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Abstrakt 

 

Långvarig smärta är subjektiv förnimmelse och dolt för andra utom för den 
drabbade. Att leva med långvarig smärta innebär begränsningar för kvinnor som 
lever med smärtan och den påverkar livets alla delar. Syftet med denna littera-
turstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med långvarig smärta. 
Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som publicerades mellan åren 
2000 och 2006. Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att bli bemött med 
misstroende, Att familjerelationerna förändras, Att tvingas kompromissa och 
förändra och Att söka förklaringar och möta framtiden. I resultatet framkom att 
många kvinnor upplevde att de inte blev trodda och blev bemötta med misstro-
ende av vårdpersonal, vänner, arbetsgivare men även av anhöriga. Det dagliga 
livet påverkades av långvarig smärta och kvinnor var tvungna att förändra och 
hitta strategier för att hantera sin vardag. Omgivningens bemötande hade en stor 
betydelse för kvinnor med långvarig smärta. Slutsatsen som kan dras av detta re-
sultat är att ökad kunskap och utbildning är en förutsättning för ett professionellt 
bemötande och en förändring av attityder gentemot kvinnor med långvarig 
smärta. Genom att få en ökad förståelse hur kvinnor upplever situationen att leva 
med långvarig smärta kan sjuksköterskor ge en bättre omvårdnad och på så sätt 
medverka till att kvinnor kan lära sig att hantera smärtan och möta framtiden.  
 

 

Nyckelord: Långvarig smärta, kvinnor, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ, 
bemötande, misstroende 
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Långvarig smärta är ett begrepp som ofta förknippas med sociala problem som få människor 

som inte lever med det förstår hela vidden av. Denna smärta påverkas inte av traditionell be-

handling, den låter sig inte ”botas” med mediciner eller operationer. Det är en komplex och 

subjektiv känsla som lätt kan missförstås av omgivningen (Smith & Friedemann, 1999). 

 

Symtomet smärta kan ses som ett komplext samspel mellan skadad vävnad, nervöverföring, 

bearbetning av denna samt emotionell och intellektuell tolkning av smärtsignaler. Smärta in-

delas utifrån utsprunget i nociceptiv, neurogen, psykogen och smärta utan känd orsak. Noci-

ceptiv smärta leds in från smärtreceptorer från skadad vävnad någonstans i kroppen till centra-

la nervsystemet. Neurogen smärta uppkommer i nervsystemet pga. skada eller dysfunktion i 

själva nerven eller i centrala nervsystemet. Psykogen smärta är orsakad av psykisk sjukdom 

och smärta utan orsak definieras som smärta utan påvisbar eller misstänkt skada eller sjuk-

dom. Långvarig smärta har ofta en blandad problematik med flera underliggande faktorer 

(McCaffrey, Frock & Garguilo, 2003). Dessa författare menar att smärtdefinitionen även bor-

de inkludera en helhetssyn, av kropp och själ, att smärta är hur personen ifråga upplever det, 

en subjektiv personlig, otrevlig, upplevelse som inte nödvändigtvis kan härleda till kropps- el-

ler vävnadsskada.  

 

International Association for the Study of Pain har en välkänd definition på smärta 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 ett fenomen 

som är förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner som är en upplevelse som 

inte kan mätas objektivt. För att en person ska sägas leva med långvarig smärta ska smärtan 

ha varat minst tre månader. Ofta används begreppet ”kronisk smärta” istället för långvarig 

smärta. Men i klinisk praxis är det mer lämpligt att använda begreppet långvarig smärta för att 

inte uttrycka en alltför uppgiven syn på prognosen. Men dessvärre är det så att när ett smärt-

tillstånd, som en person lever med väl har diagnostiserats med att långvarig smärta etablerats, 

så är det små möjligheter för den personen att få uppleva smärtfrihet. I en studie gjordes en 

uppföljning av personer som levt med långvarig smärta i mer än 12 år. Resultatet visade att 85 

% av informanterna hade smärtan kvar (SBU, s. 23, 48, 2006).  

 
Personer som lever med långvarig smärta kan oftast inte få en medicinsk förklaring. Det finns 

inga, eller få objektiva fynd, som förklarar upplevelsen av smärtan, som kan vägleda läkare att 



 3

sätta diagnos. Att leva med långvarig smärta är ett dolt problem för många, men innebär be-

gränsningar för den personen som lever med smärtan och den påverkar livets alla delar. Smär-

ta är osynlig för andra och den kan dominera och kontrollerar det dagliga livet, så att det blir 

svårt med sociala relationer (Smith & Friedemann, 1999). Sociala relationer handlar om rela-

tioner i äktenskap, sexuella aktiviteter, kontakter med vänner släktingar, sociala roller och 

kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal. Forskning visar entydigt att människors erfaren-

heter av långvarig smärta visar ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet, lik-

som att minskad smärta medför ökad livskvalitet. Långvarig smärta har också psykologiska 

konsekvenser. Många känner sig låsta i sina situationer och upplever att de har förlorat sin 

mänskliga värdighet. Depression och långvarig smärta förekommer ofta samtidigt och mycket 

tyder på att depression följer av smärtan snarare än tvärt om (SBU s. 19, 24, 27, 171, 2006). 

Även om forskning har visat att personer som lever med långvarig smärta upplever brist på 

förståelse, både i sitt sociala nätverk och av personal inom sjukvården, krävs mer forskning 

för att utförligare beskriva den situation som personer med långvarig smärta befinner sig i 

(Werner & Malterud, 2005).  

