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Abstrakt 

Långvarig smärta är en smärta som ska ha pågått i tre eller sex 

månader och är en vanlig orsak till sjukskrivningar i Sverige. 

Långvarig smärta har inga yttre manifestationer, vilket gör att 

andra har svårt att förstå den. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med långvarig 

smärta. Studien baserades på 13 vetenskapliga studier som 

analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultatet presenterades i fem kategorier: att smärtan förändrar 

självbilden och distanserar det sociala livet, att känna ett behov 

av stöd som inkräktar på oberoendet, att känna att andra inte 

förstår den osynliga smärtan, att smärtan och kroppen är en 

motståndare som man slåss mot dagligen och att sträva efter ett 

gott liv och acceptera en outgrundlig framtid. En av slutsatserna 

var att det var viktigt för personer med långvarig smärta att 

sjuksköterskan lyssnade på deras upplevelser och gav dem 

individanpassat stöd.  

 

Nyckelord: Långvarig smärta, vuxna personer, upplevelser, 

leva med, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys
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Långvarig smärta är en vanlig orsak till sjukskrivningar i Sverige (SBU, 2006). Många 

personer med långvarig smärta vänder sig till sjukvården för att få hjälp, men smärtan är 

svårbehandlad (SBU, 2006). Andersson (2004) har i en studie som varade i 12 år kommit 

fram till att 85 procent av personer med långvarig smärta fortfarande har kvar sin smärta efter 

12 år. Gerdle, Björk, Henriksson och Bengtsson (2004) fann i en undersökning att cirka 54 

procent av befolkningen i åldrarna 18-74 år i Sverige lever med långvarig smärta som varat i 

minst tre månader. En liknande studie från England, visade att 46,5 procent av befolkningen i 

England hade någon form av långvarig smärta som varat i minst tre månader (Elliot, Smith, 

Penny, Smith, & Chambers, 1999). I en studie (Gerdle et al., 2004) framkom det att långvarig 

smärta förknippas med att personer under 65 år minskar sin arbetstid när smärtan blir för 

intensiv och konstant. 

 

I studier (Neville, 2003; Öhman, Söderberg och Lundman, 2003) har det framkommit att 

personer kan känna en osäkerhet när de får en sjukdomsdiagnos, eftersom de inte kan förstå 

meningen med varför de blivit sjuka. Det blev därför viktigt att lära sig hantera osäkerheten 

över sin sjukdom och ta dagen som den kom (Neville, 2003). Det framkom även att den 

kroniska sjukdomen gjorde att personerna kände sig annorlunda och de blev inte längre tagna 

för samma person som innan. När andra undvek dem, ökade känslan av att stå utanför och 

vara ensamma i sin sjukdom. Den sjuka kroppen gjorde att de kände sig trötta och orkeslösa, 

vilket påverkade dem i det dagliga livet. I vardagen behövde personerna be om hjälp med de 

dagliga göromålen och deras kroppar upplevdes som ett hinder eftersom de hade viljan att 

göra allting, men orken fanns inte där (Öhman et al., 2003).  

 

Toombs (1993, s.52) menar att varje person är sin egen kropp och den representerar alla 

handlingar. Den levda kroppen finns alltid närvarande, men den är osynlig tills personen 

reflekterar över den. Vid sjukdom förändras synen på en osynlig kropp, eftersom den kropp 

som personen tidigare tog förgiven nu ständigt blir närvarande. Om personen ständigt lever 

med en smärtsam kropp, kommer det att påverka personens syn på kroppen eftersom den 

ständigt blir uppmärksammad och smärtan går inte att ignorera (Toombs, 1993, s.31, 35, 51-

58, 63). Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2006, s.48) refererar i sin 

utvärdering till en definition av smärta publicerad i International Association for the Study of 

Pain (1979) ”smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässigt upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Långvarig 

smärta innebär att smärtan ska ha varat i tre eller sex månader. Vanligtvis fungerar kontrollen 
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mellan hjärnan och ryggmärgen genom att nerverna skickar signaler tillbaka till det onda 

området att det inte längre smärtar. Men vid långvarig smärta fungerar inte det optimalt och 

istället kan personerna få en ökad och utspridd smärta till vävnader runt det onda området 

(SBU, 2006). Den långvariga smärtan är individuell och skiljer sig åt mellan individer med 

samma diagnos (Gerdle et al., 2004). Största andelen av långvarig smärta är muskuloskeletala 

smärtor, som involverar både muskler och skelett men smärtan kan även vara en generaliserad 

smärta som är spridd till olika delar av kroppen som till exempel vid fibromyalgi. Långvariga 

smärtor kan även vara nociceptiva smärtor som drabbar kroppens vävnader, neuropatiska 

smärtor som uppkommer efter skador eller sjukdom på nervsystemet eller vicerala smärtor 

som innebär att smärtorna kommer från inre organ (SBU, 2006). 

 

I studier (Smith, 2003; Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 2003) beskrev närstående till 

personer med långvarig smärta att familjelivet förändrades. Närstående kände att de fick ett 

ökat ansvar för hushållet och familjelivet blev centrerat kring personerna som var sjuka 

(Söderberg et al., 2003). De upplevde även en förändrad relation till partnern pågrund av alla 

begränsningar som sjukdomen medförde. Samtidigt kunde relationerna stärkas efter allt som 

de gått igenom tillsammans. Närstående beskrev även att andra människor hade svårt att 

förstå personernas smärta, eftersom den var osynlig (Söderberg et al., 2003). Närstående blev 

påminda om att allas hjälp inom familjen var nödvändigt och alla var tvungna att ge upp sitt 

oberoende på något sätt (Smith, 2003). De försökte att hålla ihop familjen, men det uppkom 

en känsla av osäkerhet inom familjen när personerna som levde med smärta drog sig undan.  

 

Neville (2003) beskrev att vid sjukdom känner personerna en osäkerhet eftersom de inte vet 

vad som ska ske i framtiden. Detta förstärktes ytterligare om inte vårdpersonalen förstod att 

det fanns en osäkerhet bland personer med sjukdom. Därför skulle vårdpersonalen visa att de 

fanns där och hjälpte personerna, men även de närstående (Neville, 2003). I en studie av Shaw 

(2006) framkom det att det var en utmaning för vårdpersonalen att uppskatta smärta, eftersom 

de måste lita på det som personerna beskiver. Denna uppskattning av tillståndet gjorde att 

vårdpersonalen blev medveten om att även en relativt låg smärtintensitet kunde ha en stor 

inverkan på personerna. Vårdpersonalen kunde ge en bristfällig smärtbehandling pågrund av 

kunskapsbrist och en bristfällig attityd till långvarig smärta. Vårdpersonalen kunde även 

separera smärtan från individen och såg endast smärtan som ett symtom som behövde stödjas 

med vetenskapliga bevis (Shaw, 2006).  Som sjuksköterska är det viktigt att se det friska hos 

patienterna och kunna tillvara ta de behov som patienterna har (Socialstyrelsen, 2005). Det är 
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även viktigt att se och förstå patienternas upplevelse av sin sjukdom och se deras lidande för 

att kunna ge bästa omvårdnaden. Sjuksköterskan måste även skapa en relation och ge bra 

information till personerna för att öka deras förståelse för sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Meleis (2007, s.458-459) är relationen mellan sjuksköterskan och patienten viktig för 

att patienten ska dela med sig av sina erfarenheter och ge en mer detaljtik berättelse. 

