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 SAMMANFATTNING 

 
Smärta är en subjektiv upplevelse som kan drabba och begränsa individen på olika sätt. Det 

är viktigt att använda sig av ett helhetsperspektiv, då en bibehållen smärta kan bero på andra 

faktorer än just de fysiologiska. Det är viktigt att som vårdgivare bemöta, framför allt unga 

smärtpatienter, med ett patientcentrerat och holistiskt synsätt. Detta för att tidigt fånga upp 

och identifiera smärtan för att undvika att smärtan kommer bli något långvarigt. Rätt 

behandling och ett bra bemötande kan även vara av värde gällande individens syn på sin egen 

smärta och framtiden. Syftet med denna studie var att undersöka hur unga mellan 18-30 år 

med långvarig icke-specifik smärta upplever sin smärta i relation till sin vardag, arbetsliv och 

bemötandet från vården. Metoden är en kvalitativ intervjustudie, med tre deltagare som lever 

med långvarig smärta. Efter gjorda intervjuer bearbetades materialet via en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet av studien resulterade i fyra huvudkategorier; långvarig smärta, 

att bli bemött som ung smärtpatient, betydelsen av en diagnos och framtiden.  Det visade sig 

att smärtan har en stor påverkan i informanternas vardag. En bekräftelse från vården hade 

kunnat bidra till en ökad acceptans hos informanterna gällande sitt tillstånd. Konklusionen i 

denna studie är att smärtan påverkar livet i stort och är en subjektiv upplevelse som alltid är 

sann och den ska alltid tas på allvar trots att det inte finns någon fysiologisk förklaring till 

den.  

 

Nyckelord: Helhetsperspektiv, långvarig smärta, unga 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 
Pain is a subjective experience that affects and limits the individual in different ways. It is 

important to make use of a holistic perspective, as a sustained pain may be due to factors 

other than the physiological ones. It is important as a caregiver to respond, especially to 

young pain patients, with a patient-centered and holistic approach. This is to early identify the 

pain in order to avoid the pain becoming chronic. The right treatment can also be of value for 

the individual's view of their pain and the future. The aim of this study was to investigate 

how young people between 18-30 years with long-term, non-specific pain experience their 

pain in relation to their everyday life, working life and the treatment from the care. The 

method is a qualitative interview study, with three participants living with long-term pain. 

After interviews, the material was processed with a qualitative content analysis. The result 

Result of the study resulted in four main categories; long-term pain, be treated as young 

patients, the importance of a diagnosis, the future and a number of sub-categories. It turned 

out that the pain has a great impact on the informants' everyday life. A confirmation from the 

health service could have contributed to an increased acceptance of the informants condition. 

The conclusion is that the pain is always true and have a great impact on life in general and 

should always be taken seriously, even though there is no physiological explanation for it. 
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1. Inledning  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är smärta en vanlig anledning till 

att människor söker vård. Ungefär 20% av befolkningen i Sverige och i Europa beräknas ha 

svår långvarig smärta. En totalkostnad på  87,5 miljarder kronor kopplat till långvarig smärta 

redovisades i SBUs rapport. Av dessa var cirka 7,5 miljarder direkt vårdrelaterade kostnader, 

för besök hos läkare, fysioterapeuter och andra vårdgivare. De resterande 80 miljarderna var 

indirekta kostnader som avspeglar produktionsbortfall till följd av sjukdomsrelaterad frånvaro 

från arbetet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006).  

 

Smärta är förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner. Långvarig smärta medför 

även en rad andra symptom för den drabbade som exempelvis depression, trötthet, ångest och 

påverkade sociala relationer samt ett minskat deltagande i samhällslivets olika aktiviteter. 

Långvarig smärta innebär även konsekvenser för samhället, så som ökade sjukskrivningar, 

funktionsförluster och minskad delaktighet i samhället (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2010).  

   

Inom hälso- och sjukvården möter vårdpersonalen dagligen patienter som uppsöker vård av 

olika anledningar. När det kommer till långvarig ospecifik-smärta är det av vikt att inte 

endast utgå från det biologiska och försöka lindra symtomen, utan förhållningssättet bör även 

utgå från ett helhetsperspektiv där den biopsykosociala modellen är det mest grundläggande. 

Modellen innefattar inte endast det fysiska, utan även faktorer som beteende, tankar och 

sociala aspekter. Fysioterapeuten har en central roll, då det är vanligt att patienter med smärta 

besöker dem som första instans. Därför är det viktigt att fysioterapeuten ser människan som 

en helhet. Genom detta synsätt utgår man från att människan är mer än endast en kropp, och 

att beteende och beteendeförändringar är viktiga aspekter att ha med sig i mötet med en 

patient (Denison & Åsenlöf, 2012).  
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2. Bakgrund  

2.1 Definition av smärta 

Enligt den International Association for the Study of Pain (2018) definieras smärta som “en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är ett subjektivt tillstånd och 

kopplad till tidigare erfarenheter och upplevelser. Det förknippas med emotionella och 

psykologiska reaktioner (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010).    

 

2.2 Definition långvarig smärta    

När smärtproblematiken har pågått längre än 3-6 månader har det övergått till ett långvarigt 

smärttillstånd. Det kan vara lokaliserat till ett specifikt område, samt generaliserad och diffust 

utspridd i kroppen (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). Den långvariga 

smärtan kan bero på en rad olika faktorer. Till exempel kan de personer som utstått smärta 

under en längre tid uppleva problematiken i andra kroppsdelar eller omkringliggande 

vävnader, vilket definieras som central sensitisering eller wind-up (Lidbeck, 1999). Vid 

fortsatt upplevd smärta ökar retbarheten och då även antalet receptorer som överför 

smärtupplevelsen. I samband med detta minskar även aktiviteten i det kroppsliga och 

naturliga systemet i kroppen som ska motverka smärtan, vilket gör att smärtan då blir ständigt 

närvarande. Den långvariga smärtan påverkar även delar i hjärnan där aktiviteten ökar, 

exempelvis amygdala där ångest och aggressivitet förmedlas, samt hypothalamus som styr 

livsviktiga mekanismer som hunger och sexlust. Även lillhjärnan, som är koordinatorn i 

människans rörelser påverkas. Dessa påslag leder till försämring av minnesfunktioner, 

koncentration, sömn och finmotorik (Lännergren et al., 2012;Sonesson & Sonesson, 2006).  

 

Vid smärta en längre tid blir personen mer känslig för smärta, vilket kan upplevas väldigt 

obehagligt. Smärtan sprider sig i resterande kroppsdelar eller omkringliggande vävnader, 

“smärtan lever sitt egna liv”. Dessa dysfunktioner orsakas troligen av en samverkan mellan 

biologiska och emotionella aspekter. Varav den biopsykosociala modellen än en gång betonas 

som en viktig del i mötet med en patient med långvarig icke-specifik smärta (Lidbeck, 2007). 

