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SAMMANFATTNING 
Smärta är det vanligaste symtomet som individer söker medicinsk hjälp för. Ökas kunskapen 
om hur personer hanterar sin långvariga smärta i det dagliga livet förbättras också hälso- och 
sjukvårdspersonalens möjlighet att ge stöd och råd. Smärta är en obehaglig sensorisk och 
emotionell upplevelse i samband med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i 
termer av sådan skada. Långvarig smärta handlar om icke-maligna tillstånd då smärta 
upplevts i minst tre månader alternativt sex månader. Syftet med studien var att belysa hur 
personer upplever långvarig smärta. Metoden som användes var en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen skedde utifrån 
Graneheim och Lundmans modell av innehållsanalys. Resultatet byggde på fyra kategorier: 
”smärtans olika ansikten”, ”hopp och förtvivlan” och ”påverkan på det sociala livet” och 
”rädsla för att bli misstrodd”. Det framkom att smärta förändrade livet och påverkade 
livsstilen. Upplevelserna av långvarig smärta var unika och beskrevs på olika sätt. Kroppen 
upplevdes som en fiende och var omöjlig att kontrollera. Det fanns individer som valde att 
acceptera smärtan som en del av livet. Medan andra hade svårt att finna ro eftersom smärtan 
fanns i deras liv. Relationerna till andra blev påverkade och individerna fick skuldkänslor när 
de inte umgicks med sina familjer. Personerna upplevde ibland att de var tvungna att bevisa 
smärtan då de inte blev trodda. En slutsats som drogs av det uppkomna resultatet är att 
smärtupplevelser är subjektiva och det är endast individen själv som vet hur smärtan 
egentligen känns. Genom att lyssna på personernas beskrivningar av smärtupplevelsen går det 
att få en inblick i deras livsvärld. 
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INTRODUKTION 
 

God kunskap om långvarig smärta och medförande konsekvenser är viktigt för 
sjuksköterskan att ha eftersom det förekommer överallt inom hälso- och sjukvården. Vi anser 
att det behövs ytterligare kunskaper inom detta område för att förstå upplevelsen av långvarig 
smärta. Vallerand och Nowak (2009) påstår att smärta är det vanligaste symtomet som 
individer söker medicinsk hjälp för. Att leva med långvarig smärta kan ha en djup påverkan 
på fysiska, psykiska och sociala områden i livet (a.a.). Genom att öka kunskapen om hur 
personer hanterar sin långvariga smärta i det dagliga livet förbättras hälso- och 
sjukvårdspersonalens möjlighet att ge stöd och råd (Hensing, Sverker & Leijon, 2007).  
 

BAKGRUND 

Smärta 
International Association for the Study of Pain (2010) definierar smärta som en obehaglig 
sensorisk och emotionell upplevelse i samband med faktisk eller potentiell vävnadsskada 
eller beskrivs i termer av sådan skada. 
 
Magnusson och Mannheimer (2008) skriver att smärtsinnets uppgift är att varna kroppen för 
skada. Utan smärtsinnet skulle livet bli en fara. Smärta kan uppstå av olika stimuli som 
värme, kyla, tryck eller mekanisk skada. Långvarig smärtstimulering leder till ökade 
smärtimpulser i den retade nerven och smärtan blir mer intensiv. Tidigare erfarenheter kan 
också påverka smärtupplevelsen. Det finns olika typer av smärta som delas in beroende på 
dess uppkomstmekanism: nociceptiv smärta, neurogen smärta, idiopatisk smärta och 
psykogen smärta. Nociceptiv smärta kallas även för vävnadsskada och det uppkommer när 
någon vävnad i kroppen skadas. Inflammatoriska processer som reumatiska tillstånd och 
växande cancertumörer kan leda till långvarig nociceptiv smärta där smärtreceptorerna mer 
eller mindre ständigt signalerar smärta. Neurogen smärta orsakas av skador eller sjukdomar i 
nervsystemet. Smärtan kan komma antingen från det centrala - eller det perifera 
nervsystemet. Psykogen smärta orsakas av olika psykiska tillstånd eller sjukdomar. Andra 
delar av hjärnan som har betydelse för smärtupplevelsen kan aktiveras av denna typ av 
smärta. Smärta med oklar orsak kallas för idiopatisk och denna grupp är oftast mer utsatta då 
de inte fått någon diagnos och lätt blir misstrodda (a.a.).  

Långvarig smärta 
Enligt Jakobsson (2007) handlar långvarig smärta om icke-maligna tillstånd då smärta 
upplevts i minst tre månader alternativt sex månader. Långvarig smärta kallades tidigare för 
kronisk smärta. Det anses inte längre vara lämpligt att använda benämningen kronisk smärta 
då smärtan oftast inte är livslång. Om smärtan inte är botbar går den oftast att lindra. 
Långvarig smärta upplevs som ett obehagligt, störande och handikappande besvär för 
personer som drabbas. Den uppkommer ofta tillsammans med andra symtom. Influensen av 
smärtan kan delas in i olika områden beroende på hur de påverkar: fysiskt, psykologiskt, 
socialt samt kulturellt. De fysiska konsekvenserna av smärtan kan leda till bland annat nedsatt 
rörlighet, sömnproblem och nedsatt aptit. Vid psykologisk påverkan av smärta kan det leda 
till koncentrationssvårigheter, depression och nedstämdhet. Långvarig smärta påverkar det 
sociala nätverket, arbetssituationen och sjukvårdskonsumtionen (a.a.). 
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SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006) beskriver att en ökad förekomst av 
symtom som exempelvis depression och oro är vanligt förekommande vid långvarig smärta. 
De negativa konsekvenserna leder till en låg tillfredsställelse med livet. Långvariga smärtor 
orsakar inte bara lidande utan drabbar också samhället ekonomiskt. Ekonomiska kostnader 
omfattar dels direkta kostnader som har med vården att göra, dels indirekta kostnader som 
sjukskrivningar (a.a.).  
 
