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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet som människor söker vård för. Smärta är en 

subjektiv och unik upplevelse för varje enskild individ. Upplevelsen av en viss typ av smärta 

kan dock variera från individ till individ. Långvarig smärta är ihållande smärta som är kvar 

efter en tidsperiod, vanligen tre månader. Patienter med långvarig smärta är ofta i behov av 

flera strategier såsom farmakoterapi, fysisk aktivitet och socialt stöd från vänner och familj.                                                                                                

Metod: Litteraturstudien baserades på fyra självbiografier. Analysen utfördes med kvalitativ 

ansats. Vid analysen av materialet användes en innehållsanalys.                                                                                                                                                                                                                    

Resultat: Studiens resultatanalys visade tre huvudkategorier: anpassning som möjliggör 

hantering av smärta, omgivningens inverkan som stöd för personer med långvarig smärta samt 

smärthantering som kan bestå av farmakologisk och icke farmakologisk hantering.                                                              

Slutsatser: För att minska lidandet för personer med långvarig smärta är acceptans och 

anpassning av stor betydelse. Positivt möte med vården kan förstärka välbefinnande och 

hälsa. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Långvarig smärta kan leda till en mycket besvärlig livssituation med sänkt livskvalitet för de 

personer som drabbas. Studien vill belysa personers förmåga att hantera långvarig smärta i 

livet. Den vill framföra patientens kamp för acceptans och anpassning för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. Oftast möts personen med långvarig smärta av brist på förståelse 

både i sjukvården och i övriga samhället. Studien syftar till att ge sjuksköterskan bättre 

förståelse för att möta patienter med smärta. Jag har mött personer med smärta både privat 

och inom vården. Deras frustration över sin situation är att smärtan inte är synligt för andra. I  

denna uppsats vill jag bidra till att belysa hur personer med långvarig smärta kan hantera sitt 

dagliga liv.  

Smärta                                                                                                                                  

Smärta är enligt den internationella organisationen International Association for the Study of 

Pain (IASP): ” en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

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

(International Association for the Study of Pain). 

Smärta är en viktig varningssignal som informerar oss om att något är fel (Norrbrink och 

Lundeberg, 2013). Smärta är det vanligaste symtomet som leder till att människor söker 

sjukvård (Rhodin, 2015). I dagligt tal använder personer med smärta oftast inte begreppet 

"smärta" utan ofta andra uttryck såsom att det gör ont, värker eller ömmar. Upplevelsen av 

smärta kan dock variera från individ till individ (Bergh, 2014). Smärta är en subjektiv och 

unik upplevelse som kan ha många orsaker. Idag finns det inga specifika blodprover, biopsier, 

röntgenundersökningar eller andra tester som kan bekräfta att en patient har smärta. Däremot 

kan smärta mätas genom smärtskattning och på det sättet kan en smärtupplevelse identiferas 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014). När en person säger att det gör ont kan det inte ifrågasättas. 

Det finns också ett flertal sjukdomar vilka kan vara bakomliggande orsaker till långvarig 

smärta som exempel fibromyalgi, MS, diabetes eller stroke (Norrbrink, 2013).  

Långvarig smärta  

Smärta delas in i akut eller långvarig smärta beroende på hur lång tid den funnits. Akut smärta 

uppstår i samband med en skada eller sjukdom och kan vara upp till 3 månader eller tills 

läkning sker (Karsten, 2014). Enligt nya riktlinjer från Läkemedelsverket (2017) räknas 

smärta som långvarig när den pågått mer än tre månader och kan bli livslång. 

Vid akut smärta är de fysiska och psykiska orsaker samt effekterna lättare att utvärdera, 

medan det vid långvarig smärta är mycket svårare att bedöma. Smärta skiljer sig på många vis 

från andra sjukdomar som hälso- och sjukvårdspersonalen vanligen hanterar. Andra 

sjukdomar kan diagnostiseras utifrån medicinska undersökningar och provtagningar, dock inte 

smärta. Smärta bedöms vanligtvis med hjälp av bedömningsinstrument samt patientens 

beskrivning (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Brist på förtroende samt respektlöshet från 

sjukvården förekommer ofta vid möte med patienter som har långvarig smärta. Detta kan leda 

till felaktig/otillräcklig smärtbehandling (Bergh, 2014). 

Hantering och behandling av smärta    

Psykosociala och existentiella faktorer påverkar ofta individens smärtupplevelse och 

hanteringsförmåga negativt. Smärta som är otillräckligt behandlad kan leda till ångest, oro 
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och lidande och minska möjligheterna till effektiva hanteringsstrategier (Werner & Leden 

2010). Furnes, Natvig och Dysvik (2015) menar att personer upplever flera motgångar 

relaterade till att leva med långvarig smärta. De uttrycker att lidande orsakar nedsatt 

engagemang i ett meningsfullt liv vilket leder till färre relationer med andra människor och 

minskad kontroll i det sociala livet. Förtvivlan, frustration, depressiva tankar och utmattning 

är tydliga konsekvenser. Personer kan också bli oroliga för att de inte kan arbeta och bli 

frustrerande över att behöva stanna hemma och se andra gå till jobbet. Personer beskrev hur 

de led i tysthet och kände ångest och förtvivlan (Furnes, et al., 2015).  

