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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse, som finns kvar efter den tid det tar 

för en skada att läka, vanligen 3-6 månader. Den är kroppens varningssignal, men vid förlorad 

funktion övergår den till ett lidande, vilket sjuksköterskor försöker motarbeta.  Cirka 40 

procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta, och den utgör alltid en utmaning 

för att god hälsa och välbefinnande ska kunna uppnås.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes på åtta kvalitativa studier inom 

vårdvetenskap som svarade mot syftet. Studierna var etiskt godkända, vetenskapliga och 

högkvalitativa. Beskrivande analys enligt Evans (2002) utfördes och resulterade i tre teman 

med tillhörande subteman. 

 

Resultat: Att leva med långvarig smärta upplevdes som ett lidande, genom sjukdoms- vård- 

och/eller livslidande. Det upplevdes utmanande, då smärtan medförde begränsningar för 

individerna och belastningar för medmänniskor. Det upplevdes även anpassningskrävande, 

genom förändring eller acceptans. 

 

Slutsatser: För att förstå upplevelsen ska långvarig smärta betraktas utifrån individens 

livsvärld. Smärta är inte alltid identiskt med lidande. Sjuksköteskor kan påverka upplevelsen 

genom att tro på patienten, och jobba med istället för emot förändring. Genom acceptans och 

att se människan som en helhet, kan god hälsa och välbefinnande uppnås trots närvaro av 

smärta. 
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1 INLEDNING 

 

40 procent av Sveriges befolkning lever idag med långvarig smärta eller återkommande 

smärta av någon grad. Det innebär 4 032 558 individer (Statistiska centralbyrån, 2017). Detta 

innebär att näst intill varje människa i vårt avlånga land antingen drabbas själv, eller får 

uppleva närhet till någon annans lidande. Långvarig smärta är alltid utmanande, och 

sjuksköterskor anses spela en nyckroll i smärthantering och fyller därför en oerhört viktig 

funktion. Då smärta är en subjektiv och individuell upplevelse ligger fokus på förståelse i 

denna sammanställning. Denna studie syftar således till att, genom att belysa upplevelsen av 

att leva med långvarig smärta, skapa ökad kunskap och därigenom ge djupare förståelse för 

upplevelsen av långvarig smärta. 
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden ges en introduktion inom de områden som litteraturstudien kommer beröra, 

smärta som fenomen, långvarig smärta och sjuksköterskans roll i samband med långvarig 

smärta.  

 

2.1 Smärta som fenomen 

Förmågan att känna smärta är oerhört viktig och en av människans starkaste drivkrafter för 

överlevnad. (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Den har en väsentlig uppgift som varningssignal 

vilket gör att vi kan avvärja hot och därmed undvika allvarliga skador och död (Linton, 2013). 

Enligt den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain 

(IASP, 2012) definieras smärta som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad 

med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada. Förenklat kan man 

säga att smärta är en individuell och subjektiv upplevelse som kan beskrivas på många olika 

sätt. Då det är en upplev else går den ej att mäta på ett helt objektivt sätt (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014), men omfattande smärtbedömning är ändå ytterst viktig för optimal 

hanteringen av smärta. Genom noggrann bedömning av yrkesverksamma, som grundar sig 

utifrån vad patienten uppger, kan lidandet hos patienter kraftigt minskas (Yadav, Desai & 

Chaturved, 2017). Att ha kunskap om smärtans fysiologi och inverkan på hjärnan, innebär en 

avgörande skillnad för att kunna förstå en individs upplevelse av smärtan (Casey, 2011). Man 

delar vanligtvis in smärta i fyra olika kategorier, grundade på smärtorsak, vilket ger 

vägledning om smärtmekanismer och behandlingsval. Kategorierna är nociceptiv, 

neuropatisk, idiopatisk och psykogen smärta (Kosek, Lampa & Nisell, 2014). Smärta 

klassificeras även utifrån ett temporärt perspektiv som akut eller långvarig smärta (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014). 

 

2.2 Långvarig smärta 

Akut smärta som inte går över utan kvarstår över tid klassificeras som långvarig smärta 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014). Enligt IASP har fenomenet långvarig smärta diskuterats 

utifrån många olika synvinklar och en tydlig tidsbegränsning anses otillräckligt och kan vara 

missvisande (IASP, 1994).  Men generellt i Sverige anges  det att långvarig smärta är den 

smärta som finns kvar efter den tid det brukar ta för en skada att läka, vanligen 3-6 månader 

(1177 Vårdguiden, 2016). På svenska rekommenderas idag uttrycket långvarig smärta istället 

för kronisk smärta, eftersom kronisk indikerar att smärtan ej är botbar, vilket inte alltid är 

fallet (Bergh, 2014). Smärta kan vara kontinuerlig, vilket innebär att den är ständigt pågående, 

eller intermittent, vilket betyder periodvis återkommande. Vid långvariga smärttillstånd är 

ofta den bakomliggande orsaken oklar. Ibland tappar smärtan dessutom sin funktionella 

betydelse som varningssignal. Detta gör att den inte längre är ändamålsenlig, den förlorar sin 

meningsfullhet, och övergår till att bli ett generellt lidande för den drabbade (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014; Magnusson & Mannheimer, 2015). Men oavsett orsak utgör långvarig 

smärta alltid en utmaning för både den drabbade individen och sjukvården (Haegerstam, 

2008). Enligt Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU, 2006) har 40-65 procent av 

Sveriges befolkning långvarig smärta, varav 20 procent lever med måttlig till svår långvarig 

smärta. Dessa uppgifter styrks och bekräftas av att Läkemedelsverket i juni 2017 publicerade 

nya uppgifter som anger att cirka 40 procent av Sveriges befolkning fortfarande har långvarig 

eller återkommande smärta i någon grad, varav ungefär en fjärdedel uppger att den långvariga 

smärtan leder till en mycket besvärlig livssituation med sänkt livskvalitet (Läkemedelsverket, 

2017).  
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2.3 Sjuksköterskans roll 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad, vilket innefattar både 

det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut rörande omvårdnaden 

och erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Detta 

genom att hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och på så sätt uppnå 

bästa möjliga välbefinnande och livskraft fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). ICN:s, International Cuncil of Nurses, etiska kod tydiggör att omvårdnaden också skall 

ske med respekt för mänskliga rättigheter, inklusive rätten till liv och värdighet. Koden är 

internationell och revideras regelbundet. Senaste revideringen skedde 2006 och uttrycks som 

en guide för agerande baserad på sociala värderingar och behov (Vårdförbundet, 2016). Då 

hantering av långvarig smärta ingår i sjuksköterskans omvårdnadsansvar blir dessa etiska 

koder också relevanta för hur sjuksköterskor ska agera etiskt vid långvarig smärta (Birkler, 

2007).  

