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Sammanfattning   

Bakgrund:  En stor del av Sveriges befolkning lever med olika typer av kroniska smärtor. 

Dessa smärtor är den vanligaste anledningen till att individer söker sjukvård. 

Hur kronisk smärta påverkar individens liv och vilka faktorer som påverkas 

negativt är en viktig kunskap för sjuksköterskan i strävandet efter att förbättra 

bemötandet och vårdkvaliteten.  

Syfte:  Att belysa patientens upplevelse av att leva med kroniska ryggsmärtor och hur 

detta påverkar det dagliga livet.  

Metod:  Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ litteraturstudie som baserats 

på vetenskapliga artiklar. En kvalitativ innehållsanalys har använts och analysen 

resulterade i tre huvudkategorier.  

Resultat: Resultatet visade att patienter som lever med kronisk smärta ofta upplever att 

smärtan påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Många upplevde en försämrad 

fysisk förmåga i vardagen. Påverkan på det sociala livet och familjelivet samt 

även förlust av arbetet var andra faktorer som konstaterades. Tidigare 

erfarenheter av smärta var däremot faktorer som minskade smärtan. 

Slutsats: Sjuksköterskan behöver få en djupare kunskap och förståelse av hur det är att 

leva med kronisk ryggsmärta och hur det påverkar patientens vardag. Detta ger 

sjuksköterskan en helhetsbild av patientens situation i det vårdande arbetet. 
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1.  Inledning  

En stor del av Sveriges befolkning lever med olika typer av kroniska smärtor. Dessa smärtor 

är den vanligaste anledningen till att individer söker sjukvård. Ryggsmärta kan utvecklas till 

kronisk smärta och drabbar oftast individer i åldern 35 – 55 år. Enligt beräkning har fyra av 

fem vuxna individer haft ryggsmärtor någon gång i livet. Totalt 27 % av de akut drabbade har 

utvecklat en kronisk smärta, vilket leder till en försämrad livskvalitet hos individen 

(Läkemedelsverket, 2015). Förutom kostnaderna för vård och behandling är även kostnaderna 

för arbetsfrånvaro samt de samhällsekonomiska kostnaderna för kronisk smärta höga (Bergh, 

2009, s. 490). 

En viktig kunskap för sjuksköterskan är därför att förstå hur kronisk smärta påverkar 

individens vardag och livsvillkor. När sjuksköterskan kan förstå patientens kroniska smärta 

utifrån ett helhetsperspektiv leder detta oftast till ett förbättrat bemötande, högre vårdkvalitet, 

minskat lidande samt förbättrat välbefinnande och livsvillkor för patienten.  

2.  Bakgrund 

Den vanligaste typen av smärta är kronisk ryggsmärta där individen upplever smärta från 

olika delar av ryggen under en längre period (Vårdguiden, 2019). Därför är det vanligt att 

träffa människor med kronisk ryggsmärta ute i samhället, inom familjen eller i arbetslivet. 

Smärta är subjektiv och upplevs olika hos olika patienter. Den kan också ge varierande 

symptom (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 11). I de fall där den farmakologiska 

behandlingen inte ger önskad effekt, består behandlingsmetoderna av en systematisk analys 

av patientens symptombild. Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer ska patienter med 

kronisk ryggsmärta behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Detta anses vara den bästa 

metoden och bygger på analyser utifrån patientens somatiska, psykologiska och psykosociala 

funktioner (Läkemedelsverket, 2018, s. 26, 46).   
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2.1  Definitioner av olika typer av smärta  

Bergh (2009, s. 489-490) beskriver att smärtupplevelsen är helt subjektiv och unik för den 

enskilde patienten och kan inte jämföras med någon annans upplevelse. Smärta leder till 

bristande välbefinnande och är en viktig varningssignal om kroppens tillstånd. Enligt 

Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 11-12) finns det inte heller något instrument eller någon 

metod som exakt kan mäta smärta. Då orsakerna till smärtan kan vara olika behöver 

smärtbehandlingen utgå från fysiologiska faktorer och vara individanpassad. Smärta kan pågå 

olika länge. Upplevelsen av smärtan och dess nivå kan bero på olika fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella faktorer. Patientens tidigare erfarenheter, kön, ålder och nuvarande situation 

påverkar (ibid.). Patienter med osteoporotisk fraktur kan på grund av sina smärtor uppleva oro 

och bli förvirrade. Detta kan leda till ett ostabilt liv och rädsla för smärta, minskat förtroende 

för den egna förmågan, minskad fysisk aktivitet och en känsla av förlust av frihet (Svensson, 

Olofsson, Karlsson, Hansson & Olsson, 2016). Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 11-12) 

anger att det temporala perspektivet och det etiologiska sättet är två olika metoder som 

används för att klassificera smärta. Enligt det temporala perspektivet indelas smärtan i akut 

och kronisk. Den akuta smärtan utgör en försvarssignal som uppkommer vid en skada eller 

vid hot om skada i kroppen och som samtidigt aktiverar kroppens skyddsprocesser. Ökad 

andningsfrekvens, ökad puls och blodtryck samt svettning är fysiska reaktioner som 

uppkommer vid akut smärta. Dessutom kan smärta skapa ångest, oro och rädsla hos patienten, 

vilket i sin tur kan förstärka smärtupplevelsen. Smärtan kan indelas i nociceptiv, neuropatisk 

och idiopatisk smärta utifrån det etiologiska sättet, baserat på smärtans orsak.  