Behandling av långvarig smärta kräver hjälp av strukturerade psykologiska och 

fysioterapeutiska metoder. Individens friska sidor behöver stärkas för att dämpa den 

livsstörning som långvarig smärta orsakar (Hysing, 2015). De bakomliggande orsakerna till 

smärtan hos individen har stor betydelse för att framgångsrikt kunna behandla dem (Linton, 

2014). Om farmakologisk behandling och kirurgiska ingrepp inte ger den smärtlindringseffekt 

som förväntas, kan rehabiliteringsmedicinska behandlingsmetoder istället ge goda resultat 

(Hysing, 2015). Patienter med långvarig smärta är ofta i behov av flera strategier som 

farmakoterapi, fysisk aktivitet, socialt stöd från vänner och familj, akupunktur, värme, vila 

eller koständring för att effektivt kunna hantera sin smärta. Att acceptera smärta och att lära 

sig att acceptera hjälp är också en viktig strategi för självhantering av smärta. En annan 

strategi för smärtlindring kan vara att träffa en grupp personer som också lider av långvarig 

smärta (Yukari, Noriko, Yoshiki och Mizue, 2015).  Barrett och Chang (2016) visade lovande 

resultat för behandling av långvarig smärta hos patienter som använde sig av motiverande 

samtal, KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (acceptance and commitment therapy) i 

kombination med mindfulness. Norrbrink och Lundeberg (2014) förklarar att KBT utgår från 

att hjälpa personen att känna igen och hantera negativa tankar och känslor. ACT är en 

kombination med förändrings- och acceptansstrategier för att kunna uppnå välbefinnande trots 

lidande. Mindfulness är en metod som syftar till acceptans och förmåga att kunna koncentrera 

sig på annat än till exempel smärta.  

Personer med långvarig smärta har ofta sänkt arbetsförmåga vilket betyder att de inte kan 

utföra det arbete som de tidigare gjorde på grund av smärtan. Dessa ville verkligen komma 

tillbaka till ett normalt dagligt liv och försörja sig själva (Nilsen och Anderssen, 2014). 

Arbetsmarknaden är dock begränsad och det kan vara svårt att hitta relevanta arbetsuppgifter 

som är anpassade för personer med långvarig smärta som har nedsatt arbetsförmåga på grund 

av trötthet, koncentrationssvårigheter eller huvudverk (Rönnbäck & Johansson, 2016). 

Personer med långvarig smärta får inte alltid den hjälp de behöver från vården eller andra 

myndigheter för att gå vidare med sina liv. Det är viktigt att stödja och stärka patientens 

hälsoprocesser samt att hjälpa individen att återkomma till det ”normala” livet som patienten 

haft innan sjukdomen (Dahlberg och Segesten, 2011).  

Lukewich, Mann, VanDenKerkhof och Tranmer (2015) menar att personer med långvarig 

smärta behöver mer aktivt stöd från sjuksköterskor. Det finns möjlighet att stärka rollen för 

sjuksköterskor till att stödja patienter med smärta genom att genomföra en individuellt 

anpassad vård där smärtproblematiken beaktas. Det är av största vikt att som sjuksköterska ha 

ett gott stöd genom organisationen. Detta för att ge patienten en fullgod vård. Det är viktigt 

för sjuksköterskan att få stöd av övriga professioner såsom läkare, fysioterapeut samt samtals 

terapeut (ibid). Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask (2011) belyste i sin studie att 

personer med smärta upplevde att de inte alltid fick den hjälp de behövde från vårdpersonalen 

för att kunna gå vidare med sina liv.  
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TEORETISK REFERENSRAM  
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

   

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket innebär att patienten står i fokus 

och betonar förståelse för patientens lidande (Dahlberg och Segesten, 2011). Studien utgår 

från följande vårdvetenskapliga begrepp: hälsa och välbefinnande, lidande och livskvalitet 

och resultaten kommer att diskuteras utifrån dessa begrepp. 

 

 

Hälsa och välbefinnande  

 

Hälsa är ett positivt laddat fenomen som är grundläggande för allt vårdande och som 

skall bevaras, stödjas och stärkas. Hälsa betecknas också som ett tillstånd av friskhet och 

sundhet vilket betyder att kroppen är i god harmoni (Dahlberg och Segesten, 2011).  

Hälsa avspeglar människans nuvarande livssituation och kan påverkas negativt av obotlig 

sjukdom eller till exempel av långvarig smärta. Människor strävar efter hälsa för att uppleva 

välbefinnande (Birkler, 2007). Dahlberg & Segesten (2011) betonar att trots 

ohälsa kan människor uppleva en viss nivå av välbefinnande. Minskat välbefinnande kan 

upplevas trots en god vigör och sundhet. Alla människor söker välbefinnande även de som 

drabbas av allvarligare sjukdomar. Välbefinnande är en känsla av hur vi upplever hälsa. Det 

utgår från individens egen upplevelse och är svårt att definiera. 

 

Lidande 

   

Ett lidande skapas när personen mister känslan av hälsa och välbefinnande och det är bara 

människan själv som känner när lidandet skapas (Dahlberg & Segesten, 2011). Wiklund 

Gustin (2014) menar att lidande kan ses från olika perspektiv som utgår från människans 

tillvaro, sjukdom och hälsa och även via vården som ges. Genom alla typer av vårdformer kan 

lidandet dock uppfattas som djupt kränkande av den som lider. Dahlberg och Segesten (2014) 

menar att lidande inte behöver vara motsats till hälsa, utan kan vara av betydelse och 

förståelse av hälsan som individen har. Lidandet involverar människors liv. Detta kan 

innebära att inte bara sjukdom gör att livslidande uppstår utan även stress och livskriser kan  

ha en påverkan. 