 

För att hantera långvarig smärta behövs ett vårdteam med många olika vetenskapliga 

kunskaper, där sjuksköterskan bidrar med en viktig del (Barrie, 2014). Sjuksköterskor kan till 

och med anses spela en nyckelroll i smärthantering, då det är av största vikt att de kan utföra 

en ordentlig smärtbedömning för att sedan kunna hantera patienters smärta effektivt (Lee, 

Liaw, Chin & Wu, 2016). Hayes och Gorden (2015) anser vidare att sjuksköterskor bör 

utveckla och utföra individualiserade omvårdnadsplaner för att strategiskt hantera smärtan 

(Hayes & Gordon, 2015). Patienten bör även göras mer delaktig i omvårdnaden, 

sjuksköterskan bör därför försöka få patienten att känna förtroende inför både 

smärtbedömning och smärtbehandlingar (Elder et al., 2017). Men trots dessa kunskaper 

kvarstår utmaningen. Utmaningen att hitta rätt smärtbehandling för rätt patienter så att alla 

deras hälso- och personliga behov tillgodoses (Hinchy, 2010). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Till grund för denna studie ligger det vårdvetenskapliga synsättet. Det är en autonom 

vetenskap där fokus ligger på individ och hens upplevelser. Det innebär att människan ses 

som en helhet där kropp, psyke, själ och ande hänger ihop. Eftersom det är patienten som har 

kunskapen om sitt lidande och livssituation, präglas ett vårdvetenskapligt vårdande av 

helhetssyn och lyhördhet för patienten och hens livsvärld. Målet med vården är att patienten 

ska få hjälp och stöd för att uppnå välbefinnande och hälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Då smärta är något subjektivt och smärtupplevelsen 

mångfasetterad (Norrbrink & Lundeberg, 2014) blir detta synsätt relevant för studien. Smärta 

är vad patienten säger gör ont, och existerar när patienten säger att den gör det. Vilket även 

visar på en viktiga attityd sjuksköterskan ska ha till patienten, att hen tror på sin patient 

(Bergh, 2014). Att ifrågasätta en individs smärta motsäger därmed det vårdvetenskapliga 

synsättet.  

 

Framställning av kunskap framkommer genom förståelse av verkligheten som skapas genom 

upplevelser med andra (David & Sutton, 2016), till exempel sjuksköterska och patient. De 

valda vårdvetenskapliga begreppen blev livsvärld och lidande. Livsvärld som smärtpatienten 

upplever den och lidande som en del av individens liv, som ett ständigt återkommande 

fenomen, ofta närvarande vid långvarig smärta. Omvårdnaden har till syfte att möta den 

lidande människan, för att både lindra lidandet och få patientens kraft och förmåga att växa. 

Det vill säga att uttryckligen främja hälsa (Wiklund Gustin, 2014), och därmed uppnå 

vårdvetenskapens mål. 

 

 

3.1 Livsvärld 

En individs livsvärld innebär den verklighet som individen upplever genom sig själv. Den 

utgör både den värld som vi delar med andra, samtidigt som den är personlig och unik. Det är 

genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande upplevs, och därför måste 

vården utgå ifrån denna. Den kan ses som utgångspunkt för patientperspektivet och 

därigenom ge riktning för vårdvetenskap och vårdande. Men vårdaren måste även få insikt om 

hur saker som vardag samt mening och sammanhang påverkas. En öppenhet inför individers 

sätt att både förstå och hantera sin sjukdom bör finnas (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

kunna förstå en patients smärta måste sjuksköterskor enligt Birkler (2007) dessutom ha insikt 

om att vårdpersonal och patienters perspektiv skiljer såg åt genom olika livsvärldar. Att 

försöka se världen genom en lidande människas ögon ger en ny uppfattning av samma värld. 

Det handlar inte om vem som vet mest utan om två perspektiv, två världar som möts, vilket 

möjliggör att patient och sjuksköterska kan prata om smärtan utifrån en gemensam grund. 

Detta anses ytterst viktigt då smärta innebär mer än en kroppslig dysfunktion i form av en 

sjukdom. Genom livsvärlden innebär smärta upplevelsen av en totalt förändrad värld, som i 

många fall framstår annorlunda för patienten än för sjuksköterskan. Till exempel blir 

patientens värld oftast förminskad samtidigt som världen utanför upplevs större. Även 

tidsuppfattningen kan påverkas då saker vid smärta tenderar att ta längre tid än förut. 

Förståelse för livsvärlden är därför avgörande för att individanpassad god vård ska kunna ges 

(Birkler, 2007).  

 

3.2 Lidande 

Det finns ett flertal definitioner av begreppet lidande men här beskrivs det utifrån smärta. Kort 

kan man säga att lidande är en negativ affektiv reaktion, orsakad av smärta, som genereras i 
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högre nervcentra (CNS). Bakgrunden visar på ett negativt samband mellan smärta och 

livskvalitet, långvarig smärta orsakar ofta ett lidande vilket påverkar livskvaliteten 

(Haegerstam, 2008). Vårdens uppgift är att lindra det mänskliga lidandet, vilket yttrar sig i tre 

olika former av lidande; sjukdoms-, vård- och livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande 

är det lidande som en människa upplever i relation till sin sjukdom eller behandling. Vid 

sjukdom och därmed kroppsligt lidande är smärta en av de vanligaste orsakerna till lidandet. 

Dock är smärta inte identisk med lidande, men relationen mellan dem är oftast central. Detta 

gör att ett lidande ofta kan reduceras genom att smärtan minskas. Så kan smärtan minskas, 

skall den göra det (Eriksson, 1994). Vårdlidande är det lidande individen upplever i samband 

med själva vårdsituationen, och beskrivs även som andligt och själsligt lidande. Man kan 

sammanfatta vårdlidandets uppkomst genom följande övergripande kategorier; kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 

1994). Livslidande upplevs i relation till det egna unika livet. Det är det lidande som relaterar 

till innebörden av att leva. Lidandet kan innefatta hot mot en individs hela livssituation, eller 

mindre förluster som att inte längre kunna utföra sociala uppdrag. Ett fysiskt lidande och svår 

smärta kan exempelvis hota identiteten och bli förlamande för hela människan (Eriksson, 

1994). 
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4 PROBLEMFORMULERING 

 

Att känna smärta är i grunden en varningssignal och därmed livsviktigt för människan. En 

smärta som finns kvar efter den tid det brukar ta för en skada att läka klassas som en långvarig 

smärta, som inte alltid fyller en tydlig funktion. Den skapar då ett generellt lidande för 

individen. Cirka 40 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta, varav en 

fjärdedel upplever en mycket besvärlig livssituation med sänkt livskvalitet på grund av 

smärtan. Sjuksköterskan skall i enlighet med kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod, 

genom omvårdnad som grund jobba mot god hälsa för att uppnå bästa möjliga välbefinnande 

och livskraft hos patienten. Då sjuksköterskor spelar en nyckelroll i smärthantering är det 

ytterst viktigt att de har god kunskap om och förståelse för långvarig smärta. Smärta är en 

individuell subjektiv upplevelse, och för att kunna bedöma en annans människas upplevelser 

så måste livsvärlden beaktas. Då sjuksköterskans och patientens livsvärldar skiljer sig åt 

måste sjuksköterskan skaffa sig en förståelse för patientens livsvärld, och därmed dennes 

smärtupplevelse. Långvarig smärta utgör alltid en utmaning när det gäller att hitta rätt 

smärthantering för en enskild individ så att hens hälso- och personliga behov tillgodoses. 