En person med långvarig smärta blir inte enbart mer smärtkänslig som en konsekvens av 
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problematiken, utan även livet i stort påverkas av smärtan. Det skapar ett stort lidande för 

personen som får en förändrad kroppsuppfattning. Långvarig smärta brukar även kopplas 

samman med depression som påverkar relationer och personens delaktighet (Linton & 

Bergbom, 2011).  

2.3 Unga med smärta 

Smärta är en naturlig skyddsmekanism som fungerar som en varningssignal. När detta 

smärttillstånd har pågått under en längre tid har inte smärtan någon positiv påverkan på 

kroppen längre (Lännegren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). Istället kan det 

upplevas som obehagligt och skapar en känsla av oro inför framtiden, framför allt hos 

ungdomar. I detta examensarbete är definitionen av “unga” en subjektiv definition skapad av 

författarna. Det centrala i arbetet är unga personer mellan 18-30 år som lever med smärta 

(Agenstam, Löfgren, Melin, Osterman & Öberg, 2014), hur de påverkas av sitt tillstånd och 

upplevelser från vården. Det har visat sig att smärta, framför allt den långvariga smärtan (>3 

månader), är vanligt bland barn och ungdomar och klassas som ett hälsoproblem i 

populationen (Alfvén & L Olsson, 2008). Det påverkar individen på många olika sätt, som 

exempelvis brist på sömn, nedsatt koncentrationsförmåga och frånvarande från skolan samt 

arbete (Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, van Suijlekom-Smit, Passchier, 

& van der Wouden, 2000). 

 

Enligt Clinch et al (2009) är smärta hos unga ett hälsoproblem som bland annat bidrar till 

svårigheter gällande upprätthållande av andra relationer, då smärtan ofta leder till att 

personen isolerar sig. Detta i sig påverkar livskvalitén och den personliga utvecklingen. Det 

är viktigt att som ansvarig vårdgivare ha kunskap om epidemiologin gällande smärtan, vara 

medveten om betydelsen av tidig diagnostisering och identifikation av smärtan. Särskilt om 

en person riskerar att hamna i ett långvarigt smärtsyndrom, eftersom det finns tydlig 

korrelation mellan tidigt insatt behandling och förbättring gällande smärtan. Om detta 

misslyckas, att tidigt fånga upp unga med smärta, får samhället en växande population av 

unga med nedsatt självständighet, ångest och dessa riskerar att som vuxna utveckla en 

långvarig smärta som är ständigt beroende av kontakt med vård (Clinch & Eccleston, 2009). 

Därför har vårdgivaren en viktig roll att vid första mötet identifiera riskfaktorer och utföra 

smärtanalyser för att utvärdera om detta är en patient som kräver tidigt insatta interventioner. 

Detta bör göras för att minska risken att utveckla ett långvarigt smärttillstånd i vuxen ålder 
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(Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). Det är även viktigt att som vårdgivare ha kunskap om 

somatiska symtom, vilket innebär smärta som uppkommit på grund av händelser som belastar 

individen tungt emotionellt. Speciellt när flera studier visar en stark koppling mellan 

långvarig smärta och övergrepp eller utsatthet under barndomen. Att ha en sådan 

medvetenhet kan underlätta för vårdgivaren att undersöka och fördjupa sig i personens tankar 

och beteenden, även viktigt att våga ställa frågor angående våld eller övergrepp (Davis, 

Luecken & Zautra, 2005). 

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att smärta bland yngre personer även påverkar 

utvecklandet av identitet gällande arbete, relationer och utbildning. Smärtan blir en osynlig 

fiende som bidrar till att personen isolerar sig från omgivningen, då aktiviteter och deltagande 

får prioriteras bort. Aktiviteter som vanligtvis är en vägledning för ungdomar att fundera över 

hur de ska identifiera sig själva, exempelvis utövande av sport, får istället prioriteras bort 

(Twiddy, Hanna & Haynes, 2017). Det är viktigt att ta hänsyn till att unga med smärta kan 

uppleva en känsla av att de blivit bestulna sin identitet och att de på så sätt har svårt att 

utveckla en egen identitet, eftersom de redan blivit tilldelad en som inte var önskad; smärta 

(Jordan, Noel, Caes, Conell & Gauntlett-Gilbert, 2018). Detta är en grupp som kräver unika 

och specifika interventioner, som innefattar självhantering, hitta copingstrategier och verktyg 

till en fungerande vardag (Twiddy, Hanna & Haynes, 2017). 

2.4 Vikten av bemötande och dess påverkan på framtiden 

Mötet och omhändertagandet av en patient som söker vård för en viss problematik ska alltid 

behandlas respektfullt (Denison & Åsenlöf, 2012). Det finns studier som poängterar vikten av 

bemötandet och att upplevelser och erfarenheter från vården kan exempelvis påverka 

patienternas återgång till arbete. Det har även en påverkan på den framtida hälsan och sociala 

situationer. En upplevelse av att ha blivit bemött med respektlöshet och nonchalans har visat 

sig vara de vanligaste orsakerna till att patienterna upplevt sig felbehandlade i samband med 

besök i vården (Wessel, Helgesson, Olsson, Juth, Alexanderson & Lynoe, 2012). 

 

Om bemötandet kan vara en del i återgång till tidigare aktiviteter, som arbete eller studier, är 

det viktigt att vårdpersonalen är utbildad och medveten om sin egna betydelse som profession 

och hur det kan påverka patientens rehabilitering. Det är bland annat viktigt att använda sig 

av patientcentrerad vård, där patienterna istället för en passiv roll är aktiv i bestämmelser 



 

10 
 

gällande behandling, mål och deltagande i beslut (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Patientcentrerad vård är även något som har visat sig vara det som förväntas och önskas hos 

de flesta patientgrupper. Särskilt hos yngre patienter har det visat sig vara viktigt med ett 

patientcentrerat perspektiv (De Boer, Delnoij & Rademakers, 2013). Det är även viktigt med 

en fungerande och tillitsfull relation mellan vårdgivare och vårdtagare. Patienter vill ha en 

fungerande dialog med given information gällande sitt tillstånd och även en möjlighet till att 

dela med sig av sina egna upplevelser. Det är av stor vikt att de blir lyssnade på och att 

vårdgivaren visar ett personligt intresse gentemot sina patienter (Bensing, Rimondini & 

Visser, 2013).  

 

Vid mötet av en patient, oavsett ålder, är det viktigt att delge kunskap om problematiken för 

att göra individen delaktig och för att kunna ta beslut tillsammans med vårdgivaren 

(Socialstyrelsen, 2003). Ännu viktigare kan det möjligtvis vara vid mötet med en yngre 

patient, som oroar sig över att leva ett liv med smärta, exempelvis hur de ska behärska 

studier, arbete och behålla sociala relationer. Samtidigt som de yngre smärtpatienterna ofta 

saknar kunskap gällande behandlingsstrategier och sätt att hantera sin smärta (Slater, E 

Jordan, Chua, Schütze, Wark & Briggs, 2016). 