  

Livskvalitet 

 

Begreppet livskvalitet är svårt att mäta på ett objektivt sätt (Hallberg 2011).  Livskvalitet är en 

individuell och subjektiv upplevelse. Om personer känner lycka och välbefinnande i sitt liv så 

har han/hon ofta hög livskvalitet (Willman 2014). De flesta vuxna personer betraktar sig som 

friska i frånvaro av sjukdom. När sjukdom eller skada inträffar förändras personens känsla av 

livskvalitet. Personen kan sluta trivas i sitt vardagsliv och mister sin livskvalitet (Elgán & 

Fridlund, 2014). Enligt SBU (2012) kan känslan av livskvalitet vara beroende av upplevelsen 

av trivsel i dagliga livet.  

 

PROBLEMFORMULERING  

                                                                                                                         
Smärta är en subjektiv och unik upplevelse samt den vanligaste orsaken till uppsökande av 

sjukvård. Långvarig smärta är ett vanligt sjukdomstillstånd som kan förekomma hos alla 

oavsett ålder eller kön. Otillräcklig behandling av långvarig smärta försämrar möjligheterna 
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till en effektiv hantering av smärtan och ger ökade konsekvenser i form av ångest, oro och 

lidande för den enskilde individen. Majoriteten av patienter med långvarig smärta vill komma 

tillbaka till ett normalt dagligt liv för att kunna försörja sig själva. Studier visar att patienter 

med långvarig smärta inte får den hjälp de behöver från vården och andra myndigheter.  

Genom en förbättrad insikt i vilka svårigheter patienter med långvarig smärta har kan vården 

av dessa patienter förbättras. Det är därför viktigt för blivande sjuksköterskor att få ökad 

kunskap kring patienters upplevelser av långvarig smärta för att därigenom kunna anpassa 

vården efter patientens individuella behov.  

 

SYFTE 

Syftet var att få insikt om hur personer med långvarig smärta upplever och hanterar livet. 

- Hur påverkar den långvariga smärtan livet? 

- Vilka strategier använder personer med långvarig smärta för att hantera smärtan? 

METOD 

Föreliggande litteraturstudie baserades på fyra självbiografier. Analysen utfördes med 

kvalitativ metod och en induktiv ansats. Den kvalitativa ansatsen fokuserade på att beskriva 

och skapa förståelse för personens subjektiva upplevelse av omvärlden (Dahlborg-Lyckhages, 

2012). Induktiv ansats innebär att texter till exempel vårdvetenskapliga, tolkas och granskas 

samt bygger på människors beskrivna erfarenheter. En innehållsanalys användes då det är 

vanligt förekommande i kvalitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Genom att läsa 

självbiografierna gavs möjlighet att leva sig in i individens dagliga hantering av långvarig 

smärta. Denna upplevelse och hantering är unik för varje människa. En sammanfattning av de 

utvalda självbiografierna presenteras i Bilaga 1. 

Datainsamling och urvalsförfarande  

Självbiografier låg till grund för studiens resultat. Datainsamlingen av självbiografier 

genomfördes i databaserna LIBRIS och LEGIMUS som är myndigheten för tillgängliga 

mediers bibliotek där man bland annat kan beställa talböcker för dyslektiker. Båda 

databaserna är samlade bibliotekskataloger för hela Sverige. För att söka böcker som 

motsvarade syftet valdes specifikt sökord: smärta. Sökresultat för LEGIMUS var först 392 

böcker. Därefter begränsades sökningen till: svenskspråkiga böcker, målgrupp vuxna och 

självbiografier. Sökningsresultat gav 32 böcker (Bilaga 2). Sökresultat för LIBRIS med 

sökord: smärta var 2852 träffar. Sökningen begränsades till materialtyp böcker, 

svenskspråkiga böcker och självbiografier. Sökresultat gav 15 böcker (Bilaga 2). För att 

granska självbiografierna har författaren till studien använt sig av Segestens källkritiska mall 

av tryckt text (Bilaga 3, Bilaga 4), (Segesten, 2012). 

Inklusionskriterierna för studien skulle vara självbiografier som var skrivna av personer som 

själva lider av långvarig smärta. Detta för att undvika någon annans tolkning av 

smärthantering. De böcker som valdes ut till uppsatsen är skrivna mellan 2000 – 2014 av 

svenska författare. Exklusionskriterier var att böckerna inte skulle vara skrivna av personer 

under 18 år och inte skrivna av anhöriga. Efter urvalsförfarande valdes fyra böcker från 

LEGIMUS och två böcker från LIBRIS. Efter genomläsning av de utvalda sex böckerna 

visade det sig att två av böckerna inte stämde överens med det innehåll som var relevant för 

syftet. Två böcker valdes bort eftersom de enbart handlade om upplevelse av smärta, och inte 

hur vardagen hanterades (BILAGA 2). 
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Analys 

Böckerna analyserades enligt Lundman och Hellgren Granheims metod (2012). Tre av fyra 

böcker var ljudböcker. Böckerna avlyssnades och lästes även flera gånger i sin helhet. Sedan 

markerades meningsenheter som motsvarade syftet. Med meningsenhet anses meningar som 

innehåller meningsbärande fakta som är svar på frågor och utgör grunden för analysen. Varje 

meningsenhet kondenserades först och kodades sedan. Kondensering är en process där 

meningar förkortas för lättare hantering utan att viktig information förloras. Nästa steg var 

kodning av de kondenserande meningsenheterna. Koder består av ett eller ett par ord. 

Efter kodningen grupperades koder med liknande innehåll och skapade underkategorier. 

Slutligen jämfördes underkategorierna för att skapa övergripande huvudkategorier.   

Exempel på hur analysprocessen genomfördes i tabell 1, se nedan.  

Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsenheten Kondensering  Kod  Underkategori Kategori  

Jag var 

sjukskriven, 

kunde inte 

fortsätta inom 

det yrke jag 

utbildat mig till 

[…] startar eget. 

… sjukskriven, 

kunde inte 

fortsätta inom 

det yrket… 

[…] startar 

eget. 