Smärtupplevelser 
Nationalencyklopedin (2010) definierar upplevelse som något den berörda parten har varit 
med om, uppfattar och värderar på ett känslomässigt plan. Werner och Strang (2003) skriver 
att smärtupplevelser är subjektiva och det är endast individen själv som vet hur smärtan 
känns. Därför går det inte att ifrågasätta beskrivningar av smärtans betydelse, karaktär och 
intensitet (a.a.).  
 
Keponen och Kielhofner (2006) påstår i sin studie att det finns få studier som har beskrivit 
upplevelsen av långvarig smärta. De studier som har gjorts har visat att personer som lever 
med långvarig smärta upplever att tiden har stannat. Fokus hamnar på den aktuella smärtan 
och det blir omöjligt att föreställa sig hur framtiden ska bli. Studierna har också visat att 
långvarig smärta hindrar rörelsefunktionen och att ansträngning ökar smärtan. Långvarig 
smärta begränsar arbete, familjeliv och aktiviteter. Upplevelser av isolering från omgivningen 
uppstår eftersom andra inte tar smärtan på allvar. Personer med långvarig smärta isolerar sig 
för att undvika negativa reaktioner från andra människor (a.a.). McHugh och Thoms (2001) 
hävdar att långvarig smärta kan ha en ödeläggande och djup påverkan på individen och dess 
familj. Individer måste ofta göra stora livsstilsförändringar för att klara av sin långvariga 
smärta. Smärtan påverkar deras förmåga att jobba och utföra dagliga hushållsarbeten (a.a.). 
SBU (2006) beskriver att svårigheten med att studera smärtupplevelser är att smärtan är en 
privat upplevelse som ingen annan har tillgång till. Det finns skillnader på hur personer med 
långvarig smärta och vårdpersonal uppfattar smärtupplevelser, särskilt för personer som lider 
av idiopatisk smärta. De olika tolkningarna kan leda till missförstånd, besvikelse och onödigt 
lidande (a.a.). McHugh och Thoms (2001) skriver att en del av de intervjuade individerna 
uttryckte att vårdpersonalen inte tog deras smärta på allvar. Rädslan av att inte veta vad som 
orsakar smärtan och att inte bli trodd orsakar mycket oro (a.a.).   
 
Almås (2002) beskriver att omgivningen har mer förståelse för smärtupplevelser om skadan 
är synlig, exempelvis vid en fraktur. Symtom som till exempel ökad puls, blekhet och 
svettning i samband med smärtan ökar trovärdigheten för smärtupplevelsen (a.a.). Stöd från 
omgivningen såsom att bli förstådd, trodd på och slippa att ständigt förklara sig är viktigt. 
Vikten av att få en förklaring, utredning och information angående sitt smärttillstånd är av 
stor betydelse (Jakobsson, 2007). Att bli misstrodd kan orsaka större lidande än själva 
smärtan. Personer med idiopatisk smärta kan känna lättnad vid fastställd diagnos även om 
diagnosen är allvarlig och att smärtan kommer att kvarstå (Almås, 2002). 
 
Almås (2002) beskriver även att toleransen av smärta är väldigt individuell. Vissa personer 
har höga krav på sig själva och låter bli att klaga. Medan andra har lättare att visa smärta och 
uttrycker detta med hela kroppen. Hur individer upplever och uttrycker sin smärta formas 
redan i barndomen då de lär sig vilka beteenden som är acceptabla i förhållande till smärta. 
Det finns skillnader i olika smärtbeteenden då några fick positiv uppmärksamhet när de 
uttryckte sin smärta medan andra fick positiv uppmärksamhet när de inte klagade (a.a.).  
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Peolsson, Hydén och Sätterlund Larsson (2000) beskriver att personers attityder gentemot sin 
smärta påverkar deras tolkningar av smärtupplevelser. Individerna reagerar inte på själva 
symtomen utan på vad de representerar, till exempel lidande. Vid tolkning av 
smärtupplevelser söks händelser och upplevelser från det förflutna (a.a.). 
 
Teoretisk referensram 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att livsvärldsperspektivet 
syftar på människors vardagsvärld, där upplevelser av smärta och erfarenheter betonas. De 
söker ett livsinnehåll och en mening i livsvärlden, det vill säga människorna finns till i 
världen genom livsvärlden och de kan aldrig komma ifrån den. Det finns tre former av 
lidande: livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Livslidande är något som alltid 
förekommer i livet och förknippas med livssituationen, till exempel smärtans följder (a.a.). 
Dahlberg (2002) beskriver vårdlidande som att bli förnekad som en lidande människa. 
Följderna blir att personerna känner sig maktlösa och tvingas stå utanför sina egna 
vårdsituationer då de inte blir sedda, hörda eller medräknade (a.a.). Dahlberg et al., (2003) 
påstår att sjukdomslidande innebär ett lidande som orsakas av sjukdom eller ohälsa. Det kan 
utformas av symtom som exempelvis smärta. Sjukdomslidande kan också ha en djupare 
innebörd då personer kan uppleva ensamhet och sårbarhet (a.a.). Eriksson (1994) menar att i 
samband med sjukdom är smärta en vanlig orsak till lidande. Relationen smärta-lidande är ett 
viktigt begrepp och genom att reducera smärta kan lidande lindras (a.a.). Dahlberg et al., 
(2003) hävdar att människor har tillgång till världen och livet genom kroppen. Förändringar i 
den subjektiva kroppen leder till att tillgången till världen och livet påverkas. Ett exempel på 
en sådan förändring är ett lidande som orsakas utav smärta (a.a.).  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur personer upplever långvarig smärta. 
 
METOD 
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka upplevelser hos personer med långvarig smärta 
valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 
beskriver att en litteraturstudie grundas på information från primärkällor till exempel 
vetenskapliga artiklar. Vidare menar Forsberg och Wengström (2008) att en litteraturstudie 
innebär att systematiskt söka, sammanställa och kritiskt granska litteraturen inom det valda 
området. Målet är att utföra en sammanställning av tidigare utförda studier. Kvalitativ ansats 
lägger tyngden på att tolka, skapa mening och förståelse av människans upplevelse (a.a). 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att kvalitativa metoder är det bästa sättet att 
beskriva människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar.   
 
