Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) att genom att ta del av den sammanställda vårdvetenskapliga forskningen ökar 

sjuksköterskans möjligheter att arbeta evidensbaserat. Det kan vara angeläget att 

sammanställa vårdvetenskaplig forskning beträffande hur personer med långvarig smärta 

upplever och hanterar sin smärta, då personer med långvarig smärta utgör en stor del av 
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patienterna som besöker hälso- och sjukvården. Genom att ta del av aktuell forskning kan 

sjuksköterskan öka sina möjligheter att ge en evidensbaserad omvårdnad som bekräftar och 

stödjer personer som lever med långvarig smärta. 

Bakgrund 

Långvarig smärta 

Definition 

Enligt organisationen The International Association for Study of Pain, IASP (1979) är smärta 

en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med verklig eller potentiell 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. IASP (1979) beskriver smärta som en 

subjektiv upplevelse som människan lär sig tidigt i livet att sätta i samband med skada. Enligt 

IASP (1979) lider många människor av smärta trots att det inte går att härleda smärtan till en 

vävnadsskada eller till en patofysiologisk orsak. IASP (1979) menar att om en person anser 

sig uppleva smärta, och om personen förklarar upplevelsen på samma sätt som smärta 

orsakad av vävnadsskada, bör upplevelsen accepteras som smärta. Enligt Merskey (1986) kan 

smärtan klassificeras som akut smärta om dess varaktighet är mindre än tre månader, och som 

långvarig smärta om den varat mer än tre månader. Simonsen och Hasselström (2012) 

preciserar att akut smärta är kortvarig och ofta kroppens respons på akut skada som åtföljs av 

autonoma reaktioner såsom snabb puls, blodtrycksförändringar, kallsvettningar och utvidgade 

pupiller. Vidare förklarar Simonsen och Hasselström (2012) att vid långvarig smärta saknas 

de autonoma reaktionerna och ibland förekommer inga synliga tecken på att personen lider av 

smärta. Simonsen och Hasselström (2012) menar att det är desto vanligare att långvarig 

smärta ackompanjeras av psykiska besvär såsom nedstämdhet, depression och en vilja att dra 

sig undan. Jensen (2009) redogör att vid långvarig smärta kan nerver skadas och ge upphov 

till central sensitisering, vilket innebär att smärttröskeln sänks, att känsligheten kring det 

smärtande området ökar samt att det sker ett successivt ökande smärtsvar med fler 

smärtsignaler som når hjärnan, det så kallade ”wind-up fenomenet”. Vidare menar Jensen 

(2009) att central sensitisering kan tolkas som orsaken till att smärta kan fortgå långt efter att 

smärtstimulus har upphört. Jensen (2009) anser att risken för att utveckla bestående central 

sensitisering är beroende av genetiska, kognitiva och emotionella faktorer. I engelsk litteratur 

förekommer ofta begreppet kronisk smärta (eng. chronic pain) men SBU (2006) 
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rekommenderar att begreppet långvarig smärta används i svensk kontext, då begreppet 

kronisk smärta kan ge intrycket av en livslång prognos. Långvarig smärta är svårbehandlad 

men behöver inte pågå livet ut (ibid.).  

Smärtupplevelsen 

SBU (2010) beskriver att människans upplevelse av smärta påverkas av omgivningen och 

sammanhanget. Smärtupplevelsen anses inverka på personens tankar och sätt att bete sig 

(ibid.). Gallagher och Verma (2004) menar att psykosociala faktorer såsom depression, 

ångest och låg självkänsla har visat sig förvärra upplevelsen av smärtans intensitet. Kroenke 

et al. (2011) anser att det finns ett orsakssamband mellan upplevelsen av smärta och 

depression. En försämring av ett av dessa två tillstånd, förklaras orsaka en efterföljande 

försämring av det andra. Kroenke et al. (2011) bedömer det därför som nödvändigt att 

behandla både smärta och depression för att få en lyckad smärtbehandling. SBU (2010) 

menar även att de psykologiska faktorerna för smärtupplevelsen ökar i takt med smärtans 

varaktighet, vilket innebär att negativa tankar kan bli värre ju längre tid smärtupplevelsen 

fortgår.  

 

SBU (2010) beskriver långvarig smärta som ett komplext tillstånd där varje individ har en 

unik upplevelse av sin smärta. SBU (2010) menar att smärtupplevelsen påverkas av en rad 

olika faktorer, såsom personens livserfarenheter, nuvarande fysiska- såväl som psykiska 

hälsotillstånd samt det sociala, känslomässiga och materiella sammanhanget. Chapman och 

Gavrin (1999) och Harker et al. (2012) bedömer att det finns ett starkt negativt samband 

mellan långvarig smärta och livskvalitet. I Chapmans och Gavrins (1999) studie har det visat 

sig att långvarig smärta är en stressfaktor som orsakar nedsatta fysiska och psykiska 

förmågor. Det här leder till en ond cirkel av stress och funktionshinder som gör det svårt att 

hantera livet med arbete, familj och sociala krav. Vidare beskriver Chapman och Gavrin 

(1999) att många drar sig undan från den sociala gemenskapen och upplever en hopplöshet 

och rädsla över sin livssituation. Flertalet lider även av sömnproblem som anses orsaka en 

ständig trötthet (ibid.). 

Förekomst  

I en finsk studie visar Mäntyselkä et al. (2001) att 40 procent av 5646 patienter söker vård 

hos läkare och vårdcentraler på grund av smärta. Mäntyselkä et al. (2001) redovisar att de 

vanligaste orsakerna till smärtproblematik är muskel- och ledvärk. Enligt Mäntyselkä et al. 
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(2001) är långvarig smärta ofta lokaliserad till nacke, axlar, rygg och huvud. Haanpää et al. 

(2009) förklarar att en annan smärttyp som kan orsaka långvarig smärta är neuropatisk 

smärta. Haanpää et al. (2009) förklarar att neuropatisk smärta kan uppkomma som en följd av 

stroke, multipel skleros, ryggmärgsskador, infektionssjukdomar, strålbehandling, ischemi 

(otillräcklig blodförsörjning) eller postoperativt som till exempel efter borttagandet av en 

tumör. Andersen (2007) menar att det finns bristande kunskaper om förekomsten av 

långvarig neuropatisk smärta i Sverige men undersökningar uppskattar att cirka 1,5 procent 

av befolkningen lider av den här typen av smärta. Vidare anser Andersen (2007) att långvarig 

neuropatisk smärta är underdiagnostiserad och att siffrorna är högre i verkligheten.  

 

En Europeisk studie (Breivik et al., 2006) visar att en femtedel av 46 000 deltagare från 16 

olika europeiska länder lider av smärta som varat mer än tre till sex månader. Enligt Breivik 

et al. (2006) uppgav 18 procent av de cirka 2500 tillfrågade i Sverige att de lider av långvarig 

smärta, varav tio procent anser sig vara i stort behov av vård för sin smärta. Vidare menar 

Breivik et al. (2006) att den vanligaste orsaken till långvarig smärta i Sverige är värk i 

muskler och leder, vilket även är den diagnos som står för en tredjedel av de sjukskrivningar 

som varar längre än 30 dagar. Gustavsson, Björkman, Ljungcrantz, Rhodin, Rivano-Fischer, 

Sjölund, Mannheimer (2012) och Harker et al. (2012) konstaterar att långvarig smärta leder 

till ekonomiska påfrestningar för individen, samhället och hälso- och sjukvården. Enligt 

Breivik (2006) finns det olikheter mellan de europeiska ländernas hälso- och sjukvårdssystem 

och sociala välfärdssystem, exempelvis formen på anställning, sjukersättning och regler kring 

sjukpension. Breivik (2006) menar att de här olikheterna inverkar på möjligheten till 

ekonomisk ersättning och påverkar därmed individens finansiella situation vid sjukdom.  

Smärtbehandling och hantering 

Haanpää et al. (2009), Harker et al. (2012) och Torrance, Smith, Watson, Bennett (2007) 

uppskattar att långvarig smärta är ett vanligt ohälsoproblem i samhället, samtidigt som de 

bedömer att personer med långvarig smärta underbehandlas av hälso- och sjukvården. 

Haanpää et al. (2009), Harker et al. (2012) och Torrance, Smith, Watson, Bennett (2007) 

pekar på att personer med långvarig smärta som söker vård hos läkare, vårdcentraler och 

fysioterapeuter sällan blir remitterade till smärtspecialister, vilket gör att deras behandling 

riskerar att bli inadekvat och smärtkontrollen otillräcklig. Swann (2010) anser att 

smärtpatienter kan behöva en kombination av olika insatser som kognitiv terapi, fysisk 

aktivitet, fysioterapi och läkemedelsbehandling. Vidare menar Swann (2010) att 
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smärtpatienter med fördel kan ingå i ett program som lär ut hur patienterna kan höja 

livskvaliteten genom att förbättra sömn, humör och rörlighet. Enligt Swann (2010) är det 

betydelsefull att individen sätter upp realistiska mål för sin vardag och sin framtid. 

 

Chapman och Gavrin (1999) menar att det är avgörande för patienten att läkaren visar 

intresse för patientens upplevelse av smärta och smärtbehandling. Eccleston, Williams, 

Stainton Rogers (1997), Harker et al. (2012), Paulson, Danielson, Norberg (1999) och 

Werner och Malterud (2003) framhåller att många smärtpatienter är missnöjda med den 

behandling vården tillhandahåller men även över vårdpersonalens bemötande. Eccleston et al. 

(1997) påvisar att patienten tenderar att se det som sjukvårdens fel ifall smärtan kvarstår. 

Enligt Eccleston et al. (1997) skuldbelägger patienten läkaren då läkaren inte hittar någon 

fysisk orsak till smärtan. Eccleston et al. (1997) menar att patienten upplever att personalen 

ger dålig smärtbehandling, dålig vård, dåliga råd, samt att de brustit i informationen kring 

vila, kroppspositioner och lyftteknik. Vidare förklarar Eccleston et al. (1997) att läkaren å sin 

sida tror att smärtan uppkommit på grund av att patienten har utvecklat dåliga levnadsvanor 

som patienten inte förmår bryta och som triggar mer smärta. Eccleston et al. (1997); Paulson 

et al. (1999) och Werner och Malterud (2003) redovisar att flertalet smärtpatienter uppger att 

de vid någon tidpunkt blivit misstrodda och inte tagna på allvar i mötet med sjukvården. 

Vidare uppger Eccleston et al. (1997); Paulson et al. (1999) och Werner och Malterud (2003) 

att patienterna kämpar för att behålla sin värdighet, självkänsla och integritet.  