Byte av yrke Förändring Anpassning 

Mina ”gamla 

”väninnor har 

alltid funnits till 

hands. När min 

värk började ge 

sig till känna var 

det väninnorna 

jag ringde och 

beklagade mig 

för. 

När min värk 

började ge sig 

till känna var 

det väninnorna 

jag ringde och 

beklagade mig 

för. 

Trygghet hos 

vänner ger 

lindring. 

Socialt stöd Omgivningens 

inverkan 

Personligen kan 

jag intyga att 

mental träning 

skänker en 

enorm styrka, 

båda i 

förhållande till 

sjukdomen och 

yrkesliv. 

… mental 

träning skänker 

en enorm 

styrka, båda i 

förhållande till 

sjukdomen och 

yrkesliv. 

Styrka genom 

mentalträning  

Mentalträning  Smärthantering  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) skall deltagarens värdighet, rättigheter och sekretess 

skyddas och deltagandet i studien skall vara frivilligt. Författarna till självbiografierna har valt 

att själva publicera sina berättelser och deras böcker är tillgängliga för allmänheten. Detta 

betyder att sekretessen inte behöver skyddas. Texten skall inte heller tolkas på ett kränkande 
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sätt. Viktigt är också att visa respekt till materialet för att behålla trovärdigheten. Därför 

försökte författaren till uppsatsen tolka texter på ett objektivt och öppet sätt.   

RESULTAT 

Resultatet baseras på fyra självbiografier. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: 

anpassning, omgivningens inverkan och smärthantering samt underkategorier som finns 

beskrivet i tabell 2 nedan:  

Tabell 2: Kategorier: 

Huvudkategorier Underkategorier 

Anpassning Smärtans påverkan. 

Acceptans. 

Förändring. 

Omgivningens inverkan Socialt stöd. 

Möte i vården. 

Smärthantering Farmakologisk smärthantering. 

Icke farmakologisk hantering samt 

mentalövning. 

 

Anpassning  

Författarna till självbiografierna beskrev hur de hanterade sin livssituation med långvarig 

smärta och att anpassningen var ett sätt att gå vidare i livet.  

Smärtans påverkan 

Det dagliga livet påverkades med fysisk nedsättning på grund av smärta vilket gjorde att 

personernas liv var begränsade när de inte längre klarade av att utföra aktiviteter som tidigare. 

På grund av den varierande smärtnivån begränsades förmågan att planera och utföra dagliga 

sysslor som till exempel att laga mat och städa. 

Författarna till självbiografierna beskrev hur smärtan begränsade deras frihet och kunde bidra 

till att saker som planerats måste ändras och ofta med kort varsel: ”Jag kan inte åka till Oslo 

imorgon; så sent som för 1,5 timme sedan checkade jag in. Så snabbt kommer och går dessa 

smärtor” (Sörlin, 2014).  

Att vara beroende av andra upplevdes svårt att hantera. Det som kunde tyckas vara ett litet 

problem för andra blev ett stort problem för personen med smärta. En av författarna kände sig 

som en tonåring utan körkort. Hon upplevde att det var svårt att ringa släkt och vänner och be 

om skjuts när hon själv kände att hon inte var kapabel att köra bil. Hon tyckte det var jobbigt i 

längden att inte vara självgående.  

Att ha smärta störde också sömnen. Sömnlöshet var väldigt vanligt enligt författarna samt 

svårt att hantera. Sömnlösheten framkallande trötthet på dagen, vilket gjorde att personerna 

kände sig helt orkeslösa. Några av dem hade behov av att sova flera gånger under dagen. 

Detta kunde medföra svårigheter att fortsätta sitt arbete. För att kunna jobba måste personerna 

hitta balansgång mellan arbete och vila: ”Eftersom jag sover dåligt är jag trött på dagarna. 

Ingenting fungerar riktigt bra. Jag jobbar korta stunder, vila dess mellan” (Grelsson, 2001). 

”Jag sov tre till fyra gånger om dagen. Bara somnade. Helt okontrollerad” (Johansson, 

2011). 
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Smärtan kunde begränsa arbetsförmågan och det gjorde att personen ofta upplevde sig fångad 

i en negativ spiral av isolering och sämre ekonomi. Dessutom upplevdes det att de inte orkade 

med fritidsaktiviteter alls, eller i alla fall inte i samma utsträckning som tidigare. Isolering 

kunde innebära en begränsning av det sociala livet trots att det fanns ett önskemål att umgås 

med andra människor. 

Acceptans 

Författarna ansåg att det första steget framåt var att acceptera smärta för att på så sätt kunna 

anpassa sig till livet och till en möjlig förändring. De försökte hitta lösningar på problem och 

se på sin situation ur olika synvinklar. Ett sätt var att skaffa kunskap om smärta så att de bättre 

kunde hantera och förstå bakgrunden till den. Enligt författarna behövdes detta för att gå 

vidare i livet och leva så normalt som möjligt. Författarna beskrev att en stark vilja, god 

självkänsla och envishet hjälpte dem hantera smärtan så att den blev uthärdlig. Acceptansen 

gav kraft att kunna hantera verkligheten som den var: ”När jag lärde mig möta smärtan kunde 

jag också börja se det jag vann med att ha ont […] Jag har ont och så kommer det att vara, 

det är precis som det ska vara” (Grelsson, 2001). 

Förändring 

Med acceptans och anpassning följde stora förändringar av författarnas vardagliga sysslor. 

