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ABSTRAKT 
Bakgrund: Var femte person i Sverige lider av långvarig smärta. Smärtan räknas som 
långvarig när den pågått i minst tre månader. Långvarig smärta är en individuell upplevelse 
som inte går att mäta tillförlitligt. Det kan vara svårt för omgivningen att bemöta och förstå 
människor med långvarig smärta, då kliniska tecken på smärta ofta saknas. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa människors upplevelser av att leva med långvarig 
smärta, sett ur ett livsvärldsperspektiv. 
Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på elva 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans modell. 
Resultat: Långvarig smärta påverkade människors livsvärld på flera olika sätt. Människor 
med långvarig smärta upplevde en bristande förståelse från omgivningen då smärtan inte 
alltid syntes utanpå individen. Smärtan gjorde att de kände sig begränsade både fysiskt, 
socialt, i arbetet och vardagen. De upplevde att de fick anpassa sitt liv efter smärtan. Smärtan 
medförde känslor som nedstämdhet, oro, ensamhet och uppgivenhet etc. En del upplevde att 
de hade lärt sig att kontrollera smärtan genom att lyssna på kroppen, medan andra inte kunde 
kontrollera den och förnekade istället sin kropp.  
Slutsats: Långvarig smärta är inget som uppträder ensamt utan åtföljs av andra symptom och 
inskränkningar i det dagliga livet. För att förstå människor med långvarig smärta fodras ett 
livsvärldsperspektiv, där varje individs unikhet sätts i fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Icke-malign, Livsvärld, Långvarig smärta, Upplevelse.  
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INTRODUKTION 
 
Efter genomgången verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvården 
har vi vid flera tillfällen träffat patienter med långvarig smärta. Egna erfarenheter 
inom familj är också en bidragande orsak till att vi finner ett intresse i att belysa 
dessa människors smärtupplevelser. Vi vill förstå, beskriva, samt analysera 
världen så som den erfars av människor med långvarig smärta. Detta för att ge 
vårdpersonal, sjuksköterskestuderande, andra intresserade/berörda en förståelse 
för långvarig smärta så att insikt och medkänsla kan uppnås hos vederbörande.  
 

BAKGRUND 
 
Historik 
Smärta är någonting människor i alla tider upplevt. I början på 1900-talet ansågs 
smärta vara uteslutande en direkt följd av kroppslig skada om ingen sådan hittades 
ansågs personen som psykiskt sjuk (Klintman, 1998). Senare utvecklades detta 
ytterligare och det ansågs att smärta utan kroppslig skada berodde på 
psykologiska faktorer från barndomen så som att patienten saknat kärlek och 
omvårdnad från sina föräldrar. Det ansågs att denna typ av smärta inte gick att 
behandla medicinskt.  På 1950-talet började forskare alltmer inse att alla 
smärtsyndrom inte kunde förklaras med enbart med somatiska modeller. 
Sammanfattningsvis kan sägas att från 1900-talet har synen på smärta gått från att 
ha varit en direkt följd av kroppslig skada eller av psykologisk till att idag ses ur 
ett multifaktoriskt sätt. Individen och påverkbara faktorer sätts i fokus. Att inte 
utgå från ett helhetsperspektiv är dömt att misslyckas om vi ska lära oss att förstå 
människor med långvarig smärta (Klintman, 1998). 
 
Smärta 
International Association for the Study of Pain (IASP) har utformat en definition 
som lyder: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer 
av sådan skada.” Smärta är en upplevelse av emotionella och psykologiska 
reaktioner som inte går att mäta objektivt (IASP 2009 se SBU 2006a). Smärta är 
ett tillstånd som sjuksköterskor träffar på dagligen. Flera av dessa patienter lider 
av långvarig smärta (Almås, Valand, Aksel- Bilicz & Berntzen 2002). Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg (2003) menar att genom en ökad 
kunskap och förståelse kan lidande förebyggas hos människor med smärta och 
förutsättningar för välbefinnande skapas (a.a.). En smärtupplevelse är individuell 
och inte tillgänglig för andras kontroll. Även om den som upplever smärtan 
försöker beskriva känslan till någon annan som vill förstå, kan beskrivningen bli 
ofullständig då smärtupplevelsen ofta är större än vad som kan uttryckas i ord. 
Därmed upplever individen många gånger en ensamhet i sin smärta (Almås et al., 
2002; Dahl & Lundgren, 2008).  
 
Det finns olika sätt att dela in smärtan, uppdelning av smärta görs för att kunna 
åstadkomma bästa möjliga behandling. Smärta kan definieras utifrån uppkomsten 
(t.ex. neurogen, psykogen, nociceptiv, idiopatisk) tidsförlopp, (övergående, akut, 
långvarig) eller sjukdomsbakgrund (t.ex. post-operativ, cancerrelaterad) och 
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tillsist lokalisation (t.ex. muskler, inre organ eller huden). Nociceptiv smärta är 
den smärtan vi känner när vävnaden i kroppen skadas eller hotas av skada. 
Sjukdomstillstånd som reumatoid artrit och tumörer leder till ständig 
inflammation och kan ge upphov till långvarig nociceptiv smärta. Den neurogena 
smärtan åstadkoms av sjukdom eller skador i själva nervsystemet t.ex. multipel 
skleros. Psykogen smärta orsakas av olika psykiska sjukdomar, symtom på 
psykogen smärta är ångest och depression. Idiopatisk smärta är smärta som inte 
går att finna någon orsak till trots omfattande undersökningar. Akut smärta 
definieras ofta som smärta med ett väl avgränsat tidsförlopp och en hyperaktivitet 
i det autonoma nervsystemet. Akut smärta kopplas samman med faktiskt 
vävnadsskada som exempel skärsår eller brännskada. Långvarig smärta definieras 
ofta som smärta vilken kvarstår efter att den primära orsaken till smärtan borde ha 
försvunnit. Vid långvariga smärttillstånd är det ofta svårt att finna kliniska tecken 
på smärta, och individen är därför beroende av att bli trodd på sitt verbala uttryck 
(Jakobsson, 2007).   
 
Långvarig smärta 
I en litteraturöversikt som Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) 
har gjort står det att smärta räknas som långvarig när den pågått i minst 3 månader 
och att var femte person i Sverige är drabbad av långvarig smärta (SBU 2006b). 
Den långvariga smärtan kan uppstå i samband med exempelvis fibromyalgi, 
whiplashskada, artros och reumatoid artrit (Almås et al., 2002; SBU, 2006 a). 
Långvarig smärta kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt och går inte alltid att 
påvisa genom undersökning. Smärta handlar i stor utsträckning om subjektiva 
erfarenheter och kommunikation (Frischenschlager & Pucher 2002). Att förstå hur 
det är att leva med långvarig smärta kan vara svårt för människor som inte själva 
upplevt det, vilket ibland gör den svår att behandla och bemöta (Almås et al., 
2002). Clarke och Iphofen (2007) fann i sin studie att smärta är känd för att vara 
en unik upplevelse och att individer hanterar och lever med sin smärta på olika 
sätt. Vissa har lätt för att acceptera och hantera den långvariga smärtan medan 
andra fortsätter att söka bot (a.a.). Att acceptera den långvariga smärtan kan göra 
förhållningssättet till smärtan mer funktionellt, vilket ger mer tid och energi över 
till meningsfulla aktiviteter (Perquin et. al., 2000). Att inte acceptera den 
långvariga smärtan kan däremot leda till bland annat undvikande av aktiviteter, 
högre läkemedelskonsumtion, fler läkarbesök samt besvikelse och frustration över 
att smärtan hela tiden finns där (Petersen, Bergstrom & Brulin, 2003). Carson och 
Mitchell (1998) fick fram olika beskrivningar från personer som lever med 
långvarig smärta i sin studie. Deltagarna i studien upplevde smärta på tre olika sätt 
och ibland i kombination. Smärtan upplevdes som fysisk smärta, förlust av 
funktion och känsla av begränsning (a.a.). 
 