 

Haanpää et al. (2009), Harker et al. (2012) och Torrance et al. (2007) påvisar att långvarig 

smärta är ett svårbehandlat tillstånd med en komplex natur. Bremander et al. (2009) och 

West, Stewart, Foster, Usher (2012b) understryker att smärtpatienter behöver finna andra 

vägar än enbart medicinsk behandling för att hantera sin smärta. Bremander et al. (2009) och 

West et al. (2012b) menar att personer med långvarig smärta behöver en nyorientering i livet 

för att anpassa sig till ett liv med långvarig smärta. Enligt Bremander et al. (2009) och West 

et al. (2012b) kan personer lära sig att hantera smärtan lättare genom att ändra inställningen 

till livet och de dagliga rutinerna. West et al. (2012b) framhäver att personer med långvarig 

smärta som kan se det positiva i livet har lättare för att acceptera smärtan och behålla en tro 

på framtiden. Vidare menar Bremander et al. (2009) och West et al. (2012b) att vårdpersonal, 

familj och andra med liknande erfarenheter kan utgöra ett viktigt stöd för personer med 

långvarig smärta. 
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Teoretisk referensram 

Katie Erikssons (1994) teori om lidandet har använts som utgångspunkt för att fördjupa 

resultatdiskussionen. Eriksson (1994) ser lidandet som en del av den mänskliga naturen. 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som en kamp mellan det goda och det onda, mellan liv 

och död. En människa väljer att antingen gå in i kampen eller att ge upp. Det är endast i 

lidandet som livet kan segra och därmed leda till att människan blir hel. Eriksson (1994) 

menar att människans lidande utspelas i ett lidandets drama som har tre akter. Bekräftandet 

av lidande: att bekräfta lidandet innebär att förmedla till en annan människa att ”jag ser” dig 

och jag finns i närheten, beredd på att vara ett stöd och en tröst. Att inte bekräfta lidandet ger 

upphov till mer lidande. Själva lidandet: att ha tid och rum att få lida ut. Människan måste få 

genomgå sitt lidande och låta det ta plats. Lidandet präglas av pendlandet mellan lidande och 

lust, hopp och hopplöshet. I lidandet behöver människan uppleva gemenskap för att inte 

känna sig övergiven. Ensamhet och känslor av att vara övergiven kan annars leda till 

förtvivlan som inte kan skapa nytt liv. Försoningen: vägen fram till en ny enhet. Försoningen 

är ett avslut på det gamla livet och början på ett nytt liv. Det nya livet är en meningsfull 

helhet där ”det onda” finns med men ligger inbäddat och skyddat. Att ta sig fram till 

försoningen ser olika ut beroende på individen. För en del kantas kampen av förödmjukelse 

och förtvivlan, för andra sker försoningen mer stillsamt som en insikt om livets 

oförutsägbarhet. Enligt Eriksson (1994) behöver människan genomlida dramat för att uppnå 

försoning och undvika mer lidande som annars leder till ”döendet” både andligt och själsligt 

och till slut även kroppsligt. Att uppleva lidande har ingen mening i sig, men att gå igenom 

lidande kan generera kraft till nytt liv. Lidandet kan därmed tillskrivas en mening och 

betydelse (Eriksson, 1994).  

 

Enligt Eriksson (1994) möter vårdaren olika former av lidande i vården. Vården kan pågå i en 

sjukhusmiljö såväl som i hemmet. Eriksson (1994) poängterar att en vårdare kan vara till 

exempel en sjuksköterska men även en närstående. Vårdarens uppgift är att se till att 

patienten blir sedd, får ta plats och blir tagen på allvar för att motverka ett vårdlidande. 

Vårdlidande innebär en kränkning av patientens värdighet och hennes värde som människa. 

Det kan vara en bristande etisk hållning med ett nonchalant bemötande av patienten, en 

fördömande attityd, maktutövning eller utebliven vård. Eriksson (1994) menar att hela 

livssituationen påverkas vid sjukdom och ohälsa och att människan då står inför ett 

livslidande. Livslidandet kan upplevas som ett hot mot personens hela existens och allt vad 
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det innebär att vara människa. Det gamla invanda livet tas ifrån en och påtvingar en 

förändring av livet. Eriksson (1994) beskriver att lidandet blir en kamp mellan livet och det 

ständigt närvarande hotet av förintelse. Förintelsen kan vara en känsla av att man ska dö men 

även upplevelser av att inte bli sedd. Vidare menar Eriksson (1994) att människan riskerar att 

förgöras av hopplöshet, sorg, skuld, förnedring och ensamhet. Lidandet hotar att utplåna 

människan som person och identiteten kan upplevas som upplöst. Ens innersta väsen, den 

person man tycker sig vara, kan upplevas som omöjlig att förverkliga (Eriksson, 1994). 

Syfte 

Syftet är att belysa hur personer med långvarig smärta upplever och hanterar det dagliga livet. 

Metod 

Följande litteraturstudie är utformad med inspiration av Forsberg och Wengströms (2013) 

modell för litteraturbaserade studier. Litteraturstudier har för avsikt att sammanföra litteratur 

inom ett specifikt ämne eller problemområde. En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt 

granska samt föra samman data från genomförda empiriska studier. Litteraturstudier 

använder litteraturen som informationskälla och underlaget består av vetenskapliga studier 

eller rapporter (ibid.).  

Datainsamling och urval 

Databaser som valdes för litteratursökningen var Cinahl (Cumulative Index of Nursing and 

Allied health) och Medline. Enligt Forsberg och Wengström (2013) används oftast 

databaserna Cinahl och Medline när forskningen berör omvårdnad. Litteratursökningen 

utgick från respektive databas ämnesordlista. Cinahl benämner sina ämnesord Cinahl 

Headings och Medline hänvisar till MeSH-termer. I Cinahl genomfördes litteratursökningen 

med hjälp av ämnesorden ”chronic pain”, ”qualitative studies”, ”life experience” och ”patient 

attitudes”. I Medline utfördes sökningen med ämnesorden ”pain”, ”chronic pain”, qualitative 

research” och ”life change events”. Ämnesorden användes var för sig samt i olika 

kombinationer med hjälp av de booleska operatorerna ”AND” och ”OR”. Eftersom ”chronic 

pain” inte indexerats som ämnesord i Medline före år 2011, kombinerades ämnesorden 

”chronic pain” och ”pain”. Inklusionskriterierna för samtliga sökningar var följande: att 

artiklarna hämtats från vetenskapligt granskade (eng. peer reviewed) tidskrifter; att studierna 
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hade en kvalitativ forskningsdesign; att artiklarna var skrivna på engelska; att deltagarna i 

studierna var vuxna personer från 19 år och uppåt (eng. all adult); att studierna publicerats 

mellan år 2003-2013. I detta skede av datainsamlingen lästes titeln och i de fall studien 

upplevdes relevant lästes även abstraktet. Fyrtiosex artiklar valdes ut och lästes i sin helhet. 

Vid genomgång av artiklarnas referenslistor tillkom ytterligare en artikel (Snelgrove & 

Liossi, 2009) via manuell sökning i Cinahl. Efter att artiklarna lästs i sin helhet föll 21 artiklar 

bort på grund av att de innehöll något av nedanstående exklusionskriterier: studiens etiska 

aspekter var bristfälliga; deltagarna led i huvudsak av malign smärta; 75–100 procent av 

deltagarna var antingen män eller kvinnor; studien beskrev upplevelsen av att leva med en 

könsspecifik sjukdom, såsom endometrios; deltagarna var under 19 år eller uteslutande en 

äldre population över 65 år; att studiens inte svarade på denna litteraturstudies syfte. Bilaga 1 

ger en komplett redogörelse över databassökningarna. Kvarvarande 25 artiklar 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsinstrument för studier med kvalitativ metod. 

Efter kvalitetsgranskningen föll ytterligare 15 artiklar bort på grund av att de vid noggrann 

läsning inte svarade på syftet eller erhöll grad II (70–80 procent), grad III (60–70 procent) 

eller lägre utifrån granskningsprotokollet. Granskade studier som erhöll grad I (80–100 

procent) i kvalitetsgranskningen inkluderades i resultatet. Kvarvarande resultatartiklar blev 

10 till antalet (se bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning  

För att bedöma studiernas kvalitet granskades artiklarna med hjälp av ett 

granskningsprotokoll (se bilaga 3) som är utformat av Olsson och Sörensen (2011) för studier 

med kvalitativ metod. Bedömningsprotokollet innehöll delfrågor där varje avsnitt i studien 

poängsattes från noll till tre, vilket resulterade i en totalpoäng som graderades i tre nivåer 

samt angett som exakt procenttal. För att anpassa granskningsprotokollet till studierna som 

ingick i denna litteraturstudie ströks delfrågan om triangulering i protokollet samt frågan 

huruvida det fanns patienter med lungcancerdiagnos inkluderade i studien.  

Innehållsanalys  

Analysen har genomförts med inspiration av Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod och ett vetenskapligt 

verktyg som används för att dra slutsatser om innehållet i olika former av kommunikation, 

såsom intervjuer eller observationer. Den kvalitativa innehållsanalysen består av koncepten 

manifest och latent innehåll, analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, domän, 
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kod, kategori och tema. Inledningsvis lästes resultatartiklarna flera gånger för att bli bekant 

med materialet, samtidigt som tankar och funderingar antecknades för att följas upp senare. 

Innehållet i studierna diskuterades löpande under arbetets gång i syfte att uppnå likvärdig 

förståelse. Ur varje studie valdes sedan ett antal meningsenheter som uppfattades representera 

varje aspekt av studiens resultat. Sammanlagt fann vi 120 meningsenheter som överfördes till 

ett annat dokument och klipptes ut. Samtliga meningsenheter spreds ut på ett bord och 

delades in i tillfälliga kategorier. De meningsenheter som innehöll flera dimensioner 

kondenserades, kodades och placerades sedan i möjlig kategori. Med hänsyn till likheter, 

skillnader och nivåer försökte återkommande mönster utläsas i materialet. Slutligen framkom 

de fyra kategorierna: smärtans obevekliga natur, identiteten utmanas, begränsningar i det 

dagliga livet, att anpassa sig till ett liv med smärta, vilka delades in i två teman: förluster och 

möjligheter. Bilaga 4 redovisar exempel på hur innehållsanalysen har gått tillväga.  

Resultat 

Vid genomgången av resultatet framkommer två teman: förluster och möjligheter. Temat 

förluster visar att den långvariga smärtan upplevs som ett hot och att den orsakar förluster av 

kontroll, tidigare förmågor och utmanar identiteten. Under temat möjligheter presenteras 

deltagarnas strategier för att anpassa både kroppen och sinnet för att hantera det dagliga livet. 

Resultatet delades in i fyra kategorier: smärtans obevekliga natur, identiteten utmanas, 

begränsningar i det dagliga livet samt att anpassa sig till ett liv med smärta.  

Smärtans obevekliga natur 

Smärtan som ett hot 

Deltagarna beskriver att smärtan styr deras liv genom att vara ständigt närvarande och utom 

kontroll. Viljan att ha kontroll över sin smärta och sin livssituation förs på tal upprepade 

gånger (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Campbell & Cramb, 2008; Hensing, Sverker & 

Leijon, 2007; Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Snelgrove & Liossi, 

2009). Exempelvis berättar följande kvinna att hon tycker att det är fruktansvärt att det inte 

går att kontrollera när smärtan kommer: 

I think what’s awful is you can’t control it, you can have a flare up any 

time without doing anything to aggravate it, it just happens for no reason 

(Campbell & Cramb, 2008, s.387).  
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Smärtan påverkar varje del av livet och upplevs som orättvis och svår att acceptera (Afrell et 

al., 2007; Snelgrove & Liossi, 2009). Många beskriver det som att deras kroppar sviker dem 

och säger sig uppleva att den värkande kroppen har blivit en fiende (Afrell et al., 2007; Miles, 

Curran, Pearce & Allan, 2005). Andra beskriver smärtan som ett växande hot som gradvis tar 

över deras kroppar och flera benämner smärtan som ”den” och att ”smärtan” påverkar ”mig” 

(Snelgrove & Liossi, 2009). Snelgrove & Liossi (2009) tolkar det här som en fragmentering 

av jaget och menar att det kan ses som dualism, det vill säga en separation mellan jaget och 

den smärtsamma kroppen. Campbell och Cramb (2008) får fram ett liknande resultat i deras 

studie, där deltagarna beskriver smärtan som att ”den” vistas i deras kroppar. De liknar 

smärtan vid ett vilt odjur som de behöver hålla instängt, kopplat, kontrollerat och omskött för 

att om odjuret släpps fri kommer den att orsaka kaos i deras liv.  