Definitionen för kronisk smärta är att patienten upplever smärta mer än 3 – 6 månader. 

Smärtan kan vara kontinuerlig eller återkommande (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 79-87). 

Perifer obehandlad akutsmärta i kroppen kan utvecklas till en kronisk smärta som nästan alltid 

utgår från det centrala nervsystemet. Det kroniska smärttillståndet kan ofta verka som ett 
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syndrom vilket kan ge flera olika symptom som smärta, sömnstörning, muskelsvaghet, 

energilöshet och kognitiva problem (ibid.). Kronisk ryggsmärta är inte enbart en 

smärtupplevelse. Den kan även ge negativa fysiska och emotionella effekter och kan väcka 

känslor som ilska, ångest, rädsla, oro, skuld, lågt humör, förlust och frustration hos patienter 

(Toye, Seers & Barker, 2014). Peolsson (2001, s. 17) beskriver att kronisk ryggsmärta kan 

leda till fysiska funktionshinder hos patienter, där de förlorar det vardagliga livet, aktiviteter 

och rörelseförmåga. En annan studie av Ludwik, Mills och Frawley (2019) visar att patienter 

med kronisk ländryggssmärta löper större risk att drabbas av både urin- och 

avföringsinkontinens jämfört med patienter som har andra typer av smärta. 

2.2  Vanliga behandlingsstrategier vid kronisk ryggsmärta  

Läkemedelsbehandling är centralt i behandlingen av  kronisk ryggsmärta (Läkemedelsverket, 

2018, s. 52) för att hålla smärtan på låg nivå både under och efter behandlingen. Innan 

behandlingen påbörjas identifieras patientens smärtpåverkan, som depression, 

sömnsvårigheter, ångest och olika funktionshinder. COX-hämmare (NSAID), en form av 

läkemedel som blockerar enzymerna cyklooxygenas-1 och cyklooxygenas-2 (COX-1, COX-

2), används som förstahandspreparat, oftast i kombination med paracetamol (ibid.). Bergh 

(2009, s. 503) beskriver att när det handlar om kronisk smärta väljer många patienter olika 

former av alternativa och komplementära behandlingsmetoder. Flertalet väljer sjukgymnastik 

som förstahandsval, därefter väljs akupunktur och massage. Dessa behandlingar får oftast en 

bättre effekt när de genomförs med hjälp av professionell vägledning (ibid.). En annan studie 

beskriver hur två patientgrupper med kronisk ryggsmärta använde rygginriktade 

sjukgymnastikövningar. Den ena gruppen tränade på stabil yta och den andra gruppen på 

ostabil yta. Samtliga tränade 30 minuter dagligen 5 gånger per vecka i 6 veckor. Båda 

grupperna upplevde att träningen gav smärtlindring. Dock upplevde patientgruppen som 
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tränade på ostabil yta en betydligt högre smärtlindring och förbättring avseende ryggsmärta, 

funktionshinder, muskelstyrka och depression (Kang, Lee, Park & Cynn, 2018).  

En del patienter valde akupunkturbehandling. Vid denna smärtlindringsmetod används tunna 

nålar som sticks in på särskilda kroppspunkter. På så sätt stimuleras nervsystemet, vilket kan 

medverka till smärtlindring (Bergh, 2009, s. 504).  

Psykologiska behandlingsmetoder kan även ge goda effekter vid behandling av kronisk 

ryggsmärta. Den kognitiva beteendeterapin (KBT) är den mest använda enligt Norrbrink och 

Lundeberg (2014, s. 125). I en studie av Bunzli, McEvoy, Dankaerts, O’Sullivan och 

O’Sullivan (2016) belyser man att kognitiv funktionell terapi (CFT) minskar smärta och 

funktionshinder hos patienter med kronisk ryggsmärta. Genom CFT-terapi med ett 

biopsykosocialt perspektiv, upplevde patienter att de hade förmåga att ändra sin upplevelse av 

smärta. En stor mängd av patienterna visade förbättrad egenförmåga att motverka smärtan. De 

upplevde minskad rädsla för smärta, förbättrad stresshantering och kontroll över smärtan 

(ibid.). Vid behandling av smärttillstånd med alternativmedicin ska behandlingen vara 

evidensbaserad och alla metoder ska falla inom ramen för svensk hälso- och sjukvård enligt 

Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 101-102). De skriver dessutom att den bästa behandlingen 

bör väljas utifrån vetenskapliga kunskaper, kliniska erfarenheter och patientens önskemål 

samt att det oftast krävs en kombination av olika behandlingsmetoder för att uppnå god effekt 

vid behandling av patienter med kroniska smärttillstånd (ibid.). En annan studie visar att efter 

4 – 5 månaders behandlingar med ett mindfulness-baserat stresshanteringsprogram för 

patienter med kronisk ryggsmärta ökar kroppens kortisolfrisättning efter behandling, vilket i 

sin tur leder till en minskad smärtupplevelse (Ardito, Pirro, Re, Bonapace, Menardo, Bruno & 

Gianotti, 2017). 