Sjuksköterskan kan därför lättare förstå och planera hur hon ska ge individuell information till 

patienten. Om patienterna känner att deras upplevelser är viktiga för vårdarbetet, delar de med 

sig av sina upplevelser till sjuksköterskorna om hur deras sjukdom har påverkat dem i det 

dagliga livet (Meleis, s.458-459). Dysvik, Sommerseth och Jacobsen (2011) beskrev att det 

var viktigt att sjuksköterskorna lyssnade på personerna med långvarig smärta för att kunna 

förstå hela situationen och på så sätt hjälpa till att minska upplevelserna av smärtorna. Det var 

även viktigt att personerna sågs som individer och sjuksköterskorna skulle anpassa stödet 

efter varje individ (Dysvik et al., 2011).  

 

Litteraturgenomgången visar att det finns studier som beskriver hur personer med långvarig 

smärta upplever det, men de flesta studierna har inriktat sig på en viss patientgrupp, 

närstående- eller sjuksköterskeperspektivet. Denna litteraturstudie vill istället visa hur 

personer, oavsett diagnos, upplever det att leva med långvarig smärta i sin vardag och deras 

berättelser kan ha stor betydelse för hur vårdspersonalen ska bemöta dem.  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

långvarig smärta. 
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Metod 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod med ett inifrånperspektiv tillämpats. En 

kvalitativ metod är lämplig att använda då man vill utforska människors beteenden, känslor 

och upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s.3).   

 

Litteratursökning 

Vid en litteratursökning är det viktigt som forskare att välja ut specifika krav för vad studien 

ska innehålla. Det gör att forskaren kan behålla fokus på syftet med studien. Inför en 

litteratursökning är det därför viktigt att utforma inklusions- och exklusionskriterier 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s.55-56). I denna litteraturstudie var personer över 18 

år och artiklar skrivna mellan 2000-2011 inklusionskriterierna. Cancerrelaterad smärta och 

smärta i palliativt skede exkluderas eftersom det kan vara svårt att urskilja existentiell 

smärtupplevelse från fysisk smärta. Cancerrelaterad smärta kan vara associerad till att cancern 

har spridit sig och döden närmar sig (Sarvimäki, Simonsen-Rehn & Sandelin Benkö, 2003). 

Personer i palliativt skede kan känna en smärta som kan vara andligt eller existentiellt 

betingat (Henoch, 2002).    

 

Databaserna som användes vid den systematiska litteratursökningen var Pubmed, Cinahl och 

PsycINFO.  Sökorden som användes var: Chronic pain, Long-term pain, Intractable pain, 

Lived experience, Life experiences, Quality of life och Life changes events. Varje databas har 

en egen uppslagsbok för att forskarna lättare ska hitta rätt benämning i respektive databas, 

uppslagsverket kallas oftast för Thesaurus (THS) (Willman et al., 2006, s.63). I Pubmed 

anpassades sökorden efter databasens MeSH (Medical Subject Heading) termer. I Cinahl 

söktes sökorden upp i subject heading list (Cinahl headings) och i PsycINFO i Thesaurus. När 

inte sökorden fanns i respektive Thesaurus, söktes sökorden som fritext. Sökorden 

kombinerades ihop med olika Booelska sökoperatorer. I denna litteraturstudie kombinerades 

sökorden med AND och OR. Översikt över litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Litteratursökningen resulterade i 15 artiklar. Efter genomgång av artiklarnas abstrakt, 

exkluderades sju av artiklarna på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller 

motsvarade inte litteraturstudiens syfte. I PsykINFO återfanns inga nya artiklar, utan endast 

identiska artiklar som i de andra databaserna. Därför redovisas inte den sökningen i tabell 1. 

Ytterligare fem artiklar erhölls genom manuell genomgång av studiernas referenslistor. Totalt 

13 artiklar som motsvarade studiens syfte valdes ut för kvalitetsgranskning.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

    

Söknummer(*) Söktermer Antal träffar Utvalda artiklar 

Pubmed 110127    

1 FT Chronic pain 59225  

2 FT Long-term pain 21424  

3 MSH Pain, Intractable 3904  

4 FT Lived experience 2378  

5 MSH Life Change Events 16340  

6 1 AND 4 30 4 

7 1 AND 5 

Limits: English, All Adult: 19+ 

years, Date:2000-2011  

47  

8 2 AND 4 

Limits: English, Date:2000-2011 

5  

9 2 AND 5 

Limits: English, Date:2000-2011 

17  

10 3 AND 4 1  

11 3 AND 5 5  

Cinahl 110127    

1 CH Chronic pain 6949  

2 FT Long-term pain 124  

3 FT Lived experience 1725  

4 CH Life experiences 6581  

5 CH Quality of life 28782  

6 1 AND 3 8  

7 1 AND 4 36 3 

8 1 AND 5 

Limits: Peer reviewed, English, 

Date:2000- 2011, all adult 

154 1 

9 2 AND 3 0  

10 2 AND 4 0  

11 2 AND 5 9  

*FT=Fritext  *MSH=Meshterm *CH=Cinahl headings  

 

Kvalitetsgranskning 

De 13 artiklarna som valdes ut till analysen från litteratursökningen, genomgick en 

kvalitetsgranskning och alla 13 gick vidare till analysen. Artiklarna lästes igenom noggrant 

och kvalitetsgranskades först av varje författare enskilt. Därefter jämfördes 

kvalitetsbedömningarna, för att säkerställa att de fått samma gradering. Enligt Willman et al. 

(2006, s.83) blir granskningen mer tillförlitlig om den sker av två olika granskare som sedan 

förenar sina granskningar. Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån ett protokoll för hur 

kvalitativa artiklar ska vetenskapligt granskas. Willman et al. (2006, s.156) har utformat 
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protokollet, som består av 14 frågor som ska besvaras med Ja, Nej eller Vet ej. En av frågorna 

om teori genererats stryktes i kvalitetsprotokollet, eftersom ingen av artiklarna i denna analys 

haft grounded theory som metod. Varje fråga i protokollet var värt ett poäng, vilket gav en 

maxpoäng på 13 poäng när frågan om teorin genereras blivit struken. Ja gav ett poäng, medan 

övriga gav noll poäng. Artiklarna har genom detta kunnat grupperas på ett överskådligt sätt, 

eftersom de fått en individuell kvalitetsgradering utifrån antalet poäng, 80-100% av 

poängsumman gav en hög kvalité på studien, 70-79% medel kvalité och 60-69% gav en låg 

kvalité (Willman et al., 2006, s.83, 94, 96, 156). Översikt över artiklarna redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

 studie 
Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Afrell, Biguet 

& Rudebeck 

(2007) 

Sverige 

Kvalitativ 7 män 

13 kvinnor 

Semistrukturerande 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats 

Deltagarna pendlade mellan att 

acceptera och inte acceptera den 

värkande kroppen. Det blev en del av 

vardagen att lyssna på kroppen som var 

en del av deras identitet. De hittade sätt 

att förstå smärtan. 