Emotionell smärta 

Många upplever sig bli överväldigade av känslor som en konsekvens av smärtan och 

förlusten av tidigare förmågor vilket ofta leder till känslor av nedstämdhet, ledsamhet, 

förtvivlan, ångest och rädsla (Afrell et al., 2007; Campbell & Cramb, 2008; Fisher, Emerson, 

Firpo, Ptak, Wonn & Bartolacci, 2007; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Snelgrove & Liossi, 2009). Smärtupplevelsen beskrivs även generera känslor av ilska, 

nervositet och irritation, såsom skildras nedan av en 59-årig man som har för ont för att 

besöka sitt barnbarn på sjukhuset:  

…when my grandson was taken ill and admitted to hospital, I felt the need 

to visit him. I was so intent on the visit, but the pain in my back became so 

bad that I could not even get into the car. I became very upset, agitated 

and angry with myself over this (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742).  

Många anger att de känner sig övergivna och missförstådda av hälso- och sjukvården och att 

det inte finns utrymme för eller prioritet av smärtpatienter (Campbell & Cramb, 2008; Fisher, 

Emerson, Firpo, Ptak, Wonn & Bartolacci, 2007; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 

2009). Flera uttrycker känslor av hopplöshet och berättar att de helt har slutat tro på en 

framtid utan smärta (Fisher et al., 2007; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Snelgrove & Liossi, 2009). En 59-årig man beskriver att han upplever att smärtkliniken har 

gett upp sökandet efter orsaken till hans smärta: 
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I have no expectations from the pain clinic. Judging by the past twenty 

years of being passed from consultant to another I feel they have given up 

on me (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 744).  

I en del av deltagarnas utsagor framkom dock en liten strimma hopp inför ett tillfrisknande 

och att någon i framtiden kommer att förstå vad som ger upphov till smärtan: ”Yes, of course, 

without such hope I would no longer be here” (Afrell et al., 2007, s. 294).  

Identiteten utmanas 

Förlust av sitt tidigare jag 

Flera deltagare uttrycker en känsla av förlust när de beskriver skillnaden mellan den person 

de var förut och den de har blivit nu (Afrell et al., 2007; Miles et al., 2005; Skjutar & 

Müllersdorf, 2010; Snelgrove & Liossi, 2009; Walker, Sofaer & Holloway, 2006). I 

beskrivningen nedan från en man på 42 år framkommer det att han tycker illa om den person 

han blivit på grund av det ryggsmärtan har orsakat: ”I really dislike myself as a person 

because of what the back pain and everything’s done to me” (Walker et al., 2006, s. 204). På 

liknande vis berättar en kvinna på 28 år att omställningen till ett liv med konstant smärta 

utmanar självkänslan: 

What it comes down to is self-worth, because your confidence completely 

goes … Once that circle starts, it is just a downward spiral. It is very, 

very hard to come out of that… I am still the same person, but people 

don’t see that (Walker et al., 2006, s. 204).  

De berättar att deras funktionsnedsättningar bidrar till att deras självbild och även 

självuppfattning kring utseendet påverkas negativt (Snelgrove & Liossi, 2009). Då smärtan 

blir ett hinder för att vara fysiskt aktiv påverkas även den fysiska kroppen. Hos vissa blir 

konsekvensen en viktuppgång medan andra förlorar muskelmassa (Miles et al., 2005). En 63-

årig kvinna beskriver i citatet nedan att hon känner sig trött, tung och äldre än sin ålder:  

It makes me feel so tired so heavy I think back pain … I think your back 

makes you feel so heavy and tired because it controls so many other parts 

of your body. It just makes you feel so old, to begin with, it makes you feel 

older than you are because, the way you walk …I know I walk differently 

than if I could just walk along like you would walk along. I feel as if I am 



 

15 
 

hampering my husband because if we do go on holidays, you know, he’ll 

say, come on we’ll walk down the front here and I think oh I can’t you 

know (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742).  

För en del som identifierar sig som en aktiv person kan det vara problematisk att behålla 

självbilden (Miles et al., 2005). En kvinna på 39 år beskriver hur hela hennes personlighet 

genomsyrades av fysisk aktivitet och hur ”själsdödande” hon upplever sin nuvarande 

situation då hon inte längre kan vara lika fysiskt aktiv: 

From being someone that was so active to have to do things and sit down 

at a desk it is, it is just soul destroying you know because my hole 

personality revolves round sport, with being physical,…I´m not the kind 

of person that sits behind a desk (Miles et al., 2005, s. 436). 

Andra deltagare beskriver hur deras självuppskattning påverkas negativt då de insett att de 

inte kan återgälda den hjälp som de själva fått av vänner och familj (Walker et al., 2006). 

Förlust av självständighet 

Ett vanligt problem som beskrivs är svårigheterna att utföra hushållsysslor och aktiviteter i 

det dagliga livet, vilket leder till ett beroende av andras stöd och hjälp (Afrell et al., 2007; 

Campbell & Cramb, 2008; Fisher et al, 2007; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Miles et al., 2005; Persson, Andersson & Eklund, 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010; 

Snelgrove & Liossi, 2009; Walker et al., 2006). Det sker en förändring av den roll som 

personen tidigare har haft i familjen: ”I have become the dependant instead of being the 

depended upon and this has affected me deeply” (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742). 

Deltagarna säger sig uppleva det här beroendet av andra som en ovälkommen förändring i 

livet som är svår att acceptera (Walker et al., 2006; Fisher et al, 2007; Campbell & Cramb, 

2008). 

I love to go out (but) I can´t drive anymore…that freedom was taken away 

from me, because of my illness, and I resent it, I really do, I resent that I 

have to ask everybody (to drive) (Fisher et al., 2007, s. 296). 

De deltagarna som är äldre upplever att det är värdefullt att få hjälp med hushållsarbete och 

matinköp av sina släktingar eftersom kontakten och umgänget med familjen har ökat (Walker 

et al.(2006). 
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Styrkan i relationer utsätts för prövning 

Deltagarna beskriver att den långvariga smärtan är en prövning för deras relationer. 

Förstående familjemedlemmar och vänner gör livet lättare att hantera men de upplever 

samtidigt att de inte alltid kan prata öppet och fritt om sin smärta då det kan skrämma bort 

lyssnaren. De beskriver att det oftast bara är den närmaste familjen som går att lita på vid 

behov av hjälp och stöttning, fysiskt och psykiskt (Campbell & Cramb, 2008; Fisher et al., 

2007; Lönnstedt et al., 2011). En kvinna berättar att hon har lärt sig vilka personer som hon 

kan lita på: 

You learn a lot about people. You find out who you can trust and who you 

can´t and how people treat you (Walker et al., 2006, s. 203). 

Deltagarna berättar att smärtan får konsekvenser för deras relationer då den tar sig 

känslomässiga uttryck såsom irritation, humörsvängningar, brist på energi, trötthet och behov 

av att vara ensam. De beskriver en oro över hur familjemedlemmarna påverkas av att leva 

med en person som är i ständig smärta (Lönnstedt et al., 2011; Walker et al., 2006). De säger 

sig uppleva påfrestningar i relationen till maka/make/sambo och de deltagare som är föräldrar 

uttrycker en oro över hur barnen påverkas (Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Walker et al., 2006).  

Att vara annorlunda 

Att leva med konstant smärta beskrivs framkalla känslor av att vara annorlunda jämfört med 

andra och många oroar sig för vad andra tänker om dem (Campbell & Cramb, 2008; Miles et 

al., 2005; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010; Walker et al., 2006). Flertalet 

beskriver att de anstränger sig att delta i aktiviteter trots att det leder till ökad smärta, 

samtidigt som en del väljer att undvika vissa miljöer för att dölja sin begränsade förmåga 

(Campbell & Cramb, 2008; Miles et al., 2005; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 

2010; Walker et al., 2006). Smärtan orsakar rörelsehinder som leder till genans när det blir 

synligt för andra och erbjudanden om hjälp kan upplevas som att det reflekterar en oönskad 

identitet av att vara funktionshindrad (Miles et al., 2005). En kvinna på 52 år beskriver i 

citatet nedan att hon hellre undviker att delta i aktiviteter om de innebär att hennes 

funktionshinder blir tydligt för andra att se:  
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It completely changes your lifestyle because you’re looking to ways to 

avoid it, where you’re not going to be noticed … It hasn’t actually lost my 

confidence because I try to avoid places which will show that I’m not 

confident… at the moment I’ve given up swimming and things like that … 

as I say anywhere where there’s a lot of activity, walking, or even if I take 

my young one to the playground and there are other parents there … It’s 

just so it’s not exposed (Miles et al., 2005, 438).  

För en del framkommer det även en bitterhet när de jämför sig med andra som inte har 

smärta. I nedanstående utdrag ifrågasätter en 54-årig kvinna varför hon inte kan vara lika 

aktiv som sin svägerska: 

I also get … very irritable and this is where the resentment starts because 

I think why can’t I be like the others ‘cos I see my sister-in-law who’s 67, 

she’s digging in her garden, she’s coming round taking me shopping, 

she’s running here she’s running there … and I think, she’s able to do 

that, why aren’t I able to do that? (Miles et al., 2005, s. 436).  

Att inte bli trodd på 

Deltagarna upplever att det är ett problem att smärtan inte är synlig för andra. Det kan leda 

till att andra människor inte tror på eller visar förståelse för smärtupplevelsen (Snelgrove & 

Liossi, 2009; Walker et al., 2006). Det beskrivs som svårt att behålla integriteten då andra 

inte alltid tror på dem. Många upplever det som plågsamt då mycket energi går åt att oroa sig 

för vad andra tänker om dem (Snelgrove & Liossi, 2009; Walker et al., 2006). En 46-årig 

man berättar om hur hans fru trodde att han ljög om sin smärta: 

My wife even turned on me, thinking it was all put on. She came into the 

bedroom one morning to find me flat on the floor, unable to move, and 

she naturally assumed that I was putting it on. From that point on I´ve 

just lived on my own (Walker et al., 2006, s. 203). 

Deltagarna upplever att det är avgörande att de blir betrodda och bekräftade i mötet med 

vårdpersonalen (Campbell & Cramb, 2008; Fisher et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Snelgrove & Liossi, 2009), och de beskriver känslor av ensamhet och sårbarhet då 
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vårdpersonalen misstror deras upplevelser av smärta (Lönnstedt et al., 2011). En kvinna på 42 

år berättar om hur hon blir ifrågasatt för att hon är för glad:  

Sometimes it feels like they don´t really believe me…I have a life and I 

take care of my children and our home and all those things and I try to be 

happy, you can´t see when someone is in pain and I think that they are 

questioning my pain…it´s a feeling you get…and then you get the 

comments…are you really in pain? You seem so happy (Lönnstedt et al., 

2011, s. 473). 

Kontinuitet framgår som en viktig del av omvårdnaden då deltagare uppger att de 

helst väljer en klinik där de är bekant med personalen, och därmed inte behöver 

upprepa sin sjukdomshistoria och riskera att bli ifrågasatta (Lönnstedt et al., 2011).  

Begränsningar i det dagliga livet 

Förlust av tidigare förmågor 

Då det finns en ovisshet över när smärtan kommer och dess intensitet så väljer många att ta 

dagen som den kommer. Att planera sin tid beskrivs vara förknippat med besvikelser och 

många får improvisera då de ska utföra sina dagliga sysslor (Fisher et al., 2007; Lönnstedt et 

al., 2011; Persson et al., 2011; Walker et al., 2006). I berättelserna framkommer det att den 

bristande förmågan oftast uppmärksammas i samband med hushållsarbete, såsom vid 

städning, tvätt eller matlagning (Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; Miles et al., 

2005; Persson et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 2009). En kvinna på 54 år förklarar i citatet 

som följer att hon inte orkar städa eller hålla efter på samma vis som tidigare, vilket tär på 

henne eftersom hon brukade vara så stolt över sitt hem:  

I’m clumsy, I can’t do my daily tasks, clean around, my house is slowly, 

you know, I can’t do anything and it drives me crazy, because you know I 

used to be so house proud (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742).  