 

Smith och Friedemann (1999) menar att genom ökad kunskap kan bemötandet av personer 

som lever med långvarig smärta bli bättre och fokuserandet på de isolerade symtomen kan 

breddas till en vidare kontext. Ökad kunskap kan ge anhöriga, vänner, familj och inte minst 

sjukvårdspersonal förståelse för de problem som personen som lever med långvarig smärta 

brottas med. Denna förståelse kan skapa tillit som kan minska patientens oro och ängslan.  

 

Mok och Chiu (2004) beskriver att i grunden är den sjuke och sjuksköterskan främlingar för 

varandra. Relationen byggs upp genom en ömsesidig förståelse för den andra personens för-

måga att känna och uppleva. Ett gemensamt mål och förståelse för situationen växer sedan 

fram successivt. Trots att det finns mycket information om långvarig smärta är det ofta svårt 

för sjuksköterskor att bemöta patienter med långvarig smärta. Shaw (2006) menar att sjukskö-

terskor måste ha kunskaper och insikter om att en smärtupplevelse är subjektiv och kan te sig 

olika för olika personer, och de måste vara beredda på att ge adekvat information och svara på 

frågor.  

  

Delaktighet i vardagsbeslut, makt och arbete är inte rättvist fördelat mellan kvinna och man i 

olika kulturer runt om i världen. I Skandinaviska länder har den genomsnittliga mannen ett 

arbete med högre status och inkomst än genomsnittskvinnan och mannen tar mindre ansvar 
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för familjen. Genom livet möter män och kvinnor olika förväntningar och får olika erfarenhe-

ter som en konsekvens av de ideal man fostras till. Könsroller skapar en stereotyp bild av hur 

kvinnor och män ska förhålla sig i sina sociala roller (Malterud & Hollnagel, 1999). Dessa 

författare menar vidare att både kvinnor och män med sina kroppar är en del av ett socialt 

sammanhang som påverkar kvinnors hälsa och sjukdom. 

 

Bekker, Jong, Zijlstra & Landeghem, (2000) visar i sin studie att under de sista decennierna är 

det allt fler kvinnor som är yrkesverksamma utanför hemmet. Trots detta har männens delak-

tighet och ansvar för hem och familj inte ökat i samma utsträckning. Statistik från ett flertal 

länder visar att yrkesverksamma kvinnor tar det största ansvaret för hem och familj. Till följd 

av detta ”dubbelarbete” så utsätts kvinnor för kronisk stress som kan bli en hälsorisk. Under-

sökningar visar att kvinnors höga stressnivå till stor del beror på denna traditionella könsför-

delning, där kvinnor är fostrade till att ta det största ansvaret för hem och familj. Sjuksköters-

kor möter ofta kvinnor med långvarig smärta och behöver ha mer kunskap om hur kvinnor 

som lever med långvarig smärta upplever sin situation för att kunna ge optimal omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med långva-

rig smärta 

 

Metod 
För att uppnå syftet med denna litteraturstudie valdes en kvalitativ ansats, vilket innebar att vi 

sökte kvalitativa vetenskapliga artiklar och analyserade, identifierade artiklars resultatdelar 

med manifest innehållsanalys. 

 

Litteratursökning  

Vi har genomfört litteratursökning och sökt vetenskapliga originalartiklar i databaserna Aca-

demic Search och i Cinahl. Det sökord som har använts i olika kombinationer var: ”Qualitati-

ve, women, chronic pain, experience, living with, content analysis, interviews”, och ”pain”. 

Sökningen har begränsats till artiklar publicerade mellan år 2000 till 2006. Inklusionskriterier 

för val av artiklar var kvinnor som levt med långvarig smärta mer än tre månader. Exklu-

sionkriterier var cancersmärta, akutsmärta och smärta som varit mindre än tre månader. Med 

de olika kombinationerna av sökord fick vi i de använda databaserna totalt 137 artiklar. Vid 
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sökningen i databaserna lästes alla titlar som sökningarnas resultat föreslog. Vi valde därefter 

ut de titlar som motsvarade syfte med arbetet och läste abstraktet. Utifrån abstraktet valde vi 

artiklar som kunde ge spridning av kvinnors upplevelser av att leva med långvarig smärta ge-

nom att välja artiklar som handlade om kvinnor i olika åldrar med olika diagnoser. Det resul-

terade i tio artiklar som vi slutligen valde ut och som motsvarade vårt syfte. De valda artiklar-

na redovisas i tabell 1. 

 

Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklarna som ingick i denna litteraturstudie har granskats enligt Willman 

och Stolts (2002 s.79). Artiklarna har värderats utifrån innehåll och trovärdighet. Följande ut-

gångspunkter var underlag för vår granskning; Är syfte, datainsamlingsmetod med urvalskri-

terier och analysmetod väl beskrivna? Ser resultaten tillförlitliga ut? Finns det ett etiskt reso-

nemang? Enligt Stoltz, Udén och Willman (2004) har artiklar som innehåller dessa kvalitets-

kriterier hög kvalitet. De artiklar som har ofullständigt eller inget syfte, ofullständiga beskriv-

ningar av urvalskriterier, datainsamlingsmetod, analysmetod och resultatredovisning har låg 

kvalitet. De artiklar som ligger mitt mellan bedöms ha medelkvalitet. Artiklarna i denna rap-

port blev bedömda utifrån hög, medel eller låg kvalitet.  En artikel i vår studie bedömdes ha 

medelkvalitet på grund av brister i beskrivningen av analysmetoden. Vi valde att ta med den i 

vår analys för att artikeln motsvarande vårt syfte väl.  Resultatet av granskningen framgår av 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över artiklar i analysen samt resultat av kvalitetsbedömning (n=10) 
Författare 
År 

Typ av 
Studie  

Deltagare Datainsamlingsmetod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Borell, L. et 
al. (2006) 

Kvalitativ 3 kvinnor     Intervjuer 
Innehållsanalys 
 

Upplevelsen att ta 
egna initiativ och göra 
val. 
 