 

I många fall kan smärtan och symtomen förminskas, då de inte objektivt kan mätas och 

patienterna upplever då ofta att omgivningen och hälso- och sjukvården inte tar den 

subjektiva upplevelsen på fullaste allvar, utan att det är något påhittat. Det är i detta fall 

viktigt att bemöta personen med en mer holistisk syn; att se människan bakom patienten, där 

livet och erfarenheter kan påverka hur en smärtproblematik uppfattas och utspelar sig 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Smärtupplevelsen kan vara mer än fysiologisk. Det 

gäller att vara utbildad som vårdgivare, oavsett profession, och känna till att smärtan kan 

uppstå från flera olika dimensioner och visa sig i kroppsliga symtom. Varav den multimodala 

behandlingen är en omtalad metod (Slater, E Jordan, Chua, Schütze, Wark & Briggs, 2016). 

2.6 Multimodal behandling 

Den biopsykosociala modellen är det perspektiv som förklarar smärtans komplexitet, detta 

gäller även yngre patienter (Denison & Åsenlöf, 2012). För yngre personer är det viktigt att 

förklara smärtans uppkomst och om möjligt även dess orsak. I detta fall kan den 

biopsykosociala modellen vara en väl användbar utgångspunkt för att förklara det fysiska, 
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psykologiska och sociokulturella faktorerna samt sambandet mellan dem. Det är även viktigt 

att skapa sig en förståelse om att dimensionerna ofta överlappar varandra, vilket gör att det 

sällan enbart finns en förklaring till smärtans uppkomst. Utan att det vanligen finns ett flertal 

orsaker till bibehållen smärtupplevelse. För att rehabilitera och behandla sådana orsaker krävs 

kombinerade behandlingsstrategier som enskilt riktar sig mot varje dimension, en så kallad 

multimodal behandlingsmetod (Liossi & Howard, 2016). Varav fysioterapeuten har en viktig 

roll i rehabilitering av unga patienter med smärta. 

2.7 Fysioterapeutens roll 

Tidigare har det krävts en remiss för att komma till en fysioterapeut men i dagsläget är det 

remissfritt, och fysioterpaeuten har därav ett stort ansvar gällande förstahandsbedömningar. 

Fysioterapeuten har en central roll när det kommer till det första mötet, smärtanalyser och 

rehabilitering av muskuloskeletal smärtproblematik (Fysioterapeuterna, 2014). 

 

Inom rehabiliteringen för personer med långvarig smärta har fysioterapeuten exempelvis ett 

ansvar när det kommer till patientutbildning och är då en del i den multimodala 

behandlingen. Fysioterapeuten har som uppgift att informera och utbilda patienter om vad 

långvarig smärta är och vad som händer med kroppen. Vilka typiska symtom som kan 

uppkomma, som exempelvis kognitiva svårigheter, sömnsvårigheter och depression (Fine, 

2011). Även en känsla av rädsla för att utföra aktiviteter är hos patienter med långvarig 

smärta vanligt, som av patienten påstås utlöser ytterligare smärta vilket leder till ett 

undvikande beteende. Det fysioterapeuten kan göra, utöver utbildning inom området, är även 

att motivera personen att komma ifrån rädslan att röra på sig. Detta genom att gradvis utsätta 

personen för det som framkallar oro och ängslan (Nijs, Luch Girbés, Lundberg, Malfliet & 

Sterling, 2015). Det är väldigt viktigt då fysisk aktivitet är en del i behandlingen när det 

kommer till smärta (Löfgren, Mannerkorpi, Bergman & Knardahl, 2016). 

 

Fysioterapeuten besitter en bred kunskap angående fysiskt aktivitet, hur mycket det kan 

påverka individen och att det är en livsviktig och nödvändig del. Det gäller att delge 

kunskapen om detta på en sådan nivå så att personen förstår. Även dess fördelar när det 

kommer till smärta, att det leder till minskade symtom, ökad livskvalite, förbättrad sömn och 

är som mest effektivt i samband med andra behandlingar som farmakologi, kognitiv beteende 

terapi och kunskap inom egenvård. Fysioterapeuten kan då skapa ett individuellt och anpassat 
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träningsprogram som stämmer överens med personens fysiska nivå, önskningar och 

emotionella sinnesstämning (Ambrose & Golightly, 2015). Professioner har som plikt att 

alltid utgå från att smärtan som patienten beskriver är sann, lyssna på personens historia och 

bekräfta det som sägs i mötet mellan patient och vårdgivare (Bensing, Rimondini & Visser, 

2013). 

 

När det kommer till rehabilitering av personer med långvarig smärta, oavsett ålder, är den 

multimodala behandlingsmetoden den som ger personen förutsättningar och har störst 

inverkan när det kommer till att återgå till aktivitet och bli mer delaktig i vardagen. Varav 

fysioterapeuten har en viktig roll, eftersom fysioterapi innefattar kunskap om att människan 

kan påverkas av olika faktorer som fysiologiska, sociala, psykologiska och existentiella. 

Fysioterapeuter har även som syfte att främja hälsa och optimera människans möjlighet till 

rörelse (Fysioterapeuterna, 2016). Det viktiga i detta sammanhang är att alltid ta personens 

subjektiva upplevelse på fullaste allvar, då smärta är något som inte alltid kan observeras 

utifrån (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010).  

 

Tidigare forskning som talar om vikten av det första mötet och av egna erfarenheter med 

långvarig smärta och många års besök inom vården för att bli trodd gällande smärta. Har 

detta tillsammans med vikten av att tidigt identifiera riskpatienter för att undvika ett liv med 

långvarig smärta skapat intresset för syftet i studien. Att undersöka hur unga personer med 

långvarig icke-specifik smärta upplever sin smärta i relation till sin vardag, arbetsliv och hur 

bemötandet från vården inverkar på personens smärta. 

  



 

13 
 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga mellan 18-30 år med långvarig icke-specifik 

smärta upplever sin smärta i relation till sin vardag, arbetsliv och bemötandet från vården. 

4. Metod 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Den kvalitativa ansatsen med intervjustudie som design har valts för att besvara studiens 

syfte, då denna kunskapsansats syftar till den subjektiva upplevelsen av en viss situation. I 

denna ansats eftersträvar man efter att skapa förståelse om helheten för att skapa sig en 

fullständig bild om problematiken och upplevelsen hos en individ. Det är oftast den 

emotionella aspekten, motivationsfaktorer och beteenden som observeras eller undersöks vid 

val av en kvalitativ ansats (Lune & Berg, 2017). Problemet utgår från individens egna 

tänkande, där det som är av intresse är den enskildes syn på verkligheten som baseras på 

personliga erfarenheter och händelser som individen väljer att dela med sig av. 