2.3  Sjuksköterskans roll vid behandling av kronisk smärta  
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) riktar sig all vård till att utreda, 

behandla och förebygga sjukdomar och skador, med målet att skapa en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdsarbetet ska genom en god vård 

fokusera på att förebygga ohälsa. Vården ska hålla god kvalitet enligt lagen (ibid.), och en bra 

vård förutsätter god kontakt mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal samt respekt 

för patientens integritet och självbestämmande. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver 

att det är en legitimerad sjuksköterskas ansvar att självständigt kunna ta kliniska beslut som 

erbjuder individer möjligheter att bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa, sköta sina 

hälsoproblem och sjukdom, samt att leva med god livskvalitet och välbefinnande. Bergh 

(2009, s. 500) skriver att flera vetenskapliga studier har visat att det bästa sättet att bedöma 

smärta hos patienter, är att sjuksköterskan lyssnar till och tror på smärtpatienten i det 

vårdande mötet. I en studie av Dysvik och Furnes (2012) belyses att sjuksköterskors ledarskap 

kan spela en viktig roll i kronisk smärthantering hos patienter. Sjuksköterskors arbete sker 

med ett gemensamt syfte som handlar om att förhindra eller hantera smärta utifrån ett fast 

övergripande ledarskap och kompletterande färdigheter. Dessutom handlar sjuksköterskornas 

ledarskap om att samarbeta med bredare professionella grupper och team för att uppnå det 

gemensamma syftet (ibid.). 

3.  Teoretisk referensram  

Uppsatsen baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där man utgår från ett helhetsperspektiv 

i mötet med patienter med kroniska ryggsmärtor. Genom att ta del av deras livsberättelser kan 

ett närmande till deras livsvärld skapa en förståelse för hur lidande, hälsa, välbefinnande och 

sjukdom påverkar dessa patienter. Denna förståelse hos sjuksköterskan kan leda till ett 

vårdvetenskapligt vårdande där livsvärldsteorier kan bidra till en djupare förståelse av 

patientperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 127-128). I denna uppsats såväl som i 
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vårdvetenskapen utgör patientperspektivet grunden. Dessa begrepp är centrala i allt vårdande 

där livsvärld, lidande, välbefinnande och vårdrelation är grundpelare i vårdvetenskapens 

huvudbegrepp som tydliggör patientperspektivet enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003, s. 17-21).  

3.1  Livsvärld  

Vår förståelse av oss själva och andra, den värld som vi lever i med våra erfarenheter och den 

värld som vi delar med våra nära och kära består av livsvärlden. Vårdandet fokuserar på att 

beröra patientens värld och att stödja och stärka hälsoprocesser för att uppnå hälsa (Dahlberg 

& Segesten, 2010, s.126-128). Individens hela livssituationen kan påverkas av smärta som 

skadar och berövar individen det vanliga livet på olika sätt. Smärtan kan ta bort livsenergi 

från individen, vilket gör att man inte orkar med livet som tidigare. Man kan förlora arbete, 

arbetskamrater, fritidsintressen och även sin identitet. Om smärtan är kronisk förlorar man 

ännu mer av livsvärlden i en längre period. Slutligen kan man drabbas av depression, social 

isolering, minskad livskvalitet och även dödsväntan enligt Bergh (2009, s. 495). Enligt 

Dahlberg et al. (2003, s. 24-28) är fokus i vårdandet att bemöta patienter ur ett 

livsvärldsperspektiv, där man uppmärksammar och respekterar patientens livsvärld inklusive 

dess närstående. Det innebär att vårdandet inriktas på att se, beskriva, förstå och analysera 

patienten utifrån dess livsvärld. Vid vissa tillfällen kan svårigheter och störningar i 

kommunikationen uppstå. Detta kan hindra patienterna att uttrycka sin livsvärld, men i 

vårdandet måste dessa patienter bemötas utifrån samma värdighet, integritet och omsorg som 

alla andra patienter (ibid.)  

3.2  Lidande 

Vid olika upplevelser i livet har smärtan en nära relation till lidande (Arman, 2017, s. 213-

214). Lidandet kan ses som en del av patientens livsvärld och kan upplevas som något ont 
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som ska bekämpas. Enligt Dahlberg et al. (2003, s. 32-33) kan patienten uppleva tre olika 

former av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Vid smärta förorsakad av 

sjukdom kan patienten uppleva sjukdomslidande. Lidandet kan då beskrivas som en subjektiv 

upplevelse bestående av smärta och där patienten i sin egen livsvärld lever med sin smärta. 