Akut och direkt smärta är en signal som ska skydda organismen mot ännu mer 
skada. Smärtan tvingar oss att backa undan från sådant som skadar kroppen. Det 
har en livsbevarande funktion. Om smärtan är långvarig är den däremot svårare att 
se syftet med (Linton, 2005). Peolsson, Hyden och Sätterlund Larsson (2000) 
skriver att en människa som har brutit sitt ben ser smärtan som en naturlig följd av 
benbrottet. Därmed är orsaken till smärtan synliggjord för patienten och dess 
omgivning som bemöter den med förståelse. Det framkom också att om patienten 
vet orsaken till sin smärta ökar kontrollerbarheten. Studien betonade att för 
patienter som drabbats av långvarig smärta, som inte går att påvisa eller 
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synliggöra, blir det mycket svårare för anhöriga, vänner, professionella vårdgivare 
och patienten själv att förstå och kontrollera smärtan (a.a.). Berg (2002) menar på 
att om inte smärtan upphör ganska snart smyger den sig in i vårt liv och visar sig 
på ett eller annat vis i personligheten och vardagslivet. Brattberg (2006) anser att 
långvarig smärta ofta ger upphov till många känslor hos de drabbade individerna. 
De upplever ofta oro, ångest, stress, utmattning och nedstämda sinnestillstånd 
(a.a.). Det är viktigt att personer med långvarig smärta får berätta om sin smärta 
och hur den påverkar vardagen. Detta kan vara avgörande för att de ska acceptera 
sin livssituation och på så sätt få en ökad livskvalitet (Seers & Friedli, 1996).  
 
Livsvärldsbegreppet  
Livsvärlden innebär den levda världen, given i erfarenhet och handling. Med 
livsvärlden som ansats i vårdandet fordras ett förhållningssätt där människans 
levda verklighet sätts i fokus. Genom livsvärldsteorin understryks människors 
erfarenheter och upplevelser (Dahlberg et al., 2003). ”Livsvärlden är den levda 
världen, och det är genom livsvärlden vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och 
tänker. Alltså finns vi till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan vi 
aldrig komma ur eller ifrån den”(Dahlberg et al., 2003, s 25). Varje människa har 
sina egna erfarenheter och erfar världen utifrån dessa. Erfarenheterna är 
föränderliga och utvecklas i relation till de erfarenheter individen gör. Människan 
har tillgång och erfar livsvärlden genom den egna levda kroppen. Varje förändring 
av kroppen medför förändringar av världen och människan kan bli främmande 
inför sin kropp. Förlorar vi hörseln eller funktionen i en arm blir också världen 
annorlunda. Även mindre dramatiska förändringar som exempelvis migrän, 
förändrar livsvärlden. Livsvärlden kan aldrig undgå människan så länge hon 
befinner sig i livet (Dahlberg et. al., 2003). I en undersökning av Schult, 
Söderback och Jacobs (2000) framkom det att livsvärlden kan ändras på olika sätt 
vid långvarig smärta. Vissa klarar av att arbeta och andra inte. I undersökningen 
jämfördes två grupper med långvarig smärta. Den ena gruppen arbetade minst 20 
timmar i veckan medan den andra gruppen inte var kapabla att arbeta. Det visade 
sig att gruppen som inte arbetade upplevde att smärtan tagit över och att de därför 
inte klarade av att arbeta på grund av den påfrestande arbetsmiljön. Detta ledde 
även till att vissa fick ett minskat socialt liv (a.a.). 
 
När smärtan är långvarig påverkas hela tillvaron och personens livsvärld förändras 
mer eller mindre (Bengtsson, 2005). Livsvärldsperspektivet innebär att 
människors vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Ur 
livsvärldsperspektivet ses varje individ som unik där alla erfarenheter är 
individuella. För att förstå varje individs erfarenheter måste vi vara öppna i mötet 
med dessa människor och lyssna på deras beskrivningar (Dahlberg et al., 2003).  
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser av att leva med 
långvarig smärta, sett ur ett livsvärldsperspektiv. 
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METOD 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg och 
Wengström (2008) beskriver att med litteraturstudier menas att litteraturen är 
informationskällan. Insamling av data inför en litteraturstudie sker lämpligast 
genom ett antal vetenskapliga artiklar, alternativt genom andra relevanta 
vetenskapliga rapporter. Genom kvalitativ ansats som tillämpning ses händelser i 
sitt sammanhang för att inbringa en förståelse. Med kvalitativ metod försöker 
författaren/författarna finna beskrivningar, kategorier eller modeller som på bästa 
sätt beskriver ett fenomen i individers livsvärld (Forsberg & Wengström, 2008). 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är en kvalitativ forskningsmetod 
användbart för att beskriva, förklara och fördjupa mänskliga upplevelser, 
uppfattningar och händelser (a.a.). 
 
Datainsamling 
Insamlingen av data gjordes med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) 
beskrivning i olika steg av hur en urvalsprocess kan utföras. Utifrån studiens syfte 
diskuterades ett antal lämpliga sökord fram. Sökorden utökades och 
omformulerades under sökningens gång för att hitta artiklar som på ett bra sätt 
besvarade studiens syfte. Sökorden som användes var Chronic pain, Life 
experiences, Patients experiences, Experience, Patient attitudes, Long-term pain, 
Narrative och Non malignant. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle 
vara gjorda efter 1995, på engelska, kvalitativa, vetenskapliga samt innefatta 
vuxna människor, heterogen, långvarig och icke-malign smärta. Artiklarna skulle 
innefatta personers levda beskrivningar av långvarig smärta och därför har 
kvalitativa artiklar används till studien. Exklusionkriterier var långvarig smärta 
orsakad av hjärt- och kärlsjukdomar. MeSH-termerna användes för 
artikelsökningar i databaserna CINAHL, PsycINFO och Academic Search Elite. 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) innefattar CINAHL ämnen som 
omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. CINAHL är specialiserad inom 
omvårdnadsforskning. PsycINFO är en bred databas som täcker internationell 
psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra relaterade områden 
(Forsberg & Wengström 2008).  Academic Search Elite innehåller granskat 
underlag inom ämnena samhällsvetenskap, humanoria, ekonomi och 
teknik/naturvetenskap/medicin (Backman, 2008). Vid artikelsökningarna 
granskades artiklarna enligt Forsberg och Wengströms (2008) kriterier för vad en 
vetenskaplig artikel ska innefatta. Kriterierna är att artiklarna ska bestå av titel, 
abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion, referenser och eventuella 
bilagor (a.a.). Vid sökningarna valdes det att artiklarna skulle vara peer-reviewed. 
Detta innebär att artikeln blivit granskad av experter innan de publicerades 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökningarna gav en stor mängd data. För 
att begränsa sökningarna och få en hanterbar mängd data så användes den 
booleska operatorn, MeSH-termerna kombinerades med AND mellan varandra 
(Bilaga 1).  
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Urval   
Vid artikelsökningarna sorterades många av träffarna bort då de vid genomläsning 
av abstrakt och rubrik inte passade studiens syfte och bestämda kriterier. 
Artikelsökningarna gav efter översiktlig genomläsning 25 artiklar i första urvalet 
(bilaga 1), som utifrån Forsberg och Wengströms (2008) kriterier ansågs vara 
vetenskapliga. Steg två i urvalet (bilaga 1) var att läsa igenom resultatet i de 25 
utvalda artiklarna. Efter genomläsning uteslöts fem artiklar då de inte passade 
arbetets inklusions- och exklusionskriterier. Sedan utfördes en kvalitetsgranskning 
enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) rekommendation (bilaga 2). 
Utifrån denna kvalitetsgranskning gjordes det slutgiltiga urvalet som resulterade i 
elva artiklar (bilaga 1), då nio artiklar inte uppfyllde kraven i 
kvalitetsgranskningsprotokollet. Kvalitetsgranskningen skedde utifrån åtta 
huvudfrågor (med underfrågor) där svaret ja på en fråga blev till en poäng. 
Sammanlagda poängräkningen kunde maximalt uppnå åtta poäng. Poängsumman 
räknades om till procentsats. Därefter gjordes en gradering utifrån procenten där 
grad ett uppfyllde 80-100%, grad två 70-79 % och grad tre 60-69 %. Studien 
grundar sig enbart på artiklar av första graden. Frågorna i Willman. Stoltz och 
Bahtsevanis protokoll (2006) (bilaga 2) vidrör bland annat problemformulering, 
urval, artikelns sammanhang, etiskt resonemang, relevans/tydlighet i 
metodbeskrivning, begriplighet/logik i resultat och teoretisk referensram samt 
koppling till denna. Genomförda granskningar och urval resulterade slutligen i 
elva artiklar för vidare analys (artikelöversikt, bilaga 3).    
 