Utgångspunkten är holistisk (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014), där man skapar förståelse 

för människan i ett socialt sammanhang (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Det centrala är den subjektiva upplevelsen där individens verklighet är det väsentliga kopplat 

till dess omvärld. Det som betonas i ett kvalitativt förhållningssätt är hur individen tolkar och 

uppfattar situationen (Backman, 2016). Utifrån detta förhållningssätt bearbetades sedan 

intervjuerna genom en kvalitativ innehållsanalys (Groeben & Scheele, 2000). 

4.2 Design 

Studien är en kvalitativ ansats med intervjustudie som studiedesign. Detta för att undersöka 

den enskilda individens upplevelse av en specifik situation och att genom en dialog få 

kunskap om erfarenhet, känslor och hur de uppfattar sin omvärld (Kvale & Brinkmann, 

2014). 
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4.3 Deltagare 

Det subjektiva urvalet användes på grund av att författarna hade i sitt närområde en deltagare 

som uppnådde inklusionskriterierna, som efter godkännande valdes till studien (Backman, 

2016). Genom ett snöbollsurval fann författarna ytterligare fyra personer varav endast två 

uppnådde inklusionskriterierna, vilket gjorde att två föll bort medan övriga inkluderades efter 

att läst informationsbrevet (se Bilaga 2) och självmant godkänt ett deltagande i studien 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016). Ett snöbollsurval innebär ett urval av 

deltagare som är icke-slumpvist utvalda. Där man via en redan vald person letar sig fram till 

andra personer (Olsson & Sörensen, 2012), som finns i en av författarnas närliggande 

område. Vilket gör att intervjun leds av den författare som har minst bekantskap med 

intervjupersonerna.  

 

Inklusionskriterierna för studien är kvinnor och/eller män, i ålder mellan 18-30 år, som har 

långvarig icke-specifik smärta, odiagnostiserad, över 3 månader som sökt vård för detta. 

Exklusionskriterier är de som är yngre än 18 år eller äldre än 30 år, har en diagnos som 

förklarar smärtproblematiken, som inte haft smärta i 3 månader eller att smärtan funnits i mer 

än 3 månader men att personen inte sökt vård för detta. 

 

Tabell 1: Deltagare, kön och ålder samt antal år med smärta 

Deltagare Kön  Ålder Antal år med smärta 

P1 Kvinna 28 10 

P2 Kvinna 22 7 

P3 Kvinna 20 6 

 

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer som spelades in. Dessa genomfördes 

med den enskilda individen och inte i grupp eftersom att det är det är ett känsligt ämne som 

kan återskapa starka känslor hos individen. Detta gav en ökad chans att skapa en god relation 

till personen som intervjuades utan påverkan av andra, personen då kunde berätta de 

individuella upplevelserna på djupet (DiCicco-Bloom & F Crabtree, 2006). Då intervjun 

skedde med den enskilda individen och utgick ifrån en intervjuguide, kallas det för en 
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semistrukturerad intervju (Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 2016). Intervjuerna var 

tänkta att utföras på samma plats, för att uppnå en sådan neutral miljö som möjligt utan 

störningsmoment. Innan intervjuerna påbörjades utfördes ett pilottest för att säkerställa att 

frågorna ger svar som är kopplat till syftet, utan revideringar (Olsson & Sörensen, 2011). Två 

av intervjuerna hölls i ett avlägset rum på författarnas universitet, medan den tredje hölls i 

intervjupersonens hemmiljö på grund av privata begränsningar som inte gjorde det möjligt för 

intervjupersonen att komma till bestämd plats. Väl på plats fick intervjupersonerna skriva 

under samtyckes formuläret (se bilaga 3). 

 

Inför studien utformades sju huvudfrågor med följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden var 

öppna (se bilaga 1) där individen fritt kunde tolka och utveckla svar utefter egen erfarenhet. 

Frågorna ställdes i en förbestämd ordning med frihet för intervjupersonen att utforma svaren 

på så sätt som önskades. Det fanns även möjlighet för de som intervjuade att ställa följdfrågor 

vid behov och vid önskan att utveckla svaren ytterligare (Patel & Davidson, 2012;Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

För att öka validiteten återberättas analysen av personens berättelse direkt efter intervjun, 

vilket gav ett direkt svar om tolkningen var korrekt. En transkribering av intervjun gjordes 

och skickades till den enskilde intervjupersonen, för att återigen säkerställa att det var utan 

felaktiga tolkningar. Inget svar angående detta och slutsatsen om att det var korrekt 

fastställdes och inga revideringar gjordes (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

För att säkerställa god reliabilitet testades teknisk utrustning innan intervjun, för att undvika 

dålig ljudkvalitet, säkra bakgrundsljud, batteritid och avståndet mellan bandspelare, 

försöksperson och intervjuare. Samt forskarens förförståelse och förmåga att göra bra 

intervjuer (DiCicco-Bloom & F Crabtree, 2006;Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 

2016). Även viktigt att vara objektiv och neutral i intervjuerna, för att inte påverka datan med 

sin egen förförståelse (Malterud, 1998).  

 

Som fysioterapeutstudenter finns en viss förförståelse inom kvalitativ undersökning och 

metod då detta ingår i utbildningen. Inom området långvarig smärta finns en viss kunskap 

inom ämnet vilket innebär att följdfrågor vid intervju var möjliga att ställa, detta för att 

intervjun då blir mer personlig och djupgående. Vilket i sig ger en mer trovärdig intervju, där 

det är personens erfarenhet som blir centralt (Johnson & Rowlands, 2014). 
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4.5 Dataanalys 

En kvalitativ studie med intervju som datainsamling analyserades enligt mallen för kvalitativ 

innehållsanalys med kvalitativ textbearbetning. Det första steget var att lyssna på de 

inspelade intervjuerna och sedan transkribera det som har sagts ordagrant. Transkriberingen 

gjordes i nära anslutning till intervjun. Efter transkriberingen bearbetades det nedskrivna 

materialet varav författarna läste igenom materialet flera gånger, för att hitta meningsbärande 

enheter (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjupersonerna fick ta del av de nedskrivna 

intervjuerna för att fånga upp eventuella felsägningar och misstolkningar (Starrin & 

Svensson, 1994). När dessa betydelsefulla meningar identifierades, kortades de ner 

ytterligare, i en så kallad kondensering, utan att förlora sitt budskap. Dessa sammanfördes 

genom att koda meningarna och bilda olika kategorier som återspeglade det centrala i 

meningen, som slutligen formulerades i underkategori och huvudkategorier som illustrerade 

intervjuerna överskådligt och skapade resultatet, se tabell 2 (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Tabell 2. Illustration av meningskoncentrering och kategorisering  

Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori 

Förstod inte att smärtan var 

bestående, det förstod man 

först sen när det aldrig går 

över oberoende på vad man 

gör. 

Förstod att smärtan 

var något 

bestående. 