Datainsamling 
Databaserna som användes för artikelsökning var PubMed och Cinahl. Forsberg och 
Wengström (2008) beskriver att PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga 
tidskriftsartiklar inom medicin och omvårdnad. Cinahl är en databas som huvudsakligen 
lägger fokus på omvårdnadsartiklar (a.a.). Sökning av artiklar påbörjades i databasen Cinahl 
och därefter i PubMed. När sökorden valdes lades fokuset på studiens syfte. Manuella 
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sökningar har gjorts i artiklarnas och böckernas referenslistor enligt Willman et al., (2006). 
De manuella sökningarna resulterade i en artikel som hittades från en artikels referenslista.  
 
Följande sökord ansågs vara lämpliga: chronic pain, persistent pain, long-term pain, 
experience, attitudes och living with pain. Alla sökord gick inte att översätta till MeSH-
termer som det var tänkt från början, istället fick en engelsk-svensk ordbok användas. En 
fritextsökning gjordes på samtliga sökord för att sedan kombineras med Booleska operatorn 
AND (Bilaga 1). Forsberg och Wengström (2008) hävdar att användning av operatorn AND 
begränsar sökningen och ger ett smalare resultat. Exempel på kombinationer som använts är 
begreppen chronic pain och experience.  
 
För att hitta artiklar som passade studien användes följande inklusionskriterier: artiklarna 
skulle ha en kvalitativ ansats, vara vetenskapligt granskade, vara skrivna på engelska 
alternativt svenska, gjorda mellan år 1990 och 2010 samt omfatta vuxna människor det vill 
säga personer över arton år. Studiens exklusionkriterium var artiklar som beskrev personers 
upplevelse av malign smärta.  
 
Vid artikelsökning gjordes inga geografiska begränsningar. Inga begränsningar gjordes heller 
gällande deltagarnas kön eller antalet som deltog i studierna.  
 
Urval 
Urvalet gjordes för att identifiera speciella kriterier som var kopplade till studiens syfte 
(Forsberg & Wengström, 2008). Det första urvalet gjordes genom att först läsa artiklarnas 
titel. Om de lät relevanta lästes artiklarnas abstrakt med fokus på studiens syfte och metod. 
Därefter skedde urval två som innebar att artiklarnas resultat lästes igenom av författarna 
tillsammans. Urval tre innebar att artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Critical Appraisal 
Skills Programme (CASP) för att stärka artiklarnas trovärdighet (Bilaga 2). CASP är ett 
protokoll för kvalitativ forskning som består av tio frågor där varje fråga besvarades med ja 
eller nej. Ett ja motsvarade tio procent medan ett nej gav noll procent. Frågornas poäng 
adderades ihop och gav ett slutresultat. Artiklar med en poängsättning som motsvarade åttio 
procent eller mer ansågs vara av god kvalitet. Sjuttio till sjuttionio procent gav en 
medelkvalitet och sextio till sextionio procent motsvarade svag kvalitet. 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes av författarna på var sitt håll. Författarna 
träffades sedan och diskuterade resultatet av granskningen. Slutresultatet blev åtta artiklar 
(Bilaga 3), vilka användes för vidare analys. 
 
Analys 
Innehållsanalysen har grundats av Krippendorff (2004) men anpassats för vårdvetenskapen av 
Graneheim och Lundman (2004). De beskriver innehållsanalysen med begreppen: 
meningsenhet, kondensering, kod, underkategori och kategori. En meningsenhet kan bestå av 
ord, meningar eller stycken av text som hör ihop med studiens syfte. Meningsenheterna 
kondenseras sedan, det vill säga att texten förkortas ytterligare men utan att tappa 
kärnbudskapet. Den kondenserade meningen ska märkas med en kod som kortfattat beskriver 
dess innehåll. Slutligen ska koderna sorteras utifrån vad de har gemensamt och skapa olika 
kategorier. Underkategorier kan användas för att underlätta indelningen och skapa kategorier 
(a.a.).  
 
Bearbetningen av analysen började med att artiklarna lästes igenom av författarna, oberoende 
av varandra. Därefter markerades meningsenheter ur artiklarnas resultatdelar med 
överstrykningspenna. De markerade meningsenheterna diskuterades och jämfördes 



 

 
 

5 

tillsammans. Resultatet blev snarlika meningsenheter som relaterade till studiens syfte. 
Analysen fortsatte med att meningsenheterna kondenserades och översattes samtidigt till 
svenska. Fortsättningsvis märktes den kondenserade meningsenheten med en kod, där hänsyn 
togs till meningsenhetens sammanhang. Koderna omvandlades till kategorier där koder med 
snarlikt innehåll föll under samma kategori. Avslutningsvis bildades fyra kategorier som 
utgjorde resultatet (Bilaga 4).  
 
RESULTAT 
 
Det analyserade materialet delades in i fyra kategorier, som var relaterade till studiens syfte.  
 
De fyra kategorierna var: 
 
• Smärtans olika ansikten. 
• Hopp och förtvivlan. 
• Påverkan på det sociala livet  
• Rädsla för att bli misstrodd. 
 
Under kategorin ”Smärtans olika ansikten” finns beskrivningar på hur smärtan kan påverka 
personer psykiskt och fysiskt. Kategorin ”Hopp och förtvivlan” tar upp hur personer med 
långvarig smärta hanterar sin situation. Den tredje kategorin ”Påverkan på det sociala livet” 
innefattar personers rädsla för hur smärtan kommer att påverka familjen och karriären. Den 
sista kategorin ”Rädsla för att bli misstrodd” tar upp hur det känns när smärtan inte tas på 
allvar.    
 