 

Hög 

 

Campbell & 

Cramb (2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 3 män 

9 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Deltagarna blev beroende av andra, men 

kämpade med sin självständighet. De 

drog sig undan socialt och hade en vilja 

att vara normala i jämförelse med andra 

De hade olika anpassningar till smärtan.  

 

Hög 

 

De Souza & 

Frank (2007) 

Storbritannien 

Kvalitativ 5 män 

6 kvinnor 

 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

 innehållsanalys 

Deltagarna fick sömnsvårigheter och 

hade strategier för att hantera förluster 

och begränsningar i det dagliga livet.  

 

 

Hög 

De Souza & 

Frank (2011) 

Storbritannien 

Kvalitativ 5 män 

6 kvinnor 

Ostrukturerade 

djupintervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna var oroliga över att vara en 

belastning för sina närstående. De kände 

rädsla över sitt arbete och ekonomin. 

Deras relationer påverkades av den 

långvariga smärta.  

 

Hög 

 

Dudgeon, 

Gerrard, Jensen, 

Rhodes & Tyler 

(2002) 

USA  

Kvalitativ 6 män 

3 kvinnor 

Ostrukturerade 

intervjuer  

Fenomenologisk 

ansats, tematisk 

analys 

Deltagarna upplevde att smärtan var en 

del av livet och påverkade deras beslut. 

De hade svårt att uttrycka och prata om 

sin smärta med andra.  

 

Hög 

Huntington & 

Gilmour (2005) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 18 kvinnor Semistrukturerade 

och interaktiva 

intervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde att smärtan 

påverkade alla aspekter av livet. Smärtan 

kom i vågor och de försökte kontrollera 

smärtan.  

 

 

 

 

Medel 
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Keponen & 

Kielhofner 

(2006) 

Finland 

Kvalitativ 17 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer med 

OPHI-II manual  

innehållsanalys 

Deltagarna pendlade mellan hopp och 

hopplöshet och från ängslan till 

frustration. De hanterade smärtan genom 

att gå vidare, kämpa och sakta ned.   

 

Medel 

Lundberg, Styf 

& Bullington 

(2007) 

Sverige 

Kvalitativ 5 män 

5 kvinnor 

Djupintervjuer. 

Beskrivande 

idiografisk 

kvalitativ 

metodologi 

Deltagarna upplevde att smärtan var en 

lärande utmaning för deras existens och 

identitet genom missanpassningar, 

återställande av identiteten och hitta en 

väg ut.  

Hög 

Paulson, 

Danielsson & 

Söderberg 

(2002) 

Sverige 

Kvalitativ 14 män Ostrukturerade 

narrativa intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats 

Innehållsanalys 

Deltagarna fick en förändrad kropp som 

var ett hinder i vardagen. De försökte 

upprätthålla en balans mellan lugna och 

svåra perioder. Smärtan påverkade 

humöret vilket gick ut över familjen. 

 

Hög 

 

Peolsson, 

Hydén & 

Sätterlund 

Larsson (2000) 

Sverige 

 

Kvalitativ 14 män 

23 kvinnor 

Fokuserade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

 

Deltagarna lärde sig om sin smärta 

genom relation till sig själv och sina 

aktiviteter. De kunde hantera 

smärttillstånden genom att lära sig hur 

smärtan uppkom, förvärrades och 

lindrades. 

Hög 

 

Råheim & 

Håland (2006) 

Norge 

Kvalitativ 12 kvinnor Kvalitativa 

djupintervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats 

Innehållsanalys 

Deltagarna upplevde världen förändrad 

och det bekanta blev obekant. De hade 

ingen kontroll över kroppen eller 

förmåga att agera och förändra 

situationen. Deras integritet inskränktes 

och smärtan övermannade kroppen.  

 

Hög 

 

Thomas & 

Johnson (2000) 

USA 

Kvalitativ  4 män 

9 kvinnor 

Djupintervjuer. 

Fenomenologisk 

ansats 

Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde kroppen förändrad 

och motsträvig. De blev isolerade och 

kände brist på stöd från andra. De kände 

tillit och misstro gentemot läkaren. De 

hade även tankar på döden och 

framtiden var obegriplig. 

  

Hög 

 

Walker, Sofaer 

& Holloway 

(2006) 

Storbritannien 

Kvalitativ 12 män 

8 kvinnor 

Djupintervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

ansats 

Deltagarna fick en förlust av mentala 

och fysiska förmågor samt en förlust av 

sin identitet, arbetsroll och sociala 

kontakter. Framtiden upplevdes osäker. 

Hög 

 

 

Analys 

För analys av de ingående artiklarna i denna litteraturstudie har en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats använts. Enligt Polit och Beck (2008, s.517-518) är en 

kvalitativ innehållsanalys en analys där forskare analyserar intervjutexter som sedan 

kategoriseras och rubriksätts efter innehåll. En induktiv ansats innebär att forskarna har ett 

inifrånperspektiv utifrån sitt syfte och utgår ifrån en mindre del, till att generalisera till en 

större enhet (Elo & Kyngäs, 2008). En manifest ansats innebär att forskaren fokuserar på det 

synliga och självklara i det som är skrivet och ska vara fritt från tolkning (Graneheim & 

Lundman, 2004). Dataanalysen inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) och den 
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användes som utgångspunkt fram till den latenta delen, som utelämnats eftersom enbart den 

manifesta delen genomförts.  De utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att ge 

en ökad förståelse av innehållet. Därefter identifierades meningsenheter som svarade mot 

syftet och dessa extraherades från studierna. Totalt blev det 373 meningsenheter. 

Meningsenheterna kan bestå av ord, stycken eller meningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Varje meningsenhet fick en bokstav och ett nummer för att kunna härleda tillbaka till 

ursprungstexten under hela analysprocessen.  

 

I nästa steg i analysen översattes meningsenheterna från engelska till svenska och därefter 

kondenserades de översatta meningsenheterna. Kondensering är en process där 

meningsenheterna kortas ned, men kärnan i innehållet bibehålls (Graneheim & Lundman, 

2004).  De kondenserade meningsenheterna kodades sedan. Totalt blev det 30 koder, som var 

och en beskrev kärninnehållet i varje kod med hjälp av kodnamnet. Genom att koda, får 

författarna ett nytt sätt att se på innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

kategoriserades de kodade enheterna genom att liknande innehåll sammanfördes till samma 

kategori. Kategorierna ska svara mot studiens syfte och abstraktionen ska pågå tills det inte 

går att kategorisera längre (Graneheim & Lundman, 2004). Totalt genomfördes tre 

kategoriseringsteg som resulterade i fem slutkategorier.  

 

Resultat 

Analysen av litteraturstudien resulterade i fem kategorier, se tabell 3. Kategorierna 

presenteras med brödtext som beskriver innehållet i kategorin och illustreras med citat från 

studierna.  