Hög 

Denny, E. 
(2004). 
 
Huntington & 
Gilmour 
(20005) 
 
 
Jerlock et al. 
(2005) 

Kvalitativ 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
Kvalitativ 

15 kvinnor 
 
 
18 kvinnor 
 
 
 
 
8 kvinnor 

Intervjuer 
Innehållsanalys 
 
Intervjuer 
Innehållsanalys 
 
 
 
Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kvinnors upplevelser 
av att inte bli trodda.    
 
Smärta i samband med 
endometrios upplevs i 
det tysta men påverkar 
det sociala livet.  
 
Oförklarliga bröst-
smärtor begränsar det 
dagliga livet.  
 
 

 Hög 
 
 
 Hög 
 
 
 
 
Medel 
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Tabell 1. (forts.). Översikt över litteratursökningen som ingår i analysen (n=10) 

Författare 
 År 

Typ av  
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Mengshoel & 
Heggen, 
(2004). 
 
 
 

Kvalitativ 5 kvinnor Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kvinnors upplevelser 
av att inte acceptera 
diagnosen kronisk 
smärta. Att fokusera på 
möjligheter och de egna 
resurserna istället för 
problem och hinder. 
Dessa kvinnor känner 
sig inte sjuka utan har 
kontroll på sin smärta 
och är ”botade”.  
 

Hög 

Råheim & 
Håland, 
(2006). 

Kvalitativ 12 kvinnor Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kvinnors upplevelser 
hur smärtan påverkat 
livets alla delar, och hur 
kvinnor försökte att hit-
ta copingstrategier för 
att överleva och gå vi-
dare i livet.  
 

Hög 

Soderlund & 
Malterud, 
(2005) 

Kvalitativ 8 kvinnor Intervjuer  
Innehållsanalys 

Kvinnors önskan att få 
en diagnos fastställd för 
att bli trodd.   
 

Hög 

Söderberg & 
Lundman, 
(2001) 

Kvalitativ 25 kvinnor Intervjuer 
Innehållsanalys 

Att leva med fibromy-
algi innebär att leva 
med diffusa muskel-
smärtor och att se frisk 
ut men leva med smär-
ta. 
 

Hög  

Werner et al. 
(2004). 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kvinnors upplevelser 
av att inte bli trodda 
och hur detta påverkade 
deras självkänsla nega-
tivt. De önskade att de 
hade bevis på att smär-
tan var somatisk och 
inte psykisk.  
 

Hög 

Wikberg, 
Jansson & 
Lithner, 
(2000).  

Kvalitativ 5 kvinnor Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kvinnor har accepterat 
smärtan som en del av 
sina liv.  

Hög 

 

Analys  

Vi använde kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats för att analysera de tio vetenskap-

liga, kvalitativa artiklarnas resultat.  Innehållsanalys innebär att systematiskt gruppera ihop 

narrativ information med relaterat innehåll (Polit & Beck 2004, p.581). Enligt Downe-

Wamboldt (1992) är kvalitativ innehållsanalys en metod som används för att systematiskt och 

objektivt analysera data och som har fokus på den mänskliga relationen. Vi ansåg att den kva-
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litativa innehållsanalysen lämpade sig bäst då vår intention var att beskriva den unika upple-

velsen med fokus på den mänskliga kommunikationen. Den manifesta innehållsanalysen av-

ser att beskriva kommunikationens olika delar, utan att tolka underliggande mening och fors-

karen bestämmer i förväg vad som ska analyseras, genom att formulera ett syfte.  

 

Vår analys inspirerades av Burnards (1991) stegvisa metod på följande sätt: Textenheter, som 

svarade mot syftet togs ut från originalartiklarnas resultatdelar. Dessa enheter kodades så det 

gick att gå tillbaka till och hitta textenhetens ursprung i artiklarna. Den engelska texten över-

sattes därefter ordagrant till svenska för att sedan kondenseras stegvis. Slutligen kategorisera-

des de kondenserade textenheterna i sex steg genom att de sammanfördes med textenheter 

som hade liknande innehåll. I sista steget var ingen ytterligare sammanslagning möjlig. Det 

blev fyra slutkategorier som bedömdes svara mot studiens syfte. 

 
Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier.(Tabell 2) och illustreras med citat från ar-

tiklarna som ingår i analysen.  

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 
  
Att bli bemött med misstroende 

Att familjerelationerna förändras 

Att tvingas kompromissa och förändra 

Att söka förklaringar och möta framtiden 

 
Att bli bemött med misstroende 
 
Kvinnor med långvarig smärta (Denny, 2004 och Wikberg, Jansson och Lithner, 2000) upp-

levde att de hade blivit bemötta med brist på förståelse och ignorans av vårdpersonal, men 

även upplevt resursbrist inom vården. Smärta som var subjektiv och svår att beskriva för 

andra gjorde att kvinnor ofta upplevde att de blev felbehandlade, ignorerade eller att personal 

tyckte att de var besvärliga. Jerlock, Gaston – Johansson och Danielson (2005) beskrev att när 

kvinnor sökte vård ville de ha hjälp och bekräftelse på sin smärta, få information och bli be-

mötta med respekt. Men kvinnor med långvarig smärta bemöttes ofta av skeptisk vårdperso-

nal och de upplevde att de inte blev trodda eller tagna på allvar. I Huntingtons och Gilmours 

(2005) studie beskrev kvinnor att de hade blivit bemötta av otrevligt och okunnig personal 
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som även hade försökt skämta bort problemen. Kvinnor upplevde känslor av ensamhet och 

rädsla, de tyckte att de tappat kontroll över situationen (Dennys 2004, Huntingtons et al. 2005 

och Wikbergs et al. 2000). Många kvinnor hade fått så mycket mediciner att de var rädda att 

bli beroende. De hade haft många frågor som de inte fått svar på gällande biverkningar, pro-

gnoser och behandlingsalternativ. De uttryckte bitterhet över att ha behövt lida i onödan och 

blivit felbehandlad på grund av brist på förståelse och kunskap hos vårdpersonal.   