Analys 
Artikelanalysen gjordes utifrån Graneheims och Lundmans (2004) redogörelse för 
hur en innehållsanalys kan gå till. I steg ett lästes de elva utvalda artiklarna 
igenom ett flertal gånger av författarna både enskilt och tillsammans. Innehållet i 
artiklarna diskuterades för att fastställa att de uppfyllde studiens syfte. Resultatet i 
artiklarna lästes igenom tillsammans ytterligare en gång och allt som 
överensstämde med syftet markerades med överstrykningspenna för att lättare 
kunna överskådas, och omgivande text togs med för att behålla sammanhanget. 
De överstrykta meningsbärande enheterna fördes sedan in i en tabell som innehöll 
stegen i innehållsanalysen (bilaga 4). Därefter kondenserades texten och skrevs på 
svenska för att bli mer översiktlig. Graneheim och Lundman skriver att 
kondensering är en process som gör texten kortare och mer lätthanterlig, samtidigt 
som det centrala i innehållet bevaras. Steget efter kondenseringen var att koda 
meningsenheterna. En kod är en etikett på som kortfattat beskriver en 
meningsenhet (Graneheim & Lundman, 2004). Kodningen bestod av centrala 
begrepp, ord, meningar ifrån kondenseringen. Utifrån dessa grupper skapades 
sedan kategorier som sorterades och diskuterades fram efter jämförelse av likheter 
och olikheter. Graneheim och Lundman (2004) skriver att en kategori utgörs av 
flera koder som har ett liknande innehåll och att benämningen på en kategori ska 
svara på frågan ”vad?” och relatera till innehållet på en beskrivande nivå (a.a.).  
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RESULTAT 
 
Resultatet utgick från elva artiklar och utifrån dessa har fyra kategorier skapats. 
Kategorierna baserades på vuxna människors upplevelser av långvarig smärta sett 
utifrån ett livsvärldsperspektiv. Den första kategorin ”En bristande förståelse från 
omgivningen” består av personers upplevelser av att andra inte förstod eller 
trodde på deras smärtbeskrivningar. Kategorin ”Begränsningar i livet” innefattar 
beskrivningar om hur individerna upplevde att de var begränsade i vardagslivet, 
fysiskt, socialt och i sitt arbete, vilket påverkade livsvärlden. Den tredje kategorin 
”Smärtan påverkar psykiskt och känslomässigt” betonar de känslomässiga följder 
som individerna upplevde på grund av smärtan. Den sista kategorin ”Att lyssna på 
kroppen eller förneka den” beskriver att många individer upplevde kontroll över 
smärtan när de lyssnade på sin kropp. De lärde sig att anpassa livet utifrån 
smärtan. Andra individer upplevde en brist på kontroll, att smärtan tagit över livet, 
och de förnekade därför sin kropp. 
 
En bristande förståelse från omgivningen 
Hallberg och Carlsson (1998) beskriver att individerna upplevde en 
missbetroddhet från omgivningen då deras smärta inte var synlig utvändigt. De 
beskrev att smärtan enbart kunde uttryckas verbalt, vilket gjorde det svårt för både 
sjukvård och andra människor att förstå dem. Att individerna visade en yttre 
spegling av fräschhet och perfektionism uttrycktes som en nackdel då många 
betvivlade deras smärta på grund av detta: ”Others wonder: How can you be in 
pain… you look so fresh and healthy!” (Hallberg & Carlsson, 1998, s. 100).  
De smärtdrabbade uppfattade sig vara specialister på sin egen smärta. Smärtan 
fanns i deras kropp, därför upplevde individerna svårigheter att beskriva smärtan 
för andra människor så att förståelse inbringades hos dem. Individerna kunde inte 
annat än ärligt bekräfta att smärtan fanns där i deras kropp, vilket inte alltid 
upplevdes räcka till för att andra skulle förstå (Paulson, Danielson, Larsson & 
Norberg, 2001). Samma fenomen beskriver Fischer, Emerson, Firpo, Ptak, Wonn 
och Bartolacci (2007) där deltagarna menar att smärta är svårt att förstå om 
människan själv inte genomgått det. Vidare beskrev deltagarna att det var sårande 
när vänner och andra närstående inte förstod. Oförståndet kunde ge sig i uttryck 
genom ouppskattade humoristiska utlägg kring individernas smärta. Deltagarna 
kände sig också förbisedda och missbetrodda av sjukvården. Vissa av individerna 
undvek ibland att be om hjälp och dolde sin smärta för andra, för att undvika 
känslan av att inte bli tagen på allvar (a.a.). Liddle, Baxter och Gracey (2007) 
beskriver i en undersökning samma företeelse, att vissa av deltagarna försökte 
dölja sin smärta då andra inte trodde på och sympatiserade med dem. Deltagarna 
beskrev att de upplevde att omgivningen uppfattade deras smärta som psykisk, då 
den inte syntes på utsidan. 
 
”I actually found myself, you know, trying harder to get into work because I felt 
guilty that I had back pain and that I was being off… because you can’t see the 
pain, it’s not physically… evident disease, people can’t sympathize with you and 
say ’oh that’s terrible’, they rather dismiss you” (Liddle, Baxter & Gracey, 2007, 
s.1904).  
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Smith och Freidemann (1999) beskriver att deltagarna upplevde svårigheter med 
att uttrycka smärtan effektivt så andra människor skulle uppnå en förståelse. 
Upplevelsen av att inte bli trodd/förstådd bidrog till isolering från omgivningen 
samt till psykisk smärta. Individerna pratade sällan om sin smärta och höll sig ofta 
undan då andra människor upplevdes ovilliga och oförmögna till att förstå. 
Werner, Widding-Isaksen och Malterud (2004) beskriver att individerna upplevde 
att de fick jobba hårt för att bli tagna på allvar av folk i sin omgivning, både inom 
sjukvård – och vänner/familjekretsar, då den långvariga smärtan är svår att 
urskilda på utsidan. Deltagarna beskrev sig vara ledsna när människor inte trodde 
på att deras sjukdom existerade. Deltagarna upplevde att människor uppfattade 
dem som gnälliga individer som inte kunde hantera sin situation (a.a.). Lundberg, 
Styf och Bullington (2007) belyser att individerna blev sårade när andra var 
oförstående till att de inte kunde arbeta.  
 