Enkla rörelser som tidigare har tagits för givna uppfattas i nuvarande omständigheter som 

krävande, såsom att sköta sin personliga hygien eller att sitta ned (Hensing et al., 2007; 

Snelgrove & Liossi, 2009). Smärtan har även negativa konsekvenser för sömnen och beskrivs 

ofta som alltför kort eller av dålig kvalitet med många uppvaknanden (Hensing et al. 2007; 



 

19 
 

Lönnstedt et al. 2011; Snelgrove & Liossi, 2009). En man på 58 år beskriver att han önskar 

att han kunde sova fyra, fem timmar utan avbrott: 

It would be nice to go to bed one night to have 4 or 5 h sleep without 

waking, it would be nice to get up one morning and just say, oh, no pain 

(Snelgrove & Liossi, 2009, s. 740).  

En del upplevde även att smärtan inskränkte på förmågan att känna sig bekväm och därmed 

kunna vila och slappna av, vilket denna 77-åriga kvinna uttrycker nedan:  

I can’t sit down for long, not at home in an armchair, or in the settee, I 

have to find some position to make myself comfortable, quite often I end 

up on the floor (Miles et al., 2005, s.435).  

Möjligheterna att promenera och vara fysiskt aktiv i sin vardag beskrivs också begränsas av 

smärtan (Fisher et al. 2007; Hensing et al., 2007; Walker et al., 2006). För en del var det 

förenat med smärta att bära eller leka med sina barn eller barnbarn (Lönnstedt et al., 2011; 

Walker et al., 2006). Smärttillståndet har dessutom gjort att vissa miljöer upplevs som 

otillgängliga, till exempel varuhus och teatrar (Hensing et al. 2007; Miles et al., 2005; 

Lönnstedt et al., 2011; Walker et al., 2006). Många upplever även att det är påfrestande att 

åka bil och kollektivtrafik (Hensing et al. 2007; Lönnstedt et al., 2011; Walker et al., 2006). 

En kvinnlig deltagare på 66 år beskriver i nedanstående utdrag hur smärtan begränsar hennes 

förmåga att stiga på bussen:  

Yes, definitely. In my groins, here, you know terrible pain in my groins. 

And I think, Yeah, I will walk, I’ll walk over to the bus stop you know and 

get on the bus. But the pain in my back after is terrible you know and 

trying to get on that bus then is dreadful (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 

741).  

Sociala begränsningar 

I flera av studierna uppger deltagarna att smärtan leder till att de inte vågar eller vill lämna 

hemmiljön. Det sociala livet begränsas och umgänget med familj och vänner ändrar karaktär 

(Fisher et al., 2007; Miles et al., 2005; Walker et al., 2006). En 64-årig man i utdraget nedan 

berättar att han inte längre klarar av att följa med sin fru till varuhuset på grund av att butiker 

inte tillhandahåller sittplatser till kunderna:  
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I would like to join my wife say in a simple shopping spree which I can’t 

unless I’m prepared to take a walking stick and sit down every 10 or 15 

min… (but) you’d be surprised at how many shops haven’t got a chair 

(Miles et al., 2005, s. 436).  

Deltagarnas redogör för att deras sociala värld krymper på grund av att de inte längre arbetar 

eller deltar i fritidsaktiviteter (Fisher et al., 2007; Miles et al., 2005; Walker et al., 2006). Att 

vara utestängd från gemenskapen beskrivs generera känslor av tristess, social isolering eller 

depression (Campbell & Cramb, 2008; Hensing et al., 2007; Miles et al., 2005; Walker et al., 

2006). En person berättar om sin nuvarande begränsade situation i kontrast till tidigare 

förutsättningar:”my whole life has changed and I hate being tied to the house” (Campbell & 

Cramb, 2008, s. 386). En annan deltagare liknar sitt hem med en fängelsecell ”you’re stuck at 

home, you become a prisoner in your own home. Your life is the pain is your cell” (Walker et 

al., 2006, s. 204). Samtidigt redogör flera av deltagarna att de dessutom väljer att dra sig 

undan från familj, vänner och sociala aktiviteter, för att undvika att konfronteras med ökad 

fysisk smärta eller känslor av skam i mötet med andra (Campbell & Cramb, 2008; Hensing et 

al., 2007; Snelgrove & Liossi, 2009). Tillbakadragandet beskrivs starta en negativ spiral som 

leder till minskat socialt nätverk och avtagande socialt stöd (Campbell & Cramb, 2008).  

Förlust av arbete och försämrad ekonomi  

Gemensamt för de personer med långvarig smärta som är i arbetsför ålder är att de beskriver 

en frustration över att inte kunna arbeta samt att de beskriver en oro över hur deras 

arbetsförmåga kommer att se ut i framtiden. De berättar om sin oro och ångest över sin 

nuvarande och framtida finansiella situation (Lönnstedt et al., 2011; Walker et al., 2006). 

Deltagarna uppger ett missnöje över sina arbetsgivares ovilja att ge dem möjligheter att 

anpassa sina arbetsuppgifter efter förmåga, och på grund av avsaknaden av stöd har många 

blivit tvungna att lämna sina arbeten (Walker et al., 2006). Flera anstränger sig för att återfå 

någon form av anställning och ett flertal återger att de har ljugit om sin hälsostatus för att få 

deltidsarbete så att de kan tjäna pengar och förbli oberoende (Walker et al., 2006). I utdraget 

nedan beskriver en man på 38 år att han har dolt sin ryggproblematik för sina arbetsgivare:  
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I’ve had a variety of jobs from security bus driver to making milk cartons, 

but it’s always ended up where I’ve had to take a lot of time off of work 

because of the pain…I’ve never told the employers I’ve had a back injury 

or I’ve had a back operation because you would never get a job and I had 

to have a job because the money was not there (Walker et al., 2006, s. 

202-203).  

Flera år av sjukskrivning kan drabba hela familjens ekonomiska situation (Walker et al., 

2006). En deltagare beskriver hur hans tid som sjukskriven har bidragit till att familjen har 

använt alla sina besparingar för att klara sig:  

I´ve been off sick so long we’ve used all our savings, virtually nothing left, 

that’s why we’re moving downwards, putting a few thousands pound in 

the bank (Walker et al., 2006, s. 203)  

Flera deltagare uttrycker ett hopp och en stark önskan om att återgå till arbetet i framtiden 

(Lönnstedt et al., 2011). Till skillnad från de som är i arbetsför ålder så beskriver de äldre 

deltagarna inte samma upplevelse av ekonomiska förluster och svårigheter som en följd av 

smärtan (Walker et al., 2006).  

Att anpassa sig till ett liv med smärta 

Att förändra sitt liv för att hantera smärtan beskrivs som en stor omställning, förknippad med 

yttre såväl som inre förändringar (Afrell et al., 2007; Miles et al., 2005; Skjutar & 

Müllersdorf, 2010; Snelgrove & Liossi, 2009; Walker et al., 2006). 

Läkemedel som smärtlindring 

Deltagarna beskriver flera olika tillvägagångssätt för att hantera sin smärta. I flera utsagor 

framkommer det att smärtlindrande läkemedel ses som en nödvändighet för att klara av 

vardagen (Campbell & Cramb, 2008; Hensing et al., 2007; Snelgrove & Liossi, 2009). 

Samtidigt upplever många en oro över biverkningar och är rädda att utveckla ett beroende av 

sina läkemedel (Campbell & Cramb, 2008; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 2009). 

Vissa uppger att de känner sig stolta över att kunna hantera sin smärta själv och särskilt om 

de undviker all sorts läkemedelsbehandling (Campbell & Cramb, 2008). Det förekommer en 

ängslan över hur den medicinska behandlingen påverkar kroppen. En 47-årig man beskriver i 
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nedanstående citat att han egentligen inte vill ta tabletter för sin smärta men att han upplever 

att han i nuläget inte har något val: 

I don’t want to take pills. Before I got ill, I had hardly taken a 

paracetamol in my life. Now I take pills as if they were candy… For a 

while I took about 24–26 pills in one day and that… that wears you out 

(Lönnstedt et al., 2011, s. 472).  

Förändrad aktivitetsnivå 

En vanlig strategi för att hantera smärtan är att ändra sin livsstil. Ansträngande aktiviteter 

beträffande arbete eller fritid överges och vissa uppgifter lämnas över till familj, vänner eller 

arbetskamrater (Afrell et al. 2007; Campbell & Cramb, 2008; Fisher et al., 2007; Lönnstedt et 

al., 2011; Miles et al., 2005; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010; Snelgrove & 

Liossi, 2009; Walker et al., 2006). En kvinna beskriver att hennes man numera tar hand om 

den städning hon tidigare utförde: 

And you have to alter your life fairly much… yes… letting others do the 

job. My husband has to do such things. My husband vacuums and cleans 

the windows (Afrell et al., 2007, s. 293).  

Andra sätt att hantera smärtan är att ändra kroppsställning ofta och se till att ta pauser 

regelbundet (Fisher et al., 2007; Hensing et al., 2007; Skjutar & Müllersdorf, 2010; Snelgrove 

& Liossi, 2009). Många utför sina aktiviteter i en långsammare takt för att undvika att 

smärtan förvärras eller blossar upp vid ett senare tillfälle (Fisher et al., 2007; Hensing et al., 

2007; Lönnstedt et al., 2011; Miles et al., 2005; Persson et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 

2009). En man på 39 år berättar att han numera gör allting lite långsammare och liknar 

upplevelsen med en semesterresa till kusten: 

You do just slow down basically, you know where, it’s a bit like going on 

holiday, you go somewhere down on the coast and the lifestyle is a lot 

slower. You come back to London and you feel like everything’s going 

past you at 90 miles an hour. So I mean it, it is the same feeling that 

where I’ve been going along doing what I would normally do, I’ve had to 

come down to sort of being down the coast and go slowly like. It does 

make you sometimes feel old (Miles et al., 2005, s. 434).  
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Mental hantering 

Flera beskriver att de har fått en ökad kroppskännedom och därmed blivit mer medvetna om 

sina gränser (Afrell et al., 2007; Campbell & Cramb, 2008; Lönnstedt et al., 2011; Skjutar & 

Müllersdorf, 2010). Samtidigt som deltagarna tycks vara medvetna om betydelsen av att 

lyssna på kroppens varningssignaler, medger många att de ibland väljer att ignorera dem 

(Afrell et al., 2007; Campbell & Cramb, 2007; Fisher et al., 2007; Hensing et al., 2007; 

Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). Det kan handla om tillfällen som anses så 

pass nödvändiga eller betydelsefulla att deltagarna istället väljer att ha smärta. En kvinna 

beskriver i utdraget nedan att hon biter ihop, bortser från smärtan och gör iordning sina barn 

inför skolan:  

See, had I listened, had I listened to what hurts, then I wouldn’t have done 

it. You don’t think, you just do, you just grit your teeth and eh, do what 

has to be done (Skjutar & Müllersdorf, 2010, s. 257).  

Många väljer även att avleda tankarna från smärtan genom att fokusera på andra saker. En del 

använder sig av avslappningsövningar och andningstekniker (Lönnstedt et al., 2011; Fisher et 

al., 2007) eller dagdrömmeri som innefattar hoppfulla framtidsbilder (Persson et al., 2011). 