 
I was told it was something I would have to put up with I had specifically been 
told it was just part of being a woman; it’s just one of those things (Denny 2004, 
s. 644).  
 

Trots medvetenheten om att smärta är svår att diagnostisera uttryckte kvinnor i Mengshoels 

och Heggens (2004), Werners, Widding- Isakssens och Malteruds (2004) studier att de önska-

de att de fått en diagnos på sina besvär tidigare med en klar och tydlig förklaring som var ba-

serat på fysiologiska fynd och bevis. Kvinnor beskrev i Dennys (2004), Huntingtons et al. 

(2005) och Wikbergs et al. (2000) studier att smärta som var svår att beskriva och osynlig på 

utsidan, gjorde att kvinnor kunde få kommentarer om hur friska de såg ut och att de då upp-

levde att de inte blev trodda utan att de bemöttes med misstänksamhet. Denna misstänksamhet 

var en extra börda eftersom kvinnor behövde bli trodda och få stöd i sin situation.  

 

Often you hear but are you sick,” you look so good”, but so then that’s a way to 
give yourself strength, the outside doesn’t need to look bad just because the inside 
is bad (Söderberg et al. 2001, s. 625).  
 

Att istället inte alls få en diagnos efter många års ovetande, eller bara en diagnos baserat på 

subjektiva fynd upplevdes inte lika trovärdigt av kvinnor. Kvinnor beskrev vidare i Jerlocks et 

al. (2005) och Mengshoel et al. (2004) studier att det var ett sätt att bli trodd och få upprättelse 

för den misstänksamhet de upplevt i mötet med vårdpersonal, när de fick en diagnos. Det in-

nebar att smärtan fått en förklaring och inte bara ”fanns i huvudet” eller var livshotande, vil-

ket många kvinnor hade spekulerat i. När diagnosen väl var satt upplevde kvinnor att de blev 

mer positivt bemötta och fick bättre tillgång till kontinuitet i vården. Kvinnor fick därmed 

bättre förtroende för vårdpersonal, och kände att de blev bekräftade på ett annat sätt och fick 

bättre hjälp och stöd i sin situation.    

 

I was 20, felt like I was 70. And the doctor said it was normal. If only the blood 
test had shown something, it would have been ok. But no one sees what I’m feel-
ing (Mengshoel et al, 2004, s. 48).  
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Att familjerelationerna förändras  

 
I samtliga tio artiklar som ingick i analysen beskrev kvinnor att familjernas relationer hade 

förändrats sedan långvarig smärta blivit en del i livet för dem. Familjer hade varit tvungna att 

göra förändringar för att vardagen skulle fungera. Det framgick att några kvinnor i Råheims 

och Hålands (2006) och Werners et al. (2004) studier upplevde att relationer till familj, släkt 

och vänner kunde stärkas. De kände harmoni i sitt liv och i förhållandet med sin partner trots 

att de levde med långvarig smärta. Kvinnor upplevde att mannen i förhållandet gav dem sitt 

stöd och accepterade situationen (Werners et al. 2004). De ansåg att de kommit sin partner 

närmare, även sexuellt och ansåg att de lyckats skapa samförstånd i parrelationen och inte av-

ståndstagande. Eftersom kvinnans fysiska kapacitet reducerats av smärta fick mannen ta över 

allt mer ansvar i hemmet. Kvinnor i den studien framhöll att det var mycket de inte kunde 

göra, men fann att det fanns även saker som de fortfarande kunde hantera. Arbetsfördelningen 

i hemmet blev en annan men kvinnor kände fortfarande att de var en viktig del i hemmet. Pa-

ren gav stöd till varandra och hjälptes åt att hantera vardagen. 

 

He does the shopping - as I can’t carry anything home – and he does the cooking. 
I can’t wash floors. I can’t wash windows. I can manage to vacuum clean though! 
(Werner et al. 2004, s. 1039).  
 
In our family everybody has to take their part. We all have to live with chronic 
diseases (Råheim et al. 2006, s. 752).  
 
 

Kvinnor beskrev i Dennys (2004); Jerlocks et al. (2004) och Söderbergs et al. (2001) studier 

beskrev kvinnor både att familjen gav emotionellt och praktiskt stöd, medan andra kvinnor 

inte alls kände detta stöd. Kvinnor upplevde att de var svåra att leva tillsammans med och att 

många relationer tog slut eller var dåliga därför att partnern inte kunde förstå eller acceptera 

(Wikberg et al. 2000). I Mengshoels et al. (2004) och Råheims et al. (2006) studier beskrev 

kvinnor som lever med långvarig smärta känslor som hjälplöshet, brist på kontroll och oför-

måga att förändra situationen i hemmet. Brist på kommunikation och förståelse mellan ma-

karna gjorde situationen svår. Kvinnor beskrev (Denny, 2004 och Jerlock et al. 2005) att 

smärta och orkeslöshet gjorde att paren fick sexuella svårigheter och brist på förståelse gjorde 

att förhållanden påverkades negativt.  
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He wants me to get things done and I think to myself” but you’re not in a hell of 
pain”. But I say nothing. He can do it himself….! You have no idea how tense we 
are! (Råheim et al., 2006, s. 748).  