Bestående smärta Insikt till att det är 

en bestående 

smärta 

Långvarig smärta 

Jag gick hos en 

sjukgymnast, men han ville 

att jag skulle ta det längre. 

Det gick inte så bra så då 

sket jag i det, dom tog mig 

inte så seriöst. 

Genomgick en 

fortsatt utredning, 

där jag inte blev 

tagen på allvar. 

Misstrodd Inte bli tagen på 

allvar 

Att bli bemött som 

ung smärtpatient 

Om jag haft en diagnos 

hade det varit lättare. Då 

hade alla tagit mig på allvar 

och inte trott att det sitter i 

huvudet eftersom att man 

har det på papper så kan 

ingen säga “nä sådär kan du 

En diagnos hade 

underlättat och fått 

andra att tro på 

mig. 

Bli tagen på allvar Att få hjälp Betydelsen av en 

diagnos 



 

17 
 

inte känna”. 

Jag tänker att det är såhär 

mitt liv kommer se ut. 

Har förlikat mig 

med detta. 

Acceptans Tankar om 

framtiden 

Framtiden 

 

4.6 Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas, utan att ange orsak 

eller att det skulle medföra några konsekvenser. Med tanke på att det är människor som 

deltog i studien, var det framförallt tre olika etiska principer som tillämpades i arbetet och vid 

insamlingen av data.  

● Godhetsprincipen: som utgår från att arbetet inte ska skada medverkande personer. 

● Människovärdesprincipen: respektera personens rättigheter och integritet. 

● Autonomiprincipen: respektera fri vilja, i detta fall att det är frivilligt att medverka 

(Collste, 2010). 

 

Konfidentialitetskravet är även en viktig aspekt att inkludera, vilket innebar att de uppgifter 

som lämnades förvarades så att obehöriga inte kunde komma åt det. Samt att den information 

som samlades in endast användes till studien, och förvarades hos författarna oåtkomligt för 

omgivningen. Efter avslutad studie förstördes det inspelade materialet. Resultatet av studien 

redovisades på ett sätt så att deltagarna ej kunde identifieras, i detta fall benämns de genom 

exempelvis P1 som innebär “person 1”. 

 

Informationsbrevet skickades ut i god tid till deltagarna. I detta sammanhang är det viktigt att 

personerna förstår studiens syfte och vid frågor ska dem höra av sig. Vid första mötet fylldes 

samtyckesformuläret i, där personen fick skriva under att intervjun skett under personens 

godkännande (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Fördelarna med att medverka i studien var att de med erfarenheter av att besök vården på 

grund av smärta, kan vara med och påverka framtida bemötanden. Vara med och delge sina 

tankar om vad som gjorde att mötet var bra eller vad som hade kunnat göras annorlunda. 

Riskerna var att intervjun kunde påverka personen emotionellt, exempelvis att 

intervjusituationen kunde bli stressfull för personen och därför förändra självuppfattningen 
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hos personen, på grund av de upplevelser som personen varit med om. Det är därför viktigt 

att ha personens intresse i åtanke, att en viss formulering av frågor kan riskera att bli aningen 

inträngande med risk för kränkning av personen. Något som var viktigt att ha med innan 

intervjun, vilka etiska frågor som bör beaktas och ta hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid vidare frågor och funderingar efter intervjuerna ombads intervjupersonerna att ta kontakt 

med författarna då intervjun kan ha väckt starka känslor hos dem. 
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5. Resultat 

Efter bearbetning av intervju och text resulterade detta i fyra huvudkategorier; långvarig 

smärta, att bli bemött som ung smärtpatient, betydelsen av en diagnos och framtiden med 

tillhörande underkategorier. Se tabell 3. 

 

Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Långvarig smärta Insikt till att det är en bestående smärta 

Hur smärtan påverkar mig 

Att bli bemött som ung smärtpatient Att inte bli tagen på allvar 

Betydelsen att bli lyssnad på 

Betydelsen av en diagnos Att få hjälp 

Acceptans 

Framtiden Tankar om framtiden 

Förhoppningar 

 

Långvarig smärta 

Insikt till att det är en bestående smärta 

Samtliga deltagare berättar om insikten till att smärtan var något bestående, trots att den 

varierar i intensitet och gick/går i perioder, så är smärtan alltid närvarande, mer eller mindre. 

De talar om att dem fick en förståelse till detta i samband med att smärtan alltid är bestående 

oberoende på vad man gör och att detta var speciellt tufft i början då de inte hade förlikat sig 

med tanken av att smärtan skulle vara något bestående.  

  

”Det var svårt att koppla smärtan till det, alltså att det skulle ha varit typ nån bestående 

smärta. Det inser man ju först sen, när det aldrig går över oberoende på vad man gör” (P1) 
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”Det har varit perioder när det varit tuffare, när man inte förlikat sig med det, då har det 

nästan varit typ lite att man kan känna sig deprimerad och att det typ känns som ett mörker 

eftersom det aldrig blir riktigt bättre” (P1) 

  

”Nu står jag här, 5 år efter första symtomen utan förbättring” (P3) 

  

Hur smärtan påverkar mig 

Smärtan är en del av samtliga deltagarnas vardag, där de alla uttrycker sig på ett sådant sätt 

att smärtan är väldigt begränsande i många situationer. Samtidigt som det är något som har 

blivit en vardag, att man lär sig leva med smärtan och identifierar sig med den. Att smärtan är 

med och påverkar i aktiviteter som leder till att de tvingas till att prioritera vad som är 

viktigast att utföra just för stunden. Eftersom om de väljer att utföra allt de skulle vilja, leder 

det till ökad värk som sedan påverkar resterande timmar av dygnet på ett negativt sätt, bland 

annat med ökad smärta och besvär. Smärtan påverkar även det psykosociala, där relationer 

och känslor är det som benämns främst, då dessa påverkas av humör och brist på sömn. 

  

”…att då gå ut och vara med vänner, det går ju som inte eftersom jag måste tänka att jag vill 

jobba, så kan jag inte göra något annat och gör jag nå annat så kan jag inte jobba” (P3) 

  

”Då har man kanske varit igång en hel dag och sen har man konstant molande värk, typ 

överallt så man typ inte vet vart man ska ta vägen” (P1) 

  

”Asså det gör ju ont och man kanske blir arg, men man får lära sig leva med det. Det är ju 

som det, när man finner sig i det så är det ju inte kul, men det är ju inte heller att man bara 

vill lägga sig ner och dö” (P2) 

 

 ”Jag vet inte hur man har ett vuxet liv utan smärta” (P1) 
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Att bli bemött som ung smärtpatient  

Att inte bli tagen på allvar 

Samtliga deltagare i studien beskriver och berättar om en upplevd besvikelse gällande 

bemötandet i vården, i relation till deras smärta. En känsla av att bli misstrodd och att de 

snarare känner sig som en belastning för att dem sökt hjälp. Alla beskriver även att de 

upplevde att deras symtom och smärta blev förminskade, att det inte fanns någon hjälp att få. 