Fysiska begränsningar på grund av smärta gjorde att det var svårt att utföra dagliga rutiner 

som städning, matlagning eller tvätthantering. Det krävdes nya strategier och nya rutiner som 

tog mer tid och/eller hjälp från anhöriga eller vänner. Två av författarna tyckte att 

förändringar också kunde vara positiva trots smärta. Detta ledde till nya möjligheter i livet, 

som exempel att man valde att byta yrke: ”Jag vill påvisa att det går att leva ett rikt liv sin 

smärta till trots, det handlar om hur man väljer att se på livet” (Grelsson, 2001). 

Långvarig smärta förändrade och begränsade möjligheterna till att arbeta. Ingen av dem ville 

vara hemma och vara sjukskrivna. Alla ville jobba och försörja sig själva. Detta krävde 

mycket energi och tålamod. En av författarna startade eget, två andra omskolade sig och den 

fjärde anpassade sig efter förmåga till sitt gamla jobb. Arbetslivsförändring med nya 

arbetsuppgifter kunde skapa nytt intresse och glädje med nya uppgifter. Att hitta en 

balansgång mellan arbete och vila var oerhört viktigt: ”Det blir arbeten som fungerar, 

arbeten som inte funkar. Sjukskrivning, rehabilitering, nya jobb. Hela tiden drivs jag av min 

envishet” (Johansson, 2011) 

 

 

Omgivningens påverkan 

Långvariga smärttillstånd påverkar även den drabbades sociala omgivning som familj, 

arbetskamrater och vänner. Människan är en social varelse och behöver förståelse och stöd 

från andra medmänniskor. 

Socialt stöd  

Författarna beskrev i sina berättelser vikten av det sociala stödet i dagliga livet. Deras liv med 

familjemedlemmar var utsatt för prövning. En av författarna berättade att hon och hennes 

make hade skapat ett ömsesidigt förtroende för varandra genom samtal och även om vissa 

situationer kunde vara jobbiga ibland försökte de hitta lösningar tillsammans. Författarna 
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beskrev att anhörigas tålamod inte alltid räckte till när det var som värst och att det lätt blev 

missförstånd: ”Jag har lärt mig att leva med icke perfekt hem. Ibland tryter dock tålamodet 

och jag sätter igång göromålen själv, vilket oftast leder till att den övriga familjen själva 

”rycker upp sig” och börjar jobba” (Grelsson, 2001). Stöd från vänner gav lindring och 

motivation till att kämpa vidare.  Personer med liknande smärtproblematik förstår varandra 

bättre och kan dela med sig av sina erfarenheter: ”Jag pratar med mina vänner. Släktingar 

och gamla bekanta på nätet så jag ändå upprätthåller en social bit. Jag deltar i olika 

nätgrupper och stödjer andra i min situation men framför allt så får jag mycket energi av 

dem” (Johansson, 2011). Brist på stöd från omgivningen kunde leda till frustration. 

Författarna berättade att vissa människor inte trodde på smärtan då den var osynlig och svår 

att beskriva: ”Den värk som molar i kroppen syns inte, vissa dagar kan den kännas bättre och 

man orkar mer. Detta gör att människor börjar fundera på om man egentligen har så ont” 

(Grelsson, 2001). 

Orsakerna till att personer isolerade sig kunde vara flera och mångfacetterade. Fördomar och 

myter gjorde författarna rädda för att inte bli trodda då smärta ofta inte var synligt utanpå. 

Dessutom upplevdes att det ibland inte fanns någon ork att vara social: ”Jag orkar inte längre 

vara duktig, trevlig och glad mot alla” (Grelsson, 2001). 

Mötet med vården  

Författarna betonade i sina utsagor positiva möten med läkare och vårdpersonal. De lyssnade 

på patienten och personalen trodde på deras upplevelse av smärta.  Dessa möten gav positiva 

tankar, förstärkt självkänsla och trygghet. Mötena ledde till att patienterna fick mer energi och 

motivation för vidare hantering av smärtan: ”Vad jag fick med mig från detta möte var att 

någon trodde på mitt sjukdomstillstånd. Jag blev inte friskare av det. Men starkare!” 

(Grelsson, 2001). En bra relation mellan en patient med smärta och vårdpersonal kunde leda 

till ett ömsesidigt samarbete som i sin tur ledde fram till olika strategier för bästa resultat med 

smärthanteringen: ”På Karolinska Institutet idag. Ett gott samtal. Nu fick jag veta hur det 

hänger ihop” (Sörlin, 2014). 

Smärthantering 

Farmakologisk smärtbehandling  

Att hantera smärtan med hjälp av farmakologisk behandling var ett sätt att klara vardagen när 

den var som värst. Författarna var negativa till att använda för mycket medicinering 

regelbundet eftersom det fanns oro för biverkningar och rädsla att utveckla ett beroende. 

Läkemedelsbiverkningar kunde leda till så stora problem att man hellre avstod. Läkemedel 

botade inte, men lindrade kanske lidandet: ”Numera blir jag mycket trött efter att ha tagit en 

dos, jag får även koncentrationssvårigheter. Begränsar mitt intag av dem och tar dem enbart 

när det verkligen är ett måste” (Grelsson, 2001).”Jag kan inte ens gå ordentligt och är 

ganska neddrogad av mina smärtstillande” (Sörlin, 2014).   

 

Icke farmakologisk smärthantering 

Författarnas hantering av smärta varierade. I flera utsagor uppgavs att smärtstillande 

mediciner användes vid behov. De försökte hitta en annan, icke medicinsk väg att leva med 

smärta och att kunna hantera den utan medicinering. Författarna använde sig av olika 

strategier. Vissa valde att leda bort tankarna från smärtan och strävade efter att ställa det i 

centrum som gav glädje. En annan strategi kunde vara mentalträning: ”Mentalträning skänker 
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en enorm styrka, både i förhållande till sjukdomen och yrkesliv” (Janson, 2000). En vanlig 

strategi för att hantera daglig smärta var att anpassa och ändra sin livsstil. En av författarna 

hade ändrat kostvanor: ”Jag tänker hela tiden på vad jag äter” (Sörlin, 2014). 