 

Kvinnor framhöll i Soderlunds och Malteruds (2005) studie att de liksom tidigare fortfarande 

hade mer ansvar för hemmet än männen tidigare. Kvinnor i dessa studier hade inte samvete att 

vila efter jobbet utan kände sig tvungna att fortsätta bära huvudansvaret för hem och familj. 

De blev trötta och utarbetade och kunde inte lyssna inte på kroppen. Deras män däremot kun-

de vila efter jobbet och hade mer tid för sig själva. När situationen uppstod att kvinnor inte 

orkade upprätthålla detta dubbelarbete längre på grund av smärta och trötthet blev det en ny 

situation för familjen att hantera. Många kvinnor upplevde att de inte orkade därför att ener-

gin som de förut hade haft inte längre fanns. Hela familjen blev drabbad av kvinnors långva-

riga smärta. Kvinnor beskrev i Söderberg et al. (2001) studie att de som tidigare hade klarat 

det mesta själva i hushållet upplevde en ny situation där de måste be om hjälp och att det var 

svårt. De upplevde hur smärta gjorde dem irriterade, rädda och oroliga och att detta påverkade 

relationerna inom familjen. Mycket tid och energi upptogs att fundera på hur och om de kun-

de leva upp till de krav som kvinnorna upplevde att de hade på sig. 

 

Yes, I have always done everything myself, I’m not used to ask for help. I’ve al-
ways thought that, if they do their bit, I will do the rest, and it’s worked very well. 
But it has been difficult to learn that need help; they haven’t done anything before 
that… (Söderberg et al. 2001, s. 622).   
 

Kvinnor upplevde att de inte kunde vara det stöd till sina barn som de skulle ha önskat  

(Råheims et al. 2006). De hade inte den energi som krävdes och de var låsta i en ohållbar situ-

ation. Vidare beskrev kvinnor (Borell, Asaba, Rosenberg, Schult och Townsend 2006) att de 

inte kunde delta i aktiviteter med sina barn på ett sätt som de önskade och att barnen fick ta 

mer ansvar än förut. Kvinnors roll i familjen hade förändrats enligt Råheim et al (2006), men 

inte nödvändigtvis till något negativt. De kände sig fortfarande viktiga och behövda. De 

beskrev att de hade funnit en annan roll och att de fanns där för sina barn i alla fall.  Kvinnor 

upplevde att relationen med barnen fungerade bra (Borells et al. 2006 och Söderbergs et al. 

2001). Barnen fick ta mer ansvar men att de förstod och på så sätt blev barnen delaktiga i fa-

miljens situation.  

…even though I am sick…they see me as their mom that can give good advice for 
example when they are worried and when they ask something:”Mom, shall I do 
it?” ”What do you think Mom?”… I feel that I am still participating (Borell et al. 
2006, s. 81).  
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Att tvingas kompromissa och förändra  

Kvinnor upplevde att hela livet hade radikalt förändrats, från ett aktivt till ett mer passivt liv 

(Borell et al.2006, Jerlock et al. 2005 och Råheim et al. 2006).  Söderberg et al. (2001) 

beskrev att kvinnor menade att det var viktigt att göra saker som de tyckte om även om de 

visste att de skulle bli svårare smärtor efteråt. Kvinnor upplevde att de behövde göra saker för 

att känna sig delaktiga och att de på så sätt fick mer självförtroende. I Dennys (2004) och Sö-

derbergs et al. (2001) studier beskrevs att kvinnor inte upplevde att de hade känslor av utan-

förskap. De kände sig fortfarande delaktiga och kände ett stöd från vänner och bekanta. De 

hade lyckats hitta sin egen balans och harmoni. 

  

Rytmen i det dagliga livet blev förändrat och medförde att kvinnor upplevde att de hade fått 

ett annat sätt att existera (Mengshoel et al. 2003 och Råheim et al 2006). Detta kunde kvinnor 

vända till något positivt. De hade lärt sig att lyssna på kroppens signaler, hade en inre dialog 

med sig själva och lyssnade på kroppen vad den orkade med just den stunden. Förändringen i 

livet karaktäriserades av att kvinnor hade viljan att göra saker men inte ork och makt över 

kroppen att utföra de det skulle vilja (Jerlock et al. 2005, Söderberg et al. 2001).  Detta hade 

lett till att kvinnor inte kunde planera så mycket i förväg utan var beroende på hur de kände 

sig just för tillfället. Detta var frustrerande för vissa kvinnor. De kunde inte längre spontant 

göra saker som de gjort tidigare som t.ex. gå ut och roa sig, träffa vänner, ta en promenad eller 

idrotta. De hade inte längre den energin som krävdes för att hålla kontakten eller besöka vän-

ner. I Dennys (2004) studie framgick det att kvinnor upplevde att smärta hade tagit över livet 

och lämnade inget utrymme för återhämtning eller rekreation. All energi gick åt att överleva 

dagen som bara var en mardröm av smärta. Kvinnor upplevde att kroppen hade svikit dem 

och de kände ingen samhörighet med sin egen kropp.  

 

Before you could visit friends and people you know, but now, I almost never do 
(Söderberg et al. 2001, s. 624).   
 
Yes, it’s like I don’t have enough strength… yes, it feels hard not to have the 
strength to do what you did before and you want to do so much but you are happy 
with doing a little (Söderberg et al. 2001, s. 621).  
 
  

Kvinnor upplevde att yrkesarbetet hade förändrats på grund av långvarig smärta enligt Denny, 

(2004), Mengshoel et al. (2004), Söderberg et al. (2001), och Wikberg et al. (2000).  De flesta 

kvinnor orkade bara arbeta deltid, hade helt slutat arbeta, var sjukskrivna eller hade fått sjuk-
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pension. Det fanns dock kvinnor som levde med sin långvariga smärta i ett aktivt yrkesliv. 