De upprepar ständigt känslan av att inte bli trodd på och att inte bli tagen på allvar. 

  

”Det känns inte som att man är viktig. Överhuvudtaget. Och det känns som att man mest är 

besvärlig för att man sökt hjälp” (P1) 

  

”När dom prata om att det kunde vara en nerv, så sa dom att så länge du inte pinkar eller 

bajsar ner dig så gör vi ingenting. Så jag ska vara invalid för att ni ska hjälpa mig” (P2) 

  

”Man känner sig så bortglömd, att ingen tror på att man verkligen har ont” (P3) 

  

”… jag hade för lite symtom för att få hjälp och kändes lite som att hon [läkaren] tänkte att 

det sitter väl i huvudet” (P1) 

  

Betydelsen att bli lyssnad på 

Under intervjun framkommer även tankar, från samtliga, angående bemötanden som har varit 

bra och som dem varit nöjd med, eller vad de saknade i mötet med den profession de träffade. 

Där de bland annat önskade att professionerna som dem sökt sig till hade kunnat se dem med 

ett helhetsperspektiv då ett bekräftande gällande deras smärta från vården, i detta fall läkare 

och fysioterapeuter, hade kunnat ge dem en förståelse och en acceptans till sin egen 

smärtbild. Det finns ett återkommande mönster hos samtliga deltagare, att de önskar att 

vården ska känna tillit till de som söker hjälp och lyssna samt utreda den upplevda 

problematiken. 

  

”… för det första önskar jag att dom sett mig som en helhet, utan att man ska behöva påtala 

det varenda gång” (P1) 
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”Alltså jag blev ju bättre bemött av fysioterapeuten, han var ju som att han såg smärtan och 

förstod och han kände på kroppen och kände ju att det är något som inte stämmer, det gör ju 

ont” (P2) 

  

”… om någon tagit mig på allvar, och fått känna att man får backning i det så tror jag det 

kunnat påverka min syn gällande min smärtbild” (P1) 

  

”… dom hade liksom en skulptur på en vad, då kunde han [läkaren] visa liksom typ fråga är 

det här det gör ont, då kan det vara det här. Han beskrev verkligen utförligt vad det kunde 

vara, hur det hade åstadkommit och hur det kom upp och gav verkligen helhjärtat” (P3) 

  

I samband med att de upplevt sig utelämnade, så uttrycker dem även att de önskat mer 

stöttning under sina besök i vården. Det finns även en betydelse av att ha stöttning av familj 

och vänner, som har en förståelse angående deras problematik och tar den på allvar. Då 

stöttning och förståelse, hade och har i vissa fall, kunnat bidra till en acceptans hos 

informanterna. 

  

”Mina närmaste vet hur jag har det, har alltid fått stöd av min familj” (P1) 

  

”Jag hade accepterat smärtan mer om jag hade blivit trodd på” (P3) 
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Betydelsen av en diagnos 

Att få hjälp 

Då alla tre har en odiagnostiserad smärtproblematik uppkom det tankar om vad en diagnos 

hade kunnat bidra med. Samtliga beskriver att det hade underlättat för dem med en diagnos i 

handen, då hade professionerna i så fall varit tvungna att tro dem och på så vis kunnat fått 

hjälp. 

  

”Om jag haft en diagnos hade det varit lättare. Då hade alla tagit mig på allvar och inte trott 

att det sitter i huvudet” (P1) 

  

”En diagnos hade kunnat leda till att man kan säga, jag har det här, och vad man ska göra” 

(P3) 

  

”Med en diagnos verkar man få alla olika varianter av läkartider” (P2) 

  

Acceptans 

Förutom att en diagnos hade kunnat bidra till ökad tillit bland vårdgivare, så uttryckte sig 

även deltagarna om en ökad acceptans framförallt hos sig själva. Att en diagnos hade kunnat 

ge dem en vägledning i hur de ska förhålla sig gällande sin smärtproblematik. Även att en 

diagnos skapar en acceptans och förståelse i omgivningen, eftersom då finns det 

dokumenterat och ingen kan ifrågasätta den upplevda smärtan. 

  

”Jättejobbigt att inte ha en diagnos, eftersom man inte kan läsa på och veta hur man ska 

förhålla sig” (P3) 

  

”Ingen skulle ifrågasätta vad man gör på sin fritid [...] eftersom det inte är så konkret som ett 

diskbråck utan smärtan är ju som diffus” (P1) 
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Framtiden 

Tankar om framtiden 

Framtidstankar beskrevs av samtliga deltagare. Där de både uttrycker sig om en viss 

acceptans, samt en viss oro om hur det kommer bli senare i livet. Om hur det ska vara hållbart 

att arbeta ut till pensionsålder samt om det kommer finnas ork till göra det man helst önskar.  

  

”Man undrar om man kommer kunna orka jobba hela sitt liv och man hoppas man kommer 

orka vara med sina barn ju större dom blir, tänker att det nog aldrig kommer gå att jobba 

ända ut till 65 år” (P1) 

  

”… det är ju tanken av att man ska leva med det i längden, det blir ju svårare för varje dag 

och det känns som att det bara blir värre” (P3) 

  

”Min plan är att orka jobba hela livet, sen vet jag när jag jobbar så kan det lätt hända att 

man inte klarar av att jobba hela livet” (P2) 

  

”… att som 20 åring ska man inte behöva leva med långvarig smärta, då har man redan 

förstört livet ungefär” (P3) 

  

Förhoppningar 

Förutom den ständiga oron om hur framtiden kommer bli, så finner författarna även ett 

mönster bland samtliga deltagare där de uttrycker sig om en viss förhoppning inför framtiden. 

Där de framförallt talar om att de hoppas på att det bara inte ska bli värre, så går det som att 

leva med och att fortsätta söka hjälp i förhoppning om att bli frisk. 

  

”Jag ser väl inte att det skulle ske någon förbättring […] man hoppas att det stannar som det 

är” (P1) 

  

”Jag är rätt inspirerad av mamma, hon har också haft ont hela livet men menar att det bara 

är att göra” (P2) 
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”Jag vill att det ska vara en ljusning, så jag har det som mål, men det känns som att det är en 

bit bort” (P3) 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur unga mellan 18-30 år med långvarig icke-specifik 

smärta upplever sin smärta i relation till sin vardag, arbetsliv och bemötandet från vården. För 

att besvara detta valdes en kvalitativ ansats med intervjustudie som design, detta för att det 

var den subjektiva upplevelsen som var av intresse. Snöbollsurvalet var den metod som 

användes till rekryteringen till intervjun, vilket resulterade i tre deltagare (Olsson & 

Sörensen, 2012). Det som kan vara bristfälligt är antalet deltagare, som endast blev tre 

personer, då ett högre antal hade kunnat antingen förstärka det som redan tagits upp bland de 

som deltog eller att andra viktiga aspekter hade kommit fram. 