Vårdandet har fokus på att lindra patientens lidande utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar 

om att förstå att utöver den fysiska kroppens lidande så lider även patienten (ibid.). Lidandet 

är naturligt förekommande i patientens liv och kan således även skapa ett livslidande när det 

påverkar patientens livsvärld. Att lindra eller förhindra alla former av lidande och generera 

förutsättningar för välbefinnande är därför ett av vårdandets mål. Bemötandet av lidandet ger 

möjlighet till lindring för patienten. Att uppleva hälsa kräver att patienten är delaktig i att 

försöka lindra eller hantera sitt lidande (ibid.) Kulturella och religiösa aspekter kan även ha en 

avgörande betydelse för patientens upplevelser och hantering av sitt lidande (Wiklund, 2009, 

s. 295-300). 

3.3  Välbefinnande 

Man kan må bra och fungera i olika livssammanhang även om man är sjuk. Detta handlar om 

välbefinnande. Individer vars liv kraftigt förändras och begränsas av obotliga eller kroniska 

sjukdomar kan ändå i viss mån uppleva frihet och må bra på olika sätt i sin svåra situation 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80). Patienten har möjlighet att uppleva välbefinnande trots 

sjukdom, smärta eller lidande. Målet för vårdandet är att lindra lidande och skapa 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003, s. 38-39). Den patient som upplever sin livsprocess som 

värdefull, känner välbefinnande, liksom brist på att uppleva livsprocessen som värdefull leder 

till brist på välbefinnande. Patienten kan uppleva hälsa som ett tillstånd av välbefinnande 

(Willman, 2009, s. 37-38). 

3.4  Vårdrelation 
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Vården har bland annat som mål att stärka och stödja patientens hälsoprocesser för att lindra 

lidande och uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 190). En optimal vårdrelation ur ett 

sjuksköterskeperspektiv handlar om att sjuksköterskan lindrar lidande hos patienter samt att 

patienterna upplever sig ha en god relation med sjuksköterskan (Kasén, 2017, s. 97). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 122-124) bör därför vårdandet fokusera på hur 

sjuksköterskan bemöter och förstår patientens lidande. En annan viktig aspekt är även att se 

till vårdarens arbetssituation och vårdmiljö för att kunna sätta patientens hälsa i fokus. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 192-195) beskriver även att en vårdrelation mellan patient 

och sjuksköterska antingen kan innebära en tillfällig kontakt på några få minuter eller vara 

under en längre tid beroende på patientens behov. I detta möte är det därför viktigt att alltid ha 

ett gott bemötande, ta hänsyn till patientens behov samt integritet, vilket ger patienten 

trygghet och ett stärkt förtroende. Andra väsentliga delar i detta möte är att se och lyssna på 

patienten och bekräfta dess behov, vilket då även ger välbefinnande i hälsoprocessen (ibid.). 

4.  Problemformulering 

Kronisk ryggsmärta är ett vanligt och mångfacetterat problem som många lider av. I 

jämförelse med akut smärta är den kroniska smärtan allvarligare, eftersom den kan leda till 

både sjukdomslidande och livslidande som drabbar patientens hela livsvärld och 

välbefinnande. I det vårdande arbetet möter sjuksköterskor många patienter som har kronisk 

ryggsmärta. Tyvärr är det mötet oftast alltför kort för att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in 

i hela smärtbilden, vilket kan leda till att patienten upplever inte bara smärtan som obehandlad 

utan också ett vårdlidande som framkallats av ett otillfredsställande bemötande. Detta ställer 

höga krav på sjuksköterskans bemötande och kunskap om kronisk ryggsmärta. Att studera hur 

individen upplever sin kroniska ryggsmärta och hur denne lever med och hanterar sin smärta 
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är viktiga kunskaper för sjuksköterskan i ett gott vårdande, samtidigt som det ger möjlighet att 

förstå patientens smärtbild utifrån ett helhetsperspektiv.  

Denna nya kunskap och förståelse skulle därmed stärka sjuksköterskans professionella roll i 

omvårdnadsarbetet genom att sjuksköterskan kan förstå patientens kroniska ryggsmärta 

utifrån ett helhetsperspektiv. Därmed kan sjuksköterskan ge en bättre vård till dessa patienter i 

form av bättre bemötande, högre vårdkvalitet, minskat lidande samt större välbefinnande och 

bättre livsvillkor för patienten.  

5.  Syfte 

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av att leva med kroniska ryggsmärtor 

och hur detta påverkar det dagliga livet.  

6.  Metod 

6.1  Design 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ litteraturstudie som baserades på 

vetenskapliga artiklar. Enligt beskrivning i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 

2017, s. 19-24) omfattar den här typen av studie insamling av data, granskning och 

sammanställning av flera vetenskapliga artiklar för att belysa området utifrån ett 

patientperspektiv. Denna metod användes därför för att belysa individers upplevelser av 

kronisk ryggsmärta. Studien har en kvalitativ induktiv ansats som genererar kunskap om 

människors erfarenheter om ett fenomen där slutsatsen formuleras genom att gå från delarna 

till helheten (Henricson & Billhult, 2017, s. 114).    