Smärtans olika ansikten 
Individerna beskrev att smärtan förstörde hela livet och var jobbig att leva med (Bowmans, 
1994). Personerna upplevde att smärtan styrde hela deras liv (Carson & Mitchell, 1998). 
Smärtan förändrade livet (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007) och påverkade inte bara 
personernas livsstil utan också självbilden. Känslan av att inte vara den människa som de 
tidigare var förekom (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2009). 
Smärtan tog ifrån dem personligheten och suddade ut självförtroendet (Seers & Friedli, 
1996). Den kunde även påverka humöret, dåliga dagar kunde orsaka dåligt humör (Clarke & 
Iphofen, 2007). Det blev omöjligt att besegra smärtan och ta hand om sig på det sättet 
individerna var vana vid (Råheim & Håland, 2006). De kände sig begränsade och kunde 
endast utföra ett fåtal av sakerna som gjorts förut. Individerna upplevde att de var tvungna att 
lura sig själva för att få saker gjorda. Blandade känslor uppstod då det inte gick att förutse 
vad som ibland ökade smärtan. Trots att ingen aktivitet utfördes kunde smärta förekomma 
och det upplevdes frustrerande. En del kunde vara oroliga för att smärtan var oförutsägbar då 
den uppstod utan någon förvarning. De hade svårt att förutse vilka handlingar som ökade 
smärtan (Crowe et al., 2009).  
 
Smärta kunde ha olika ursprung och varierade beroende på intensitet och lokalisering 
(Higgins, 2005). Smärtan hade en utmattande och deprimerande påverkan som kunde färga 
hela existensen (Carson & Mitchell, 1998). Svårigheter uppstod vid förklaringar av hur 
smärtan upplevdes och ibland var språket inte tillräckligt. Ord kunde inte beskriva hur det 
egentligen kändes, smärta var mer än värk och obehag. Förklaringar såsom, full av smärta 
och fann ingen styrka framkom (Higgins, 2005). Smärtan upplevdes som ett hot, den var 
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outhärdlig och det blev svårt att finna ro (Råheim & Håland, 2006). Upplevelserna av 
långvarig smärta var unika och beskrevs på olika sätt (Carson & Mitchell, 1998). 

”Throbbing, like an electric shock, sharp, gnawing, burning, stinging, aching, dull,             
sore, awful, bad, horrible, like living hell, murder, ugly, terrible, shocking, excruciating, 
discomforting, distressing, nagging, niggling, severe.” (Higgins, 2005, s. 374). 

En känsla av dualism mellan tankarna och kroppen växte fram vid förklaring av 
smärtupplevelser (Crowe et al., 2009). Livet upplevdes som en fälla där kroppen var en 
fiende (Afrell et al., 2007). Kroppen blev omöjlig att kontrollera eller fly från. Den upplevdes 
totalt värdelös och svekfull eftersom det blev en ständig kamp mot en kropp som inte ville 
lyda. Att klara av en ovillig kropp upplevdes energikrävande. Kroppen upplevdes som en 
extra börda och den var väldigt stel och tung. Det kunde vara svårt att utföra något 
omedelbart (Råheim & Håland, 2006). En ovisshet förekom om hur kroppen kommer att 
reagera i olika situationer därför blev det svårt att lita på kroppen. Planering av hur saker 
skulle utföras var viktig eftersom det var svårt att veta när smärtan återkom. När kroppen 
protesterade och hade fått nog gick det inte att lura den (Afrell et al., 2007). Trots försök att 
kämpa emot var det kroppen som vann. Individerna upplevde att de var tvungna att sköta om 
sin kropp mer än förut genom att följa dess signaler. Ibland fick kroppen tvingas till vissa 
saker för att kunna fullgöra sitt ansvar (Råheim & Håland, 2006).  

Hopp och förtvivlan 
Individerna insåg att smärtan kommer att finnas kvar i deras liv. Det förekom blandade 
känslor om de skulle kunna klara av att hantera smärtan. Några valde att acceptera smärtan 
och hantera den på ett bra sätt. De var villiga att prova på olika behandlingar och var mer 
mottagliga för hjälp. Trots att smärtan alltid fanns där hittades ett sätt som underlättade den 
(Bowman, 1994). Individerna var medvetna om riskerna och försiktiga med vad de gjorde 
(Crowe et al., 2009). Ett annat sätt att hantera smärta var att ha en sysselsättning som hjälpte 
personerna att ha annat i tankarna. Genom att tänka på andra saker glömdes smärtan bort och 
livet blev värt att leva (Carson & Mitchell, 1998). Mål som skulle uppnås trots smärtan sattes 
upp, dessa kunde variera alltifrån att gå till jobbet, utföra hushållssysslor eller åka till affären. 
Målsättningen hjälpte individerna att klara av smärtsituationen (Clarke & Iphofen, 2007). En 
del personer valde att stå ut med mycket smärta eftersom de inte ville att det skulle dominera 
deras liv (Råheim & Håland, 2006).  

Att vända sig till sin tro var ytterligare ett sätt att klara av smärtan. Tron på att någon högre 
makt skulle lindra smärtan gav dem ett hopp om att klara av det (Higgins, 2005). Det fanns 
olika faktorer som påverkade hoppet. Individerna upplevde hopp när någon visade intresse 
för deras tillstånd. De hoppades på att hitta något som lindrade smärtan (Carson & Mitchell, 
1998). Medan en del personer hoppades på ett mirakel (Seers & Friedli, 1996) och kunde inte 
leva utan sitt hopp (Afrell et al., 2007). Det fanns även personer som upplevde att de inte 
hade någon kontroll över smärtan (Higgins, 2005). Det fanns ingen plats för lättnad och 
smärtan tog över och rubbade världen. Dagarna fylldes ut med smärta (Råheim & Håland, 
2006) och livet stod stilla. Smärtan dominerade livet och var det enda som fanns i tankarna. 
Att acceptera smärtan utan en fastställd diagnos var svårt för många. Individerna blev arga 
och kunde inte förstå när vårdpersonalen sade att de inte visste vad som orsakade smärtan och 
inte kunde göra något åt den. Några höll smärtan för sig själva och vågade inte prata med 
andra om den eftersom de var rädda att uppfattas som en börda. När smärtan ökade tog en del 
individer ut sin frustration över andra (Seers & Friedli, 1996). Efter en viss tid gick hoppet 
förlorat och individerna kände att de gav upp och lyssnade mer på smärtan (Crowe et al., 
2009). Att föreställa sig en framtid blev svårt (Råheim & Håland, 2006). 
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Påverkan på det sociala livet  
Smärtan påverkade det sociala livet och de dagliga sysslorna. För en del blev det omöjligt att 
vara på jobbet åtta timmar i sträck. Individerna upplevde att smärtan avslutat deras karriär 
(Carson & Mitchell, 1998) och påverkat möjligheterna till försörjning (Crowe et al., 2009). 
Andra fortsatte att jobba trots smärtan på grund av rädsla för att förlora jobbet (Seers & 
Friedli, 1996).  