Kvinnor beskrev (Dennys 2004 och Söderbergs et al. 2001) att de upplevde ett enormt stöd 

och uppskattning på sitt arbete att de trots smärtan kände sig behövda och kunde ges förut-

sättningar att jobba kvar. Kvinnor som tvingats att sluta arbeta tyckte det var svårt. De hade 

en känsla av att inte vara värda något och att de blev ställda utanför den sociala gemenskapen. 

Kvinnor som arbetade upplevde enligt Mengshoel et al. (2004) att det var svårt att uppfylla de 

krav som arbetet ställde. I dessa studier fick kvinnor ingen förståelse av sina kollegor och che-

fer, och de upplevde att de blev sedda som arbetsskygga och att deras arbetsmoral blev ifråga-

satt indirekt eller direkt. Kvinnor beskrev (Huntington et al. 2005) att de var oroliga för de 

ekonomiska aspekterna som det innebar att arbeta mindre eller inget alls och att de inte kunde 

bidra till familjens ekonomi som de brukade.  

 

I’d be absolutely fighting to get to work, because I was really worried about hav-
ing more work, and I had a warning that my sickness rate was unacceptable 
(Denny 2004, s. 646).  

 

Att söka förklaringar och möta framtiden  

Kvinnor ville hitta en förklaring till sin långvariga smärta och att de sökte stöd hos andra 

utanför familjen som t.ex. samtalsgrupper och föreningar (Mengshoel et al. 2004 och Werner 

et al. 2004). Upplevelsen av dessa sammankomster varierade men många kvinnor fann stöd 

hos de andra i gruppen. Kvinnor upplevde att det var stimulerande att få träffa andra med 

samma symtom och liknande livssituation. I Soderlunds et al. (2005) studie framgick att 

kvinnor även ville hitta en förklaring och en orsak till sina besvär. Kvinnor sökte orsaker till 

att just de blivit drabbade och de diskuterade att deras livssituation med dubbelarbete, stress 

samt brist på avkoppling kunde ha varit bidragande faktorer till att just de blev sjuka. Kvinnor 

trodde också att de kanske hade ett sämre immunsystem än män samt att det fanns en förklar-

ing, en orsak till smärtan.   

 

The AIDS virus wasn’t discovered for quite a long time, so only God must know 
how long it will take before they find this one! (Soderlund et al. 2005, s. 244).  

 

Kvinnor upplevde att hade fått en vårdande attityd gentemot kroppen, som inkluderade plane-

ring av sysslorna under dagen för att undvika att smärtan skulle bli alltför intensiv (Söderberg 

et al. 2001). Kvinnor kämpade med sina kroppar, inte emot dem. De litade på sitt eget omdö-

me och lyssnade på kroppen som en vän som behövde kärlek och omvårdnad. Kroppen var en 
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begränsning men inget hinder. Kvinnor beskriver vidare i Wikberg et al. (2000) studie att de 

vägde sin egen kapacitet mot kraven de hade på sig själva och kraven de upplevde att de hade 

från andra. De hade lärt sig att skilja på vad som var bra och var som var dåligt för dem själva 

för att undvika onödiga smärtgenombrott. Kvinnor hade hittat sin egen balans och harmoni i 

det dagliga livet. De flesta kvinnor kunde (Huntington et al. 2005) efter en tid acceptera sin 

långvariga smärta som en del av sig själva och därmed kunde kvinnor hitta strategier att leva 

med och att kontrollera sin smärta.  Denny (2004) och Råheim et al. (2006) beskrev att det 

fanns kvinnor som inte hade hittat balans i livet utan istället var oroliga inför framtiden och 

bara orkade leva dag för dag. I Wikbergs et al. (2000) studie framgick att kvinnor utryckte oro 

för att barn eller barnbarn skulle drabbas av samma typ av smärta och att de inte skulle få leva 

och se barnen växa upp. 

 
Until I began to understand that this is my life, there is no return. I became 
friendly with my disease, we played well together, it was a part of my life (Wik-
berg et al. 2000. s. 1353).   
  
I just don’t know how I am going to put up with this for the rest of my life. At the 
moment I feel that I’ve got, I suppose, a sentence over me of pain (Denny 2004, s. 
646).  

 
Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med långva-

rig smärta Kvalitativ, manifest innehållsanalys resulterade i fyra kategorier: att bli bemött 

med misstroende, att familjerelationerna förändras, att tvingas kompromissa och förändra, att 

söka förklaringar och möta framtiden.   

 

I litteraturstudien framkom det att kvinnor med långvarig smärta hade upplevt en brist på för-

ståelse och en känsla av att bli bemötta med misstänksamhet av sjukvårdspersonal, arbets-

kamrater och vänner. Litteraturstudien visar på en genomgående upplevelse av frustration 

över att inte bli tagen på allvar. Kvinnor uttryckte känslor av ensamhet och rädsla, att tappa 

kontrollen över situationen. Dessa resultat överensstämmer helt med Werner och Malterud 

(2005) som visar att kvinnor som lever med ohälsa som inte kan förklaras biomedicinskt eller 

med ett objektivt mätbart symtom, löper risk att inte bli trodda av hälso- och sjukvårdens per-

sonal men också av anhöriga och vänner. Kvinnor som inte kände sig trodda kunde få en 

känsla av att vara ignorerade eller skuldbelagda, att vara en besvärlig patient och att de själva 
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hade skuld i problemet. De upplevde att de blev ifrågasatta och bedömda som att inte vara 

sjuk, eller att de led av en psykisk sjukdom.  