Att inta en positiv attityd anses vara hjälpsamt för att klara av att leva med smärtan och se 

livets möjligheter (Fisher et al., 2007; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; Persson et 

al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). De äldre deltagarna tycks anse att smärta, 

sömnlöshet och fysiska begränsningar är en del av en naturlig åldersprocess (Walker et al., 

2006). En 77-årig kvinna beskriver att hon snarare förväntar sig att det inte går som planerat i 

livet och särskilt inte nu när hon blivit äldre:  

But it’s life isn’t it. You have to expect that things go wrong as, in 

particular as you get older, I don’t think there is a person who hasn’t got 

anything wrong as you get older, or very, very few (Miles et al., 2005, s. 

437).  

Meningsfulla aktiviteter 

Deltagarna berättar att de upplever att det finns ett tydligt samband mellan aktiviteter och 

hälsa genom att aktiviteterna kan få dem att uppleva en mening i det dagliga livet (Fisher et 

al., 2007; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). Många finner energi och glädje 

genom att utföra aktiviteter som de uppskattar och genom att umgås med familj och vänner: 
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But, I´m seeing friends and family again, which means a lot to me. There 

it´s also important to prioritise, prioritise right, whom, whom should I 

see? Who is good for me? Who gives me energy? (Skjutar & Müllersdorf, 

2010, s. 258). 

En del aktiviteter upplevs vara så givande att deltagarna utför dem trots att det leder till en 

ökad smärtupplevelse efteråt. Flera betonar också vikten av att göra saker utanför hemmet för 

att få ett miljöombyte (Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010).  

Förnyade värderingar 

Många berättar att en förändrad inställning till sin livssituation med smärta är nödvändig för 

att finna mening i tillvaron. För många ruckas självbilden och utmaningen blir att finna ett 

nytt jag, en ny identitet, som innefattar smärtan (Afrell et al., 2007; Miles et al., 2005; Skjutar 

& Müllersdorf, 2010; Snelgrove & Liossi, 2009; Walker et al., 2006). Genom att sänka 

kraven på sig själva upplever många en tillfredställelse i livet (Fisher et al., 2007; Miles et al., 

2005; Lönnstedt et al., 2011; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En man 

beskriver hur han målar om bara en sida av huset och kan vara nöjd med det: 

Yes, now I´m much more content, I really am. Like I said, this summer I 

repainted a wall, one side of the house. And when I get up there and see 

it, I am very pleased that it looks so nice even though I know that the 

other one´s aren´t done. Before, I wouldn´t have looked at that wall; I 

would´ve looked at the other ones (Skjutar & Müllersdorf, 2010, s. 258). 

Andra deltagare insåg att de hade prioriterat andra framför sig själva och det nya perspektivet 

gjorde att de omvärderade hur de fördelade sin energi, sin tid och graden av involvering i 

olika aktiviteter (Skjutar & Müllersdorf, 2010). Personen i utdraget nedan upplevde att det till 

en början var så ovant att säga nej att en känsla av skuld uppstod gentemot andra i 

omgivningen: 

It’s so strange for me to say no. I’m not used to it. Nobody else is used to 

it either, my doing that. But, yes, it feels strange. So I felt a little bad 

about it. That’s why I wanted to go back several times. But then I said (to 

myself), ‘dammit, stop it!’ And that felt good. But it was tough (Skjutar & 

Müllersdorf, 2010, s. 258).  
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De flesta beskriver hur de bryr sig mindre om materiella värden nuförtiden och hur de 

uppskattar andra saker i livet som att ta en paus och njuta av en kopp kaffe, att uppleva saker 

och att resa (Persson et al., 2011). Andra deltagare berättar hur de jämförde sig med andra 

som hade svårare handikapp än de själva vilket gjorde det lättare att acceptera ett liv med 

långvarig smärta (Campbell & Cramb, 2008; Fisher et al., 2007; Miles et al., 2005). En 84-

årig kvinna berättar att hennes smärta känns mindre allvarlig i jämförelse med andras 

begränsningar: 

There´s two or three blind people I see trying to get across the road and I 

think oh God it must be awful not to be able to see. I can read, I can see 

the television. I can see the garden (Miles et al., 2005, s. 436). 

Trots den konstanta smärtan så upplever många att de kan känna tacksamhet över 

att deras livssituation inte är värre än vad den är (Fisher et al., 2007).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Kategorierna under temat förluster diskuteras utifrån Erikssons (1994) teorier om vårdlidande 

och livslidande. Kategorierna under temat möjligheter diskuteras utifrån Erikssons (1994) 

teorier om försoning i lidandets drama. 

Livslidande 

Resultatet visar att smärtan liknas vid ett vilt odjur som behöver hållas i schack och skötas 

om för att minska risken för kaos i livet. Personerna benämner smärtan som ”den” och att 

smärtan påverkar ”mig”, vilket kan ses som en fragmentering av jaget, en dualism. Crowe et 

al. (2010) ser liknande resultat i deras studie där deltagarna pratar om och beskriver sina 

kroppar som om de inte är en del av dem själva. Kroppen ses som en extern del eller som 

något utanför deras jag. Osborn och Smith (2006) menar att en frisk kropp inte gör något 

väsen av sig till skillnad från en värkande kropp eller kroppsdel, som blir medvetandegjord 

hela tiden. I Osborns och Smiths (2006) studie tenderade deltagarna att uppleva den värkande 

kroppen som alienerad, och något de tar avstånd ifrån. Den värkande kroppsdelen upplevdes 

som separat från resten av jaget och betraktades som ”inte jag”. De delar av kroppen som 

fungerade normalt tog de för givet och lade inte märke till (ibid.).  
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I resultatet framkommer det att personerna känner starka känslor av såväl hopp som rädsla 

och förtvivlan. Den här växlingen mellan känslotillstånd presenteras även av Corbett, Foster 

och Ong (2007) som menar att personer med långvarig smärta pendlar mellan hopp och 

förtvivlan. Långvarig smärta har ofta ingen tydlig sjukdomsbeskrivning eller känt 

sjukdomsförlopp. Corbett et al. (2007) menar att den ovisshet som präglar smärtan gör att 

personen upplever återkommande känslor av hopp och förtvivlan. Å ena sidan tror inte 

personen att någonting kan göras åt smärtan, å andra sidan kan inte personen leva med den 

hopplösa föreställningen och väcker därför tanken på att diagnosen är ofullständig. Corbett et 

al. (2007) framställer de psykologiska aspekterna av smärtan som oskiljaktiga och i konstant 

samspel med den fysiska smärtan. Liknande resonemang framkommer i studien av Börsbo et 

al. (2009) som visar att psykologiska faktorer, såsom depression och ångest, har betydande 

inverkan på hur personer med långvarig smärta skattar sin livskvalitet. Börsbo et al. (2009) 

menar att depression och ångest har större inverkan på upplevelsen av livskvalitet än faktorer 

som smärtintensitet och smärtans varaktighet. Eriksson (1994) beskriver att det första steget i 

lidandets drama innebär att människan bekräftar sin ångest och omformar känslorna till 

lidande. På så vis kan människan gå in i kampen med vetskap om kampens förutsättningar, 

det vill säga att det gäller att kämpa eller att ge upp. Enligt Eriksson (1994) skapar människan 

själv känslor av förtvivlan och ångest när hon står inför lidandet. Lidandet i sig självt står 

dock bortom känslor av oro och ångest. Ångest är inte synonymt med lidande, men ångesten 

kan däremot vara orsak till lidandet. Vidare menar Eriksson (1994) att en obekräftad ångest 

kan växa sig stor och ohanterlig.  

 

Resultatet visar att ett liv med långvarig smärta utmanar identiteten och att personerna 

upplever sorg över förlusten av ett tidigare jag. Det liknar det resultat Smith och Osborn 

(2007) visar i en studie där de menar att långvarig smärta har en negativ inverkan på 

självkänslan. Enligt Smith och Osborn (2007) riskerar personer med långvarig smärta att inte 

längre känna igen sig själva och de kan uppleva skam över den person de nu har blivit. Smith 

och Osborn (2007) anser att personerna har genomgått en kamp som leder till en 

transformation av jaget. Kampen består av att försöka behålla ett positivt jag men när det inte 

går uppstår ett tvivel över den möjligheten. Smith och Osborn (2007) menar att slutligen ger 

personerna efter för det nya mindre önskvärda jaget, ”ett jag med smärta”, och 

transformationen är genomförd. Vidare framhäver Smith och Osborn (2007) att det nya jaget 

upplevs som skamligt och icke önskvärt i sociala situationer, vilket gör det svårt att behålla 



 

27 
 

självkänslan. Deltagarna i Smith och Osborns (2007) studie beskriver det som svårare att 

hantera det nya jaget än att hantera smärtupplevelsen i sig. Eriksson (1994) förklarar att 

lidandet kan orsaka en upplösning av identiteten. Smärtan skapar en förändrad livssituation 

som tvingar fram en transformation av jaget. Då människan inte längre kan vara den person 

som hon tycker sig vara, kan ett självförverkligande inte äga rum. Eriksson (1994) menar att 

människan då kan uppleva ett hot mot sin existens och en förlust av sitt innersta väsen.  

 

I resultatet visar det sig att den långvariga smärtan tar sig känslomässiga uttryck, vilket kan få 

negativa konsekvenser för personens nära relationer. Det här tar även Lavie-Ajayi, Almog 

och Krumar-Nevo (2012) upp i en studie där de framhåller att föräldrar som lever med smärta 

upplever en rädsla över att inte kunna tillgodose sina barns behov. Det kan vara i situationer 

där de inte kan lyfta upp sina barn på grund av smärtan eller ens sitta nära och gosa då även 

det gör ont. Det här menar Lavie-Ajayi et al. (2012) kan skapa känslor av förtvivlan hos 

föräldrarna som oroar sig för hur barnen påverkas. Thomas (2000) påvisar att smärtan gör 

personer distanserade och isolerade från andra människor i sin omvärld, till och med från 

familjemedlemmar. Thomas (2000) menar att personerna upplever att de inte längre har så 

mycket gemensamt med andra och att de inte passar in. Enligt Thomas (2000) har personer 

med långvarig smärta svårt att vara ärliga och autentiska i sina relationer då ingen är 

intresserad av att lyssna på någon som har ont, och oftast förväntar de sig inte heller någon 

sympati från andra.  

 

Resultatet visar att många med långvarig smärta förlorar den sociala gemenskap de tidigare 

haft tillgång till. För flertalet är det svårt att överhuvudtaget röra sig utanför hemmet, vilket 

leder till att de känner sig isolerade och ensamma. I Erikssons (1994) teori framkommer det 

att ensamhet kan upplevas olika beroende på personens tidigare vanor och känsla av mening. 

För de människor som tidigare funnit mening i sociala sammanhang kan lidandet uppstå i 

förlusten av en social position. Andra kanske har funnit mening i känslan av frihet och 

förmågan att tillgodose sina egna behov. Eriksson (1994) menar att lidandet då kan bestå av 

en ensamhet som framkallar känslor av att inte vara förstådd av andra, och att ingen kan sörja 

för ens längtan eller behov. Enligt Erikssons (1994) uppstår den svåra ensamheten då 

människan upplever att hon fråntas någonting som hon ägt. Det är den ensamheten som blir 

outhärdlig och upplevs som ett döende (ibid.).  
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I resultatet framkommer det att förluster av tidigare förmågor leder till begränsningar i det 

dagliga livet vilket gör att sysslor som tidigare tillhörde vardagsrutinen, nu upplevs som 

krävande. Att sova, vila och sköta sin hygien är oumbärliga behov för människan och 

Eriksson (1994) anser att det hör till människans natur att tillgodose sina mest grundläggande 

behov. En människa som inte klarar av att tillgodose sina egna behov anses vara en lidande 

människan. Enligt Eriksson (1994) riskerar en lidande människa att uppleva sig som en 

ofullkomlig människa som inte är hel i sig själv. I lidandet finns en saknad över att någonting 

har tagits ifrån en, att någonting som tidigare fanns är förlorat eller på väg att förloras (ibid.). 