När långvarig smärta drabbat någon blev relationerna till andra påverkade (Råheim & 
Håland, 2006). Personerna uttryckte oftast oro för effekten som deras smärta hade på 
familjen. Smärtan hade påverkat kommunikationen med dem (Seers & Friedli, 1996). Vissa 
fann det svårt att tala om sin smärta, för att de inte ville oroa familjen eller skrämma bort dem 
genom att tala om lidandet (Carson & Mitchell, 1998). Individerna kände sig skyldiga när de 
inte umgicks med sina familjer. När smärtan var som värst ville de vara ensamma, humöret 
förändrades och de undrade hur familjen kunde stanna vid deras sida (Clarke & Iphofen, 
2007). Brist på tillgänglighet och känslor av värdelöshet skapade en distans från familjen 
(Råheim & Håland, 2006). Det blev tufft för familjen eftersom de gick miste om saker som 
utförts gemensamt tidigare (Bowman, 1994). För den smärtpåverkade ledde detta till känslor 
av ensamhet och brist på stöttning från familjemedlemmarna. Relationer som var dominerade 
av ömsesidighet och dialoger bidrog till en känsla av styrka. Stödet från familjen minskade 
skuldkänslorna och genom att ta hänsyn till och lyssna på varandra, blev relationen starkare 
(Råheim & Håland, 2006).  

Rädsla för att bli misstrodd 
Att bli hörd och trodd på var grundläggande för individernas upplevelse och livskvalitet 
(Carson & Mitchell, 1998). Personerna upplevde att de ibland var tvungna att bevisa sin 
smärta. Speciellt då det inte gick att hitta något fel på dem, trots att de upplevde att något inte 
stämde (Clarke & Iphofen, 2007). Upplevelser av isolering blev tydliga och individerna 
uppgav att ingen riktigt förstod deras smärta. Att vara tvungen att bevisa sin smärta kändes 
pinsamt och som om smärtan inte blev tagen på allvar. Även brist på förståelse från 
vårdpersonalen, värdelöshet och känslan av att skylla på sig själv uppkom. Individerna kunde 
uppleva skuldkänslor då en behandling inte hade någon effekt (Seers & Friedli, 1996). 

”…one of the doctors actually turned to me and said, do you realize in the last 6 months 
you´ve been in this hospital 26 times?” (Clarke & Iphofen, 2007, s.106). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet var att belysa hur personer upplever långvarig smärta och därför valdes en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Willman et al., (2006) menar att kvalitativ 
forskningsmetod används då mänskliga upplevelser och relationer studeras. Anledningen till 
att inte empirisk studie valdes som metod var på grund av tidsbrist. Willman et al., (2006) 
hävdar att vid val av metod ska hänsyn tas till tidsramen. Eftersom upplevelser är något som 
är unikt och det krävs en stor mängd intervjupersoner för att uppnå ett trovärdigt resultat. 
Fördelen med en litteraturstudie som metod var att befintlig information från databaser och 
böcker kunde samlas och granskas. Nackdelen med den valda metoden var att det fanns 
svårigheter att hitta artiklar vars syften stämde överrens med denna studies syfte. 
 
Anledningen till att ingen artikel valdes från PubMed kan bero på en felaktig kombination av 
sökord eller att författarna inte använde rätt sökord vid artikelsökningen. Willman et al., 
(2006) menar att sökstrategin måste anpassas till varje databas för att utnyttja dem maximalt. 
Nackdelen med att endast ha artiklar från en databas var att många viktiga artiklar kan ha 
fallit bort. Trots detta ansågs de använda artiklarna trovärdiga och relevanta för denna studie. 
Om studien hade gjorts om kunde följande sökord inkluderats: individuals, long-standing 
pain, sustained pain och prolonged pain. Enligt Willman et al., (2006) bör 
informationssökningen i databaser kompletteras med manuella sökningar. Författarna ansåg 
detta vara en styrka då det bara var en databas som gav relevanta artiklar för intresseområdet.  
 
Fördelarna med att granska artiklarna utifrån CASP var att frågorna var lättförståeliga och 
utförliga. Nackdelen med protokollet var att det är skrivet på engelska och det förekom 
därmed en tolkningsrisk. Men med hjälp av att CASP-protokollet har underfrågor under varje 
huvudfråga underlättade förståelsen och risken för tolkning ansågs liten. Risken för tolkning 
minskade även då författarna diskuterade resultatet av kvalitetsgranskningen ihop.  
 
De funna artiklarna var endast skrivna på engelska och därför fanns en tolkningsrisk då 
meningsenheterna skulle kondenseras till svenska. Med goda engelska kunskaper och med 
hjälp av engelsk-svensk ordbok ansåg författarna att risken för feltolkningar av den engelska 
texten är minimal. För att inte meningsenhetens kärnbudskap skulle tappas diskuterades 
översättningen tillsammans. Lundman och Graneheim refererad i Granskär och Höglund-
Nielsens bok (2008) menar att tidigare kunskaper och förförståelse inom forskningsområdet 
kan påverka analysen. Detta är något som författarna har tagit hänsyn till vid val av 
meningsenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en kategori omfattas av olika 
underkategorier. Lundman och Graneheim refererad i Granskär och Höglund-Nielsens bok 
(2008) menar också att människors upplevelser är sammanflätade och att data kan falla in 
under flera kategorier. Detta har författarna haft i åtanke när koderna skapades och ansåg 
därmed att det inte fanns ett behov av underkategorier. 
 
I bilaga 3, artikelöversikt finns beskrivningar om artiklarnas syfte, metod, resultat och 
kvalitet. Med hjälp av detta får läsarna en chans att själva skapa sig en uppfattning om 
studiens trovärdighet. 
 