”One hears comments like you… lazy-bones, and that is the worst one can hear 
when you, like me had a job that you loved but could not handle. It is like getting 
kicked in the face” (Lundberg, Styf & Bullington, 2007, s.203).  
 
Begränsningar i livet 
I en studie av Afrell, Biguet och Rudebeck (2007) redovisades beskrivningar av 
personer som upplevde en minskad kapacitet i det dagliga livet på grund sin 
långvariga smärta. De var tvungna att överlåta uppgifter de tidigare klarat av till 
andra i deras närhet. Detta kunde vara uppgifter som t.ex. dammsugning och 
fönsterputsning (a.a.). Hallberg och Carlsson (1998) fann beskrivningar där 
deltagarna kände att deras nedsatta kapacitet gjorde dem osäkra på hur mycket de 
klarade av, vilket begränsade dem och påverkade hela livssituationen. Smärtan 
begränsade det sociala livet, hobbys och aktiviteter hos deltagarna. Deltagarna 
kunde efter smärtdebuten inte ta lika stort ansvar för hemmet, barnen och 
vardagssysslor som de tidigare gjort. Det ledde till att deltagarnas partners fick ta 
ett större ansvar i hemmet och att det uppstod ojämnställdhet mellan paren. 
Makarna fick ta större ansvar när det gällde matlagning, handling och städning av 
hemmet (a.a.) Samma fenomen beskrivs i Werner, Widding-Isaksen och 
Malteruds studie från 2004 där deltagarna upplevde att andra får ta mycket större 
ansvar på grund av deras fysiska begränsningar. 
 
”Of course I’ve always been strong and arranged and fixed most things. But I 
gradually became unable to do this, as even if I just carried two bags up and 
down to the car and to the cottage, I had to lie down all Saturday” (Werner, 
Widding-Isaksen & Malterud, 2004, s. 1039).  
 
Deltagare beskrev att det var påfrestande att bli beroende av andra, då de varit 
självständiga innan smärtan uppstod (Campbell & Cramb, 2008). Deltagare 
uttryckte att de kände sig begränsade då smärtan kunde uppstå när som helst, 
vilket ibland omkullkastade planering (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; 
Hensing, Sverker & Leijon, 2007). Det visade sig att smärtan gjorde sig påmind 
hela tiden hos deltagarna och att de upplevde begränsningar i situationer 
associerat med hushållsarbete som exempelvis städning, tvättning, matlagning, 
målning, renovering, trädgårdsarbete samt mindre uppgifter som att öppna en 
konservburk, tvätta håret eller hålla i en stekpanna etc. (Hensing, Sverker & 
Leijon, 2007). Smärtan begränsade även de drabbade i deras arbete. Många av de 
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intervjuade fick ge upp sitt jobb eller jobba mindre än tidigare. Vissa dagar var 
smärtan så påtaglig att de inte kunde gå till arbetet (Fischer et al. 2007; Smith & 
Freidemann 1999; Werner, Widding-Isaksen & Malterud 2004). ”There are days 
with back pain that I didn’t get out of bed. I’m missed work, you know, because I 
couldn’t move” (Fischer et al., 2007, s.297).  
 
Upplevelsen av utanförskap och begränsning i samband med familjeaktiviteter 
och andra sociala tillställningar beskrevs av flertalet deltagare. Begränsningarna 
yttrade sig specifikt vid fysiska sociala aktiviteter som att leka med barnen, göra 
cykelutflykter, långpromenader, bowling och vistas på nöjesparker etc. (Fischer et 
al., 2007; Hensing, Sverker & Leijon, 2007; Smith & Freidemann, 1999). Maly 
och Krupa (2006) beskriver att smärtan, i kombination med det bristande 
självförtroende som smärtan orsakade, gjorde att många deltagare slutade med 
sina aktiviteter. De kände sig isolerade och bundna till sina hem (a.a.).  
 
Smärtan påverkar psykiskt och känslomässigt 
Personer med långvarig smärta upplevde ofta känslor av uppgivenhet och 
hopplöshet till livet, att livsglädjen var bortblåst: ”Future? There is no future for 
me. It feels as life is over. I live one day at a time” (Hallberg & Carlsson, 1998, 
s.99). Vanliga psykologiska konsekvenser av smärtan kunde vara känslor av 
nedstämdhet, depression samt känslan av att vara värdelös. Känslorna gav sig i 
uttryck som ilska, rädsla, oro och bristande koncentrationsförmåga etc. (Hensing, 
Sverker & Leijon, 2007; Liddle, Baxter & Gracey, 2007). Dessa 
känsloupplevelser framkommer även i Smith och Freidemanns studie (1999). 
Deltagarna kände en rädsla och en deprimerande känsla över tanken på att 
smärtan kanske alltid skulle finnas där. De kände även rädsla/oro inför smärtans 
oberäknelighet. ”Sometimes during the cycle I’m frightened that it will never 
end… that this is a dream that I’m just never going to wake up from” (Fischer et 
al., 2007, s.295). Att inte kunna använda kroppen som förr ledde till identitetskris 
hos de smärtdrabbade. Att förlora identiteten ledde i sin tur till låg självkänsla, 
bitterhet och känslan av skam (Lundberg, Styf & Bullington, 2007). Känslan av 
att förlora en del av sin självständighet och behöva be andra om hjälp beskrevs 
som pinsamt, sorgligt och frustrerande hos deltagare (Campbell & Cramb, 2008; 
Maly & Krupa, 2007).   
 
Vid stark tilltagande smärta kände deltagarna sig deprimerade och oroliga 
(Lundberg, Styf & Bullington, 2007). Paulson et al. (2001) beskriver att 
informanterna vid svåra smärtepisoder upplevde smärtan som skrämmande (a.a.). 
Många ansåg att de överkonsumerade tabletter samt hade sömnproblem på grund 
av smärtan (Lundberg, Styf & Bullington, 2007). Campbell och Cramb (2008) 
beskriver ett liknande fenomen i sin studie där det framkom att smärtan och oron 
lindrades med alkohol hos några deltagare (a.a.). Smärtan ledde till social 
isolering vilket förstärkte deltagarnas deprimerade sinnestillstånd och negativa 
självkänsla. Isolationen från sociala sammanhang gjorde att en utanförskapskänsla 
infann sig hos deltagarna. Deltagarna uttryckte att känslan av ensamhet och 
utanförskap kunde ha lindrats om det hade funnits någon att prata med om sina 
känslor (Lundberg, Styf & Bullington, 2007). Känslan av utmattning mentalt var 
något deltagarna beskrev att de upplevde på grund av sin långvariga smärta 
(Hensing, Sverker & Leijon, 2007; Hallberg & Carlsson, 1998). 
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Att lyssna på kroppen eller förneka den 
Att lyssna på kroppens smärta blev en naturlig del i det dagliga livet hos flera 
deltagare. En kroppsmedvetenhet var nyckeln till kontroll över smärtan. De hade 
lärt sig att lyssna kroppens signaler, och att anpassa sina aktiviteter utifrån vad 
den värkande kroppen klarade av (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Fischer et 
al., 2007). Dessa anpassningar var olika aktiva förändringar i det dagliga livet. 
Anpassningar kunde vara att ta pauser under aktiviteter, att planera vissa uppgifter 
som t.ex. städning eller trädgårdsarbete antingen på morgonen eller kvällen - 
beroende på när smärtan var som minst. Deltagarna upplevde minskad smärta när 
de fokuserade på något de tyckte om t.ex. meditera, spela instrument etc. En 
annan viktig förändring för deltagarna var att känna sig nöjda över de prestationer 
de utförde, även om dessa prestationer inte var lika omfattande som innan 
smärtdebuten (Fisher et al., 2007). I en artikel framkom det att deltagarna 
upplevde sig ha utvecklat sin empatiska förmåga samt fått ett större tålamod både 
gentemot sig själva och mot andra sedan smärtan drabbade dem (Lundberg, Styf 
& Bullington, 2007). Werner, Widding-Isaksen och Malterud rapporterade i sin 
artikel (2004) att deltagarna med tiden uppnått ett ökat tålamod, samt lärt sig 
lyssna på sin kropp och sina begränsningar (a.a.).  
 