 

Vår litteraturstudie visar att det hade varit svårt för läkare att hitta orsak till smärtan som 

kvinnorna levde med, den var svår att diagnostisera men det framkom att kvinnor önskade att 

de fått en diagnos tidigare. De hade också velat få bättre information och undervisning om 

smärta som fenomen och de saknade också information om prognos och behandlingsalterna-

tiv. När kvinnor väl fick en diagnos kände de att bemötandet blev bättre och de fick kontinui-

tet och mer förtroende för sjukvårdspersonal. I Sylvains och Talbots (2002) studie beskrev 

kvinnor med långvarig smärta och deras anhöriga en brist på information och stöd och detta 

framför allt i skedet då diagnosen var ett faktum. Det fanns kvinnor i den studien som aktivt 

hade sökt information själva för att få en förklaring till sina symptom och hade sedan fått un-

dervisa sjukvårdspersonal.  

 

I Söderbergs, Strands, Haapalas och Lundmans (2003) studie beskrevs en anhörigs upplevel-

ser av bemötandet. Hans upplevelse var att sjukvårdspersonal inte hade trott på kvinnans 

smärta. Maken beskrev en stor brist på information och kunskap som de hade velat få i början 

av kvinnans sjukdom. Makarna hade själva fått leta reda på den information som de tyckta att 

de behövde. Sylvains och Talbots (2002) studie visade att kvinnor upplevde att kunskap är en 

mycket viktigt del i bearbetningen av smärtan, att få ord på den subjektiva känslan underlättar 

att få kontroll över det som händer med kroppen. I den studien bekräftas våra resultats anta-

ganden, att bemötandet av kvinnor med långvarig smärta har stora brister. Sjuksköterskor i 

studien som hade som intervention att förbättra bemötandet, insåg att utbildning var väsentlig 

och borde prioriteras som en del i omvårdanden. Undervisning och information var ett sätt för 

kvinnor med långvarig smärta och deras anhöriga att återfå kontroll, att förstå sin smärta, ac-

ceptera och hitta strategier som gjorde vardagen lättare.  

 

Att bli trodd är grundläggande i ett bemötande. Och att bli trodd är ett steg i att kvinnor ska ha 

möjlighet att hantera sin smärta och på så sätt acceptera den som en del av sig själv. Det 

grundläggande i varje bemötande är att varje persons erfarenheter och upplevelser tas på all-

var. Varje unik person har rätt att bli hörd utan att få en känsla av att bli bedömd. Enligt Shaw 

(2006) bör sjuksköterskor alltid ta sig tid att fråga patienten hur dennes upplevelse av smärta 

är och bibehålla ett öppet sinne för vad patienten behöver. Ofta är det just sjuksköterskan som 

patienten först möter vid kontakten med sjukvården. God omvårdnad är att kunna lyssna vara 
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lyhörd och ödmjuk. Sjuksköterskor blir ofta patienters fasta punkt i vården. De bör kunna 

lyssna på frågor och ha beredskap att ge svar och planera vården tillsammans med patienter 

och deras anhöriga.  

 

I denna litteraturstudie framkom att kvinnor upplevde att familjerelationer hade förändrats på 

grund av kvinnans långvariga smärta. Den fysiska kapaciteten hade reducerats men kvinnor 

kände fortfarande att de hade huvudansvaret för hem och familj. Detta blev en ohållbar situa-

tion för många kvinnor då de inte hade den ork och energi som de tidigare haft. I en studie av 

Nykvist, Kjellberg och Bildt (2002) beskrevs att kvinnor med långvarig smärta ofta hade stor 

arbetsbelastning och höga krav på sig själva. Detta menar författarna kan vara en bidragande 

faktor till att kvinnor drabbas av långvarig smärta i högre utsträckning än män.  

I Malteruds (1998) studie beskrivs äktenskapskontraktet och sociala roller ur ett feministiskt 

perspektiv. Författaren menar att det finns en oskriven lag om hur man och kvinna ska leva 

tillsammans utifrån normer som individen skapat men också som samhället godkänner. En 

oskriven men tydlig lag, nedärvd genom generationer vad en kvinna respektive en man ”bör” 

vara bra på. I detta könssegregerade mönster har kvinnan fortfarande en tydlig roll som ger 

henne huvudansvar för hem och familj. Kvinnor är omgivna av samhällets tysta förväntningar 

och normer och dessa kan vara svåra för kvinnor att bryta sig loss ifrån. Författaren menar att 

dessa oskrivna krav och förväntningar kan vara en bidragande orsak till att kvinnor drabbas av 

långvarig smärta i större utsträckning än män. Snelling (1989) menar även att smärtan kan 

”ärvas” genom detta beteende. Att det finns en tendens till att barnen ”ärver” smärtan det vill 

säga den sociala roll som utlöser smärta.  

 

I litteraturstudien framkom att kvinnor tvingats hitta nya strategier för att kunna kontrollera 

sin smärta och på så sätt kunna möta framtiden med hopp och tillförsikt. De hade insett att de 

var tvungna att lyssna på kroppens signaler, acceptera sin smärta och på sätt hantera sina och 

omgivningens krav. Men det fanns även kvinnor i vår litteraturstudie som inte kunde hitta 

strategier att se framåt och de kände istället en stor frustration och rädsla inför framtiden. I 

Peolssons, Hydéns och Sätterlund – Larssons (2000) studie beskrevs att kvinnor var tvungna 

att lära sig att leva med smärta för att kunna gå vidare i livet, och att det var en dynamisk och 

aktiv inlärningsprocess. Smärta var inte bara ett fenomen som fanns i kroppen utan den inne-

bar att kvinnor måste förstå orsakerna till smärtan och kunna hantera den istället för att bli ett 

passivt offer. En aktiv hantering var en inlärningsprocess där fokuseringen var att ge smärtan 

utrymme i personens liv. Detta för att förhindra att smärtan skulle bli en fiende, ett okänt be-
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grepp som förhindrade och satte negativa gränser för det fortsatta livet. Författarna menar att 

det inte är svårare eller lättare att lära sig leva med diabetes än långvarig smärta. Det är en 

fråga om utbildning och acceptans av situationen och sedan kunna hitta strategier att göra det 

bästa av livet.  