Artiklarna hade sitt ursprung i olika länder såsom Sverige, USA, Kanada, Storbritannien, Nya 
Zeeland, Norge och Finland. Författarna ansåg att artiklarnas ursprung inte hade någon 
betydelse eftersom upplevelser skiljer sig från människa till människa oavsett kön, ålder och 
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nationalitet. Lundman och Graneheim refererad i Granskär och Höglund-Nielsens bok (2008) 
menade att inkludering av både män och kvinnor ökar möjligheterna att belysa olika 
erfarenheter inom området och att uppnå en variation i materialet.  
 
Resultatdiskussion  
Under kategorin Smärtans olika ansikten framkom det att smärta var något som förändrade 
och styrde livet. Personer med långvarig smärta upplevde även att självbilden och livsstilen 
blev påverkade. Detta resultat styrks av Hensing et al., (2007) som menar att det största 
problemet som personer med smärta upplever, är att livet blir påverkat på många olika sätt. 
Smärtan blir okontrollerbar och styr individernas liv (a.a.). Den upplevs som ett hot för 
självbilden (Blomqvist & Edberg, 2002). Smärta begränsar individerna i deras dagliga liv och 
saker som gjordes förut blev svåra att utföra. Hensing et al., (2007), Vallerand & Nowak 
(2009) och Blomqvist & Edberg (2002) håller med om att det förekommer oförmåga att 
utföra vissa aktiviteter. Smärtan hindrar individerna att utföra vardagliga sysslor och 
nöjesaktiviteter som de uppskattar. Det är vanligt att den emotionella funktionsförmågan 
påverkas (a.a.). Smärtan kan ses som ett hot för livsvärlden då det är den verklighet som 
människan dagligen lever i. Livsvärld består av upplevelser och känslor som människan 
handskas med i det dagliga livet. Genom att smärtan blir okontrollerbar och påverkar livet 
begränsas livsvärlden (Dahlberg et al., 2003).   
 
Resultatet visade vidare att personer fann det svårt att förklara hur de egentligen upplevde 
smärtan. Ibland kändes det som att språket inte räckte till. Paulsson, Danielsson, Larsson och 
Norberg (2001) bekräftar detta genom att individerna är specialister på den egna smärtan och 
att det förekommer svårigheter att beskriva smärtan så att andra personer förstår den. 
Personerna kan inte göra mer än att sanningsenligt bekräfta att smärtan finns i kroppen (a.a.). 
För att få en inblick i personernas livsvärld är det viktigt att öppna frågor ställs. Människorna 
ska vara villiga, kunna klara av och hinna svara på frågorna. Trots insyn i individernas 
livsvärld går det ändå inte att fullt förstå deras levda värld (Dahlberg et al., 2003). För att öka 
förståelsen för personernas livsvärld och hur smärtan upplevs är det viktigt att vårdpersonalen 
ställer betydelsefulla frågor. Frågorna bör ställas vid flera olika tillfällen för att ge personerna 
möjlighet att utöka sina svar.   
 
Under kategorin smärtans olika ansikten visade det sig också att kroppen upplevdes som en 
fiende som inte gick att lita på. Den gick inte att kontrollera eller fly ifrån. Det pågick en 
ständig kamp mot en värdelös och svekfull kropp. Miles, Curran, Pearce och Allan (2005) 
hävdar att tankarna och kroppen inte alltid kommer överrens vid vardagliga sysslor. 
Begränsningar som orsakas av smärta leder till minskad rörlighet och påverkar interaktionen 
med omgivningen (a.a.). Även Vallerand och Nowak (2009) menar att fysiska nedsättningar 
är vanliga och förmågan att ta hand om sig själv går förlorad vilket styrker resultatet. I 
Paulssons et al., (2001) studie beskriver personerna att kroppen omedelbart protesterar när 
smärttröskeln är nådd. Dalhberg et al., (2003) menar att det är när människan erfar ett lidande 
som kroppen uppmärksammas på ett annat sätt. Ohälsa kan upplevas som en förlorad 
förmåga. Obalans skapas i tillvaron och den subjektiva kroppens autonomitet förstörs. 
 
I resultatets andra kategori Hopp och förtvivlan framkom det att en del individer klarade av 
att hantera smärtan på ett bra sätt genom att till exempel sätta upp mål. Blomqvist och Edberg 
(2002) stödjer resonemanget om att en del hanterar smärtan på ett positivt sätt. Det positiva 
synsättet grundar sig i att personerna jämför sig själva med dem som har det värre. 
Personerna jämför även smärtan som de känner nu med tidigare smärtupplevelser (a.a.). 
Hinder upplevs som en utmaning där uthållighet och flexibilitet är nödvändig. Individerna är 
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villiga att upprepa momenten och lära sig att hantera saker som de tidigare bemästrat. De 
finner det oacceptabelt att inte fortsätta kämpa vidare (Keponen & Kielhofner, 2006). 
Målsättning är ett sätt att driva individerna framåt trots smärtan (Paulsson et al., 2001). 
Individerna känner sig stolta då de klarar av att hantera det dagliga livet (Blomqvist & 
Edberg, 2002). Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt i en persons liv. Genom 
sätt som driver individerna framåt känner de stolthet och välbefinnande oavsett smärtan och 
lidandet. Ett bra hanteringssätt ökar möjligheten till välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
Som vårdpersonal är det viktigt att uppmuntra individerna att sätta upp och fullfölja sina mål. 
Genom målsättningen kan en känsla av hopp uppstå och personerna kan därmed bli mer 
motiverade till att hantera situationen.   
 
Resultatet visade också att acceptera smärtan utan en fastställd diagnos var jobbigt för många 
och det blev svårt att föreställa sig en framtid. Allcock, Elkan & Williams (2007) och 
McHugh & Thoms (2001) håller med om att personer som inte får en fastställd diagnos 
upplever oro. Dessa personer blir inte nöjda med förklaringarna som vårdpersonalen ger om 
smärtan. Vilket leder till att personerna själva försöker finna en förklaring (a.a.). Effekten av 
att inte få någon diagnos leder till att individerna får det svårt att acceptera sin smärta och 
föreställa sig en framtid. Att inte känna till smärtans ursprung leder till svårigheter att 
acceptera smärtan som långvarig. En definition av smärtan underlättar för personer att 
acceptera smärtan som en del av livet (Corbett, Foster & Ong 2007). Sjukdomslidande kan ha 
en djupare innebörd, som till exempel ovissheten om hur smärtan uppkommer. Ovissheten 
kan leda till att individerna kastas mellan hopp och förtvivlan. Genom att inte veta vad som 
orsakar ohälsan påverkas framtidssynen (Dahlberg et al., 2003). Trots ovissheten om 
smärtans bakomliggande orsak kan vårdpersonalen hjälpa individerna att se framåt. Om 
vårdpersonalen hjälper till att ta upp det positiva i personernas liv får de annat att tänka på 
och inser att livet fortsätter oavsett smärtan. 
 