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 
Kategorier  

Att det sociala livet och självbilden förändras  

Att känna ett behov av stöd som inkräktar på oberoendet 

Att känna att andra inte förstår den osynliga smärtan 

Att smärtan och kroppen är en motståndare som man slåss mot dagligen 

Att sträva efter ett gott liv och acceptera en outgrundlig framtid 

 

 

Att det sociala livet och självbilden förändras 

I studier (Keponen & Kielhofner, 2006; Lundberg, Styf & Bullington, 2007; Paulson, 

Danielsson & Söderberg, 2002; Walker, Sofaer & Holloway, 2006) beskrev personer med 
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långvarig smärta att smärtan påverkade deras bild av sig själv. En del personer upplevde sig 

inte som en hel person, eftersom de inte kunde leva sitt gamla liv (Paulson et al., 2002). De 

var inte nöjda eller stolta över något i sitt liv (Keponen & Kielhofner, 2006) och saknade 

värdighet (Thomas & Johnson, 2000). De upplevde även att de fastnade i en negativ spiral 

(Walker et al., 2006). I en studie (Lundberg et al., 2007) beskrev personer med långvarig 

smärta att de var tvungna att ompröva sin existens och identitet för att återfå kontroll. Den nya 

identiteten skapades genom fysiska aktiviteter och en identitetsförlust uppkom när de 

begränsades kroppsligt. 

 

I really dislike myself as a person because of what the back pain and everything´s 

done to me (Walker et al., 2006, s.204).  

 

Personer med långvarig smärta upplevde smärtan som personlig och privat eftersom de inte 

ville att andra skulle se dem sjuka (Dudgeon, Gerrard, Jensen, Rhodes & Tyler, 2002; Paulson 

et al., 2002). De beskrev att de kunde hemlighålla smärtan och symtomen för att undvika 

påhopp från andra (Campbell & Cramb, 2008; Keponen & Kielhofner, 2006; Thomas & 

Johnson, 2000). De upplevde även att det var svårt att prata om sin smärta (Dudgeon et al., 

2002; Campbell & Cramb, 2008; Thomas & Johnson, 2000). I en studie av Keponen och 

Kielhofner (2006)  beskrev personer med långvarig smärta att de var oroliga över hur deras 

förändrade förmågor och ökade behov av hjälp ansågs av och påverkade andra. De föreställde 

sig att andra talade bakom deras rygg (Paulson et al., 2002) och de lärde sig vilka de kunde 

lita på (Walker et al., 2006). De upplevde även att smärtan var en barriär som separerade och 

distanserade dem från det sociala livet (Campbell & Cramb, 2008; Lundberg et al., 2007; 

Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 2006). Den sociala isoleringen upplevdes värre än 

själva smärtan (Lundberg et al., 2007).  

 

it makes you crazy . . . it affects you mentally because you can’t go along on 

anything. You get left behind. When the others took a walk I was left at home 

(Lundberg et al., 2007, s.203). 

 

Personer med långvarig smärta kände att de inte längre passade in och hade gemenskap med 

andra (Thomas & Johnson, 2000) och de försökte passa in genom att se normala ut (Keponen 

& Kielhofner, 2006). De beskrev att de drog sig undan, vilket gjorde att de fick ett minskat 

stöd från andra (Campbell & Cramb, 2008; Walker et al., 2006). De upplevde det även 

känslomässigt smärtsamt när andra människor drog sig undan (Dudgeon et al., 2002). De 

kände sig ensamma i en oändlig smärta och upplevde sig själva som ett dåligt sällskap 

(Råheim & Håland, 2006). Ensamheten gjorde att de hade det svårare att övertyga sig själva 
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och andra att det gick att fortsätta (Walker et al., 2006). De hindrades även av smärtan i sina 

konversationer med andra människor, eftersom de inte hade ork att lyssna på andra och därför 

upprätthölls kontakten med släkt och vänner under lättare smärtperioder (Paulson et al., 

2002). I studier (De Souza & Frank, 2011; Walker et al., 2006) beskrev personer med 

långvarig smärta att smärtan påverkade livet för alla familjemedlemmar. De upplevde att alla 

inom familjen var tvungna att hjälpa till eftersom alla levde med sjukdomen och de personer 

med smärta fick en känsla av oduglighet när de inte längre kunde stödja praktiskt inom 

familjen (Råheim & Håland, 2006). De beskrev att deras humör påverkades av smärtan och 

gjorde att känslorna pendlade (Paulson et al., 2002; Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 

2006). De riktade ilskan mot familjen (Paulson et al., 2002) och de hänförde känslor av sorg 

och hjälplöshet till partnern (De Souza & Frank, 2011). De upplevde dock att relationen till 

partnern kunde bli starkare om de skapade en ny och gemensam plattform (Råheim & Håland, 

2006).  

 

it [the pain] destroyed my life, it’s destroyed my husband’s and my daughter. 

We’d planned so much the things we wanted to do when he retired. We planned to 

go to Australia but we can’t do that now because I can’t sit in the car even for 

half an hour (Walker et al., 2006, s.202). 

 

Att känna ett behov av stöd som inkräktar på oberoendet 

I studier (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Campbell & Cramb, 2008; Keponen & 

Kielhofner, 2006) beskrev personer med långvarig smärta att de hade svårt att be om hjälp på 

grund av sitt tidigare oberoende. De upplevde det frustrerande när de blev begränsade i livet 

och de försökte därför fortsätta vara oberoende i vissa aktiviteter (De Souza & Frank, 2007). 

De upplevde att när smärtan tog över livet uppkom en oro över att behöva förlita sig på andra 

(Campbell & Cramb, 2008). De uppskattade däremot när de kände att andra stöttade och 

hjälpte dem (De Souza & Frank, 2011; Lundberg et al., 2007). De upplevde att familj och 

vänner var mest stödjande (De Souza & Frank, 2011; Paulson et al., 2002). Däremot beskrev 

de att de inte alltid hade någon som de verkligen kunde prata med (Thomas & Johnson, 2000). 

De upplevde att utan vägledning levde de i kaos och att det var hjälpande med positiva möten 

från andra (Lundberg et al., 2007).  

 

 . . . then (when the pain starts again) it feels as if some big nerve is being 

pinched, […] Lots of weird thoughts run through my head when I have such nasty 

pain. At such times it would be good to have someone to talk to, someone who 

could say . . . it’s going to be all right (Lundberg et al., 2007, s.204). 
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I studier (De Souza & Frank, 2011; Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 2006) beskrev 

personer med långvarig smärta att de förlitade sig på andra när de inte själva kunde utföra alla 

sina aktiviteter och underhålla hemmet. Samtidigt var de rädda för att vara en börda (De 

Souza & Frank, 2011; Thomas & Johnson, 2000) och inkräkta på sina barns oberoende (De 

Souza & Frank, 2011). De upplevde det skrämmande att beroendet ökade i takt med att 

smärtan förvärrades och det var frustrerande att gå från oberoende till beroende och ständigt 

vara i behov av hjälp (Campbell & Cramb, 2008). De beskrev även det motsatta att de 

förväntade sig att andra skulle lösa deras situation och hjälpa dem (Afrell et al., 2007; 

Keponen & Kielhofner, 2006). 

 

I do ask for more help now, I have found it difficult in the past because I was so 

independent and I still struggle now (Campbell & Cramb, 2008, s.385). 

 

Att känna att andra inte förstår den osynliga smärtan 

I studier (Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 2006) beskrev personer med långvarig 

smärta att de kände sig förtvivlade över hur andra såg på dem, eftersom smärtan var osynlig.  

 

It’s so hard for people to understand if I say I’m in pain because they don’t see it; 

I’m not in a wheelchair or walking with a cane (Thomas & Johnson, 2000, s.691). 