Vissa provade ökad fysisk aktivitet. Träningen gav dem mycket glädje, både psykiskt och 

fysiskt. Författarna upplevde att inaktiviteten var värre än träningen: ”Men det var inte min 

grej att vara still. Upptäckte då att kroppen var överrörlig men måste vara aktiv, det var ännu 

jobbigare att vara still” (Johansson, 2001).”Jag försöker träna konsekvent en gång i veckan 

syftet numera är att stärka grundkonditionen inte att kunna gå. Som ”spinoffeffekt” får man 

en enorm kick av endorfiner” (Janson, 2000). Författarna uttryckte att positiv inställning 

också kunde lindra lidandet och de kunde uppleva livsglädje och meningsfullhet. Författarna 

beskrev att en kombination av läkemedel och andra åtgärder gav bästa effekt.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är baserad på självbiografier och bygger på livsberättelser som belyser 

deras upplevelse av livskvalitet, välbefinnande samt lidande. Metoden som valdes till studien 

är en kvalitativ ansats vilket ansågs som det bästa alternativet. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

menar att genom berättelser förmedlar människor subjektiva upplevelser vilket är lämpligt vid 

analyser av självbiografier. Det skapas möjligheter att kunna förstå individens livsvärld som 

är unik. Genom självbiografier finns det möjlighet att leva sig in i författarnas vardagliga liv 

och öka förståelsen för hur individen hanterar den långvarig smärta som resultatdelen 

presenterar. Dahlberg och Segesten (2011) betonar hur viktig insikten i patientens livsvärld är 

för ett hälsofrämjande som leder till en individuellt anpassad vård. 

De alternativa insamlingsmetoderna till en kvalitativ studie är vetenskapliga artiklar, 

intervjuer och självbiografier. Om vetenskapliga artiklar valts hade troligtvis inte samma 

djupa insyn i personens livsvärld nåtts. Syftet med studien är att få kunskap om hur individer 

hantera det dagliga livet med långvarig smärta. Genom självbiografier får uppsatsförfattare 

resultat som motsvarar syftet och de teoretiska referensramarna.                                            

Att genomföra intervjuer är tidskrävande då det behövs val av deltagarna, deras tillstånd samt 

att materialet skall analyseras och formas till berättelse (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Uppsatsförfattaren var ensam och ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att utföra 

intervjuer och denna metod valdes därför bort. Självbiografier är skrivna med egna ord i en 

lugn miljö. Författaren till denna studie ansåg därför att självbiografier var det lämpligaste 

alternativet för uppsatsen. I en självbiografi erhålls också förstahandsinformation. I artiklar är 

deltagarens upplevelse redan tolkad av en annan person. Detta innebär att jag som författare 

till denna studie tolkar böckernas innehåll först utan att någon annan omtolkat innehållet.                  

Självbiografier där författarna beskriver frivilliga personliga upplevelser och sina egna 

erfarenheter av ett liv med sjukdom kan vara en viktig källa till analys (Forsberg och 

Wengström, 2008). 

Anledningen till att långvarig smärta som sökord inte valdes var att sökresultatet bara gav 

facklitteratur. Däremot gav sökordet smärta (samt begränsningar) sammanlagt över 40 

böcker. Detta sökresultat gav stor valmöjlighet. Författare till föreliggande studie läste och 

lyssnade på sex böcker. Fyra böcker återstod och de lyssnades och lästes flertal gånger för att 

kompensera att författaren till studie är ensam. De böcker som valdes till studien är skrivna av 

svenska författare vilket minskar risken för feltolkning vid översättning från ett annat språk. 
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Begränsningen som uppstod vid analysen av böckerna var att uppsatsförfattaren inte kunde 

ställa följdfrågor eller visa att det som skrevs var sant samt inte heller observera individens 

ansiktsuttryck som vid till exempel, en intervju.   

En annan begränsning med studien är att författaren till föreliggande studie har varit själv att 

skriva arbetet samt på egen hand analyserat texterna vilket kan ge ensidigt tänkande då det 

inte funnits någon att diskutera med.  För att stärka studiens resultat användes citat i 

resultatdelen (Granskär och Höglund-Nielsen, 2012). För att minska begränsningen har 

uppsatsförfattaren både läst och lyssnat på böckerna ett flertal gången för att verkligen sätta 

sig in i materialet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa personens sätt att hantera långvarig smärta i dagliga livet. De 

viktigaste kategorierna som framkommer i resultatet är anpassning, omgivningens inverkan 

och smärthantering.  

 I studiens resultat framkommer att anpassning möjliggör hantering av smärta. Smärtan 

påverkar det dagliga livet vilket gör att dagliga sysslor upplevs som krävande. Linton (2014) 

menar att acceptans kan hjälpa individerna att stå ut med smärta och kunna se sina egna 

möjligheter till att förändra och anpassa sina vardagliga sysslor. Författarna till självbiografier 

beskriver hur deras livskvalitet har förändrats på grund av smärta. Acceptansen ger möjlighet 

till att leva med det som kan inte förändras, exempel långvarig smärta (Linton, 2014). Wright, 

Wren, Somers, Goetz, Fras, Huh och Keefe, (2011) beskriver att acceptans av smärta är 

särskilt viktigt för att det psykiska välmåendet skall förbättras och för att smärtrelaterade 

begränsningar skall minskas. Resultatet i denna studie visar tydligt att anpassningen har stor 

betydelse för hanteringen av långvarig smärta. Författarna till självbiografierna har förändrat 

sina liv genom att skola om sig, byta yrke eller anpassa arbetsuppgifterna efter arbetsförmåga. 