Utveckling sker och framsteg görs inom smärtbehandlingsområdet, men utmaningen kvarstår. 

Att öka kunskapen och förståelsen för långvarig smärta är därför av stor betydelse.  

 

 

 

 

5 SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta. 
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6  METOD 

 

6.1 Studiedesign 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes. En litteraturstudie innebär sökning, kritisk 

granskning och tydlig sammanställning av vald litteratur. Den ansågs lämplig då dess syfte 

var att klargöra aktuellt kunskapsläge och skapa en översikt för ett specifikt ämnesområde 

(Forsberg & Wengström, 2015). Inom vårdvetenskapen och omvårdnad bedrivs mycket 

forskning. För att kunna sprida dess kunskap i praktiken behövs därför sammanställningar i 

form av exempel litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2015). Då inte smärta kan mätas 

utan endast skattas (Norrbrink & Lundeberg, 2014), och syftet i denna studie fokuserade på 

upplevelsen, inspirerades studien av kvalitativ metod med induktiv ansats med fokus på 

artiklarnas resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det innebar att utifrån teorin dra 

slutsatser om enskilda fenomen (Polit & Beck, 2016), så som fenomenet smärta.   

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom artikelsökning i databaserna Cinahl och Pubmed. Då 

dessa databaser innehåller tidsskrifter och referenser inom vårdvetenskap (Forsberg 

&Wengström, 2015) ansågs de lämpliga för studien. Båda har funktionen att söka via 

ämnesord vilket möjliggjorde begränsade och fokuserade sökningar.  

 

6.3 Urvalsförfarande 

Ett ändamålsenligt, så kallat strategiskt urval valdes eftersom det var önskvärt att artiklarna 

innehöll kunskap om ämnet studien syftade till att undersöka (Polit & Beck, 2017). 

Sökningarna i båda databaserna skedde därför i första hand genom ämnesord, vilka valdes 

utifrån studiens syfte. Då artiklarna i valda databaser använde engelska som språk valdes 

termen chronic pain att användas istället för långvarig smärta. Valda ämnesord i Cinahl blev 

chronic pain (Exact Major Subject Heading) samt life experiences (Exact Subject Heading), 

och i Pubmed chronic pain (MeSH Major Topic), samt Pain management/methods (MeSH 

Major Topic). Sökord som ämnesorden kompletterades med var i Cinahl var patient 

perspective och experience. I Pubmed living with och chronic pain/nursing. Även manuell 

sökning på specifik titel användes vid ett tillfälle för att hitta artikel nummer åtta som hade 

dykt upp under litteratursökningen till bakgrunden.  Artiklarna skulle ha kvalitativ ansats, 

eftersom fokus där ligger på att skapa förståelse för subjektiva upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2015). Då utveckling sker och ständiga framsteg görs inom smärtområdet 

(Hinchy, 2010) valdes främst nyare artiklar, max 10 år gamla enligt databas. Då studien 

syftade till att belysa upplevelser av, istället för orsaken till, gjordes endast begränsningar av 

typ till långvarig smärta.  

 

Inklusionskriterier: Originalartiklarna med kvalitativ ansats. Fokus på upplevelse av långvarig 

smärta. Patientperspektiv. Engelskt språk. Max tio år gamla enligt databas. Studier på vuxna 

individer, från 18 år. Högkvalitativa artiklar. Etiskt granskade och godkända, med etiskt 

resonemang. 

 

Urvalsprocessen skedde genom att artiklarnas titlar först läses. Om de tycktes vara relevanta 

för studien granskades artikeln noggrannare genom läsning av abstract, och sedan även hela 

artikeln. De artiklar som visade sig svara på studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterierna 

behölls, resterande exkluderades. Totalt valdes åtta artiklar ut under november månad 2017. 

Mer information om ämnesord, sökningar och valda artiklar som ligger till grund för resultatet 

finns dokumenterade i matrisen sökschema i bilaga 1. De åtta artiklar som valdes ut 
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numrerades och kvalitégranskades sedan utifrån Forsberg och Wengströms (2015) checklista 

för värdering av kvalitativa studier, se bilaga 2. Genom att checklistan användes samlade 

varje artikel ett antal poäng som motsvarade en viss grad av kvalitet. För varje fråga som 

artiklarna bedömdes uppfylla kvalitet gavs 1 poäng, totalt kunde 31 poäng erhållas. 0-20 

poäng bedömdes vara låg kvalitet, 21-25 poäng innebar medel kvalitet och 26-31 innebar hög 

kvalitet. I denna studie valdes i slutändan endast artiklar med hög kvalité ut. Eftersom 

materialet till studien skulle vara vetenskapligt granskades även artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet. Genom att pröva valda artiklar mot Ulrichsweb säkerställdes att de hade granskats av 

oberoende ämnesexperter och därmed var vetenskapliga (Universitetsbiblioteket, 2017). 

 

6.4 Analys 

Kvalitativa forskningsmetoder bygger på ett induktivt analysförfarande, vilket genom 

analysen syftar till att göra stora mängder data förståliga, minska volymen och identifiera 

mönster. För att på så sätt kunna presentera kärnan av resultaten (Forsberg & Wengströms, 

2015). Utvalda artiklar skrevs därför in i matrisen i bilaga 3. För att analysera materialet 

användes ett manifest perspektiv, vilket innebar en analys av direkt synliga mönster eller 

teman i artikelresultaten. Man fokuserar således på vad texten faktiskt säger, inte vad den 

tycks handla om (Polit & Beck, 2017). I denna studie valdes Evans (2002) beskrivande syntes 

som analysmetod. Den består av fyra distinkta faser, vilka användes under analysprocessen i 

studien. I den första fasen samlas data in. Först bestäms typ av studie, och inklusions- samt 

exklusionskriterier utformas. Sedan samlas data in i valda databaser utifrån valda kriterier för 

att säkerställa att urvalet blir homogent. I den andra fasen identifieras nyckelfynd i urvalet. 