Resultatet visar även att funktionsnedsättningarna leder till ett beroende av andras hjälp och 

stöd, vilket upplevs som svårt att acceptera. Lavie-Ajayi et al. (2012) menar att personer med 

långvarig smärta upplever att de har blivit till en börda för sina närstående när de inte längre 

klarar av att uppfylla den roll de tidigare haft i familjen.  

 

I resultatet går det att utläsa att det främst är kvinnor som tar upp att hushållsarbetet blir 

lidande på grund av fysiska begränsningar. I en svensk studie av Ahlgren, Malmgren Olsson 

och Brulin (2012) fäster de uppmärksamheten på genus och genusskillnader beträffande 

hushållsarbete och yrkesarbete. Ahlgren et al. (2012) bygger sitt resultat på 1373 deltagare 

och redovisar att det finns en obalans i hur mycket kvinnor respektive män utför av 

hushållsarbetet i hemmet. Enligt Ahlgren et al. (2012) framkommer det att kvinnor i Sverige 

har en högre total arbetsbelastning än män, eftersom kvinnor tar mer ansvar över 

hushållsarbete samtidigt som de yrkesarbetar. Kvinnorna som ingick i Ahlgrens et al. (2012) 

studie visade sig även ha större prevalens av nacke-, axlar och nedre ryggsmärta än de 

manliga deltagarna i studien. Vidare menar Ahlgren et al. (2012) att en hög arbetsbelastning 

vad det gäller hushållsarbete, sammantaget med litet inflytande över sin arbetssituation, ökar 

risken för ländryggsbesvär och emotionell utmattning hos kvinnor. 

 

Resultatet visar att personer i arbetsför ålder uttrycker frustration och en oro över att inte 

kunna arbeta och försörja sin familj. Enligt Kemler och Furnée (2002) finns det en betydande 

inkomstminskning hos personer som lider av långvarig smärta då de ofta har nedsatt 

arbetsförmåga som leder till sjukfrånvaro. Kemler och Furnée (2002) uppskattar att mannen 

ofta står för huvudparten av familjens inkomster. Vidare menar Kemler och Furnée (2002) att 

då mannen i familjen är sjukskriven leder det till en drastisk försämring av familjens 

ekonomi. 
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Kategorin förlust av arbete och försämrad ekonomi i resultatet bygger på en studie 

genomförd i Storbritannien (Walker et al., 2006) respektive en studie genomförd i Sverige 

(Lönnstedt, 2011). Enligt Breivik et al. (2006) påverkar länders olika hälso- och 

sjukvårdsystem och välfärdsystem möjligheterna för personer med långvarig smärta att arbeta 

och försörja sig. Breivik et al. (2006) bedömer att personer med långvarig smärta i Sverige 

oftare får förändrade arbetsuppgifter eller ett annat arbete, jämfört med personer med 

långvarig smärta i Storbritannien. Svårigheter att få förändrade arbetsuppgifter eller annat 

arbete kan var en delförklaring till det missnöje som framkommer i den brittiska studien över 

arbetsgivarnas bristfälliga insatser för att öka möjligheterna för personer med långvarig 

smärta att stanna kvar på sina arbetsplatser. Något missnöje över arbetsgivarnas insatser 

framkommer inte i studien genomförd i Sverige. I den brittiska studien visar det sig även att 

vissa personer ljuger om sin hälsostatus för att kunna arbeta. Enligt SBU (2003) har 

Storbritannien ett regelverk för ersättning vid sjukfrånvaro som innebär att en sjukfrånvaro 

kan pågå maximalt i 28 veckor. SBU (2003) klargör att det i Sverige saknas en bortre gräns 

för hur långt ett sjukfall kan bli. Vidare redovisar SBU (2003) att Storbritannien har enhetliga 

pensionsbelopp vid sjukpensionering till skillnad från Sverige där ersättningarna är 

inkomstrelaterade. De här olikheterna länderna emellan, beträffande ersättning vid sjukdom, 

kan vara en del av förklaringen till varför vissa personer ljuger för arbetsgivarna om sin 

hälsostatus i den brittiska studien. Det skulle kunna leda till att personer med långvarig 

smärta i Storbritannien upplever en större ekonomisk press än personer med långvarig smärta 

i Sverige. 

 

De Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen, Reneman (2011) sätter arbete i samband med flera 

positiva motivationsfaktorer utöver arbete som inkomstkälla. Studien undersöker varför vissa 

personer med långvarig smärta väljer att stanna kvar på sina arbeten. De Vries et al. (2011) 

framhäver att ett arbete skapar utrymme för självuppfyllelse, bekräftelse, uppskattning och 

känslan av att vara en produktiv samhällsmedborgare. Ett arbete erbjuder även en social 

position där personer med ett yrke per automatik blir en del av samhällsnormen. Enligt De 

Vries et al. (2011) kan arbetet liknas vid en sorts terapi som förser personerna med en 

struktur i vardagen, ny energi och ger tillfällig distraktion från smärtan. Vidare menar De 

Vries et al. (2011) att arbetet kan bidra till ett socialt kontaktnät och öka känslan av 

självrespekt.  
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Vårdlidande 

I resultatet uttrycker personerna att de har förlorat hoppet om en framtid utan smärta och en 

del känner sig övergivna av hälso- och sjukvården. Det kan tolkas som ett vårdlidande då 

personerna upplever att vårdpersonalen på smärtklinikerna ser patienterna som hopplösa fall 

och att de har gett upp hoppet om att kunna lindra lidandet. Eriksson (1994) menar att ett 

vårdlidande kan uppstå då vårdpersonalen inte förmår möta en patient i lidandet och inte 

vågar dela hopplösheten eller lyckas förmedla en känsla av hopp till patienten. Att vara 

medmänniska i lidandet innebär att förmedla känslor av att man finns i närheten och inte 

tänker överge patienten (ibid.). Att patienter kan uppleva sig övergivna av hälso- och 

sjukvården påvisas även i en norsk studie av Haugli, Strand och Finset (2004). Haugli et al. 

(2004) menar att symtom och ohälsoproblem erkänns som giltiga av hälso- och sjukvården 

endast i de fall en diagnos är tydlig. Enligt Haugli et al. (2004) finns det ett antagande hos 

sjukvården att ett ohälsotillstånd antingen är fysiskt eller psykiskt, vilket kan leda till en 

spänning i relationen mellan läkare och patienter. När läkaren inte hittar några objektiva 

kriterier för att förklara patientens symtom, tolkas ofta symtomen ha ett psykologiskt 

ursprung. Vidare menar Haugli et al. (2004) att patienter kan uppleva sig missförstådda eller 

ignorerade i mötet med läkare, vilket gör att oklarheter uppstår vad gäller rekommendationer 

och behandling. 

 

I resultatet framkommer det att personer med långvarig smärta ofta blir ifrågasatta och många 

upplever att familj, vänner och sjukvårdpersonalen misstror deras smärtupplevelse. Eriksson 

(1994) förklarar att vårdlidande innebär att patientens värdighet och hennes värde som 

människa kränks. Patienten behöver bli sedd, bekräftad och få lov att ta plats. Om patienten 

inte bekräftas ger det upphov till mer lidande i form av känslor av skuld, skam och förtvivlan 

(ibid.). Ett flertal studier bekräftar att det inte är ovanligt att familj, vänner och vårdpersonal 

misstror individens smärtupplevelse (Dewar, White, Posade & Dillon, 2003; Glenton, 2003; 

Lavie-Ajayi et al., 2012; Thomas, 2000; Toye & Barker, 2012). Deltagarna i ovan nämnda 

studier uttrycker en önskan om ett mer synligt handikapp eller en längtan efter en diagnos för 

att öka andras förståelse för deras smärta. De beskriver hur andra förnekar deras smärta eller 

anklagar dem för att fejka eller överdriva. Flera uttrycker en besvikelse över att inte erhålla 

stöd från den närmaste kretsen (Dewar, White, Posade & Dillon, 2003; Glenton, 2003; Lavie-

Ajayi et al., 2012; Thomas, 2000; Toye & Barker, 2012). Dewar et al. (2003) och Toye och 

Barker (2012) beskriver att många smärtpatienter upplever att de har blivit bemötta med 

oacceptabla attityder och beteenden i mötet med läkare. Smärtpatienterna anser att läkarna 
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saknar empati och förståelse. Vidare påvisar Dewar et al. (2003) och Toye och Barker (2012) 

att flertalet smärtpatienter upplever sig bli ifrågasatta, avfärdade och att de inte blir tagna på 

allvar eller ens undersökta. Läkarens ointresse av deras smärtupplevelse föder skuldkänslor 

hos patienterna som upplever att de upptar läkarens tid i onödan (ibid.).  

 

Resultatet visar att smärtstillande läkemedel ses som en nödvändighet för att klara av 

aktiviteter i det dagliga livet. Samtidigt framkommer det att användandet läkemedel ger 

upphov till känslor av rädsla och osäkerhet beträffande beroende och biverkningar. Många 

beskriver att de inte känner sig nöjda med sin läkemedelsbehandling men att det inte finns 

utrymme eller ömsesidigt intresse att diskutera sin behandling med sjukvården. Liknande 

resultat påvisas även i en annan studie (Budge, Carryer & Boddy, 2012), där det framkommer 

att det finns en osäkerhet och okunskap när det gäller läkemedel trots att smärtan begränsar 

livet för många. Budge et al. (2012) betonar vikten av att anpassa vården efter individen, 

fråga personen om deras smärta, lyssna och bekräfta verkligheten av smärtupplevelsen 

tillsammans med dess inverkan på det dagliga livet. Vidare menar Budge et al. (2012) att det 

är viktigt att tillhandahålla utbildning, uppmuntran och stöd beträffande olika 

behandlingsalternativ. På liknande vis påpekar Eriksson (1994) att en värdig vård alltid är en 

individuellt anpassad vård där den unika personen blir sedd och bekräftad. I de fall 

individuell vård inte är möjlig riskerar patienten att utsättas för utebliven eller så kallad icke-

vård. Eriksson (1994) anser att det finns många former av icke-vård och att det sträcker sig 

från mindre felsteg till direkt vanvård, men innebär alltid en kränkning av människans 

värdighet och en maktutövning över någon i en svagare position. En patient befinner sig i en 

sårbar position med anspråk som behöver tillgodoses. Enligt Eriksson (1994) mynnar icke-

vård ur en bristande förmåga att bedöma och bemöta patientens behov.  