Wright et.al. (2011) belyser i sin studie att det är en fördel att kunna känna optimism vilket i 

sin tur ökar möjligheterna för individens anpassning till smärta. Dahlberg och Segesten (2011) 

menar vidare att anpassning utan förståelse kan vara ett hinder för välbefinnande och kan leda 

till otrygghet och känsla av ensamhet. Vid stark smärta ökar lidandet och vid stark acceptans 

hos personen med långvarig smärta minskar lidandet (Lington, 2014). Människor söker 

välbefinnande trots lidandet. De vill förstå sjukdomsproblematiken för att hitta sina egna 

strategier till att hantera långvarig smärta. 

I denna studies resultat framkommer att omgivningen har stor inverkan hos människor med 

långvarig smärta. Genom det sociala stödet, skapar vi trygghet, får lindring och motivation för 

att kämpa vidare. Magnusson och Mannheimer (2016) menar att omgivningen har svårare att 

förstå och stötta en person med smärta där orsaken är oklar trots lång utredning jämfört med 

att ge stöd till en person som har en synlig smärta som till exempel ett brutet ben. Talaei, 

Labbaf och Tabatabayi (2015) beskriver att patienter med långvarig smärta upplever sig 

känslomässigt beroende av familjen och vänner och det är viktigt att de är tillgängliga, 

ansvariga och stödjande. Detta leder till att patienten känner sig tryggare och skyddade.  

Självständigheten och att kunna försörja sig själv också är viktigt för personer med smärta för 

att uppleva livskvalitet (ibid.). Författarna beskriver tydligt i sina böcker att det är viktigt att 

kunna försörja sig själv och inte vara beroende av andra eller leva på bidrag. Att anstränga sig 

för att undvika att vara en börda och ge stöd till familjens medlemmar är viktigt i deras liv. 

Dahlberg och Segesten (2011) betonar att familjen och vänner ger en stark känsla till 

välbefinnande. Personer som drabbas av sjukdom, olycksfall eller långvarig smärta är 

beroende av vård i långa perioder eller livet ut. Ett positivt möte med vårdpersonalen har stor 

inverkan på patientens livssyn och stärker självkänslan. Smärta syns inte och det kan leda till 



11 
 

att individer känner sig missförstådda av omgivningen. Kerner, Plakht, Shiyovich och 

Schlaeffer (2013) visar i sin studie att samspel mellan patienten och vårdpersonalen ofta 

kräver stor uppmärksamhet, tålamod och förmåga att identifiera icke verbala tecken som kan 

hjälpa sjuksköterskan att välja en anpassad behandling. Ett positiv möte med vården innebär 

att vårdaren lyssnar på patienten och förstår var hen behöver för hjälp att uppnå välbefinnande 

där självkänslan stärks trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2011). Enligt Bergh (2014) kan 

lidandet lindras genom att sjuksköterskan visar sitt intresse för patienten och att hen tror på 

patienten. Detta är väsentligt för en lyckosam behandling.  

Alla författarna till självbiografierna betonar att de helst vill hantera sin smärta utan mediciner 

och istället välja fysisk aktivitet, mental träning eller en annan form av sysselsättning. 

Brorsson, Lundgren och Olsson (2011) menar att fysisk aktivitet är en form av 

smärtbehandling samt förbättring av fysisk prestationsförmåga minskar smärta och ökar 

välbefinnande hos patienter med smärta. Stenberg, Fjellman-Wiklund och Ahlgren (2014) 

visar att rädsla för att skada kroppen var orsaken till att patienter avstod från fysisk aktivitet 

när de hade smärta. De fick tvetydiga budskap från vårdpersonalen om den totala nyttan av 

fysisk aktivitet. De blev tillsagda att vara försiktiga och samtidigt rekommenderades de att 

röra på sig så mycket som möjligt. Enligt Birkler (2007) kan människornas vardag förändras 

på grund av ohälsa och vårdpersonalen behöver ofta stödja patienter i hälsoprocessen. 

Cederber, Cernvall, Dahl, Essen och Ljungman (2016) visar i sin studie att det finns en 

indirekt effekt på förändring via uppföljningar av fysisk aktivitet men ingen indirekt effekt av 

behandling via acceptans. Studiens resultat visar att författarna var negativa till farmakologisk 

behandling av smärta på grund av eventuella biverkningar. Kerner et al. (2013) studier 

uttrycker att patienter är nöjda med sin farmakologiska smärtlindring trots att den inte alltid 

hjälper och att det finns rädsla för biverkningar. Valet av behandling bör vara anpassat 

individuellt för patienten. Enligt Bergh (2014) kan en kombination av farmakologisk- och 

icke farmakologisk behandling vara en behandlingsmetod. Enligt Magnusson och 

Mannheimer (2016) är långvarig smärta ett svårt lidande för den drabbade och det är viktigt 

att ge en effektiv behandling så att patienten kan uppnå känsla av hälsa och välbefinnande.  

SLUTSATSER 

Resultatet visar att långvarig smärta påverkar det dagliga livet negativt på flera plan. 

Författarna till självbiografierna beskriver tydligt vilken problematik som kan uppstå i det 

dagliga livet. Hur påverkar detta deras välbefinnande, lidande och livskvalitet? Acceptans av 

och anpassning till smärta har stor betydelse för personer vilket underlättar hantering av 

långvarig smärta som leder till minskning av lidandet. Studien visar att alla författare till 

självbiografierna kämpade för att vara oberoende av andra och ville alla arbeta för att uppnå 

bättre livskvalitet.  