Det görs genom att vald data läses upprepade gånger för att utveckla en känsla för studiernas 

helhet. Samtidigt som detaljer och vad varje enskild studie säger uppmärksammas. För att 

lättare kunna spåra från vilken originalartikel nyckelfyndet kom från angavs även artikelns 

siffra från matrisen över urval av artiklar i bilaga 3. I den tredje fasen fastställs hur 

nyckelfynden relaterar till varandra. Liknande nyckelfynd grupperas till olika teman, från 

vilka det sedan skapas subteman för att förfina förståelsen för fenomenet. Sedan granskas 

både teman och underteman för att tydliggöra konsekventa mönster och urskilja 

oförenligheter. I den fjärde och sista fasen beskrivs fenomenet. Fenomen identifieras utifrån 

teman och underteman, och stöds slutligen av exempel eller citat från orginalstudien. För 

genomförande av denna studies analysprocess se exempel i bilaga 4, och för fullständigt 

resultat se resultatdel. 
 

6.5 Etiska överväganden 

Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013), vilket innebar 

forskningsetiska principer för medicinsk forskning som involverar människor. Då frågor i 

denna studie ställdes till litteratur istället för personer ställdes krav på att alla valda artiklar 

var etiskt granskade och hade ett etiskt resonemang. Detta gjordes genom en granskning av att 

varje artikel eller den tidsskrift den var publicerad i utgick från ett etiskt godkännande. Det 

var även viktigt att alla artiklar som studien bygger på redovisas oavsett resultat (Forsberg och 

Wengström, 2015). Därför skapades matrisen i bilaga 3 över urval av artiklar till resultat. 

Artiklarna kommer också återfinnas i studiens referensförteckning.  Det har även funnits en 

medvetenhet att genom att presentera alla resultat samt försöka hålla sig så objektiv som 

möjligt, minimera risken för att påverka denna studies resultat. Insikt om att en förförståelse 

näst intill alltid finns med oss, oavsett ämne, har även funnits och därav har ansträngningar 

gjorts för att den inte ska fungera ledande genom analys- eller resultatdel.  
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6.6 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning ska kvalitet innefatta hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 

2011).  För att bedöma om en studie är tillräckligt pålitlig och noggrant utförd kan 

tillförlitligheten undersökas. Begreppet tillförlitlighet innebär att hålla sig sanningsenlig vid 

både framställande och tolkning av data, samt att forskaren inte ska påverka resultatet. Det 

innebär att studien ska kunna replikeras och vara generaliserbar, det vill säga vara överförbar 

till liknande sammanhang (Polit & Beck, 2013). Tillförlitlighet och trovärdighet kan skapas 

genom hög reliabilitet och validitet. Begreppen härstammar från kvantitativ ansats, men 

valdes ändå att användas i denna studie då det inte är begreppen utan innebörden av metoder 

som är vad egentligen skiljer såg åt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).   

  



10 

 

7 RESULTAT 

 

Ur analysen framträdde tre teman som svarade på syftet om upplevelsen av hur det är att leva 

med långvarig smärta, samt subteman som förfinade förståelsen för varje tema. I tabell 1 

presenteras de olika teman tillsammans med tillhörande subteman. Genom teman och 

subteman identifierades sedan övergripande fenomen i löpande text. 

 

 

Tabell 1.Teman och subteman. 

 
TEMAN SUBTEMAN 

 

Lidande 

Upplevt sjukdomslidande 

Upplevt vårdlidande 

 

Upplevt livslidande  

 

 

 

Utmanande 

 

 

 

 

Begränsande för individerna 

Belastande för medmänniskor 

 

 

Anpassningskrävande 

 

 

 

 

Genom förändring 

 

 

Genom acceptans 

 

 

7.1 Lidande 

Då smärtan inkräktade på alla områden av en individs liv (Snelgrove, Edwards & Liossi, 

2013) blev lidandet ett tydligt tema i resultatet.  I detta tema belyses upplevelsen genom 

sjukdoms-, vård- och livslidande för att förfina förståelsen. 

 

7.1.1 Upplevt sjukdomslidande 

Många individer upplevde överväldigande negativa konsekvenser i kroppen på grund av 

smärtan, detta gällde framförallt vid olika aktiviteter. Kroppen gjorde ont, det var obekvämt, 

deras prestanda försämrades och många aktiviteter kunde inte längre fullföljas (Robinson, 

Kennedy & Harmon, 2013). Kroppen kunde kännas som en fiende och rädslor kunde uppstå. 

Då individerna inte längre hade kontroll över sina kroppar upplevdes inte någon tillit till 

varken kroppen eller det som kunde hända därnäst. Hjälplöshet och besvikelse uppstod 

(Robinson et al., 2013; Afrell, Biguet & Rudebech, 2007).  Smärtan var även tröttande vilket 

resulterade i upplevelser av utmattning. Den kunde vara ständigt gnagande eller kännas som 

en ökad press på kroppen, vilket bidrog till att patienterna beskrev det som att deras energi tog 

slut (Hensing, Sverker & Leijon, 2007; Robinson et al., 2013). De olika delarna påverkade 

varandra och skapade tillsammans upplevelsen av sjukdomslidandet, vilket tydligt framgår i 

denna kvinnas berättelse: 
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There is a difference in feeling some pain or having intolerable pain the whole 

day, but the worst is when I have this pain, that it drains me of all strength. I lose 

all my willpower … it is as if the pain takes control. (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009, s. 323) 

 

 

7.1.2 Upplevt vårdlidande 

Smärta kunde också leda till att individerna hamnade i en vårdsituation, där lidandet kunde 

upplevas på grund av vårdpersonal. Detta skedde bland annat genom att sjuksköterskor 

agerade frånvarande i smärthanteringensprocessen. De gav medicin men visade inga tecken 

på att de brydde sig om patientens upplevelse av smärtan, vilket var vad individerna faktiskt 

led av mest. Vissa patienter var väldigt upprörda och kände starka känslor av till exempel 

ilska eller att de blivit lurade av vårdpersonalen. Dessa individer verkade också samtidigt ha 

fastnat i sin smärtsituation, och kunde därmed antagas vara i stort behov av hjälp 

(Gudmannsdottir et al., 2009). Bemötandet från vårdpersonal spelade alltså stor roll för 

patienterna. De förklarade att det var ytterst viktigt att vården trodde på deras smärta istället 

för att ifrågasätta den. I annat fall riskerade upplevelsen att försämras ytterligare genom 

känslor av ensamhet och ökad sårbarhet (Lönnstedt, Ståhl & Hedman, 2011; Robinson et al., 

2013). Ibland kunde patienter också uppleva sjukvården mer negativ än vad den egentligen 

hade varit. Vissa patienter avvisade vårdpersonalens professionella biomedicinska uppfattning 

av långvarig smärta, till fördel för sin egen uppfattning. De olika uppfattningarna som 

speglade upplevelserna, ledde till ogillande och en kamp mot vårdpersonalen, vilket i sin tur 

ökade patientens upplevda vårdlidande ytterligare (Robinson et al., 2013).  