 

De beskrev att de kände att familjen, vänner, släktingar och arbetsgivaren trodde på deras 

smärta, men att de inte hade en verklig förståelse (Paulson et al., 2002). De som hade yngre 

barn upplevde att barnen inte förstod deras smärta (De Souza & Frank, 2011), vilket gjorde 

personerna sorgsna (Paulson et al., 2002). Personer med långvarig smärta beskrev att 

medarbetare till dem ifrågasatte deras smärta (Keponen & Kielhofner, 2006) eller arbetsgivare 

inte visade förståelse och sympati vilket gav en förlustkänsla som förvärrades av reaktioner 

eller förväntade reaktioner från andra människor (Walker et al., 2006). De upplevde även 

möten i vården som hånfulla, förolämpande och som ett dåligt möte (Lundberg et al., 2007). 

De fick visa makt och ge direktiv till vårdpersonal för att bli betrodd eftersom smärtan 

avfärdades (Dudgeon et al., 2002). De upplevde att deras smärta var ett olöst mysterium och 

därför gissade många orsaken till sin smärta (Dudgeon et al., 2002). De klandrade även sig 

själv för att ha orsakat smärtan, men fortsatte tro på att det fanns en anledning (Thomas & 

Johnson, 2002) och en diagnos var lättande (Huntington & Gilmour, 2005). 

They really couldn’t see anything wrong but decided it had to be irritable bowels. 

[…] I don’t know what it was, just a magazine and we read it right there and then 

and then the symptoms, and that’s when we asked and he (the doctor) said oh 

yeah it could be (Huntington & Gilmour, 2007, s.1128-1129). 
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Personer med långvarig smärta beskrev att de hade en önskan om att smärtan skulle synas utåt 

för en större legitimitet i samhället (Thomas och Johnson, 2000). De ägnade tid åt att lära 

andra förstå och stötta dem (Keponen & Kielhofner, 2006) men upplevde att bara de med 

likande besvär förstod dem (Campbell & Cramb, 2008). 

 

Att smärtan och kroppen är en motståndare som man slåss mot dagligen 

I studier (Campbell & Cramb, 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Peolsson, Hydén & 

Sätterlund Larsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; Thomas & Johnson, 2000) beskrev 

personer med långvarig smärta att de upplevde att smärtan var konstant.  De upplevde även att 

smärtan var en motståndare som de slogs mot dagligen eftersom smärtan upptog allt (Råheim 

& Håland, 2006; Thomas och Johnson, 2000; Walker et al., 2006). Smärtan beskrevs som 

molande (Paulson et al., 2002; Peolsson et al., 2000), olidlig, rivande, (Thomas & Johnson, 

2000) och diffus (Huntington & Gilmour, 2005). Smärtan upplevdes som ett monster som 

plågade och bestämde vad de gjorde. De beskrev även att deras livsvärld krympte och att 

tiden hade stannat och pausat livet (Thomas & Johnson, 2000). 

 

Yes, well, I’ve got this—well, it aches, there’s some pain all the time, it’s always 

there. It’s a dull pain and then sometimes it’s like someone is sticking a knife into 

me (Peolsson et al., 2000, s.119). 

 

I studier (Afrell et al., 2007; Paulson et al., 2002; Råheim & Håland, 2006; Thomas & 

Johnson, 2000) beskrev personer med långvarig smärta att kroppen begränsade dem i det 

dagliga livet. De försökte därför att kämpa med kroppen och inte emot den (Råheim & 

Håland, 2006). De beskrev även att kroppen upplevdes som ett fientligt monster (Afrell et al., 

2007; Råheim & Håland, 2006) och trög med ständigt värkande muskler (Paulson et al., 

2002). En oanvändbar kropp som hindrade mer än vad den hjälpte (Thomas & Johnson, 

2000). De fick en känsla av hjälplöshet när de inte kunde röra sig fritt (De Souza & Frank, 

2007). I flera studier (Afrell et al., 2007; Lundberg et al., 2007; Råheim & Håland, 2006) 

beskrev personer med långvarig smärta att de försökte anpassa sig till den nya kroppen. De 

upplevde att de var tvungna att bli medveten om sin kropp och låta den värkande kroppen bli 

en del av livet (Afrell et al., 2007; Lundberg et al., 2007). De beskrev även att de försökte att 

anpassa sig till de minskade förmågorna (Lundberg et al., 2007; Råheim & Håland, 2006) och 

vissa beskrev att de började gilla sin kropp för att den var klokare än dem (Afrell et al., 2007). 

…When you say ´decide over´ the body, I think like this; I can absolutely not 

cheat it or decide over it in any way because it keeps protesting whenever it has to 

take too much (Afrell et al., 2007, s.293). 
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I en studie av Huntington och Gilmour (2005) beskrev personer med långvarig smärta att de 

upplevde att smärtan påverkade alla aspekter i livet. De upplevde att deras arbete påverkades 

av smärtan (De Souza & Frank, 2011; Keponen & Kielhofner, 2006; Lundberg et al., 2007; 

Paulson et al., 2002; Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 2006) och att deras minskade 

fysiska styrka tillföljd av smärtan påverkade deras arbete (Paulson et al., 2002). De beskrev 

att bland sina kollegor var det viktigt att behålla en normal fasad (Thomas & Johnson, 2000).  

De kunde bli uppmanade att lämna sitt arbete om det blev för smärtsamt (De Souza & Frank, 

2011) och de som hade förlorat sitt arbete beskrev att de upplevde att arbetsförlusten även 

splittrade övriga livet genom dess dominoeffekt på andra förluster (Walker et al., 2006).  

 

I studier (De Souza & Frank, 2007; Huntington & Gilmour, 2005; Lundberg et al., 2007; 

Paulson et al., 2002; Thomas & Johnson, 2000; Walker et al., 2006) beskrev personer med 

långvarig smärta att de förlorade och begränsades i sina fysiska aktiviteter och förmågor. De 

upplevde att smärtan uppkom vid för mycket eller fel aktiviteter (Peolsson et al., 2000) men 

samtidigt ansågs vissa aktiviteter vara värda smärtan (Dudgeon et al., 2002). De beskrev även 

att smärtan påverkade sömnen negativt (De Souza & Frank, 2007; Huntington & Gilmour, 

2005; Lundberg et al., 2007; Paulson et al., 2002) och smärtan gjorde att de vaknade upp 

automatiskt (De Souza & Frank, 2007). Därför beskrev de att de behövde olika strategier för 

att klara av smärtan under natten (De Souza & Frank, 2007; Lundberg et al., 2007).   

 

If it gets too bad in the night I get up and take two of those [drug] or what ever 

you pronounce it, and a cup-a-soup and after a while I can go back to sleep 

again. But some nights I can’t (De Souza & Frank, 2007, s.590). 