 

Intervjuguiden var uppbyggd på ett sådant sätt att det fanns möjlighet till breda och väl 

utförliga svar, vilket även gav möjlighet att ställa följdfrågor om något intressant kom på tal 

som författarna ville att deltagarna skulle diskutera mer kring. Ett pilottest utfördes, detta för 

att säkerställa att frågorna gav de svar som författarna önskade för att besvara syftet samt att 

längden skulle vara inom tidsramen. Detta för att intervjufrågorna kunde besvaras detaljerat 

om deltagarna så önskade och det hade kunnat leda till att intervjun hade kunnat bli väldigt 

lång, speciellt när tidsramen var satt att intervjun skulle ta runt 60 min vilket helst inte skulle 

överskridas på grund av att deltagarna avsatt tid från arbete till en timme. Pilottestet gjorde att 

författarna kunde vara mer förberedda kring följdfrågor (Olsson & Sörensen, 2012), för att få 

utförligare och mer uttömmande svar. Intervjuguiden skickades inte heller ut till deltagarna, 

detta för att tanken inte var att de skulle komma förberedda, utan att istället uttrycka sig om 

den spontana känslan de får efter ställd fråga. Författarna upplever att detta leder till ett mer 

ärligt svar än om deltagarna hade fått fundera kring frågorna och reflektera över vad dem ska 

säga. 

 

Lokalisationen var tänkt att vara på en neutral plats, i detta fall utfördes två i ett lugnt och 

avlägset rum vid författarnas universitet och den tredje i hemmiljö. Det är inte omöjligt att de 

två intervjuerna som skedde vid universitetet, hade varit än mer uttömmande om 

intervjupersonerna hade varit på en plats där dem känner sig trygga. Dock var detta inget som 

framkom under intervjun, utan snarare att dem upplevde det bekvämt att byta miljö eftersom 
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att det inte fanns några yttre störningar som det hade kunnat göra i hemmiljön. Efter inspelad 

intervju skickades det transkriberade arbetet till deltagarna, detta för att säkerställa 

felsägningar. Fick inget gensvar angående detta, vilket gjorde att författarna drog slutsatsen 

att det inte fanns några missuppfattningar angående svaren.  

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att dessa unga individer är väldigt påverkad av sin smärta. De blir 

begränsade i sin vardag på så sätt att de tvingas till att prioritera, de uttryckte även att sömnen 

och arbetet var något som blev påverkat negativt på grund av smärtan. Något som även 

presenterats i tidigare studier, att smärtan leder till bland annat brist på sömn och frånvarande 

från arbetet (Perquin et al., 2000). Även relationer och aktiviteter påverkas negativt, eftersom 

detta är något de yttrat sig om får prioriteras bort för att orka med annat i vardagen. Vilket 

bekräftar aspekten angående identitet, att unga ofta känner att identiteten har blivit bestulen, 

att ha svårigheter att upprätthålla relationer och aktiviteter på grund av smärta (Twiddy et al., 

2017). 

  

Unga med smärta är den del av population som möjligen kräver än mer specifika 

interventioner eftersom de ofta är mer orolig inför att leva ett liv med smärta (Slater et al., 

2016). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till unga med smärta är  bland 

annat tidig diagnostisering för att undvika att problematiken ska bli något långvarigt. Studier 

visar även att utredning av smärtan och utföra analyser är något som krävs för att minska 

risken att utveckla ett långvarigt tillstånd (Clinch & Eccelston, 2009). Vilket deltagarna i 

denna studie har saknat, någon som satsar helhjärtat i det dem söker för. De har endast 

upplevt att dem blivit skickad mellan vårdprofessioner utan resultat, och att de fått höra att 

symtomen är för få för att interventioner ska sättas in. Även den hjälp som dem fått, har varit 

bristfällig, på grund av att de endast har fått behandling för det dem sökt för. Exempelvis 

smärta i vaderna som en av deltagarna berättade om, eller som för den första intervjupersonen 

att smärtan flyttar sig men att hon ändå blev behandlad för det som är det mest 

problematiserade området för stunden. I studier har det framkommit att unga med smärta 

kräver unika interventioner som innefattar självhantering och copingstrategier till att få en 

fungerande vardag (Twiddy et al., 2017). Något som har saknats bland samtliga deltagare och 
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har även visat sig i andra studier vara anledningen till att unga med smärta känner sig 

missnöjd med vården. Att det inte finns någon åldersanpassad vård gällande smärta och en 

känsla av brist på kompetens i vården, hur de ska hjälpa unga med smärta (Slater et al., 

2016). 

  

Tidigare forskning har pratat om vikten av det första mötet, som kan påverka den framtida 

hälsan och synen på sin egna smärtbild (Wessel et al., 2012). Vikten att bli bemött med 

respekt och intresse. Deltagarna i denna studie berättar om händelser i vården som påverkat 

deras syn på sin egen smärta, där de upplevt sig förminskade i sin problematik och att de 

snarare känt sig som en belastning i vården än bekräftade som dem hade hoppats på. Vilket 

även visat sig i andra studier, att när patienterna känt sig felaktigt bemött så har det inneburit 

att de upplevt att vården bemött dem med nonchalans och respektlöshet (Wessel et al., 2012). 

Trots att forskning finns angående bemötande, visa respekt och intresse, samt att bemöta 

personen med en holistisk syn (Bensing, Rimondini & Visser, 2013) så har detta inte varit 

något primärt bland deltagarna i denna studie. Något som gjort att deltagarna i princip har 

jagat en diagnos i hopp om att en dag bli trodd på i sin smärta, med förhoppning om att bli 

accepterad från dem i vården, sin omgivning men även av sig själv. 

  

Två av intervjupersonerna har upplevt bemötande i vården som de ansåg som bra, där de 

bland annat upplevde att de blev lyssnade på. En av dessa berättade även att mötet med 

fysioterapeuten upplevdes bättre på grund av att det gjordes en ordentlig undersökning. Det 

andra mötet upplevdes annorlunda på så sätt att personen i fråga blev tagen på allvar, på 

grund av att smärtan förklarades visuellt med hjälp av en skulptur där vårdgivaren verbalt 

pratade om vad som skulle kunna vara orsaken till smärtan. Det är viktigt att som vårdgivare 

ha detta i åtanke i mötet med en patient, i detta fall framför allt en ung smärtpatient, att det är 

viktigt att visa intresse i det dem söker för men även visa kunskap i vad det skulle kunna vara 

och utbilda patienterna i sin problematik.  