 

7.1.3 Upplevt livslidande 

Vissa individer upplevde smärtan som en del av sin identitet, mer eller mindre sammanflätad. 

De hade insett att smärtan utgjorde en del av deras liv (Afrell et al., 2007), och därmed 

orsakade den även oro inför framtiden (Bagcivan, Cinar, Cinar, Oflaz, Uzun & Pay, 2015; 

Lönnstedt et al., 2011). Smärtan innebar även förluster i näst intill alla delar av individernas 

liv. Det kunde handla om att de upplevde sig själva mindre värda, eller till och med avvisade 

sitt nuvarande Jag då de inte såg det som sitt äkta Jag (Snelgrove et al., 2013). Individerna led 

även av smärtans psykologiska effekter som kunde uttrycka sig som ledsamhet, värdelöshet, 

olycka och generella känslor som ilska, nervositet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter 

(Bagcivan et al., 2015; Hensing et al., 2007). De upplevde också lidande i sociala situationer. 

Det kunde till exempel handla om att inte kunna uppfylla sin roll som förälder, vilket 

framkallade känslor av livslidande eftersom de inte kunde leva det liv de ville och hade tänkt  

(Bagcivan et al., 2015; Hensing et al., 2007; Snelgrove et al., 2013). 

 

7.2 Utmanande 

Den långvariga smärtan kunde även upplevas utmanande. Detta skedde framför allt då 

smärtan blev begränsande för individen, och sågs som grunden till att individerna blev 

belastningar för andra.  

 

7.2.1 Begränsande för individen 

I vardagen kunde smärtans olika yttringar medföra begränsningar för individerna att leva det 

liv de önskade, vilket upplevdes utmanande (Hensinget al., 2007; Lönnstedt et al., 2011). 

Smärtan var begränsande i en bred variation av situationer så som fysisk aktivitet, 

hushållsarbete, personlig hygien, jobb, sömn och sociala relationer. Genom att smärtan 

medförde misslyckanden, oförmåga eller restriktioner i situationerna blev utmaningen tydlig 

(Hensing et al., 2007). Individerna kunde till exempel misslyckas med att fullfölja åtaganden 
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vilket i sin tur kunde skapa finansiella utmaningar. Patienter kunde uppleva att de inte 

lyckades hantera sin förväntade smärta vid till exempel hushållsarbete, vilket riskerade att 

förvärra smärtan ytterligare. De kunde också uppleva utmaningen då smärtan medförde 

restriktioner för individerna i deras sociala relationer och förmåga att röra sig (Hensing et al., 

2007; Bagcivan et al., 2015). Eftersom smärtan orsakade begränsningar i hur mycket och hur 

många relationer individerna tilläts ha, upplevdes den långvariga smärtan ibland som ett 

socialt fängelsestraff (Bagcivanet al., 2015). 

 

7.2.2 Belastande för medmänniskor 

Förutom att uppleva utmaningar i sitt eget liv, angav många att de på grund av sin långvariga 

smärta även kände utmaningar i att andra människors liv indirekt kunde påverkas negativt 

(Robinson et al., 2013; Bagcivan et al., 2015)  Då individerna sågs sig själva som människor 

med god moral strävade de efter att genomföra aktiviteter, jobb och uppfylla sina sociala 

roller utan att bli en belastning för medmänniskor. Men det var svårt eftersom smärtan ibland 

satte stopp för att utföra vissa moment i samma tempo eller på samma sätt som andra. Det 

kunde handla om att fullfölja projekt på jobbet i tid, eller kunna delta på träningstillfället med 

vännen. Individerna beskrev upplevelsen av sådana situationer som utmanande och 

obehagliga. Trots att de inte ville, kände de att de hade blivit en börda för andra (Bagcivan et 

al., 2015; Robinson et al., 2013). Skamkänslor kunde även förekomma över att inte klara sig 

själv. Då individerna inte ville bli sedda som en börda eller klagomänniska drog sig flertalet 

många gånger tillbaka, och upplevde sig därigenom isolerade från sina tidigare liv, vilket 

ökade känslan av utmaning ytterligare (Campbell & Cramb, 2008). Att behöva hjälp från 

medmänniskor var en ovälkommen och utmanande förändring som kunde upplevas på 

följande sett: 

I am… an invalid basically and people have to care for me which I don’t like at 

all because I’ve always done everything for myself, and it’s quite embarrassing 

not being able to dress yourself I suppose. (Campbell & Cramb, 2008, s.385) 

 

   

7.3 Anpassningskrävande 

Långvarig smärta upplevdes även anpassningskrävande, då den näst intill tvingade 

individerna till att antingen göra förändringar eller acceptera sin nya livssituation. 

 

7.3.1 Genom förändring 

Inom detta subtema upplevdes att anpassning till den långvariga smärtan krävdes och skedde 

genom förändring. Ibland var individerna medvetna om denna förändring och den gjordes 

därmed avsiktligt. Andra gånger upplevdes förändringen först när anpassningen till den 

långvariga smärtan skett. Det kunde till exempel handla om att individerna medvetet undvek 

vissa situationer som de visste skulle förvärra deras smärtan, eller att de tog fler pauser än 

tidigare, eller att de faktiskt upplevde sig själva mer positivt inställda till sitt liv trots smärtan 

(Lönnstedt et al., 2011; Campbell & Cramb, 2008; Afrell et al., 2007).  

 

Att ändra till en positiv attityd upplevdes betydelsefullt både för att kunna hantera den 

rådande smärtan och för att se vilka möjligheter som fortfarande fanns i livet (Lönnstedt et al., 

2011). Individerna upplevde även att de förändrade hur de såg på sig själva. Genom att 

anpassa sig skapades ofta en ny bild, vilket upplevdes som en positiv personlighetsförändring. 

Individerna såg bland annat nya styrkor, som till exempel uthållighet, i sig själva som de 

aldrig uppmärksammat tidigare. De uppskattade ofta mindre saker mer, som till exempel 

promenader, vilket i sin tur ledde till ett rikare liv trots smärtan (Afrell et al., 2007; Campbell 

& Cramb, 2008). En annan upplevd förändring för att uppnå anpassning var att individerna 
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jämförde sig själva med andra individer som inte led av långvarig smärta, ofta med resultatet 

att de såg sig själva som annorlunda från normen. Upplevelsen var främst negativ då de inte 

kunde göra lika mycket eller lika bra ifrån sig. Detta ledde i sin tur till  ytterligare upplevelse 

av att anpassning krävdes av både vardagsliv och självbild (Campbell & Cramb, 2008). 