Försoning 

Resultatet visar att personerna har funnit olika sätt att anpassa sig till ett liv med smärta och 

på så vis lindra sitt lidande. Många har fått ökad kroppskännedom och känner av sina gränser 

bättre än innan, vilket gör att de väljer aktiviteter efter hur de upplever kroppen. I en studie av 

Osborn och Smith (2006) framkommer det att personer med långvarig smärta behöver hjälp 

att lära sig acceptera sin kropps gränser och integrera den smärtsamma kroppen i sin 

självbild. Osborn och Smith (2006) menar att långvarig smärta påverkar självkänslan negativ 

över tid, men att en person som har accepterat den smärtsamma kroppen har större möjlighet 

att återfå en god självkänsla och en sammanhållen självbild.  
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I resultatet visar det sig att för många som lever med smärta förändras inställningen till livet, 

och flera finner nytt värde i vardagens små händelser. De personer som intar en positiv attityd 

upplever att det är lättare att leva med och hantera livet med långvarig smärta. West, 

Buettner, Stewart, Foster och Usher (2012a) framhäver att människor som har en positiv 

attityd oavsett vad som inträffar i livet är mer benägna att effektivt hantera sin smärta och 

mår bättre psykiskt. Eriksson (1994) menar att om en människa inte kan förändra 

omständigheterna av sitt lidande, så måste hon förändra sin inställning till omständigheterna. 

En förändrad inställning kan bidra till ett nytt perspektiv på situationen och leda till en 

försoning, trots att de konkreta omständigheterna inte har förändrats. Vidare förklarar 

Eriksson (1994) att en försoning av sin livssituation är en rörelse framåt mot lusten, 

livsglädjen och en mening med lidandet och livet. Eriksson (1994) menar att försoningen 

innebär att den lidande människan har skapat ett nytt liv utifrån nuvarande förutsättningar och 

på så vis lagt sitt tidigare liv bakom sig. Människan skapar en ny helhet som inkluderar det 

onda och på så vis genereras en ny mening med livet och lidandet (ibid.). 

 

I resultatet framkommer det hur betydelsefullt det är att få stöd från familj, nära vänner och 

vårdpersonal för att orka leva med smärtan. Familjens betydelse framhålls i en studie av West 

et al. (2012a) där de påpekar att vården av personer med långvarig smärta borde inbegripa 

familjen i större omfattning. West et al. (2012a) anser att familjen kan utgöra en värdefull 

tillgång i planeringen och genomförandet av omvårdnaden. Haugli et al. (2004) bekräftar att 

vårdpersonalen kan utgöra ett viktigt stöd för personer som lever med smärta. Enligt Haugli 

et al. (2004) är det nödvändigt att vårdpersonalen planerar omvårdnaden utifrån ett 

personcentrerat perspektiv. Haugli et al. (2004) menar att det är essentiellt att patienten är 

delaktig och blir bekräftad i utformningen av omvårdnaden. Eriksson (1994) anser att 

förutsättningen för att lidandet ska leda till försoning är att lidandet blir bekräftat av en annan 

människa som är värdig förtroendet. Bekräftelse av lidandet innebär att förmedla tillit, 

trygghet och bjuda in till samtal eller enkel tystnad. Vidare menar Eriksson (1994) att mötet 

utgör en tröst som med hjälp av en kravlös gemenskap erbjuder den lidande människan att 

vara sig själv. En bekräftande blick, en beröring eller med några vänliga ord kan bli början på 

en inre förvandling (ibid.). 
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Metoddiskussion 

För att besvara syftet i studien hade det även varit lämpligt att genomföra en intervjustudie. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att i den kvalitativa forskningen har forskaren en 

möjlighet att skapa en öppen interaktion med informanten. Vid intervjuer får forskaren en 

närhet till informanten och kan på så sätt sträva efter att få en helhetsbild av informantens 

livssituation (ibid.). En litteraturstudie har inte samma närhet till källan men då en 

intervjustudie ansågs för tidskrävande uteslöts den möjligheten.  

 

Få databaser har använts vid datainsamlingen. Det kan inte uteslutas att annat användbart 

material missades i den begränsade databassökningen. Studien omfattar vetenskapliga artiklar 

med vuxna deltagare från 19 år och uppåt. Anledningen till att 19 år användes som 

avgränsning är att databaserna, som valdes för datainsamlingen, har indikerat sitt material 

med 19 år eller äldre som gräns för vuxna. Endast artiklar publicerade på engelska 

inkluderades i studien. Möjligtvis hade andra resultat framkommit om litteratursökningen 

utvidgats till att inkludera artiklar publicerade på svenska. Emellertid publicerar många 

svenska forskare sina studier på engelska. Då engelska språket inte är vårt modersmål finns 

det en risk för feltolkningar av vissa engelska ord och begrepp. För att minimera risken för 

feltolkningar användes ordlexikon och innebörden i ord och begrepp diskuterades. 

Litteraturstudiens material har i helhet lästs igenom upprepade gånger var för sig och 

diskuterats kontinuerligt under arbetets gång. På så vis har flera tankar, idéer och 

infallsvinklar blivit tydliga som sedan använts i bearbetningen av materialet.  

 

Vid granskning av litteraturen uppmärksammades oklarheter beträffande vissa delfrågor i 

granskningsprotokollet utformat av Olsson och Sörensen (2011). Delfrågorna valde att 

strykas eftersom de inte ansågs indikera en högre kvalitet på studierna som granskades. 

Delfrågor som ströks var angående triangulering och frågan huruvida det finns patienter med 

lungcancerdiagnos. Triangulering bedömdes inte vara ett nödvändigt kriterium för en väl 

utförd kvalitativ studie, som behandlar personers upplevelse av smärta. Att använda sig av 

metod- eller forskningstriangulering ansågs istället vara fördelaktigt när observationer är 

nödvändiga eller om det gäller ett ämnesområde som tillfaller flera yrkeskategorier eller 

kontexter. Frågan om patienter med lungcancerdiagnos ansågs irrelevant för litteraturstudiens 

syfte. Kvalitetsgranskningen av studierna resulterade i höga kvalitetspoäng, och flertalet 
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studier erhöll högsta poäng. Det går inte att utesluta möjligheten att mer erfarenhet av kritisk 

granskning hade resulterat i lägre kvalitetspoäng. 

 

Hälften av artiklarna som studiens resultat bygger på, kommer från forskning utförd i 

Sverige. Då fem av tio resultatartiklar bygger på forskning som har genomförts i Sverige 

skulle resultatet kunna anses som överförbart till svenska förhållanden. En av 

resultatartiklarna är genomförd i USA. Enligt Simon (2012) är tillgången till smärtbehandling 

inte lika för alla i USA:s befolkning. Simon (2012) menar att sårbara grupper som har sämre 

tillgång till smärtbehandling är till exempel personer som är låginkomsttagare, lågutbildade 

och de som har engelska som andraspråk. Resultatartikeln genomförd i USA har inte valt att 

redovisa för skillnader i tillgänglighet till smärtbehandling mellan socioekonomiska grupper 

och olika etniciteter, vilket är orsaken till att den här litteraturstudien inte diskuterar 

ovanstående skillnader.  

 

Som teoretisk referensram var Erikssons (1994) teori om den lidande människan användbar i 

delar av resultatdiskussionen. Erikssons (1994) teori upplevdes som generell och öppen för 

tolkningar vilket skapade möjligheter att integrera teorin på många områden i 

litteraturstudien. Samtidigt gjorde teorins generaliserbarhet det svårt att integrera teorin inom 

mer specifika frågor såsom betydelsen av arbete och ekonomi för personer med långvarig 

smärta. 

Slutsats 

Livet med långvarig smärta påverkar ofta livssituationen negativt med fysiska, emotionella, 

sociala och ekonomiska problem. En tydlig konsekvens av att leva med långvarig smärta är 

upplevelsen av att ha förlorat någonting som tidigare var en självklar del av livet. Smärtan 

leder till känslor av att ha förlorat kontrollen över sin kropp, sina känslor, sin livssituation 

och framtid. Det dagliga livet begränsas genom förluster av fysiska förmågor vilket skapar ett 

beroende av andras stöd och hjälp. Det är vanligt att personer med långvarig smärta upplever 

sig bli överväldigade av känslor såsom nedstämdhet, förtvivlan, irritation och ångest. Då 

smärtan tar sig känslomässiga uttryck utsätts ofta nära relationer för prövning. Smärtan 

begränsar även möjligheten att delta i sociala aktiviteter, vilket kan generera känslor av att 

vara annorlunda, ensam och isolerad. Personer med långvarig smärta lider ofta av 

ekonomiska förluster på grund av minskad eller förlorad arbetsförmåga, vilket för många 
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leder till en oro över sin egen och sin familjs försörjning i framtiden. För att hantera det 

dagliga livet med långvarig smärta anpassar många sin livsstil efter smärtan. En förändrad 

inställning till sin livssituation kan hjälpa personer med långvarig smärta att finna en ny 

mening med tillvaron.  

 

Långvarig smärta är ett svårbehandlat tillstånd som ofta kan vara osynligt för hälso- och 

sjukvården och andra personer i ens omgivning. För personer med långvarig smärta är det 

viktigt att bli betrodda och bekräftade i sin smärtupplevelse. Omgivningen i form av familj, 

vänner och sjukvårdspersonal kan utgöra ett viktigt stöd för personer som lever med smärta. 

 

Kunskap om hur olika patienter i hälso- och sjukvården upplever och hanterar sin smärta kan 

öka sjuksköterskans möjligheter att bekräfta och stödja patienter som lever med långvarig 

smärta. Det är oroväckande att ett flertal patienter med långvarig smärta har upplevelser av 

att ha blivit illa bemötta av vårdpersonal, vilket kan motivera mer forskning om 

smärtpatienters erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården. Vidare forskning kan även 

beröra sjukvårdspersonalens attityder och kunskaper kring smärta, smärtbedömning och 

smärtbehandling för att identifiera eventuella samband mellan smärtpatienters upplevelse av 

att bli illa bemötta och sjukvårdspersonalens eventuella kunskapsbrister inom detta område.  

Självständighet  

Databassökningarna genomfördes var för sig och sammanfördes sedan till ett gemensamt 

sökresultat. Urvalet av studierna gjordes gemensamt såväl som granskningen av artiklarna. 

Bakgrundsavsnittet delades först upp och skrevs sedan ihop gemensamt. Metodavsnittet har i 

huvudsak skrivits av Jessica. Avsnitten resultat och diskussion delades först upp och 

sammanfördes sedan gemensamt. Jessica har ansvarat för tabeller över databassökning, 

bedömningsprotokoll och artikelredovisning. Tillsammans gjordes tabellen över 

innehållsanalysen. Referenslistan skrevs gemensamt.  
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökordskombinationer och sökträffar i databasen Cinahl, 2013-10-28. 

Sökordskombinationer Begränsningar Träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** Urval 4 **** 

Chronic pain AND 
Qualitative studies 

Publicerings-
datum: 2003-
2013; Engelska; 
Peer Reviewed; 
Åldersgrupper: 
Alla vuxna 

162 51 39 21 8 

Chronic pain AND  
Life experiences 

Publicerings-
datum: 2003-
2013; Engelska; 
Peer Reviewed; 
Åldersgrupper: 
Alla vuxna 

29 1 1 0 0 

Chronic pain AND 
Patient attitudes 

Publicerings-
datum: 2003-
2013; Engelska; 
Peer Reviewed; 
Åldersgrupper: 
Alla vuxna 

85 2 1 0 0 

* titlar och abstrakt lästes; ** lästes i sin helhet, *** kvalitetsgranskades, **** resultatartiklar 

 

 

Sökordskombinationer och sökträffar i databasen Medline, 2013-10-30. 