Det är lätt att hamna i en isolerad värld som har en negativ påverkan till motivationen att 

hantera smärtan. Detta kan bidra till att sänka livskvaliteten. Det är viktigt för vårdpersonalen 

att stödja patienten genom att lyssna och respektera den. Att leva ett gott liv innebär att 

uppleva en god livskvalitet vilket är en sammanflätning av upplevt välbefinnande och 

individens individuella behov och värderingar menar Dahlberg och Segesten (2011). 

Författarna betonar att ett positivt möte med vården har stort betydelse för deras hantering av 

smärta. Den stärker deras självkänsla och välbefinnande. Ett möte med stöd och öppenhet 

leder till en betydelsefull gemenskap och ger positiv känsla (Arman, 2010).  
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Vidare forskning 

 

Självbiografierna som är valda till denna studie är skrivna av författare som trots smärta 

lyckats att gå vidare i livet. Det finns många människor som har svårt att acceptera smärta och 

behöver professionell hjälp. Det skulle vara intressant med fortsatta studier genom personliga 

intervjuer för att fördjupa förståelsen för deras problematik utifrån sjuksköterskas perspektiv 

för att kunna hjälpa personer med smärta att lära sig att acceptera den. 
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BILAGA 1 

Sammanfattning av de utvalda självbiografierna.                                                

Författare  

År 

Titel Beskrivning 

Grelsson Eva  

2001 

”Med blicken framåt: 

En bok om smärta och  

Smärtbehandling” 

Boken är skriven av Eva Gralsson och handlar om författarens 

upplevelse och hantering av långvarig smärta. Eva är en 

medelålders kvinna som är gift och har barn. Hon är sjuksköterska 

men på grund av sina smärtor hittade hon ny väg och driver nu 

istället ett eget gårdsbageri.  

Janson Berit 

2000 

”En samuraj i rullstol” En kvinna som är 32 år beskriver personligt och sakligt sin 

sjukdom. Berit berättar hur hon upplever och hanterar sin 

funktionsnedsättning och smärta i vardagen.  

Johansson Monica 

2011 

”Att inte bli trodd” Monica beskriver hur livet med en osynlig sjukdom kan vara. Hon 

lider av en ovanlig bindvävnadssjukdom och reumatism. I boken 

berättar hon om bemötande, motgångar, kampen samt hur livet kan 

förändras.  

Sörlin Sverker 

2014 

”Rädsla för svaghet” Boken handlar om en man som berättar om sin sjukdom, gikt, som 

han har haft i många år. Han beskriver sina upplevelser och hur han 

hanterar smärta. 
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                                         BILAGA 2 

Söknings schema. 

Sökväg Sökord Träffar Lista urval 1 

Titel, Författare, År 

Lista på urval 2 

Titel, Författare, År 

Legimus Smärta 392   

 +Språket; svenska 355   

 +Målgrupp; vuxna 338   

 +Ämnesord; biografi 32   

   Att trotsa smärta. Frida Kahlo (2009)  

   Rädsla för svaghet. Sverker Sörlin (2014) Rädsla för svaghet. Sverker Sörlin (2014) 

   En samuraj i rullstol. Berit Janson (2000) En samuraj i rullstol. Berit Janson (2000) 

   Att inte vara trodd. Monica Johansson, (2011) Att inte vara trodd. Monica Johansson, (2011) 

LIBRIS Smärta  2852   

 +Språket; svenska 1830   

 +Typ; bok 1287   

 +Ämne; biografi 15   

   Med blicken riktad framåt: en bok om smärta 

och smärtbehandling. Eva Grelsson, (2001) 

Med blicken riktad framåt: en bok om smärta 

och smärtbehandling. Eva Grelsson, (2001) 

   Smärtans vändpunkt. Agnetha Norlander 

(1996) 
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                                     BILAGA 3 

Källkritiksmall av tryckt text enligt Segesten (2012).      

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap etc.?  

2. Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  

3. Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak?  

5. Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde?  
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BILAGA  4 

Kvalitetsgranskning enligt källkritigsmall (bilaga 3) av Segesten, 2012:                      

Titel, 

Författare 

  

Bokformat Ansvarig 

utgivare 

Årtal 

Land 

Kvalitetsgranskning 

Genom bokförlaget 

 

Utgivningens 

år betydelse? 

Bokens hjälp till 

utveckling i 

vårdvetenskap 

Med blicken 

framåt: 

En bok om smärta 

och  

smärtbehandling. 

 

Grelsson Eva  

 

Självbiografi  Grelsson E 2001 

Sverige 

Saknas  Nej Eva beskriver sin smärta i 

boken. Hon har fibromyalgi 

som påverkade hennes både 

privat- och arbetsliv  

En samuraj i 

rullstol 

 

Janson Berit 

Självbiografi Lagaz förlag 2000 

Sverige 

Boken granskades 

genom bokförlaget  

Nej Berit berättar om sitt liv 

som handikappad och 

smärtpåverkad person som 

vill försörja sig själv. Trots 

motstånd lyckades hon. 

Att inte bli trodd 

 

Monica Johansson 

Självbiografi Recito förlag AB 2011 

Sverige 

Boken granskades 

genom bokförlaget  

Nej Monica beskriver i sin bok 

envisheten, kampen att bli 

trodd, anpassningen till att 

leva med smärta. 

Rädsla för svaghet 

 

Sverker Sörlin 

Självbiografi Weyler förlag AB 2014 

Sverige 

Boken granskades 

genom bokförlaget  

Nej Sverker beskriver sin rädsla 

för smärta, anpassningen, 

samt acceptansen.  

 

 