Den tredje kategorin påverkan på det sociala livet, innefattar att den långvariga smärtan 
påverkade relationerna till andra människor. Personerna höll ofta smärtan för sig själva för att 
inte oroa familjen och den begränsade umgänget med dem. Hensing et al., (2007) och Miles 
et al., (2005) bekräftar att smärtan begränsar de smärtpåverkades sociala liv. Individerna kan 
inte längre engagera sig i aktiviteter som de utfört tidigare (a.a.). Smärtan reducerar det 
sociala livet som till exempel umgänge med vänner och grannar (Miles et al., 2005). Samtal 
om smärtan upplevs meningslösa eftersom andra människor ändå inte begriper den. Smärtan 
får dem att känna sig som att de besvärar andra (Blomqvist & Edberg, 2002). Livslidande är 
associerat med livets alla former och finns alltid närvarande. Följderna utav smärtan såsom 
ett reducerat socialt umgänge och påverkat familjeliv är ett livslidande. Livslidande som är 
orsakat av smärta kan leda till att personerna upplever social isolering, ensamhet och 
depression (Dahlberg et al., 2003).  
 
I den sista kategorin rädsla för att bli misstrodd, framkom att individerna kände sig 
misstrodda av vårdgivarna och upplevde att de ibland var tvungna att bevisa sin smärta. 
Resultatet ligger i linje med McHugh och Thoms (2001) som menar att en del personer 
upplever att de inte blir trodda för smärtan (a.a.). Individerna känner att de blir dåligt bemötta 
av vårdpersonalen som har en avfärdande attityd. Detta resulterar i bristande förtroende för 
vårdpersonalen (Allcock et al., 2007). Hälso- och sjukvårdspersonalens intresse av smärta 
och stöd till individerna är av största vikt (Cunningham-Mui och Jillings., 2006). Att bli 
åsidosatt av vårdpersonalen orsakar ett vårdlidande för individerna. Genom att personernas 
smärta inte uppmärksammas, fråntas rätten att aktivt delta i den egna hälsoprocessen. När 
smärtan inte blir tagen på allvar upplever de att den måste bevisas. Dåligt bemötande kan 
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skapa en osäkerhet, otrygghet och maktlöshet (Dahlberg et al., 2003). Som hälso- och 
sjukvårdspersonal är det viktigt att möta personerna utan förutfattade meningar. Genom att 
stödja och visa intresse för individernas situation, skapas en god vårdrelation och trygghet för 
den drabbade. Vårdlidandet kan minskas genom att vårdpersonalen tror och litar på 
personerna.    
      
SLUTSATS  
 
Smärtupplevelser är subjektiva och det är endast individerna själva som vet hur smärtan 
egentligen känns. Trots att tillgången till individernas livsvärld är begränsad kan 
vårdpersonalen ändå få en inblick i den genom att lyssna på personernas beskrivningar av 
smärtupplevelsen. Kännedom om hur långvarig smärta påverkar individerna medför en bättre 
helhetsbild för deras livssituation. Kunskapen kan användas som ett hjälpmedel i mötet med 
de smärtdrabbade. Vårdpersonalen kan då arbeta preventivt för att förhindra att 
livssituationen förvärras. Smärtan förändrar hela livet psykiskt, fysiskt, socialt och 
emotionellt samt orsakar mycket lidande. Vårdpersonalen kan främja välbefinnande genom 
att motivera personerna att sätta upp mål och sedan ge beröm vid framgång. På så sätt läggs 
grunden för en positiv framtidsvision. Det hade varit intressant med vidare forskning om 
vårdpersonal som själva varit drabbade av långvarig smärta har bättre förståelse för hur 
personer upplever sin långvariga smärta, jämfört med de som inte har varit drabbade.     
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Bilaga 1 Artikelsökning i Cinahl och PubMed 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval3 
Cinahl Chronic pain AND experience 167 25 6 3 
Cinahl Persistent pain AND experience 31 2 1 1 
Cinahl Living with pain AND experience 26 5 2 2 
Cinahl Long-term pain AND experience 27 1 1 0 
Cinahl Chronic pain AND attitudes 108 15 4 1 
Cinahl Persistent pain AND attitudes 11 1 1 0 
Cinahl Living with pain AND attitudes 14 4 1 0 
Cinahl Long-term pain AND attitudes 9 0   
PubMed Chronic pain AND experience 92 7 0  
PubMed Persistent pain AND experience 13 1 0  
PubMed Living with pain AND experience 83 7 0  
PubMed Long-term pain AND experience 50 3 0  
PubMed Chronic pain AND attitudes 15 3 0  
PubMed Persistent pain AND attitudes 2 0   
PubMed Living with pain AND attitudes 27 4 0  
PubMed Long-term pain AND attitudes 1 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

   
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   
 
 
 

 



 

 
 

 

Bilaga 3 Artikelöversikt 
 
Författare/Land Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Afrell, M., 
Biguet, G. & 
Rudebeck, C-E. 
Sverige. 

Living with a 
body in pain – 
between 
acceptance and 
denial. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
(2007). 

Att beskriva hur 
individer med 
långvariga 
muskuloskeletala 
smärtor ur ett 
kroppsligt perspektiv 
relaterar till deras 
värkande kroppar. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer. 
20 deltagare i 
åldrarna 30-72 år. 
 

Kroppsmedvetenhet och 
kroppsförlitlighet spelar en 
viktig roll i processen att 
acceptera sin kropp och 
livssituationen.   

God 
kvalitet. 

Bowman, J-M. 
USA. 

Experiencing the 
Chronic Pain 
Phenomenon: A 
Study. 