Sökordskombinationer Begränsningar Träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** Urval 4 **** 

Chronic pain OR Pain 
AND Qualitative 
research 

Publicerings-
datum: 2003-
2013; Engelska; 
Åldersgrupper: 
Alla vuxna: 19+ 
år 

268 4 3 2 0 

Chronic pain OR Pain 
AND Life change events 

Publicerings-
datum: 2003-
2013; Engelska; 
Åldersgrupper: 
Alla vuxna: 19+ 
år 

109 1 1 1 1 

* titlar och abstrakt lästes; ** lästes i sin helhet; *** kvalitetsgranskades, **** resultatartiklar 
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Bilaga 2 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Syfte Metod/Design Urval Resultat Kvalitet 
Afrell et al. 2007 
Sverige 

Living with a body in 
pain: between 
acceptance and denial 

Att beskriva hur 
personer med 
långvarig muskel och 
ledvärk relaterar till 
sin värkande kropp. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades 
verbatim. Materialet 
analyserades med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk ansats. 
 

n = 20 
13 kvinnor 
7 män 
 
Medelålder: 50,5 år 
(30–72 år) 
 
Smärtlokalisering: 
muskel- och ledvärk 

Patienterna med 
långvarig smärta 
befann sig på en skala 
mellan acceptans och 
avvisande av den 
smärtsamma kroppen. 
Kroppsmedvetenhet 
och tillit till sin egen 
kropp kan ha betydelse 
för acceptans av 
kroppen såväl som 
livssituationen. 

100 procent 

Campbell et al. 
2007 
Storbritannien  
 

”Nobody likes a back 
bore”: exploring lay 
perspectives of 
chronic pain: 
revealing the hidden 
voices of nonservice 
users 

Att utforska hur det är 
att leva med långvarig 
smärta med hjälp av 
utsagor från ett urval 
av personer som 
enbart har kontakt 
med öppenvården. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades. 
Materialet analyserades 
med tematisk 
innehållsanalys. 

n = 12 
9 kvinnor 
3 män 
 
Medelålder: ej angivet 
(36–66 år) 
 
Smärtlokalisering: 
övervägande nedre 
ryggsmärta 

Deltagarna uttryckte en 
vilja att hantera 
smärtan men upplevde 
att de inte fick 
tillräckligt med stöd. 
Vårdgivare måste bli 
bättre på att hjälpa 
personer med långvarig 
smärta att lyckas 
hantera och acceptera 
sin smärta. 

95 procent 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod/Design Urval Resultat Kvalitet 
Fisher et al. 2007 
USA 

Chronic pain and 
occupation: an 
exploration of the 
lived experience 

Att utforska hur 
personer med 
långvarig smärta 
upplever aktiviteter i 
dagliga livet. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades 
verbatim. Studien 
genomfördes med 
fenomenologisk 
forskningsdesign. 
Materialet analyserades 
med tematisk 
innehållsanalys. 

n = 13 
9 kvinnor 
4 män 
 
Medelålder: ej angivet 
(35–87 år) 
 
Smärtlokalisering: 
rygg-/nacke, 
huvudvärk, höft, 
extremiteter, leder 

Långvarig smärta kan 
påverka en människas 
hela liv, inklusive 
möjligheten att utföra 
dagliga aktiviteter. En 
person med långvarig 
smärta kan uppleva 
emotionella och 
psykologiska problem. 
Personerna ansåg att 
delta i meningsfulla 
aktiviteter gav lindring 
av smärtan. 

93 procent 

Hensing et al. 2007 
Sverige 

Experienced 
dilemmas of 
everyday life in 
chronic neuropathic 
pain patients: results 
from a critical 
incident study 

Att utforska upplevda 
dilemman vid 
långvarig neuropatisk 
smärta, i syfte att 
förbättra vård och 
rehabilitering. 

Intervjuer med 
fenomenologisk ansats 
som bandades och 
transkriberades 
verbatim. Materialet 
analyserades med 
manifest och latent 
innehållsanalys. 

n = 39 
23 kvinnor 
16 män 
 
Medelålder: ej angivet 
(25–80 år) 
 
Smärtlokalisering: 
neuropatisk smärta som 
följd av operation, 
trauma eller stroke 

Resultatet identifierade 
ett brett spektrum av 
dilemman, oroligheter 
och konsekvenser som 
påverkade deltagarnas 
vardag. Majoriteten av 
deltagarna använde 
aktivitetsorienterade 
strategier för att 
hantera smärtan  

95 procent 

Lönnstedt et al. 
2011 
Sverige 

Living with long-
lasting pain: patients’ 
experiences of 
neuropathic pain 

Att beskriva 
personers upplevelse 
av att leva med 
neuropatisk smärta. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades 
verbatim. Materialet 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

n = 11 
7 kvinnor 
4 män 
 
Medelålder: 57 år (29–
67 år) 
 
Smärtlokalisering: 
neuropatisk smärta 

Resultatet visar på 
vikten av att bli bemött 
med empati och en 
positiv attityd av hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
Känslor av ensamhet 
och sårbarhet uppstod 
när patienterna inte 
möttes med förtroende. 

100 procent 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod/Design Urval Resultat Kvalitet 
Miles et al. 2005 
Storbritannien  

Managing constraint: 
the experience of 
people with chronic 
pain 

Att beskriva 
personers upplevelse 
av långvarig smärta. 

Öppna intervjufrågor 
som utgick från 
grundad teori-metoden. 
Intervjuerna bandades, 
transkriberades 
verbatim och 
analyserades med 
konstant komparativ 
metod.  

n = 29 
20 kvinnor 
9 män 
 
Medelålder: 55,6 år 
(21–84 år) 
 
Smärtlokalisering: 
nedre delen av ryggen 
och/eller ben, ben, 
huvudvärk, nacke, 
bröst 

De begränsningar som 
smärtan orsakar upptog 
oftast mer fokus för 
personerna än den 
enskilda smärtan i sig. 
En önskan att behålla 
sin tidigare ”normala” 
livsstil kan ligga 
bakom personers 
användning av 
copingstrategier som 
förvärrar 
smärtintensitet och 
ökar smärtrelaterade 
funktionshinder. 

98 procent 

Persson et al. 2011 
Sverige 

Defying aches and 
revaluating daily 
doing: occupational 
perspectives on 
adjusting to chronic 
pain 

Att undersöka hur 
personer med 
långvarig smärta 
upplever dagliga 
aktiviteter, med 
speciellt fokus på 
anpassning till smärta 
och förändring av 
livsvillkor för att 
klara av smärtan och 
bibehålla 
välbefinnandet. 

Djupintervjuer med 
narrativ struktur. 
Intervjuerna bandades, 
transkriberades 
verbatim och 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

n = 12 
7 kvinnor 
5 män 
 
Medelålder: 54 år (42–
71 år) 
 
Smärtlokalisering: 
regional och 
generaliserad smärta 

Sammantaget med en 
sorg över att överge 
jobb och sociala 
nätverk hanterade 
deltagarna sina 
aktiviteter i det dagliga 
livet på ett sätt som 
öppnade upp för fantasi 
och improvisation samt 
ett värdesättande av 
immateriellt och 
altruistiskt 
förhållningssätt. 

100 procent 

Skjutar et al. 2010 
Sverige 

Adapt, discover and 
engage: a qualitative 
interview study with 
patients living with 
chronic pain 

Att utveckla 
förståelsen av behov 
relaterade till 
behandlingen av 
långvarig smärta, 
genom att beskriva 
personers upplevelse 
av att leva med 
långvarig smärta. 

Intervjuer som inleddes 
med en huvudfråga 
samt öppna 
uppföljningsfrågor. 
Intervjuerna bandades 
och transkriberade 
verbatim. Materialet 
analyserades med 
tematisk 
innehållsanalys. 

n = 11 
7 kvinnor 
4 män 
 
Medelålder: 38 år (22–
50 år) 
 
Smärtlokalisering: 
muskel- och ledsmärta 

Deltagarna upplevde 
inre behov, samt behov 
som endast kunde 
tillgodoses genom 
interaktion med 
omgivningen. En del av 
de upplevda behoven är 
motstridiga och kan 
därför skapa en inre 
konflikt. 

100 procent 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod/Design Urval Resultat Kvalitet 
Snelgrove et al. 
2009 
Storbritannien 
 

An interpretative 
phenomenological 
analysis of living 
with chronic low 
back pain 

Att utöka nuvarande 
kunskap om långvarig 
nedre ryggsmärta 
genom att ge en 
detaljerad och 
kontextualiserad 
redogörelse för 
personers upplevelse. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades. 
Materialet analyserades 
upprepade gånger med 
ansatsen att erhålla ett 
inifrånperspektiv.  

n = 10 
7 kvinnor 
3 män 
 
Medelålder: ej angivet 
(39–66 år) 
 
Smärtlokalisering: 
nedre ryggsmärta 

Deltagarna utgick från 
en biomedicinsk 
förståelse för sin 
smärta. Långvarig 
smärta är ett komplext 
tillstånd vilket gör det 
nödvändigt med ett 
multidisciplinärt och 
personcentrerat 
förhållningssätt. 

95 procent 

Walker et al. 2006 
Storbritannien 
 

The experience of 
chronic back pain: 
accounts of loss in 
those seeking help 
from pain clinics 

Att utforska 
upplevelsen av 
långvarig ryggsmärta 
hos personer som 
söker hjälp på 
smärtklinik.  

Intervjuer med narrativ 
ansats som bandades 
samtidigt som 
fältanteckningar 
gjordes. Studien 
genomfördes med 
tolkande 
fenomenologisk 
design. 

n = 20 
12 män 
8 kvinnor 
 
Medelålder: ej angivet 
(28–79 år) 
 
Smärtlokalisering: 
ryggsmärta 

Olika former av 
förluster framkom som 
huvudtema i studien. 
Personer i arbetsför 
ålder uttryckte 
svårigheter med att 
hantera materiella 
förluster i samband 
med ryggsmärta.  

98 procent 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll 

 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas / 
Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat 
 

    

Frågeställning besvarad Nej 
 

Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God 
 

 

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
 

    

Överenstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 p) p p p p 
    p 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 %    Grad 
Grad III: 60 %     
     
Titel     
Författare     
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

The pain had got out of 
control and governed their 
lives (Hensing et al., 2007, 
s. 152). 

Smärtan var utom 
kontroll och styrde 
deras liv 

Smärtupplevelse Smärtan som ett hot Smärtans obevekliga natur Förlust 

Reliance on others to help 
them live their lives was 
difficult for participants 
and represented an 
unwelcome change. 
(Campbell & Cramb, 
2008. s. 385). 

Beroendet av andra är 
svårt och en 
ovälkommen 
förändring 

Beroende av andra Förlust av 
självständighet 

Identiteten utmanas Förlust 

I´m clumsy, I can´t do my 
daily tasks, clean around, 
my house is slowly, you 
know, I can´t do anything 
and it drives me crazy, 
because you know I used 
to be so house proud 
(Snelgrove & Liossi, 
2009, s. 742)  

Jag kan inte göra mina 
dagliga sysslor, städa, 
det gör mig galen, jag 
brukade vara stolt över 
hemmet  

Fysiska förmågor 
 

Förlust av tidigare 
förmågor 

Begränsningar i det dagliga 
livet 
 

Förlust 
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Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Participants were worried 
and anxious about their 
ability to work in the 
future and their present 
financial situation 
(Lönnstedt et al., 2011, s. 
472). 

Deltagarna var oroliga 
över arbetsmöjligheter i 
framtiden och den 
nuvarande ekonomiska 
situationen  

Arbete och 
ekonomi 

Förlust av arbete och 
försämrad ekonomi 

Begränsningar i det dagliga livet. Förlust 

Body and mind were 
somewhat in conflict with 
each other, and 
participants were 
constantly weighing the 
consequences of their 
actions (Skjutar & 
Müllersdorf, 2010, s. 257).  

Kroppen och sinnet var 
i konflikt. Deltagarna 
fick väga 
konsekvenserna av sina 
handlingar. 
 

Att inse sina 
begränsningar 
 

Mental hantering 
 

Att anpassa sig till ett liv med smärta. Möjligheter 

 