 

6.2  Datainsamling 
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Datainsamlingen gjordes inledningsvis genom att söka efter översiktsartiklar för att se om det 

fanns tillräckligt skrivet inom området enligt SBU:s (SBU, 2017) rekommendationer. Därefter 

genomfördes datainsamlingen med en strukturerad vetenskaplig artikelsökning i databaserna 

PubMed och CINAHL (bilaga 1). Urvalet av artiklar började med sökandet efter relevanta 

vetenskapliga artiklar utifrån sökord. Sökord som back pain, low back pain, chronic pain, life 

experiences, living with, life style, life style change, patient attitudes, attitude to illness, 

adaptation, psychological, emotions, activities of daily living, life change events, experience 

och qualitative användes. 

6.3  Urval och urvalsförfarande 

Urvalet av artiklar följde de uppsatta inklusionskriterierna med syfte att avgränsa 

sökningsträffarna och att söka de mest relevanta artiklarna. Studiens inklusionskriterier var 

kvalitativa artiklar som inkluderade patienter med kronisk ryggsmärta, patienter över 18 år, 

artiklar som var skrivna på svenska eller engelska, och att det var originalartiklar som var 

publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. De vetenskapliga artiklarna skulle ha en 

åldersgräns på högst tio år. Exklusionskriterier var artiklar med låg kvalitet och artiklar som 

inte tillhörde en kvalitativ studie, patienter under 18 år samt patienter med akut ryggsmärta. 

Efter vissa begränsningar gav de valda databaserna totalt 88 träffar (bilaga 1). De mest 

relevanta artiklarna valdes ut och kvalitetsgranskades utifrån ett antal frågor som ansågs vara 

relevanta för studiens syfte. Enligt Fribergs (2017, s. 187-188) rekommendationer (bilaga 2), 

lästes och graderades artiklarna från låg och medel till hög kvalitet enligt fastställt 

poängsystem som baserades på tio granskningsfrågor. Kvalitetsgranskningens syfte var att 

välja ut de mest kvalitativa och relevanta artiklarna som kunde användas för datainsamling till 

studien. Slutligen valdes de tio vetenskapliga artiklar som hade den bästa kvaliteten enligt 

artikelgranskningen ut till resultatdelen (bilaga 3). 
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6.4  Analys 

Artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en förståelse av helheten i innehållet i varje artikel 

samt för att identifiera lämplighet och relevans till studiens syfte. De artiklar som sedan 

valdes ut, lästes i fulltext och genomgick en kvalitetsgranskning där ett extra fokus lades på 

artiklarnas resultat.  

Materialet analyserades därefter i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims 

kvalitativa innehållsanalys (2017, s. 219-228), utifrån en manifest nivå (ibid.). Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 221) innebär en manifest analys att identifiera 

textinnehållsmönstret och dra slutsatser utifrån olika form av framträdande beskrivande 

textinnehåll. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som 

innefattade olika centrala begrepp såsom meningsenhet, kondensering, kod, underkategorier 

och kategorier i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2017, s. 224-226) 

beskrivning. Själva analysprocessen innefattade dessutom flera olika steg. Det första steget 

handlade om att läsa artiklarna i sin helhet flera gånger. Därefter plockades meningsbärande 

delar ut från texten och bildade en meningsenhet, bestående av enskilda ord, en specifik 

mening eller ett helt stycke med kopplingar till studiens innehåll eller syfte. Nästa steg var 

kondensering, d v s att göra texten kortare och lätthanterbar samtidigt som textens centrala 

innehåll bibehölls. Därefter abstraherades den kondenserade texten vilket kan skapa en högre 

logisk nivå i kommande steg. Kondenserad text gav koder som nästa steg, där en kod utgjorde 

en etikett eller en sammanfattning på en meningsenhet. Därefter skapades underkategorier av 

flera koder som hade liknande innehåll. Sista steget var att genom den övergripande 

betydelsen av underkategorier skapa kategorier (tabell 1).      
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Tabell 1. Exempel på analysprocessens olika steg. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

 

Kod Underkategori Kategori 

Jag sitter här 

och tittar på folk 

som går, jag 

känner att livet 

är oförändrat 

och har fastnat i 

tid, men den 

smärtan jag 

upplever har 

spridit sig. 

 

Jag sitter här, 

livet är 

oförändrat, och 

jag upplever 

smärta 

Immobilisering Upplevelse av 

försämrad 

fysisk förmåga 

Att leva med 

ryggsmärta i 

vardagen 

Jag har 

ryggsmärta och 

jag som är far 

till två små barn 

kan inte ta ut 

dem på en 

promenad eller 

bära dem, 

dessutom när 

någon i 

samhället ber 

mig om hjälp 

med något tungt 

måste jag säga, 

ledsen jag kan 

inte hjälpa dig.    