”In my age I develop understanding and approach to my limit. For example, 
yesterday I got offer for very good doubles [game of tennis], but that was after my 
singles. And I said I’m sorry Friend, I would love to, but it’s too much for me. 
Because I will not sleep all night, I will have pain. And if I have pain I’m doing 
something wrong.” (Maly & Krupa, 2007, s.1427).  
 
I Afrell, Biguet och Rudebecks (2007) studie framkom det att vissa av deltagarna 
fann det svårt att acceptera sin smärta, antingen på grund av hindret den utgjorde i 
vardagen, eller på grund av den ständiga värken. De upplevde att de inte hade 
kontroll över sin kropp och smärtan, att kroppen blivit en fiende och att livet 
uppfattades som en ”fälla”. Den förtvivlan många av deltagarna upplevde i sin 
situation gjorde det svårare att acceptera smärtan, och kroppen förnekades istället. 
Det framkom även i Afrell, Biguet och Rudebecks (2007) studie att känslan av 
hopp betydde mycket för några av individerna, att hoppet hjälpte dem att blicka 
framåt. Att se andra i samma tillstånd klara olika situationer inbringade känslan av 
hopp hos individerna (a.a). En annan studie beskriver att deltagarna ofta kände att 
de var tvungna att pressa sig själva, trots smärtan, för att räcka till (Smith & 
Friedemann, 1999). Upplevelsen av att inte ha kontroll över smärtan samt 
svårigheter att finna anpassningar som lindrar smärtan beskrevs av deltagare i 
Fischers et al. studie (2007). Personer i Paulsons et al. studie (2001) beskrev att 
ibland var det svårt att uppskatta kroppens förmåga då smärtan kom i vågor, vilket 
gjorde det lätt att överskatta kroppens kapacitet (a.a.).  
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser av att leva med 
långvarig smärta sett ur ett livsvärldsperspektiv. Valet att genomföra en 
litteraturstudie grundar sig i intresset av att uppnå en bredd genom att 
sammanställa ett flertal artiklar med relevant forskning inom området. Att göra en 
empirisk studie beskrivs av Backman (2008) och av Nyström, i Granskär och 
Höglund-Nielsens bok (2008), som en lång process med många moment, vilket 
inte ansågs möjligt att genomföra då tiden för studien var begränsad (a.a.). 
Studien genomfördes med kvalitativ ansats för att den anses vara optimal då 
strävan är att beskriva, förstå och förklara upplevelser kring långvarig smärta 
(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till studien anser att detta inbringar en 
djupare förståelse kring långvarig smärta. Detta intygar Forsberg och Wengström 
(2008) som menar att kvalitativ forskning betonar förståelse av människors 
upplevelser (a.a.). Nackdelen med att göra en kvalitativ litteraturstudie kan vara 
att författarna väljer studier som stödjer den egna förförståelsen samt att 
författarna kan dra olika slutsatser inom samma område, vilket Forsberg och 
Wengström (2008) styrker. En annan felmarginal kan vara att den som utfört den 
valda kvalitativa studien har tolkat och ändrat innebörden något av vad som 
ursprungligen uppgetts i intervjun (Friberg, 2006).    
 
Möjliga sökord diskuterades fram och prövades i databaserna. Vissa av sökorden 
valdes bort då icke önskvärda artiklar framkom. Kvarstående sökord fick fram 
relevanta artiklar till studiens valda område och användes både enskilt och i 
kombination med varandra. Kombineringen av sökorden skedde via booleska 
operatorn, genom att kombinera sökningarna med AND. Sökorden tillsammans 
med AND gav en bra avgränsning som gjorde det möjligt att läsa igenom alla 
abstrakt för att kunna avgöra vilka artiklar som matchade studiens syfte. I studien 
inkluderades artiklar som var publicerade efter 1995, detta innebär att relevant 
litteratur publicerad innan 1995 kan ha blivit utesluten. Att artiklarna var 
publicerade efter 1995 gav tillgång till en större mängd data i jämförelse om ett 
senare årtal hade valts. Ett senare årtal hade lett till relativt ny forskning inom 
området, men författarna ansåg att smärtupplevelser inte förändrats märkbart 
sedan 1995. I studien inkluderas vuxna människors smärtbeskrivningar. Enligt 
svensk lag räknas individer som myndiga vid 18 års ålder (Nationalencyklopedin, 
2010), och det är individer över 18 år som författarna inkluderar i studien. 
Samtliga artiklar i studien är skrivna på engelska och har översatts till svenska. 
Vid översättning kan feltolkning uppstå. För att undvika översättningsfel har 
meningsenheter lästs igenom noga och översatts med hjälp av svensk- engelska 
ordböcker samt översättningsprogram. Valet att använda engelska artiklar gjordes 
då de enligt Friberg (2006) är vetenskapens offentliga språk och ger möjlighet för 
fler att ta del av den. 
 
Författarna har läst de utvalda artiklarna var för sig och sedan tillsammans för att 
diskutera att texten uppfattades på samma sätt, alltför att få fram ett trovärdigt 
resultat. För att finna artiklar till litteraturstudien användes tre databaser; 
CINAHL, PsycINFO, och Academic Search Elite. Dessa databaser anses 
komplettera varandra bra då de innefattar olika ämnesområden samt att detta 
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ökade chanserna för relevanta artiklar i förhållande till studiens syfte. I vissa av 
sökningarna användes ordet patient. Anledningen till detta är att människor med 
långvarig smärta någon gång i livet ofta har varit i sammanhang där de anses vara 
patienter. I sökningarna då patient användes valdes en artikel ut som passade 
syftet och som beskrev upplevelsen av smärtan utifrån det dagliga livet.     
 
Samtliga artiklar som användes till studien är ifrån västvärlden (bilaga 3). Om 
detta påverkar resultatet eller ej är svårt att påvisa då icke västerländska artiklar 
inom området inte hittades. Att studien är av västerländsk karaktär gör att den kan 
relateras till svenska förhållanden då levnadsstandard, ekonomi och kultur är 
likartad i västvärlden. Att leva under andra förhållanden skulle kunna påverka 
individers upplevelser. Utifrån genomläsning av olika 
kvalitetsbedömningsmodeller av artiklar valdes Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
(2006) protokoll för hur en kvalitetsbedömning kan gå till. I jämförelse med 
exempelvis Fribergs (2006) förslag på kvalitetsbedömning ansågs Willman, Stoltz 
och Bahtsevanis (2006) protokoll vara lättförståeligt att utgå från. Frågorna i 
mallen ansågs även vara relevanta att beakta vid en kvalitetsbedömning (bilaga 2). 
De utvalda artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 
redogörelse för hur en analys kan utföras. Denna metod valdes då stegen i 
analysen ansågs väsentliga och passande till studien. Graneheim och Lundman 
(2004) förklarar utförligt metodens olika steg, vilket gjorde att författarna förstod 
tillvägagångssättet tydligt. Materialet till studien upplevdes bli mycket hanterbart 
och överskådligt efter genomförd analys (bilaga 4). Enligt författarna kan en 
nackdel med analysen vara att de meningsbärande enheterna eventuellt tolkas till 
en viss del när de kondenseras. För att undvika detta har författarna plockat ut 
meningsenheterna med sitt sammanhang, samt utfört kondenseringen av 
meningsenheterna tillsammans. På så sätt har tolkning undvikits i största möjliga 
mån. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en kategori om fatta ett antal 
underkategorier (a.a.). Detta ansågs inte nödvändigt att använda i studiens resultat 
eftersom kategorierna täckte det resultat som framkom. 
            