 

Personer med långvarig smärta upplevde att de var tvungna att besluta sig för att hantera 

smärtan och vara stark genom att förebygga och planera sin vardag (Dudgeon et al., 2002; 

Peolsson et al., 2000; Råheim & Håland, 2006). De beskrev att de hanterade sina smärtor 

genom att omprioritera aktiviteter (Afrell et al., 2007; Campbell & Cramb, 2008; Dudgeon et 

al., 2002; Keponen & Kielhofner, 2006; Lundberg et al., 2007; Paulson et al., 2002; Peolsson 

et al., 2000) och de undvek att göra vissa aktiviteter för att spara energi (Dudgeon et al., 2002; 

Keponen & Kielhofner, 2006; Paulson et al., 2002; Råheim & Håland, 2006). De beskrev att 

de även försökte fokusera på att vara här och nu och ta det lugnare (Dudgeon et al., 2002; 

Keponen & Kielhofner, 2006; Paulson et al., 2002) samt bita ihop och gå vidare (Keponen & 

Kielhofner, 2006; Thomas & Johnson, 2000).  
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I studier (Dudgeon et al., 2002; Paulson et al., 2002; Walker et al., 2000) beskrev personer 

med långvarig smärta att dagarna kunde varvas med bra och dåliga dagar. De upplevde dock 

att de inte visste att dagen varit bra förrän den var över (Walker et al., 2006). De beskrev även 

att de gjorde livsstilsförändringar (Huntington & Gilmour, 2005), men samtidigt ville de inte 

kompromissa med sin livsstil eftersom de inte ville låta smärtan förändra dem (Campbell & 

Cramb, 2008). De beskrev att de kunde överväga att ta sitt liv på grund av smärtan 

(Huntington & Gilmour, 2005; Paulson et al., 2002) och tankar på döden upplevdes befriande 

(Thomas & Johnson, 2000). 

 

I have to now make all these lifestyle changes, it’s all I can do, it’s either suicide 

or stand and fight, make your lifestyle changes, use medication to help you if it 

can, reach out for help and admit you can’t do everything (Huntington & 

Gilmour, 2005, s.1129). 

 

Att sträva efter ett gott liv och acceptera en outgrundlig framtid 

I studier (Afrell et al., 2007; Keponen & Kielhofner, 2006; Lundberg et al., 2007; Paulson et 

al., 2002; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer med långvarig smärta att de ville ha 

glädje i livet trots en ständig kamp mot smärtan och kroppen. De tillät sig att göra 

tillfredställande saker och de upplevde att de kände glädje över de aktiviteter som de klarade 

av (Keponen & Kielhofner, 2006; Paulson et al., 2002). De kände sig stolta när de kunde vara 

medicinfria, kontrollera och hantera sin smärta (Campbell & Cramb, 2008). De beskrev även 

att de kunde känna lycka genom att tänka tanken att det hade kunnat vara värre eller genom 

jämförelse med andra (Paulson et al., 2002; Campbell & Cramb, 2008).  

 

Personer med långvarig smärta beskrev att de försökte acceptera smärtan (Afrell et al., 2007; 

Campbell & Cramb, 2008; Lundberg et al., 2007; Råheim & Håland, 2006). De upplevde att 

de pendlade mellan acceptans och motsättning till sin smärta (Afrell et al., 2007) och att de 

hade svårt att hitta en ny mening med livet och sörjde sitt liv innan smärtan (Lundberg et al., 

2007).  De ansåg att för att kunna hantera och acceptera sin smärta, måste de vara positiva och 

förlika sig med smärtan (Campbell & Cramb, 2008). De beskrev även att de aktivt förändrade 

livet för att kunna acceptera och förstå att smärtan inte kunde försvinna (Afrell et al., 2007). 

De beskrev att de med tiden en ökad acceptans till sig själva (Paulson et al., 2002).  

 

I believe in getting better even if I know that the chances are minimal and 

sometimes I think about being worse but I feel that I can endure my life day by 

day (Paulson et al., 2002, s.245). 
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I studier (Keponen & Kielhofner, 2006; Paulson et al., 2002; Thomas & Johnson, 2000) 

beskrev personer med långvarig smärta att framtiden var svår att föreställa sig. De upplevde 

att de stod stilla och planerade inte inför framtiden (Keponen & Kielhofner, 2006), men de 

behöll ändå sina mål i livet (Paulson et al., 2002). De beskrev att de kunde ha en tilltro till 

framtiden trots ett visst tvivel och tro på att det kanske blir bättre igen de (Keponen & 

Kielhofer, 2006; Lundberg et al., 2007; Råheim & Håland, 2006; Thomas & Johnson, 2000). 

De beskrev även att de drömde om en minskad smärta som skulle ge mer energi till aktiviteter 

(Keponen & Kielhofner, 2006) och att de fortsatte tro på att det fanns någon läkare som kunde 

minska smärtan (Thomas & Johnson, 2000).  

 

When I got in [to the university] this time, I decided I wanted a doctoral degree. It 

might not be realistic, but it’s my aim. Even if it takes twenty years, I wanted a 

doctoral degree. After having studied law for a year, I must accept being happy if 

I get a bachelor’s degree. I think I can do a lot. […] (Keponen & Kielhofner, 

2006, s.215). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

långvarig smärta. I resultatet framkom det att personerna som lever med långvarig smärta får 

en förändrad självbild och deras sociala liv blir förändrat. De känner sig även isolerade och 

familjen påverkas utav smärtan eftersom de tvingas göra uppoffringar. Personerna är 

beroende av stöd från andra, men det inkräktar på deras oberoende. Det framkom också att 

andra personer har svårt att förstå personernas smärta på grund av att smärtan är osynlig. 

Personernas syn på sina kroppar förändras och medvetandegör kropparna på ett nytt sätt. 

Aktiviteter, sömnen och arbetet blir lidande och personerna tvingas anpassa sitt liv och 

hantera smärtan. Framtiden är svår att föreställa sig, men personerna försökte känna glädje i 

livet och acceptera sin smärta.  

 

I föreliggande studie visar resultatet att självbilden, familjelivet och relationerna påverkades 

av smärtan. I en studie (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 2002) beskrev kvinnor med 

Parkinson att en stabil kroppsuppfattning var viktigt för identiteten. Det sociala deltagandet 

var oftast begränsat till familjen och de upplevde social kontakt som svårt. När de inte kunnat 

vara sociala skadade det deras självförtroende och i enlighet med föreliggande studies resultat 

drog kvinnorna sig även undan socialt eftersom det fanns en rädsla för att mötas av negativa 

kommentarer och bedömningar av andra (Caap-Ahlgren et al., 2002). Enligt Snelling (1994) 

upplevde även partners till personer med långvarig smärta att relationen förändrats jämfört 
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med tidigare då de som par varit mer jämlika. De upplevde att relationen hade övergått till att 

bygga på att personen med långvarig smärta blivit beroende utav dem och känslorna för 

partnern hade övergått i vänskap. De upplevde även att de nu måste göra allt hushållsarbete, 

vilket påverkade dem i det dagliga livet med mindre tid för andra saker och tid för att träffa 

vänner (Snelling, 1994).  

 

I föreliggande studie framkom det att personer med långvarig smärta upplevde det viktigt att 

känna stöd från sin familj, men även från sina vänner. Men stödet gjorde att personerna var 

rädda att bli en börda för andra och kämpade därför med att bevara oberoendet. I en studie 

(Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 2002) framkom det att även kvinnor med Parkinson 

hade en önskan om att vara oberoende. Men kvinnorna var tvungna att be andra om hjälp när 

kroppen sa ifrån och de upplevde därför en förlust av självständighet när de fick svårare att 

klara av de dagliga aktiviteterna, men önskade att leva ett normalt liv. Kvinnor med Parkinson 

beskrev att de saknade känslomässigt stöd trots att de hade förstående familjer (Caap-Ahlgren 

et al., 2002).  