Har ryggsmärta, 

kan inte bära 

eller ta en 

promenad med 

mina barn. Kan 

inte hjälpa 

andra med tungt 

arbete 

Förlust  Socialt liv och 

familjeliv 

 

Förändringar 

och förluster i 

den sociala 

omgivningen 

 



   

13 
 

6.5  Förförståelse 

Förförståelse är en viktig faktor vid tolkning av kvalitativa artiklar och kan förklaras som 

varje individs erfarenhet. Förförståelsen är den kunskap en individ besitter. Den måste 

medvetandegöras och ifrågasättas för att en tolkning ska göras så objektivt som möjligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 184-185). Kristensson (2014, s. 34-35) skriver också att det 

vid själva tolkningen av materialet är viktigt att författarna tyglar sin förförståelse eftersom 

det avgör hur väl innehållet speglas och tolkas. Författaren har deltagit i en kurs som heter 

"smärta ur ett livsvärldsperspektiv" precis innan den här studien. Där har författaren studerat 

och intervjuat en patient med kronisk ryggsmärta, vilket utgjorde en anledning att välja detta 

ämne för studien. Därför har författaren i denna studie försökt att beakta sin förförståelse så 

mycket som möjligt, för att inte påverka analysen och resultatet i studien. Författaren har 

sedan ensam läst och därmed skapat en egen tolkning, vilket stärks av Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017, s. 220) rekommendationer.      

7.  Forskningsetiska aspekter  

I denna litteraturstudie har de valda artiklarnas etiska användbarhet granskats utifrån Fribergs 

(2017, s. 187-188) kvalitetsgranskningsrekommendationer. Samtliga använda artiklar har 

granskats i en forskningsetisk process för att uppfylla de befintliga krav på etiska riktlinjer 

och kvalitet som råder för att bli etiskt godkända. Att förstå engelska artiklar och att rättvist 

bedöma artiklars innehåll eller feltolkning är etiska problem som kan uppkomma vid 

litteraturstudier (Kjellström, 2017, s. 72-73). Därför är en noggrann granskning av artiklar 

samt en korrekt översättning viktiga för att uppnå ett resultat med hög kvalitet. 

Etiska principer har utformats av The World Medical Association (WMA) i 

Helsingforsdeklarationen. Denna deklaration syftar till att skydda integritet, värdighet, hälsa, 

självbestämmande och konfidentialitet hos deltagarna. De fyra centrala begreppen 
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autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen är viktiga och 

ska beaktas vid all forskning inom medicin, vård och hälsa (Kristensson, 2014, s. 52-53).  

8.  Resultat  

Resultatet presenteras i analysen och tolkningen av det lästa materialet, vilket resulterade i tre 

övergripande kategorier; Att leva med ryggsmärta i vardagen, Förändringar och förluster i 

den sociala omgivningen och Hantering av smärtan samt åtta underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2. Resultatets kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Att leva med ryggsmärta i vardagen 

 

En icke kontrollerbar smärta  

Psykisk påverkan  

Isolering och en förändrad identitet  

Försämrad fysisk förmåga  

 

Förändringar och förluster i den sociala 

omgivningen  

Förändrade roller  

Förlust av arbete 

 

Hantering av smärtan  Tidigare erfarenheter av smärtan 

Strategier och möjligheter  

 

 

8.1  Att leva med ryggsmärta i vardagen 

I de flesta artiklarna upplevde patienterna svårigheter att leva med kronisk ryggsmärta i 

vardagen. Smärtan dominerade patienternas liv och ledde till ett förändrat liv med olika 

begränsningar från det normala livet, vilket till slut kunde leda till psykisk ohälsa. Slutligen 

uppkom en totalt förstörd vardag med isolering och en förändrad identitetsbild. 
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8.1.1  En icke kontrollerbar smärta  

Samtliga patienter med kronisk ländryggssmärta upplevde varierande smärtupplevelser 

dagligen i sin kropp. De kunde den ena dagen må bra för att nästa dag må sämre igen 

(Snelgrove, Edwards & Liossi, 2013, s. 126). Dessutom upplevde de flesta att det var vissa 

aktiviteter och rörelser som ökade risken för att utlösa smärta (Sanders, Bie Nio Ong, Roberts 

& Corbett, 2015, s. 6). 

Patienter beskrev att de upplevde kroppen på ett mekaniskt sätt. Smärta som främst orsakades 

av vävnadsskada tolkades av patienter som att den kunde utvecklas till ökad skada, mer 

smärta, smärtspridning och kronisk smärta (Stenberg, Fjellman-Wiklund & Ahlgren, 2014). 

Patienter med kronisk ländryggssmärta upplevde också minskad eller ökad smärta oberoende 

av vad de gjorde. De kände behov av beredskap på att smärtan kunde inträffa när som helst 

(Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2010). De hade svårt att förstå 

smärtfunktioner då det inte fanns någon förkänning, eller upplevde att ryggsmärtan var helt 

okontrollerbar och ville därför hålla kroppen still tills smärtan försvann (ibid.). 

Många kände att de saknade kontroll över hur mycket smärta de kände vid vissa tidpunkter. 