Rehabilitation 
Nursing 
(1994). 

Att utforska 
upplevelser av kronisk 
smärta. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer. 
15 deltagare i 
åldrarna 27-70 år. 

Kronisk ländryggssmärta 
är ett multidimensionellt 
problem som kan påverka 
varje aspekt i en individs 
liv.   

God 
kvalitet. 

Carson, M-G. & 
Mitchell, G-J. 
Kanada. 

The experience of 
living with 
persistent pain. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
(1998). 

Att öka förståelsen för 
hur det är att leva med 
långvarig smärta ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 
Baserad på intervjuer. 
17 deltagare i 
åldrarna 54-93 år. 

Tre teman som beskriver 
hur det är att leva med 
långvarig smärta. 

God 
kvalitet. 

Clarke, K-A. & 
Iphofen, R. 
Storbritannien. 

Accepting Pain 
Management or 
Seeking Pain 
Cure: An 
Exploration of 
Patients´Attitudes 
of Chronic Pain. 

Pain 
Management 
Nursing 
(2007). 

Att utforska de 
varierande 
patientattityderna 
gentemot kronisk 
smärta. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
och dagböcker. 
8 deltagare i åldrarna 
36-71 år. 

Resultatet jämför 
skillnaderna och likheterna 
mellan de som hanterar 
smärtan och de som 
fortfarande söker efter 
smärtlindring.  

God 
kvalitet. 

 

 

 



 

 
 

 

 
Författare/Land Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Crowe, M., 
Whitehead, L., 
Gagan, M-J., 
Baxter, G-D., 
Pankhurst, A. & 
Valledor, V.        
Nya Zeeland. 

Listening to the 
body and talking 
to myself – the 
impact of chronic 
lower back pain: 
A Qualitative 
study. 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
(2010). 

Att utforska 
människors upplevelser 
av kronisk ryggsmärta. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer. 
64 deltagare i 
åldrarna 25-80 år. 

Det resulterade i fyra 
teman: den 
oförutsägbara smärtan, 
behovet av vaksamhet, 
objektifikation av 
kroppen och förändring 
av självkännedom.  

God 
kvalitet. 

Higgins, I. 
Storbritannien. 

The experience of 
chronic pain in 
elderly nursing 
home residents. 

Journal of 
Research in 
Nursing 
(2005). 

Att utforska 
upplevelserna av att 
vara gammal med 
kronisk smärta och att 
bo på ett äldreboende. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer. 
13 äldre deltagare. 

Det resulterade i sju 
teman bland annat: vara 
bortglömd, vara 
gammal och sluten, 
vara straffad med mera. 

God 
kvalitet. 

Seers, K. & 
Friedli, K. 
Storbritannien. 

The patients´ 
experiences of 
their chronic non-
malignant pain. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
(1996). 

Att utforska 
upplevelserna av 
människors kroniska 
icke maligna smärta. 

Kvalitativ/Kvantitativ 
metod baserad på 
intervjuer. 
75 deltagare i 
åldrarna 21-86 år. 

Smärta påverkade olika 
dimensioner av den 
drabbades liv och 
relationen till familjen. 

God 
kvalitet. 

Råheim, M. & 
Håland, W.   
Norge. 

Lives Experience 
of Chronic Pain 
and 
Fibromyalgia: 
Women´s Stories 
From Daily Life. 

Qualitative 
Health 
Research 
(2006). 

Beskrivningar av 
kvinnors upplevelser av 
kronisk smärta och 
Fibromyalgi. 

Kvalitativ metod 
baserad på intervjuer. 
12 deltagare i 
åldrarna 34-51 år.  

Kvinnornas historier 
beskriver 
kroppsförändringar och 
en kamp där de känner 
att deras existens är 
hotad. 

God 
kvalitet. 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori  
I feel guilty when I don´t interact with my 
family. I get on edge when the pain is bad and I 
just want to be left alone (Clarke & Iphofen, 
2007). 

Jag känner mig skyldig när jag inte 
umgås med min familj. När smärtan är 
som värst vill jag vara ensam. 

Skuldkänsla över att inte 
umgås med sin familj. 

Påverkan på det 
sociala livet. 

The pain has totally ended my career because it 
was impossible for me to be at a job for 8 
hours straight (Carson & Mitchell, 1998). 

Smärtan har avslutat karriären, det var 
omöjligt att vara på jobbet i 8 timmar. 

Påverkat karriären och 
omöjligt att vara på jobbet. 

Påverkan på det 
sociala livet. 

You think you´re going mad because you know 
there´s something wrong with me why can´t 
they find something? You try to prove to them 
(Clarke & Iphofen, 2007). 

Blir galen eftersom de inte hittar något 
fel. Försöker bevisa smärtan. 

Måste övertyga andra om 
smärtan. 

Rädsla för att bli 
misstrodd. 

I spent a long time believing that it would be 
better, I´ve given up (Crowe, et al, 2009). 

Trott att det ska bli bättre men har gett 
upp. 

Förlorat hoppet. Hopp och förtvivlan. 

I hope I will be able to continually adjust to 
each new phase of my illness (Carson & 
Mitchell, 1998). 

Hoppas kunna klara av smärtans olika 
stadier. 

Hopp om att klara av 
smärtan. 

Hopp och förtvivlan. 

Pain preoccupies her, disorganizing her world, 
leaving no place or time for relief (Råheim & 
Håland, 2006). 

Smärtan tar över och rubbar hennes 
värld, finns ingen plats för lättnad. 

Smärtan tar över livet. Smärtans olika 
ansikten. 

The days are passing in a constant hell of pain 
with no place or time for relief (Råheim & 
Håland, 2006). 

Dagarna fylls ut med smärta, finns 
ingen tid för avslappning. 

Dagen fylls med smärta. Smärtans olika 
ansikten. 

Pain is tiring… it’s depressing, it coulors your 
whole existence. It affects me day and night: it 
restricts everything and governs life (Carson & 
Mitchell, 1998). 

Smärta är utmattande, deprimerande, 
färgar hela existensen. Påverkar dig 
dag och natt. Det begränsar allt och 
styr livet. 

Olika ansikten. Smärtans olika 
ansikten. 
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