 

Richardson, Ong och Sim, (2007) påpekade att det var viktigt att familjen erbjöd personer 

med smärta emotionellt stöd och bekräftade att smärtan existerade. Hur bekräftelsen av 

sjukdomen upplevdes, kunde i sin tur bestämma hur de levde med sin långvariga smärta.  

Stödet från familjen handlade om att reagera på den dagliga osäkerheten av smärta som 

personerna med smärta hade, men inte att helt ta över alla deras aktiviteter. Familjestödet 

kunde även bidra till att minska gapet mellan personernas nuvarande identitet och genom att 

ge praktiskt stöd till personer med långvarig smärta kunde det hjälpa dem att bibehålla sin 

självständighet. Det känslomässiga stödet handlade om att se personernas behov av stöd 

(Richardson et al., 2007). Kralik, Visentin och van Loon (2006) menar att personer som får 

mycket stöd från sin familj och vänner, har lättare att acceptera sin situation. Den slutsats som 

kan dras av detta är att det är vikigt att individualisera stödet så personer som lider av smärta 

har möjlighet att bevara sitt oberoende, men få stöd till det som den personen inte klarar av 

för tillfället. 

 

I föreliggande studie visar resultatet att även att medarbetare, arbetsgivare och andra 

ifrågasatte personernas långvariga smärta, på grund av att den är osynlig. I likhet med 

föreliggande studies resultat kände kvinnor med Parkinson att en förståelse för sjukdomen 

inte alltid fanns hos andra människor (Caap- Ahlgren et al., 2002). Även i Holloway, Sofaer-
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Bennett och Walker (2007) beskrev deltagarna att det var svårt att kommunicera med andra 

om smärtan, på grund av att den är osynlig. Deltagarna upplevde att även arbetsgivaren kunde 

vara oförstående och att andra medarbetare undvek att träffa dem (Holloway et al., 2007). 

Glenton (2003) beskriver att personer med långvarig ryggsmärta var rädda för att andra inte 

skulle tro på att smärtan var verklig. Andras förväntningar på personer med långvarig smärta 

påverkade legitimiteten av deras tillstånd (Richardson et al., 2007). Att få en diagnos 

upplevdes oftast som en lättnad, eftersom de äntligen fanns en förklaring till smärtan och 

därmed en ökad förståelse från andra (Glenton, 2003). Men erfarenheten av att leva med en 

person som lever med långvarig smärta kan göra att närstående blir mer medveten om den 

personens begränsningar trots att smärtan är osynlig (Richardson et al., 2007). 

 

I föreliggande studie beskrev personer med långvarig smärta att de fick kämpa med kroppen 

och smärtan varje dag, eftersom smärtan minskade personernas livsvärld och gjorde dem 

ständigt medvetna om sin kropp och smärtan. I Osborn och Smith (2006) framkom det att 

deltagarna i deras studie hade ändrat sätt att se på sin kropp. De var nu mer medvetna om de 

delar av kroppen som smärtade och dessa delar ansågs inte vara en del av dem. De delar av 

kroppen som fungerade normalt tog dem förgivna och kroppen var numera ständigt i deras 

medvetande (Osborn & Smith, 2006). Caap-Ahlgren et al. (2002) menar att de motoriska 

problemen som kvinnor med Parkinsons upplever gör deras dagliga liv mer komplicerat och 

de känner sig därför mindre fysiskt kompetenta och en sund syn på kroppen anses viktigt för 

identiteten. 

 

Merleau-Ponty (1997, s.32) anser att kroppen medvetandegörs genom att vara i världen och 

därför blir personerna även medvetna om sina sjukdomar på liknande sätt. Kroppen finns 

alltid där och kommer inte att lämna personen även om han eller hon har en sjukdom. 

Kroppen kan hjälpa personerna att göra saker begripliga. Vidare anser han att personen ser 

andra föremål med kroppen och kan hantera och undersöka föremål med kroppen. Kroppen är 

ett sätt för personer att överföra kunskap med övriga världen, inte bara ett föremål i världen. 

Personen är sin kropp och det är personen som gör att alla kroppsdelar sitter samman. Till 

exempel har en blind person en käpp för att ta sig fram i världen och tillslut blir käppen ett 

tillägg till kroppen, inte bara ett föremål (Merleau-Ponty, 1997, s.32, 41, 42, 44, 115, 117).  

 

I föreliggande studie visar resultatet att personer med långvarig smärta fortsatte att leva trots 

sin smärta och smärtan blev en del av livet. De accepterade smärtan genom att försöka vara 
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positiva och känna glädje i livet samt tro på att det blir bättre. Risdon, Eccleston, Crombez 

och McCracken (2003) beskrev att acceptans vid smärta inte nödvändigtvis innebar att 

acceptera handikappet och att vara onormal, utan en förståelse för att livet nu var annorlunda 

genom en acceptans av förändringarna i det nya livet. En acceptans för sjukdomen kunde 

också göra att det uppkom en ökad förståelse för att livet inte var meningslöst och att ett 

botemedel inte var troligt. Det handlade också om att smärtan inte fick ses som en personlig 

svaghet och en förståelse för att livet inte bara innehöll smärta utan att det fanns annat också 

och på så sätt kunde det underlätta upplevelsen av acceptans (Risdon et al., 2003).  

 

Kralik et al. (2006) skriver om begreppet transition, som innebär att genomgå en process i 

livet som medför förändringar och anpassningar till något, till exempel en sjukdom. 

Transitionen sker över tid och är en slags övergång mellan att något förändras i livet och till 

att personen kan knyta an till det som har skett och kan känna sig trygg i det. Transition är 

inte en lätt process, men många går igenom det för att kunna leva sitt nya liv. Personer söker 

information och stöd för att hitta det nya sättet att leva och om personen inte har till räckligt 

med kunskap, är han eller hon inte redo för förändringen. En del personer kan stanna upp i 

processen för att de har svårt att acceptera och ta in sjukdomen i livet. Den kan även gå framåt 

och bakåt beroende på om personen får nya besked om sin sjukdom (Kralik et al., 2006). 

 

Utifrån föreliggande studie finns olika förslag på lämpliga omvårdnadsinterventioner som kan 

vara till hjälp för personer som lever med långvarig smärta. Det framkom lite om 

vårdpersonalens betydelse för att ge hjälp och stöd i föreliggande studie, men sjuksköterskor 

har en stor del i att finnas där för personer med långvarig smärta samt deras närstående för att 

hjälpa dem på bästa möjliga vis. Kleiman (2004) menar att sjuksköterskor även ska skapa en 

relation till andra i patientens närhet, till exempel familj och vänner eftersom de kan visa 

omsorg för patienten genom att förmedla uppmärksamhet på patientens omgivning (Kleiman, 

2004). En relation är även viktig för att patienterna ska känna sig bekväma med att ställa 

frågor (Fox & Chesla, 2008). Genom att sjuksköterskor ger relevant information och visar 

respekt, kan patienterna stimuleras till att göra egna val av interventioner samt behålla sitt 

oberoende. För att sjuksköterskor ska kunna interagera med patienten är det viktigt att vara 

tillgänglig, uppmärksam, se patientens behov och att de är unika individer (Kleiman, 2004). 