Kronisk smärta upplevdes varje dag och vissa dagar kändes värre än andra. Den beskrevs 

även som något som kändes på insidan men som var svårt att förstå för den som var smärtfri 

(Cummings, Van Schalkwyk, Grunschel, Snyder & Davidson, 2017, s. 258). 

8.1.2  Psykisk påverkan 

Patienter uttryckte sin ångest, depression och ilska. Framtidssynen var negativ p g a 

sjukdomen (Snelgrove et al., 2013, s 128). Man uttryckte en negativ uppfattning om sig 

själva, både på arbetet och i hemmet, på grund av smärtpåverkan. Detta kunde uttryckas som 

att de kände sig värdelösa eller kände skam över att ha en funktionsnedsättning.  
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"I’m ashamed of being disabled, I’m ashamed to ask my wife to help me" (Bailly, 

Foltz, Rozenberg, Fautrel & Gossec, 2015, s. 439).      

Ett flertal patienter upplevde sin ryggvärk enbart som fysisk. Omgivningen föreslog ofta att 

konsultera en psykolog för att få hjälp med smärthanteringen. Många människor hade frågat 

om både smärtan och personliga problem, vilket indikerar att samhället hade en negativ 

psykologisk bild om ryggsmärtpatienter (Bailly et al., 2015). Patienter med okontrollerad 

kronisk ryggsmärta led samtidigt av depression eftersom de ofta kände att smärtan var 

okontrollerbar (Howarth, Warne & Haigh, 2014). Patientens försämrade sociala förmåga blev 

en utmaning. Att inte orka uppfylla kraven för den sociala rollen genererade ångest 

(Cummings et al., 2017). Smärtan minskade även patienternas känsla av kontroll över sina 

känslomässiga relationer och tankar, vilket ledde till att vissa kände sig extremt deprimerade. 

Vissa patienter berättade även att lågt humör och depression gav mer smärta (Cummings et 

al., 2017, s. 256). 

8.1.3  Isolering och en förändrad identitet 

Utvärdering av patientens smärtupplevelse visade att de flesta hade upplevt ett förändrat liv på 

många sätt, t ex att att inte gå ut och handla kläder efter att ha lidit av kronisk ryggsmärta flera 

år (Howarth et al., 2014). Rädslan kunde påverka och förvärra smärtan betydligt, vilket i sin 

tur ledde till begränsad förmåga att utföra dagliga aktiviteter. 

"You can’t do that things you want to do anymore. Your mind is still there, but 

you can’t. You’re worried, am I going to make it worse?" (Cummings et al., 2017, 

s. 255).      

Minskad funktion och viljan att hantera smärta självständigt var faktorer som ofta ledde till en 

känsla av isolering. Det kunde beskrivas som att vara hemma och titta på fyra väggar, som i 

en fängelsecell (Cummings et al., 2017, s. 257). 
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Begränsningar i vardagen kunde även påverka patienternas egenvärde och identitet och 

förändra hela livskvaliteten. 

"I fell onto a wet floor at my workplace a year ago and got back pain. I get so 

much pain and am wiped out after doing very little. And I take strong medicine, 

but I can’t even sleep at night. I can’t cope with it any longer" (Ellegaard & 

Pedersen, 2012, s. 6).     

Patienter med svåra smärtor uppvisade även sömnstörningar och kände sig maktlösa. Det 

verkade som om dessa patienter hade gått in i en ond smärtcykel, där smärtan ledde till 

sömnlöshet. Även mindre stressfaktor gav ökad stress vilket orsakade brist på klarhet samt 

oförmåga att klara upp sin situation (ibid.).   

8.1.4  Försämrad fysisk förmåga  

Patienter med ryggsmärta uppvisade även fysiska begränsningar som kunde påverka 

grundläggande ställningar som att sitta eller att komma upp från en sittposition. Vid sådana 

positionsändringar krävdes extra planering och åtgärder (Snelgrove et al., 2013, s. 127).   

Patienterna förväntade sig att de fysiska funktionshindren skulle minska och flera uttryckte att 

de ville återgå till betalt arbete, kunna utföra hushållssysslor och fritidsaktiviteter. De ville 

vara så självständiga som möjligt och kunna göra saker på egen hand (Haanstra, Hanson, 

Evans, Nes, Vet, Cuijpers & Ostelo, 2013, s. 1990).      

Svårigheterna med att förflytta sig snabbt beskrevs, liksom att vara tvungen att tänka på varje 

rörelse eller svårigheten att kliva upp på en stol och torka av väggen (Crowe et al., 2010). De 

flesta patienter med kronisk ryggsmärta upplevde begränsad förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter och ett flertal som arbetade i en fysisk verksamhet hade slutat eftersom smärtan 

gjorde arbetet omöjligt (Cummings et al., 2017). Patienternas försämrade fysiska förmågor 
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ledde också till att de förlorade lustfyllda aktiviteter som promenader och lek med barnen. 

Detta ledde slutligen till negativa känslor i vardagliga familjesituationer (ibid).    