 

Attityden (Peolssons et al. 2000) som kvinnor hade gentemot sin smärta var avgörande hur de 

kunde hantera sitt liv i fortsättningen. Smärtan var ett hot och kvinnor försökte att kognitivt 

hitta alternativ för att minimera hotet. Copingstrategier kan definieras som mekanismens 

självreglering, självbevarelsedrift, att hitta utvägar att hantera en yttre eller inre stressituation. 

Vilket sätt som kvinnor väljer att medvetet eller omedvetet hantera, acceptera och minimera 

orsakerna till smärtan är olika beroende på varje kvinnas personlighet (Richardson & Poole, 

2001). I Keponens och Kielhofners (2006) studie utkristalliserades fyra typer av kvinnors co-

pingstrategier gällande hantering av långvarig smärta. ”Att se framåt” - kvinnor hade en hopp-

full syn på livet, de såg en utmaning i att hitta utvägar och hade hittat copingstrategier att han-

tera sin vardag. ”Sakta ner” - kvinnor var ambivalenta och frustrerade. De var osäkra om sin 

framtid och hade inte hittat balans i sitt liv. ”Kämpa” - kvinnor var rädda, de gjorde vad de 

måste men de hade inte någon framtidstro, tillfredställelse eller glädje. De gömde sin smärta 

och bad inte om hjälp. ”Står still-kvinnor” karaktäriserades av otillfredsställelse och hopplös-

het, de ansåg att de inte kunde klara sig utan hjälp av andra och de kunde omöjligt planera in-

för framtiden förrän de blivit bättre i sin smärta.   

 

Metoddiskussion 
Vi har i denna litteratur studie använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest an-

sats. Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Downe-Wamboldt (1992) har sina fördelar in-

omomvårdnadsforskningen eftersom den fokuserar på möten och samtal mellan människor. 

Denna metod ger ökad kunskap om individens upplevelser av ett fenomen som leder till en 

djupare förståelse av individens upplevelser. Enligt Burnard (1991) kan man med en manifest 

innehållsanalys göra det möjligt för andra läsare att gå tillbaka till originaltexterna. Vi har 

noggrant beskrivit tillvägagångssättet för att möjliggöra detta.  

 

En brist med denna litteraturstudie kan vara att artiklarnas originaltexter var på engelska. Här 

finns en risk att vid översättningen tappa nyanser i texterna. Författarna har under arbetets 

gång kontinuerligt gått tillbaka till originaltexterna för att inte tappa bort sammanhang som 
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kan avgöra textens betydelse. Under hela arbetets gång har vi haft diskussioner med handleda-

re och har aktivt deltagit i seminarier för att finna nya infallsvinklar på arbetet genom diskus-

sioner med lärare och studenter i samma kurs.  

 

För att illustrera och validera resultatet har vi i brödtexten citat från originaltexten som bely-

ser och möjliggör för läsaren att granska hur författarna uppfattat resultatet. Det är enligt Hol-

loway och Wheeler (2002, s.274) ett trovärdigt sätt att stärka trovärdigheten som vi ville upp-

nå med denna litteraturstudie. Av tio artiklar hade nio hög kvalitet. En av artiklarna hade me-

delkvalitet därför att den var bristfällig i sin uppbyggnad, men vi valde att använda den efter-

som artikeln belyste upplevelser i relationer som svarade mot vårat syfte. Artiklarna granska-

des enligt Stoltz et al. (2004). Dock är det första gången vi genomför en vetenskaplig gransk-

ning, så vi kan ha gjort felaktiga bedömningar på grund av bristande kunskap och erfarenhet. 

Många studier är gjorda på smärta som fenomen men denna litteraturstudie indikerar att hela 

livssituationen förändras för en kvinna med långvarig smärta och hennes anhöriga. Vår för-

hoppning är att framtida forskning inriktar sig på hur långvarig smärta påverkar kvinnans hela 

livssituation och hur sjuksköterskor på bästa sätt kan bemöta och ge stöd till kvinnor och de-

ras anhöriga.  

 
Slutsatser 
Att vara kvinna och leva med långvarig smärta innebar en stor förändring och påverkar hela 

livssituationen för dem själva och deras anhöriga. De orkade inte göra det som de tidigare 

gjort. De bemöttes med misstroende av vårdpersonal, arbetskamrater, vänner och bekanta. De 

önskade få en diagnos, något konkret att visa som ett bevis på att de faktiskt var sjuka. En 

diagnos gjorde att de blev trodda och bemötandet blev bättre och de kunde acceptera sin smär-

ta och på så sätt hitta copingstrategier för att finna en meningsfull framtid. Sjuksköterskor 

som möter kvinnor med långvarig smärta behöver ha förmåga att kunna ge ett erkännande och 

för det förutsätts en känsla att förstå andra människors subjektiva erfarenheter och perspektiv. 

Erkännandet är inte bara ett kognitivt fenomen utan kräver empati gentemot den andra. Vi be-

dömer att denna studie kan hjälpa sjuksköterskor att förstå hur kvinnor med långvarig smärta 

upplever sin situation och öka medvetenheten i bemötandet med dessa kvinnor och deras an-

höriga. Vi anser även att de känslor som kvinnor beskriver och upplevelsen av att vilja bli 

trodd och tagen på allvar inte är unikt i mötet med en kvinna med långvarig smärta. Det resul-

tatet är sannolikt överförbart till andra möten med patienter.  
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