Enligt Bremander, Bergman och Arvidsson (2009) kan vårdpersonal även stödja genom att ge 

kunskap. Den nya kunskapen består av information och verktyg för hur personer med 

långvarig smärta ska kunna anpassa sig till sin smärta. Vårdpersonal ska även stödja 
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personerna i att få ett nytt sätt att se på sin situation (Bremander et al., 2009). Eftersom varje 

person är sin egen kropp och smärtan osynlig kan sjuksköterskor inte se smärtan, utan 

sjuksköterskor kan endast förstå smärtan genom personernas beskrivningar av sin upplevda 

smärta. Därför är det viktigt att sjuksköterskor verkligen lyssnar på vad personer med 

långvarig smärta berättar och gör sitt bästa för att förstå personerna. Fredriksson (1999) menar 

att lyssna är mer än att höra. Lyssna kan vara ett första steg för vårdpersonal att ta ett kliv in i 

patienternas värld. Det involverar även att vårdpersonal tar in alla aspekter av patienternas 

berättelser, genom hur patienten säger det och vad patienten inte säger. Lyssna innebär även 

att vårdpersonal ska ge patienten tid till att tänka efter och berätta sin historia (Fredriksson, 

1999). Fox och Chesla (2008) anser att vårdpersonal bör ha en vilja att lyssna och tillsammans 

med patienter hitta lösningar samt visa empati, närhet och dela patienters upplevelser.  

 

Vårdpersonal ska även vårda individanpassat, ha tålamod, visa uppmuntran och stöd. 

Patienter uttryckte själva ett behov av att bli respekterade som person istället för att bli 

behandlade som en patient (Fox & Chesla, 2008). Sjuksköterskor kan hjälpa personer att få en 

mer positiv syn på sin smärta, genom att försöka stärka deras livskvalitet. Om livskvaliteten 

höjs, kan personerna få ett nytt sätt att se på sin situation och känna glädje. I en studie av 

Pitkänen, Hätönen, Kuosamanen och Välimäki (2008) beskrev deltagarna med en psykiatrisk 

diagnos hur sjuksköterskor kan stärka deras empowerment genom att visa intresse, uppmuntra 

dem, ge möjlighet till självbestämmande och information. Sjusköterskorna ska visa intresse 

genom att ställa personliga frågor och uppmuntra dem att uppfylla sina mål och behålla sitt 

sociala liv samt återgå till sitt arbete om möjlighet finns. Självbestämmande kan uppnås 

genom att patienterna får inflytande i sin dagliga vård och får information om mediciner och 

vård (Pitkänen et al., 2008). Vårdpersonal ska även vara medvetna om att personer vid 

sjukdom kan genomgå en transitionsprocess, för att i sin tur kunna stödja personen igenom 

den och hjälpa till att acceptera det nya livet som sjukdomen innebär (Kralik et al., 2006).  

 

Metodkritik 

Denna studie utgick ifrån ett inifrånperspektiv. Kvalitetsgranskningen och processen när 

meningsenheterna extraherades utfördes av två personer för att stärka trovärdigheten 

(Willman et al., 2006,s.83). För att stärka trovärdigheten ytterligare lästes de utvalda 

artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse (Burnard, 1991). När 

meningsenheterna extraherades användes en dator som hjälpmedel och för att inte tappa 

kärnan i meningsenheterna var det viktigt att försöka återgå till ursprungstexten emellanåt för 
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att säkerställa att det blivit rätt (Holloway & Wheeler, 2010, s.293). Det finns även en risk för 

att vissa ord översatts fel när meningsenheterna översattes från engelska till svenska, men för 

att undvika det slogs dessa ord upp i en ordbok för att få rätt betydelse. Det som var svårt var 

att meningsenheterna kodades med ett lämpligt namn för innehållet i koden. När de sedan 

hade kategoriserat upptäcktes att koderna inte var helt rena från början. Därför fick koderna 

finslipas ytterligare en gång för att säkerställa att de meningsenheter som handlade om samma 

sak verkligen hade hamnat under samma kod. Därefter gjordes en ny kategorisering, med rena 

kategorier och med likande innehåll under varje kategori. Elo och Kyngäs (2008) anser att en 

bra analys förutsätter att forskaren kan analysera, förenkla data och forma kategorier som 

beskriver syftet med studien. Därför har den valda metoden följts och en erfaren handledare 

har funnits med under hela processens gång. 

 

I studien finns det en tabell med de valda artiklarna, för att den som läser ska kunna se vilka 

artiklar som valdes ut och på så sätt stärka pålitligheten för studien eftersom det visat på en 

länk mellan analys och resultat (Elo & Kyngäs, 2008). För att stärk pålitligheten ytterligare är 

det viktigt att det finns en välbeskriven analysprocess för att andra i sin tur ska kunna 

replikera forskningen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Därför är studien så detaljrik 

som möjligt och en tydligt förklarad analysprocess för att andra ska förstå hur studien har 

genomförts. Förutom analsyprocessen ska även kontexten och datainsamlingen tydligt 

beskrivas för att studien ska vara överförbar för andra, men samtidigt är det dock upp till 

läsarens beslut om resultatet kan överföras till ett annat sammanhang eller inte (Graneheim & 

Lundman, 2004). I studien finns det referenser i resultat till ursprungsartiklarna och det finns 

även med lämpliga citat. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) är det viktigt för 

bekräftbarheten att det går att hitta tillbaka och se vilka ursprungsstudier som använts. Citaten 

kan i sin tur stärka trovärdigheten, för att den som läser lättare kan se varifrån kategorierna 

bildats (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Slutsats 

Långvarig smärta är ett multidimensionellt problem eftersom smärtan påverkar många olika 

aspekter av personernas liv. För personer med långvarig smärta är det viktigt att 

sjuksköterskan ser personen med smärta och dennes närstående. Sjuksköterskan ska skapa en 

relation, finnas där, lyssna och ge individanpassad information för att på så sätt kunna ge den 

hjälpen och stödet som personen är i behov av.  Ett behov av hjälp och stöd var starkt uttryckt 

från personerna med smärta, men samtidigt var de rädda för att det påverkade deras 
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oberoende. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna låter personerna vara självbestämmande 

och visar att de respekterar personernas egna val. Smärtan blev ofta ifrågasatt av andra 

personer och därför ska sjuksköterskorna visa att de lyssnar och tar på allvar vad personerna 

berättar. Sjuksköterskan kan genom kunskap och relevant information, hjälpa personerna att 

bearbeta sin smärta och ge dem verktyg för att hantera smärtan. Sjuksköterskorna kan även 

hjälpa personer med smärta att acceptera sitt nya liv genom att stärka deras livskvalitet. 

Livskvalitet kan höjas om personernas empowerment stärks, genom att sjuksköterskan låter 

personerna vara självbestämmande och uppmuntrar dem till att försöka uppnå sina mål i livet.    

 

I framtiden behövs det forskning på hur sjuksköterskor upplever det att vårda personer med 

långvarig smärta och vad sjuksköterskor har för attityder till personerna med smärta. Det 

saknas även studier för hur sjuksköterskorna kan hjälpa personer med smärta att förstå deras 

smärtsamma kropp, vilket skulle vara intressant att studera. 
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