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att människor med långvarig smärta upplevde en bristande 
förståelse från omgivningen. Orsaken till denna upplevelse grundade sig i att 
smärtan inte alltid var somatiskt synlig hos de smärtdrabbade individerna, som 
därför fick lita till att omgivningen trodde på deras beskrivningar av smärtan. 
Detta fenomen styrker Peolsson, Hydén och Sätterlund-Larsson (2000) som 
beskriver att när smärtans orsak är synliggjord för omgivningen bemöts den 
smärtdrabbade med förståelse. Om smärtan däremot inte går att påvisa/synliggöra, 
är det svårt för omgivningen att får en förståelse (a.a.). Vid långvarig smärta är det 
ofta svårt att finna kliniska tecken på smärtan. Detta innebär att individen blir 
beroende av att bli trodd på sina muntliga uttryck av smärtan (Jacobsson, 2007). 
Med livsvärlden som ansats är det viktigt att fråga individen om dennes smärta för 
att få en inblick i hur personen erfar världen. Därför måste vi vara öppna och 
följsamma i vårt frågande när vi möter dessa individer, samt avsätta tid så att 
individen får möjlighet att beskriva sin livsvärld. Det är viktigt att i detta möte se 
personens unikhet och möta henne så förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg et 
al., 2003). 
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I resultatet framkom att de smärtdrabbade upplevde att personer i deras 
omgivning inte tycktes förstå deras beskrivning av smärtan. Detta berodde på att 
de upplevde smärtan som individuell och att de uppfattade sig vara specialister på 
sin egen smärta. De ansåg att människor som inte själva upplevt liknande smärta 
hade svårt att förstå dem, trots försök till det. Almås et al. (2002) och Jacobsson 
(2007) verifierar samma fenomen då de påstår att människor som inte själva 
upplevt långvarig smärta har svårt att bemöta och förstå människor som lever med 
långvarig smärta (a.a.). Att smärtan är en unik upplevelse bekräftar Clarke & 
Iphofen (2007) och Jacobsson (2007). Jacobsson (2007) betonar även vikten av att 
tro på individernas smärtupplevelse, då de är experter på sin egen smärta. 
Dahlberg et al. (2003) skriver att problematiken i förmedlingen av smärtan ligger i 
svårigheten med att uttrycka smärtupplevelsen på ett betydelsefullt sätt, det vill 
säga så livsvärlden kan förstås av omgivningen (a.a). 
 
I Kategorin ”begränsningar i livet” framkommer att individerna med långvarig 
smärta upplevde sig vara begränsade i livet utifrån många dimensioner, vilket 
påverkade hela deras tillvaro. De upplevde sig ha en nedsatt kapacitet på grund av 
sin smärta, vilket gjorde dem osäkra på hur mycket de klarade av i det dagliga 
livet. Carson & Mitchell (1998), Brattberg (2006) och Kelley & Clifford (1997) 
förstärker detta genom beskrivningen av att personer med långvarig smärta ofta 
upplever en känsla av begränsning i livet med smärtan som orsak (a.a). Individer 
med långvarig smärta upplevde också att deras omgivning fick ta större ansvar i 
vardagslivet på grund av deras nedsatta kapacitet, vilket beskrevs vara 
påfrestande. Jakobsson (2007) menar att långvarig smärta ger ett ökat beroende av 
andra människor i omgivningen (a.a.).  
 
Dahlberg et al. (2003) och Bengtsson (2005) beskriver att människan har tillgång 
och erfar livsvärlden genom den egna levda kroppen. Att varje förändring av 
människans kropp medför förändringar av världen (a.a.). I resultatet framkom att 
den långvariga smärtan förändrade individernas kropp och kapacitet. Vidare 
redogör Bengtsson (2005) att när smärtan är långvarig påverkas hela tillvaron och 
den drabbades livsvärld förändras mer eller mindre (a.a.). Denna företeelse talade 
resultatet för då individerna beskrev upplevelsen av förlorad förmåga i jämförelse 
vad de klarade av innan smärtans debut. Resultatet visade bland annat att 
individerna upplevde sig begränsade i arbetet. Det styrker Schult, Söderback och 
Jacobs (2000) som fick fram att individer med långvarig smärta kan få svårigheter 
att klara av sitt arbete, vissa får sluta att arbeta eller minska på antalet 
arbetstimmar. Brattberg (2006) förstärker detta ytterligare genom beskrivningen 
av att många med långvarig smärta blir långtidssjukskrivna och får svårigheter 
med att komma tillbaka till arbetslivet (a.a.). Bengtsson (2005) beskriver att 
förlorandet av exempelvis arbetskapacitet kan påverka den sociala delen i 
livsvärlden, och eventuellt minska det kommunikativa förhållandet till andra 
människor (a.a.). Ett minskat socialt kontaktnät medför en förändring av 
tillgången till världen och till livet, ofta med negativa konsekvenser såsom 
otrygghet, oro och ensamhet (Dahlberg et al., 2003). 
 
I resultatet framkom att individerna upplevde en känslomässig påverkan med 
smärtan som grundorsak. Det var känsloupplevelser som exempelvis uppgivenhet 
till livet, nedstämdhet, utmattning, rädsla/oro, ensamhet, sorg och frustration. 
Almås et al. (2002), Dahl & Lundgren (2008), menar att många individer med 
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långvarig smärta upplever en ensamhet i sin smärta, då andra inte förstår de 
känslor de handskas med. Dahlberg et al. (2003) skriver att ensamheten är 
existentiell- ingen kan i djupaste mening dela ens sjukdomslidande. Dahlberg et 
al. (2003) menar vidare, att leva med långvarig smärta upplevs som ensamt, samt 
som en känsla av att vara sårbar och sårad. Med smärta följer också känslor av 
exempelvis hopplöshet, skuld, skam, saknad och osäkerhet, och dessa känslor bär 
individen ensam. Individen kan inte längre lita på sin kropp, livsvärlden förändras. 
Individen tappar kontroll och kastas mellan hopp och förtvivlan (Dahlberg et al., 
2003).   
 
Brattberg (2006) bekräftar att långvarig smärta ofta ger upphov till många 
känsloupplevelser hos de drabbade individerna. Många upplever exempelvis oro, 
rädsla, frustration, ångest, sorg, utmattning och nedstämda sinnestillstånd, som 
hos vissa så småningom kan ge upphov till depression. Kelley och Clifford (1997) 
beskriver att depression är en relativt vanlig konsekvens som smärtan orsakar 
(a.a.). Resultatet visar att depression var något som smärtan kunde medföra. 
Petersen, Bergstrom och Brulin (2003) styrker att känslan av frustration är vanlig, 
då smärtan finns där hela tiden. Dessa känslor kan som Berg (2002) beskriver 
bland annat visa sig på ett eller annat vis i personligheten hos den smärtdrabbade 
individerna (a.a.). I resultatet beskrev vissa att de upplevde sig överkonsumera 
tabletter/alkohol för att lindra den oro smärtan medförde. Brattberg (2006) 
beskriver detta som en vanlig företeelse, att individen försöker lösa problemet 
eller lindra oron/ångesten genom att exempelvis självmedicinera med alkohol, 
läkemedel eller droger (a.a.).   
 