 

7.3.2 Genom acceptans 

Många upplevde att anpassning genom acceptans krävdes, och var en stor del i processen att 

lära sig leva med långvarig smärta. Insikten fanns att om man inte accepterade smärtan och de 

förändringar den orsakade, var det bara individen själv som fick lida. Att kämpa emot något 

man inte kan påverka leder ofta bara till ökad frustration (Campbell & Cramb, 2008; Afrell et 

al., 2007). Det var först när individerna istället accepterade smärtan, att smärtan inte skulle 

försvinna, samt att de vågade lita på att kroppen skulle hjälpa dem trots påverkan av smärta, 

som de upplevde harmoni i livet trots sitt onda. Den underliggande insikten för en sådan 

acceptans var förståelsen av att kropp och psyke var nära sammankopplade och påverkade 

varandra (Afrell et al., 2007). Denna anpassning framkom tydligt i följande citat: 

I like my body now, but I did not do that before. I hated it and condemned it and 

all the rest, but the body is me and I am very grateful today that it is wiser than 

me. (Afrell et al., 2007, s.293). 
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8 DISKUSSION 

 

Huvudfynden i denna studie visade att långvarig smärta upplevs som utmanande och 

anpassningskrävande och ofta leder till ett lidande. Detta kommer att diskuteras genom en 

metod- och en resultatdiskussion, samt presenteras som slutsatser och klinisk nytta. 

 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Studiedesign 

Då syftet med denna studie är att belysa en upplevelse valdes designen litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Genom att därigenom få tillgång till en större mängd resultat med fokus på 

känslor, värderingar och attityder (Forsbreg & Wengström, 2015), kunde studiens interna 

validitet stärkas. En större mängd data som speglade verkligheten och som svarade på syftet 

fångades upp och belystes. Induktiv ansats användes för att utifrån uppfångad data skapa 

förståelse samt dra slutsatser om fenomen (David & Sutton, 2016). Detta ansågs givande då 

långvarig smärta klassades som ett fenomen i denna studie.  

 

8.1.2 Datainsamlingen 

Att datainsamlingen skedde genom artikelsökningar i endast två databaser anses inte ha 

påverkat resultatet nämnbart negativt. Eftersom Cinahl och Pubmed innehåller tidskrifter och 

referenser inom just vårdvetenskap (Forsberg &Wengström, 2015) fokuserade det snarare 

litteratursökningen till syftet.  

 

8.1.3 Urvalsförfarande 

Genom att välja ett strategiskt urvalsförfarande och främst använda ämnesord förstärktes 

studiens validitet. Ämnesorden fanns främst i studiens syfte, och teoretisk referensram. Då 

många sökträffar visade sig handla om långvarig smärta, men inte alltid om upplevelsen att 

leva med den, kunde preciseringar göras genom ämnesord och inklusionskriterier, för att 

skilja ut endast den data som svarade på studiens syfte. Inklusionskriterier som användes var 

orginalartiklar med kvalitativ ansats. Det fanns en medvetenhet om risken för att relevant 

kvantitativ data föll bort, men inklusionskriteriet behölls ändå till fördel för att resultatet 

ämnades att användas för att ökad den kvalitativa förståelsen för själva upplevelsen. Att inte 

blanda artiklar med olika ansatser till resultatet stärkte också studiens relabilitet, metoden 

kommer förmodas kunna ge liknande resultat vid upprepade studier. Eftersom upplevelser är 

subjektiva valdes endast artiklar med ett patientperspektiv ut. Då smärtsystemet inte är fullt 

utvecklade förrän i tonårsålder (Norrbrink & Lundeberg, 2914) valdes endast artiklar baserade 

på vuxna individer över 18 år. En studie från sjuksköterskans perspektiv eller på yngre 

individer kan antagas ha givit ett annat resultat. Någon hänsyn till bakomliggande orsak eller 

typ av smärta togs ej. Beroende på synsätt kan detta ses som en svaghet eller orelevant. 

Endast nyare artiklar inkluderades, då Pubmed bara har en avgränsning som inkluderar max 

10 år användes denna gräns även för Cinahl. Några av artiklarna var i gränszonen av 10 år 

men valdes ändå, eftersom innehållet i artiklarna värderades högre än ålder. Då tillräckligt 

med artiklar på författarens modersmål inte fanns att tillgå inkluderades istället engelskt 

språkiga artiklar. Då översättningen kan ha skiljt något från vad orginalkällan menat, kan 

tyvärr detta ses som en svaghet som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet negativt genom 

felaktig översättning. Vidare kan även innebörden av att bara vara en författare som läser 

material påverka negativt. Risken att ej upptäcka tolkningsfel av material ökar, dock försöktes 

detta motarbetas genom flera läsningar av materialet.  
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8.1.4 Analys 

En kvalitativ analys kan enligt Evans (2002) genomföras med två olika metoder, beskrivande 

och tolkande syntes. I denna studie valdes beskrivande syntes då den syftar till att endast 

beskriva vad redan analyserat material har redovisat. Vilket ansågs vara en fördel då syftet var 

att belysa, och det miskande risken för dubbeltolkningar och därmed feltolkningar. Tolkande 

analys var ett alternativ som först kan antas mer passande för studiens syfte, men som valdes 

bort då all vald data primärt uppkommit genom kvalitativ tolkning. Kvalitativ innehållsanalys 

valdes också bort då den syftar på att analysera innehållet (Forsberg & Wengström, 2015) 

istället för att huvudsakligen summera och framställa det.  

 

8.1.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa att valda artiklar höll sig sanningsenliga genom deras forskningsprocess 

granskades de etiskt, vetenskaplig och kvalitativt. För att uppnå högsta möjliga trovärdighet 

togs endast etiskt godkända, vetenskapliga och högkvalitativa artiklar med. Alla artiklar 

redovisades tydligt i en matris och resultatet i en tabell för att öka genomskinligheten, och 

därmed tillförlitligheten. Läsaren ges därigenom möjligheten att själv kontrollera och bedöma 

artiklarna. Det fanns även en medvetenhet om risken att författaren själv kunde påverkade 

resultatet till felaktiga slutsatser, så kallad bias (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Genom 

insikt att till exempel omedveten tolkning efter egna förförståelse kan förekomma försöktes 

sådana bias undvikas. 

 

8.1.6 Överförbarhet 

En förutsättning för god extern validitet och därmed möjlig generaliserbarhet är ett 

slumpmässigt urvalsförfarande (Forsberg & Wengström, 2015). Då denna studie är baserad på 

strategiskt urvalsförfarande talar det starkt emot att resultatet går att generalisera till 

populationen. Dock syftar metoden inom kvalitativ forskning istället främst till att beskriva, 

förklara och skapa förståelse för det som studerats, vilket även är fallet i denna studie. Därför 

är det istället upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till ett annat sammanhang. 