  

Utöver smärtans påverkan och bemötanden från vården, så har framtidstankar varit en central 

del i deras smärtbild. En oro om att vara så pass ung och redan idag ha en smärta som 

begränsar väldigt mycket, vad detta sedan kommer leda till i framtiden. En oro om det 
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verkligen kommer gå att arbeta och vara den personen man önskar att vara. Denna oro kan 

vara en del av det bristfälliga bemötandet som samtliga deltagare har upplevt, att de inte har 

blivit utredda ordentligt, inte känt sig tillräckligt viktiga och har på grund av detta fått en 

känsla om att det är såhär livet kommer att se ut. Även detta är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid mötet av yngre patienter som kommer med en diffus symtombild, att vara noggrann i 

sin utredning och visa intresse i deras välmående. Samt att studier idag även visar att smärta 

kan vara mer än fysiologisk, att smärtan kan vara summan av flera olika dimensioner som 

psykologiska och sociala faktorer (Lidbeck, 2007). Trots denna kunskap så har detta synsätt 

inte applicerats bland dessa deltagare, vilket har gjort att smärtan blivit en del i deras vardag. 

7. Slutsats 

7.1 Klinisk relevans 

 

Samtliga deltagare har träffat en fysioterapeut, varav en upplevde att det mötet var utöver det 

vanliga. Medan de andra två deltagarna upplevde att de endast blev behandlade för det dem 

sökte för, just för stunden. Utan att tänka på helheten. Fysioterapeuten har en viktig roll i det 

första mötet, då det är vanligt idag att det är en profession som unga söker sig till på grund av 

smärta i kroppen. Vara noggrann i sin utredning och även använda sig av smärtanalyser om 

man i anamnesen får en känsla av att detta är en person som ligger i riskzonen att utveckla ett 

långvarigt diffust smärtsyndrom.. Genom studien kan fysioterapeuter ta del av den 

information som framkommit gällande betydelsen av tidig diagnostisering, tidigt insatta 

interventioner samt bemötandet av unga med långvarig smärta och hur bemötandet kan 

påverka personens förutsättningar i framtiden.  

 

7.2 Konklusion 

Intervjuerna med deltagarna med långvarig smärta gav slutligen fyra huvudkategorier; 

långvarig smärta, att bli bemött som ung smärtpatient, betydelsen av en diagnos och 

framtiden. Utifrån detta framkom det att smärtan påverkar personernas vardag i stort, en oro 
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att leva ett liv med smärta med samtidiga upplevelser från vården att inte bli lyssnad på. De 

känner sig misstrodda och önskar sig vårdgivare som har förtroende för dem, eftersom det 

hade kunnat leda till en acceptans i deltagarnas tillstånd. Det är viktigt som vårdgivare att ta 

unga personer med smärta på fullaste allvar och ge individen rätt förutsättningar för att klara 

av vardagen och framtiden. Då långvarig smärta är en summa av flera olika dimensioner som 

fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer så är det även mot dessa som behandlingen 

ska riktas. Det är inte alltid relevant att finna en passande diagnos, eftersom smärta är så pass 

diffus, men dock alltid sann. Vilket ställer krav på vården att utreda varför patienten har ont 

fast det inte finns någon fysiologisk förklaring till det, samt ge verktyg till personen för 

självhantering och strategier till att fortsätta leva ändå. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide          

  

Kodnamn: 

Kön: 

Ålder: 

Smärtduration: 

- Kan du beskriva översiktligt din resa från när du fick dina första symtom till där du 

står idag  

Kan du berätta vilken behandling du fått? 

Vilka vårdprofessioner har du träffat? 

- Hur ser din jobbsituation ut idag? 

- Kan du beskriva hur det känns att leva med smärta. 

 Hur har det påverkat/påverkar dig? 

- Kan du berätta vad du vet om långvarig smärta? 

- Kan du berätta hur du ser på framtiden? 

- Hur upplever du att vården bemöter dig som ung smärtpatient 

Hur upplever du att vården ser på dina symtom?  

- Kan du ge exempel på en händelse i vården som påverkat hur du ser på dig och din 

smärta?  

- Om du hade fått påverka ditt nästa besök i vården, vilka förändringar hade du önskat 

se anseende bemötandet? 

- Har du några övriga tankar eller funderingar som inte framkommit? 

 

Följdfrågor:     

Kan du ge exempel? 

Kan du berätta hur du tänker? 

Kan du beskriva hur du gör? 

Kan du utveckla din tankegång? 

Och vad är det hos patienten som gör att du tänker så?  

 

Bilaga 2       Informationsbrev 2018-02-08 



 

 
 

 

Att som ung leva med långvarig smärta 
En kvalitativ intervjustudie om ungas upplevelser att leva med icke-specifik långvarig smärta 

i relation till sin vardag, arbetsliv och hur bemötandet från vården. 

 

Du har härmed tillfrågats att delta i en intervjustudie, vars syfte är att som ung leva med icke-

specifik långvarig smärta och upplevelsen av detta i relation till sin vardag, arbetsliv och 

bemötandet från vården.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att analyseras/sammanställas till ett 

examensarbete på kandidatnivå. Intervjun kommer att ta ca 60 min och kommer genomföras 

på gemensamt med två fysioterapeutstudenter på bestämd plats. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan att ange orsak eller några konsekvenser. Det 

finns emotionella aspekter att ta hänsyn till, om intervjun påverkar dig som individ kommer 

intervjun avbrytas och få möjlighet till uppföljande samtal. Fördelen med studien är att via 

personliga erfarenheter tilldela kunskap till vården om hur de framtida arbetet bör se ut för 

vårdpersonal, och framför allt för oss fysioterapeuter. Arbetet kommer publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida. 

 

All information som framkommer under studien kommer att förvaras skyddat och inlåst hos 

ansvarig författare, samt förstöras när studien är klar. Resultatet kommer redovisas på ett 

sådant sätt så att du som deltagare inte kommer att kunna identifieras. 

 

Om du vill veta mer om studien så ring eller maila oss. 

         

Moa Berglund   Josefine Enroth  Handledare: Agneta Larsson 

Fysioterapeutstudent  Fysioterapeutstudent  Universitetslektor 

072-5896794   073-8278038   0920-491000 

moaber-6@student.ltu.se josenr-6@student.ltu.se  agneta.larsson@ltu.se 

 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär 



 

 
 

 
★  Jag har tagit del av informationen om studien, att jag kommer bli intervjuad och att 

syftet är att utvärdera upplevelsen om att vara ung med icke-specifik långvarig 

smärta, samt upplevelsen av bemötandet i vården.  

 

★ Jag har tagit del om informationen att deltagandet är frivilligt, att de frågor jag ej vill 

svara på kan jag hoppa över, att jag kan avbryta utan vidare orsak utan att detta 

leder till några konsekvenser. 

 

★ Jag har tagit del, och gett godkännande, om att intervjun spelas in och kommer 

användas för att uppfylla studiens syfte. 

 

★ Jag har tagit del om att uppgifterna och material kommer hanteras konfidentiellt. 

 

★ Jag ger härmed mitt samtycke till utförandet av intervjun. 

 

 

Informantens underskrift: 

 

 

 

 

Ort & datum:  

 

Underskrift av intervjuperson: 

 

Namnförtydligande av intervjuperson: 