Sista kategorin i resultatet skildrar att många med långvarig smärta upplevde att 
de började lyssna på kroppen och på så vis fick kontroll över smärtan. Individerna 
började sedan anpassa sitt liv genom aktiva förändringar i det dagliga livet. 
Jakobsson (2007) skildrar vikten av att lyssna på kroppen och samarbeta med den 
för att uppnå kontroll över smärtan och livet. Att ta pauser mellan aktiviteter, 
planera sysslor, vårda sin mentala hälsa och prioritera krafterna på det individen 
vill i livet beskrivs vara några anpassningar som ofta behöver göras för att kunna 
leva med smärtan (a.a.). Resultatet visar att dessa anpassningar/förändringar i livet 
var nödvändiga för många individer för att de skulle orka med sin vardag. Det 
framkom också i resultatet att vissa upplevde det svårt att acceptera sin smärta, att 
de var bortom kontroll över smärtan och därför förnekade sin kropp. Dahlberg et 
al. (2003) skriver att om den egna kroppen förfaller under loppet av en relativt 
kort tid så kan det innebära att människan blir främmande inför sin egen kropp. 
Enligt livsvärldsperspektivet är den egna kroppen enda tillgången till världen, 
världen kan endast upplevas ur de perspektiv som kroppen medger. Detta innebär 
att människa måste vara ”vän” med sin kropp för att kunna var fullt närvarnade i 
sin livsvärld (a.a.).   
 
Att det finns olika sätt att hantera och leva med sin smärta är något som Clarke 
och Iphofen (2007) styrker, en del individer har lätt för att acceptera den 
långvariga smärtan medan andra fortsätter att söka bot. Frischenschlager och 
Pucher (2002) betonar att smärta mestadels handlar som subjektiva erfarenheter, 
vilket även omfattar upplevelsen av att ha kontroll över sin smärta eller ej. 
Jakobsson (2007) bekräftar studiens resultat genom redogörelsen av att smärtan 
behöver ses som en del av livet för att individen ska få krafter över till ett 
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anpassningsarbete i sitt vardagsliv. Vid långvarig smärta upplever många till en 
början en bristande kontroll över smärtan, de förnekar sin kropp och vill inte 
acceptera sin livssituation (a.a.). Denna upplevelse beskrevs tydligt av några 
individer i resultatet. Dahlberg et al. (2003) beskriver att när kroppen bryter 
samman faller livsvärlden samman. Detta leder till att det naturliga 
förhållningssättet till världen bryts och tvingar individen att reflektera. Att inte 
reflektera kring smärtan kan leda till ett gap mellan livsvärlden och smärtan, 
vilket hindrar individen från att hantera smärtan och lidandet. Brattberg (2006) 
påpekar att människor som ser sig själva som delaktiga och samarbetar med 
kroppen, accepterar ofta det som inte går att ändra och försöker förändra det som 
går att förändra (a.a.).  
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SLUTSATS 
 
Upplevelsen av att leva med långvarig smärta är individuell och påverkar många 
aspekter i individens livsvärld. Smärtan gör sig ständigt påmind hos individerna 
och påverkar både det fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga planet i deras 
liv. En medvetenhet om dessa aspekter kan hjälpa vårdpersonal, 
sjuksköterskestuderande, andra intresserade/berörda att förstå vad det innebär att 
drabbas av långvarig smärta och den förändring det medför hos de drabbade 
individerna. Långvarig smärta är inget som uppträder ensamt, utan följs åt av 
andra symptom och inskränkningar i det dagliga livet. Resultatet visar att smärtan 
är multidimensionell och därför behövs det även ett sådant angreppssätt för bästa 
bemötande, behandling och vård. Mötet av personer med långvarig smärta bör 
vara utan förutfattade meningar där personens unikhet bejakas, d.v.s. personens 
egna erfarenheter och upplevelser sätts i fokus. Författarna anser att 
förutsättningen för att vi ska förstå människor med långvarig smärta är att utgå 
från ett livsvärldsperspektiv. 
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Artikelsökning                                                              BILAGA 1 
 
 
Databas 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL Chronic pain 871 0 0 0 
CINAHL Life experiences 771 0 0 0 
CINAHL Chronic pain AND 

Life experiences 
9 9 7 4 

CINAHL Patients experiences 237 0 0 0 
CINAHL Chronic pain AND 

patients experiences 
4 1 1 1 

CINAHL Experience 11491 0 0 0 
CINAHL Experience AND 

chronic pain 
114 6 4 1 

CINAHL Patient attitudes 2490 0 0 0 
CINAHL Patient attitudes 

AND Chronic pain 
28 0 0 0 

CINAHL Long-term pain 23  2 1 1 
CINAHL Narrative 903 0 0 0 
CINAHL Narrative AND 

Chronic pain 
12 3 3 2 

Academic 
Search Elite 

Non malignant 160 0 0 0 

Academic 
Search Elite 

Chronic pain 1328 0 0 0 

Academic 
Search Elite 

Non malignant 
AND Chronic pain 

13 1 1 1 

PsycINFO Life experiences 8221 0 0 0 
PsycINFO Chronic pain 5214 0 0 0 
PsycINFO Life experiences 

AND Chronic pain 
26 3 3 1 
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Kvalitetsbedömning    BILAGA 2 
– enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006)        
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Artikelöversikt                                                                          BILAGA 3 

  

Författare/land/år Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 
 

Afrell,M., Biguet,G., & 
Rudebeck,C-E. Sverige. 
(2007) 
 
 

”Living with a body in 
pain-between 
acceptance and denial” 

Scandinavian 
Journal of caring 
science. 

Syftet med studien var att beskriva 
hur individer med långvarig 
muskulär smärta relaterar till sin 
värkande kropp.      

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Individer med långvarig smärta 
varierar mellan att acceptera och 
förneka den värkande kroppen. 
Fyra teman hittades: Ge upp hopp, 
acceptera en aktiv 
förändringsprocess, balansera 
mellan hopp och förtvivlan samt 
förneka kroppen. 

Campbell, C., & Cramb, 
G. England. (2001) 

“Nobody likes a back 
bore´- exploring lay 
perspectives of chronic 
pain: revealing the 
hidden voices of non-
service users” 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 
 

Studien gick ut på att beskriva hur 
det är att leva med kronisksmärta 
utan att ta hjälp av primärvården eller 
annan vård service.   

Kvalitativ, 
intervjustudie 

I resultatet står det att smärtan 
dominerade i deras liv och att de 
hade svårt att lita på att andra 
kunde hjälpa dem.  Att acceptera 
hjälp ifrån andra hade varit svårt 
för de flesta i studien. 

Ficher,G,. Emerson, L,. 
Firpo, C, .Ptak, J,. Wonn, 
J,. & Bartolacci, G.USA. 
(2007) 

Chronic pain and 
occupation: an 
exploration of the lived 
experience” 

American Journal 
of Occupational. 

Syftet var att utreda hur människor 
med kronisk smärta upplever sin 
sysselsättning. 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet visar att kronisk smärta 
förändrar livet. Förändringarna 
påverkade olika aspekter av livet 
inklusive psykologiska tillstånd, 
jobbet, relationer med andra och 
livstillfredsställelse. 

Hallberg,L,. & 
Carlsson, S. 
Sverige. (1998) 

”Psycho-social 
Vulnera-bility and 
Maintaining Forces 
Related to Fibro-
myalgia” 

Scandinavian 
Journal of caring 
science. 

Syftet med studien var att beskriva 
smärtupplevelser och hur smärtan 
påverkar familjen och det sociala 
livet, hos 22 kvinnor med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet ledde till två 
huvudteman; psykosocial sårbarhet 
och kvarhållande av styrkor. 
Psykosocial sårbarhet innefattade 
traumatisk livshistoria, bristande 
uthållighet, pessi- mistisk livssyn 
och otillfredsställande 
arbetssituation. Kvarhållandet av 
styrkor innefattade professionell 
vård, smärtförmåner och 
familjestöd. 
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Hensing, K.E-G., 
Sverker M.A., & Leijon 
S.G. Sverige. (2007) 

”Experience-d 
dilemmas of everyday 
life in chronic 
neuropathic pain 
patients – results from a 
criti-cal incident study” 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 

Syftet var att utforska upplevda 
dilemman I det dagliga livet hos 
kroniska neuropatiska smärt-
patienter. 
 