Genom detta synsätt blir det därför av utökat värde att ge en noggrant beskriven metod- och 

analysdel för att underlätta bedömningen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Men oavsett 

överförbarhet anses denna studie ha god tillförlitlighet med endast ett fåtal brister, och därmed 

kunna bidra till att öka förståelsen samt kunskapen kring hur det är att leva med långvarig 

smärta. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Lidande  

Lidande blev ett tydligt tema i resultatet där den samlade upplevelsen skapades av subteman 

kring sjukdoms-, vård- och livslidande. Även enligt Haegerstam (2008) kan smärta orsaka 

flera olika former av lidande, vilket tydliggörs genom indelningen av fenomentet. Resultatet 

visar att smärtan inkräktar på alla områden i en individs liv, vilket bekräftas av Koskinen, Aho 

& Nyholm (2016). Dock kan tillförlitligheten i detta ifrågasättas då termen ”alla” är ett ytterst 

brett begrepp, speciellt i relation till smärta som ju snarare är en individuell och subjektiv 

upplevelse.  

 

Sjukdomslidande leder enligt denna studies resultat till negativa sjukdomskonsekvenser i 

kroppen, kroppen upplevs som en fiende och kontrollen förloras, vilket leder till rädslor och 

tappad tillit till kropp samt ens framtid. Även andra studier visar liknande fynd, att kronisk 

sjukdom kan leda till ett överväldigande sjukdomslidande för individen (Marques et al., 
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2016). Dessa resultat anses viktiga för förståelsen av långvarig smärta eftersom teorin 

bekräftas av empirin i denna litteraturstudie. 

 

Vårdlidande upplevs i samverkan med vårpersonal och kan uppkomma då patienter inte 

känner sig trodda. Ny forskning visar att en bra relation mellan patient och vårdpersonal, kan 

resultera i att patienten istället får ökat självförtroende och ökad förmåga att hantera sin 

kroniska sjukdom (Housden, Browne, Wong & Dawes, 2017). Tillsammans visar studierna 

tydligt på att livsvärlden ska beaktas vid hantering av långvarig smärta. Genom att skapa en 

bra relationen får sjuksköterskan djupare insikt i patientens upplevelser, kan förstå och tro på 

patienten, och kan därmed lättare hitta rätt smärthantering, vilket styrker patienten. Kort sagt 

kan sjuksköterskan påverka upplevelsen av smärtan.  

 

Livslidandet, främst genom förluster och psykologiska effekter, visade sig vara den mest 

påverkande upplevelsen för individerna i urvalet. Resultatet visade vidare att vissa individer 

har förändrats till vad som kan liknas vid förlustorienterade, vilket bekräftas av Haraldseid, 

Dysvik och Furnes (2014) som i sin studie funnit att smärta orsakar signifikanta upplevelser 

av förluster i livet. Livslidandet upplevs alltså i relation till det egna unika livet, och relaterar 

till innebörden av att leva. Med andra ord upplevs smärtan i relation till individens livsvärld. 

Vilket innebär att smärta inte alltid är identiskt med lidande, och det kan därför diskuteras i 

vilken mån lidandet kan lindras genom reducering av smärtan.   

 

8.2.2 Utmanande  

Utmanande är en annan framträdande upplevelse i resultatet som svarade på syftet, och blev 

därför det andra temat. Haegerstam (2008) stödjer resultatet och beskriver smärta som 

utmanande både för individen och sjukvården. Den långvariga smärtan upplevdes speciellt 

utmanande då den medförde begränsningar för individerna, vilket blev ett subtema. Tidigare 

studier rapporterar liknande resultat och vårdpersonal bör därför fokusera på vad patienter 

med kronisk sjukdom kan göra, alltså förmåga att agera, istället för vad de inte kan göra 

(Hedman et al., 2015). Genom att välja fokus kan till exempel de begränsningar som orsakar 

förväntade misslyckanden väljas bort. Däremot bör det vara svårare att gynsamt använda 

hanteringssättet på sociala restriktioner, eftersom individerna ofta känner sig ensamma och 

önskar att de kunde utöka den sociala kontakten istället (Rapo-Pylkkö, Haanpää & Liira, 

2016).  

 

Begränsningarna upplevdes även utmanande då de medförde belastningar för medmänniskor, 

vilket blev det andra subtemat. Individerna vill ej bli en börda för andra, då det kunde leda till 

skamkänslor och isolering vilket ökade utmaningen ytterligare. Från resultatet framstår denna 

bild av en negativ kedja där en sak leder till en annan. Eftersom sjuksköterskans jobb innebär 

att främja hälsoprocesser baserade på sociala värderingar och behov (Vårdförbundet, 2016), 

bör sjuksköterskor arbeta för att stoppa denna kedja. Förslagsvis börja med att identifiera 

utmaningen, för att därigenom få en chans att motverka den, så att patienten inte behöver 

känna skam eller isolera sig i sociala situationer. Till exempel sätta in extra stöd eller personal 

så att inte patientens familj tvingas utföra utsatta uppgifter. 

 

8.2.3 Anpassningskrävande 

Anpassningskrävande blev tema nummer tre. På grund av smärtan upplever individerna sig 

näst intill tvingade till att anpassa sig genom antingen förändringar eller acceptans, vilka blev 

subteman. Både förändringar i vardagslivet som att ta fler pauser, och sättet att se på sig 

själva med nyfunna styrkor, gjorde att individerna upplevade att de anpassade sig och kunde 

förhålla sig till smärtan på ett mer realistiskt sätt. Øien, Råheim, Iversen och Steihau (2009) 
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stödjer resultatet då de också fann gynnsamma effekter, som till exempel förbättrad självbild, 

av att individer lärde känna och hitta sig själva i sin smärtupplevelse. Jämförelser med andra 

människor sker också, vilket enligt resultatet däremot ofta leder till negativa upplevelser och 

ytterligare anpassning. För att vända detta anses det även här viktigt att se till en patientens 

livsvärld, då det troligtvis är den som påverkar upplevelsen av smärtan i dessa situationer allra 

mest.  

 

En del av individer i studiens urval hade insett att acceptans är en stor del i processen att lära 

sig leva med långvarig smärta, eftersom kropp och psyke är sammankopplade. Förnekelse 

upplevs leda till ökat lidande, medan acceptans leder till harmoni, trots närvaro av smärta 

(Bode, Heij, Taal, Laar, 2010). Att anpassa sig efter den långvariga smärtan har även tidigare 

visat sig gynnsamt för den upplevda hälsan (García & Maya, 2015), och bekräftar det 

vårdvetenskapliga synsättet som innebär att människan bör ses som en helhet där kropp 

psyke, själ och ande hänger ihop (Dahlberg et al., 2003). 

 

8.2.4 Fortsatt forskning 

Då denna studie är utförd ifrån patientperspektivet skulle det också vara intressant med 

fortsatta studier utifrån sjuksköterskeperspektiv. Även forskning på anhörigas upplevelser av 

att leva i närhet till långvarig smärta skulle vara givande, då både sjuksköterskan och det 

sociala nätverket visade sig spelade stor roll för upplevelsen av långvarig smärta enligt denna 

studies resultat. Mer specifik forskning skulle förhoppningsvis kunna fördjupa förståelsen 

ytterligare, som till exempel studier på individer under 18 år eller långvarig smärta i samband 

med specifika sjukdomar. 

 

8.3 Slutsatser och klinisk nytta 

Att leva med långvarig smärta upplevs som ett lidande genom sjukdoms,- vård- och/eller 

livslidande, som utmanande då smärtan upplevs begränsande för individer vilket kan medföra 

belastningar för medmänniskor, och som anpassningskrävande då smärtan ställde krav på 

förändring eller acceptans. Långvarig smärta bör betraktas utifrån varje individs livsvärld 

eftersom det är där smärtupplevelsen formas och kan bli förstådd. Resultatet visade även att 

smärta inte alltid behöver vara identiskt med lidande, och att vårdpersonal som sjuksköterskor 

kan påverka upplevelsen. Genom att lyssna och tro på patienter, kan både långvariga smärta 

och lidande lindras. Upplevelsen kan även påverkas genom att vårdpersonal försöker 

identifiera utmaningarna för patienten. Genom att ta reda på vilka begränsningar individer 

känner, och vad som upplevs som särskilt belastande för medmänniskor kan vårdpersonal 

försöka bryta kedjan. Genom att se problemen samt få en chans att motverka dem, så att de 

inte behöver känna skam i, eller isolera sig från sociala situationer. Resultatet visar även att 

nytta kan dras genom insikten att anpassning ofta krävs, möjliggöra till exempel för fler 

pauser, för att på så sätt få individen att uppleva harmoni trots närvaro av smärta. Jobba med 

förändring istället för emot den, för att främja att patienten uppnår acceptans. Samt se 

människan som en helhet, för att få individen att uppleva god hälsa och välbefinnande trots 

närvaro av långvarig smärta. 

 

. 
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Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja □    Nej □  
 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriteriet för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  
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Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
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Stöder insamlad data forskarens resultat? 
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Finns risk för bias? 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja □    Nej □  
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5. Robinson, K., 
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Harmon, D. 

Constructing the 

experience of chronic 

pain through 

discourse 

2013,  
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Att undersöka 

diskurser som 

används av de med 

långvarig smärta. 
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6. Snelgrove, S., 

Edwards, S., & Liossi, 
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Design: Kvalitativ metod 

Urval: 20 personer, 30-72 år, 

hade långvarig 

muskuloskeletal smärta, icke 

malign, hade mottagit 

sjukgymnastik för smärtan 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

Ur analysen framkom fyra kategorier 

av smärtan innebörd: Ge efter för sitt 

öde, Acceptera genom en aktiv 

förändringsprocess, Balansera mellan 

hopp och uppgivelse och 

Avståndstagande från kroppen. 

Resultatet indikerar att individerna 

finner sig i ett spektrum mellan 

acceptans och förkastelse av den 

smärtande kroppen. Där 

kroppskontroll och 

kroppstillförlitlighet är viktiga för 

acceptansen och hela livssituationen. 

Hög 

8. Bagcivan, G., Cinar, 

F I., Cinar, M., Oflaz, 

F., Uzun, S., & Pay, S. 

Living with pain in 

ankylosing 

spondylitis: a 

qualitative study 

2015, 

United Kingdom, 

Contemporary 

Nurse 

 

Att utforska 

ankyloserande 

spondylit (AS) 
patienters 

upplevelser av 

smärta och dess 

effekt på deras liv. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 23 personer, ålder 

>18år, diagnostiserade med 

AS och hade 

smärtproblematik 

Datainsamling: 

Semistrukturerade djup 

intervjuer 

Analys:  

Fenomenologisk analys 

Långvarig smärta upplevdes 

begränsande både fysiskt och socialt i 

vardagslivet. Exempel aktiviteter, 

relationer, finansiellt och i yrkeslivet. 

Samtidigt som det orsakade 

känslomässigt lidande genom känslor 

som hjälplöshet, rädsla, ilska 

ledsamhet samt oro för framtiden. 

Hög 
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Exempel av analysgenomförande enligt Evans (2002) kvalitativ analys genom beskrivande syntes.   

NYCKELFYND TEMA SUBTEMAN 

Smärtan kunde komma i olika former. Värst upplevdes den när 

den tömde individerna på styrka, vilket ledde till att  

smärtan tog kontroll och de förlorade sin viljestyrka. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidande 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomslidande 

 

 

 

Trötthet orsakad av smärtan, inkluderade känslor av 

utmattning och press. Vilka främst relaterades till  

kroppen istället för sinnet. (3) 

Smärtan beskrevs som en personlig tragedi då den gav många 

negativa konsekvenser i vardagslivet, så som smärtupplevelsen 

i kroppen, obekvämlighet, rädsla och självbevakning. (5) 

Kroppen upplevdes som fienden. Individerna hade inte kontroll 

över sina kroppar vilket gjorde livet svårt och osäkert,  

vilket resulterade i att kroppen avvisades. (7) 

 

Resultatet visade att många individer med långvarig smärta 

boende på vårdboenden upplevde lidande, då vårdpersonal  

som sjuksköterskor verkade frånvarande i  

smärthanteringen. (2) 

 

 

 

 

 

Vårdlidande 
Vilken attityd professionell vårdpersonal hade i bemötandet 

spelade roll för individerna. Det upplevdes avgörande att  

de blev betrodda och inte ifrågasatta om sin smärta,  

annars riskerade lidandet att öka. (4) 

Individerna med smärta avvisade den biomedicinska 

uppfattningen från professionell vårdpersonal till fördel för sin 

egen upplevelse och förklaring av smärtan, vilken var 

övervägande negativ. De olika upplevelserna ledde till 

ogillande och en kamp mot vårdpersonal, vilket ökade den 

negativa upplevelsen ytterligare. (5) 

 



 

Den långvariga smärtan skapade ökad upplevelse av smärta och 

lidande genom psykologiska och sociala effekter. (3) 

 

 

 

Lidande 

 

 

 

 

Livslidande 

 

Långvarig smärta blev en del av livet.  

Individerna var oroliga och hade ångest för vad  

smärtan skulle innebära för framtiden. (4) 

Förluster i näst intill alla livets delar var framträdande.  

Individerna kunde förlora värdet på sig själva eller/och förluster  

av sociala roller. (6) 

Individerna kapitulerade för sitt öde, ett liv där den långvariga 

smärtan var en integrerad del. Detta var orsakade lidande och 

gjorde att smärtan sågs som en del av individernas identitet. (7) 

Den långvariga smärtan orsakade känslomässigt lidande,  

på grund av de negativa psykologiska och sociala  

effekter av smärtan samt oro för framtiden. (8) 
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