Kvalitativ, 
Intervjustudie 

I resultatet framkom dilemman i 
det dagliga livet som påverkades 
av smärtan t.ex. vardagssysslor, 
sociala relationer och fritiden.             

Liddle, S-D., Baxter, 
D.,& Gracey, J. Northern 
Ireland. (2006) 

“Chronic low back 
pain: Patients 
experiences, opinions 
and expectations for 
clinical management” 

Disability and 
Rehabilitation. 

Studien gick ut på att utforska åsikter 
och förväntningar på behandling av 
kronisk ryggsmärta i syfte att kunna 
avgöra vilken som var effektivast.    

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet visade att alla 
intervjuade någon gång upplevt att 
behandling de fått inte hade hjälp. 
För lite stöttning, råd och motion 
vekar vara en viktig faktor som 
begränsar effektiviteten av vård. 

Lundberg, M., Styf, J.,& 
Bullington, J. Sverige. 
(2007) 

”Experiences of moving 
with persistent pain- A 
qualitative study from a 
patient perspective” 

Physiotherapy 
theory and practice. 

Syftet var att utforska hur patienter 
med muskelsmärta upplever hur det 
är att leva med sin smärta. 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet visade att leva med 
smärta var mycket mer än bara den 
fysiska smärtan. Smärtan 
påverkade även deras identitet. Det 
visade sig vissa inte kunde 
acceptera sin smärta, medan andra 
accepterade den, och den tredje 
gruppen hade lärt sig att leva med 
smärtan. 

Marly, M., & Krupa, T. 
London. (2007) 
 

“Personal experience of 
living with knee 
osteoarthritis among 
older adults” 

Disability and 
Rehabilitation. 

Syftet var att förstå upplevelsen av 
att leva med knä artros bland äldre 
människor.   

Kvalitativ, 
intervjustudie 

I studien framkom att smärtan hade 
en central del i dagliga livet. 
Deltagarna upplevde att vardagliga 
rutiner tog mycket längre tid. 

Paulson, M., Danielson, 
E., Larsson, K., & 
Norberg, A. Sverige. 
(2001) 

“Men’s description of 
their experience of non-
malignant pain of 
fibromyalgia type” 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 
 

Syftet med studien var att 
sammanfatta mäns beskrivning av sin 
upplevelse av fibromyalgi för att får 
en större förståelse. 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet redovisades i två teman 
”lugna och svåra perioder” och 
”lokal till utsprid smärta”. Männen 
beskrev smärta som oroade dem 
smärta som inte oroade dem och att 
smärtan hade lugna och jobbiga 
perioder. 

Smith, A., Friedemann,. 
M-L. USA. 
(1999) 
 

“Perceived family 
dynamics of persons 
with chronic pain” 

Journal of 
Advanced nursing. 

Syftet var att förstå personers med 
kronisk smärta samt hur de upplever 
sina relationer till 
familjemedlemmar.   

Kvalitativ, 
intervjustudie 

I resultatet framkom att personerna 
i studien kände känslomässig stress 
och distans till familjemedlemmar. 
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Werner, A., Isaksen, W., 
& Malterud, K. Norway. 
(2004) 

“I am not the kind of 
woman who complains 
of everything´: Illness 
stories on self and 
shame in women with 
chronic pain. 

Social Science & 
Medicine 

Syftet med studien var att beskriva 
kvinnornas självuppfattning och 
känsla av skam i förhållande till sin 
kroniska smärta. 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Kvinnorna upplevde att de var 
tvungna att uppträda på ett visst 
sätt för att övertyga andra om att 
deras smärta inte är inbillad eller 
psykisk.    
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Del av artikelanalys                                                                                                                BILAGA 4 
 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 
“Nobody understands this 
disease…and nobody cares about us. 
If the doctor´s wife or daughter were 
pain sufferers, the interest in solving 
the mystery of chronic muscular 
aching and fibromyalgia would be 
greater” (Hallberg & Carlsson, 1998, 
s.100) 

Ingen förstår och ingen bryr sig. 
Intresset i att lösa mysteriet med 
långvarig muskulär smärta och 
fibromyalgi är svagt. 

Ingen förstår, ingen bryr sig En bristande förståelse från 
omgivningen. 

They tell how hard they have had to 
work to be taken seriously, believed, 
and understood in medical 
encounters, and also in relation to 
their closest family and friends when 
having chronic, but invisible pain.( 
Werner, Widding- Isaksen & 
Malterud, 2004, s.1038) 

Upplever att de får jobba hårt för att 
bli tagna på allvar av omgivningen 
som inte ser deras kroniska smärta. 
 

Andra förstår inte smärtan. En bristande förståelse från 
omgivningen. 

Some dilemmas limited the patients’ 
possibilities to participate in 
activities, physical or social, outside 
their own home and these were 
transportation, leisure time and 
physical activity including walking, 
physiotherapy, running to the train or 
going up and down stairs.(Hensin, 
Sverker & Leijon, 2007, s.151) 

Smärtan begränsar individernas 
möjlighet att delta i olika aktiviteter, 
både sociala och fysiska. 

Begränsningar socialt, fysiskt. Begränsningar i livet. 
 

In this typology passive coping 
strategies were chosen, such as lying 
down or avoiding movement. Out of 
fear of aggravating the pain, physical 
exercise, such as cycling, 
weightlifting, and even walking and 
standing, were avoided. (Lundberg, 
Styf, & Bullington, 2007, s.203) 

Smärtan gör att individerna undviker 
rörelse. 

Begränsas fysiskt. Begränsningar i livet 
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They also worried about the 
possibility of there being permanent 
damage to the spine, which 
precipitated a mixture of emotions, 
the most common, being, fear, anger, 
depression and guilt. ( Liddle, Baxter 
& Gracey, 2007, s.1904) 

Smärtan framkallar känslor av rädsla, 
ilska, depression och skam. 

Emotionella konsekvenser. Smärtan påverkar psykiskt och 
känslomässigt 

Emotional responses expressed by 
our participants included feelings of 
“why me?” guilt, anger, uselessness, 
being overwhelmed, bitterness and 
hope. (Ficher, Emerson, Firpo, Ptak, 
Wonn & Bartolacci, 2007, s.295) 

Individerna upplevde känslor som 
bitterhet, oro, skuld och ilska pga. 
smärtan. 

Emotionell påverkan.   Smärtan påverkar psykiskt och 
känslomässigt 

There is an oscillation between 
accepting and refusing the aching 
body. The hopeful insight is there, 
that acceptance is the only way 
forward, but yet, time and again, 
despair takes over. (Afrell, Biguet & 
Rudebeck, 2007, s.293 

Det är en hårfin gräns mellan kropps-
acceptering och kroppsförnekning. 
Acceptering är den enda vägen 
framåt, men förtvivlan tar ofta 
övertaget. 

Kroppsacceptans eller 
kroppsförnekning. 

Att lyssna på kroppen eller förneka 
den 

“I like my body now, but I did not do 
that before. I hated it and all the rest, 
but the body is me and I’m very 
grateful today that it is wiser than 
me” (Afrell, Biguet & Rudebeck, 
2007, s.293)   

Har med tiden lärt sig att lita på 
kroppen och tycka om den. Är 
numera tacksam för att kroppen är 
vis. 

Lyssna på kroppen Att lyssna på kroppen eller förneka 
den 
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