8.2  Förändringar och förluster i den sociala omgivningen  

Vid kronisk ryggsmärta uppkom olika begränsningar i patientens vardagliga liv, vilket i sin 

tur ledde till negativa förändringar. Patienten kunde uppleva förlust av viktiga beståndsdelar i 

livet, t ex förlora det sociala umgänget, även med de allra viktigaste i sin omgivning som 

familjer och vänner. I vissa fall kunde patienten även förlora sitt arbete. 

8.2.1  Förändrade roller  

De flesta patienter uttryckte att deras kroniska ländryggssmärta hade påverkat eller förstört 

deras sociala liv på grund av begränsad rörlighet. Flera patienter fick stöd av sina familjer 

eller vänner. De närstående kunde lyssna och förstå patientens smärta. Vissa patienter som var 

medvetna om sina förluster kände sig motiverade att själva aktivera sig och ha kvar 

regelbunden kontakt med andra människor (Bailly et al., 2015). Då patienterna var viktiga för 

andra i sin närhet, ledde det till en gemensam förståelse och hög grad av empati som gjorde 

att de fick hjälp i sin vardag.  

"I cook for him so he doesn’t have to stand and cook, if he has problems getting in 

and out of bed I’ll try and help him as much as I can,…pretty much anything that 

he can’t do I’ll try and do….I’m willing to do it" (McCluskey, Brooks, King & 

Burton, 2011, s. 5).   

En ökad störning i små dagliga uppgifter kunde leda till förändringar i patientens familjeroll 

och relationer. En oförmåga att slutföra hushållsarbete eller ta hand om barnen kunde leda till 

ökat beroende av hjälp från övriga familjemedlemmar, men att inte kunna uppfylla sin vanliga 

roll kunde även ge ångest och skuldkänslor (Snelgrove et al., 2013). Manliga smärtpatienter 



   

19 
 

som var beroende av sina hustrur hade ofta känslomässiga svårigheter med att förlora sin roll 

som familjeförsörjare (Snelgrove et al., 2013, s. 128)    

Patienter med kronisk ryggsmärta kände att de inte kunde utföra sin sociala roll varken 

hemma, på arbetet eller när andra bad om hjälp med fysiska uppgifter. Flera patienter 

uttryckte att de inte kunde bära eller ta hand om sina barn (Bailly et al., 2015, s. 439).    

8.2.2  Förlust av arbete  

De flesta patienter uttryckte att huvudorsaken till deras ryggvärk var arbete. Därtill påpekade 

ett flertal patienter att vissa typer av arbete som tunga, manuella och upprepande rörelser gav 

mer besvär (McCluskey et al., 2011). Mer än hälften av patienterna med kronisk ryggsmärta 

hade slutat sitt arbete, ibland genom att gå i pension tidigt, eftersom deras smärta gjorde dem 

oförmögna att arbeta och uppfylla sina arbetskrav. 

"It’s very hard to walk. Before, in my job, I used to clean 19,000 square feet a 

day. Seventeen flights of stairs. I used to run up and down a lot of them." 

(Cummings et al., 2017, s. 255).       

Patienter som arbetade med ryggsmärta upplevde att de inte kunde uppfylla arbetskraven, 

vilket medförde att kollegor belastades extra och patienter förlorade sin plats i arbetslaget 

(Bailly et al., 2015). Patienter hade blivit självbegränsande i sin rädsla för ökad smärta och 

uppvisade därför en sämre återgång till arbetet. De närstående förstärkte de negativa tankarna 

om rörelse och arbete hos patienterna (McCluskey et al., 2011). Även i en verksamhet som 

inte var fysiskt belastande påverkade smärtan och ledde till koncentrationsproblem 

(Cummings et al., 2017). Kronisk ryggsmärta påverkade så att patienter gav upp sin karriär 

och sina arbeten, och patienter som var  egenföretagare hade begränsad förmåga att försörja 

sig (Crowe et al., 2010). 
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8.3  Hantering av smärtan  

Det var viktigt för patienter med kronisk ryggsmärta att kunna hantera sin smärta på daglig 

basis. Patienterna hade flera individanpassade metoder för smärthantering att välja på, där 

hälso- och sjukvårdsdelen och egenvårdsdelen var lika viktiga. Smärthantering var ett svårt 

område med resultatet att patienterna var antingen nöjda, missnöjda eller oroade. En del 

patienter ville prova nya alternativ medan andra försökte hantera smärtan utifrån tidigare 

erfarenheter. Både medicinsk och icke-medicinsk smärthantering förekom.            

8.3.1  Tidigare erfarenheter av smärtan 

Patienter med ryggsmärta hade lärt sig att vissa aktiviteter medförde större risk att utlösa 

smärta och undvek därför dessa aktiviteter (Sanders et al., 2015). De flesta patienter hade 

förståelse för oförutsägbarheten i smärtan, och detta verkade vara en viktig faktor vid 

smärthantering. De behövde också förbereda sig för att smärtan kunde inträffa när som helst, 

vara medvetna om smärtfaktorer och uppmärksamma dessa.  

"I am more mindful of what I do; I have to be. It’s harder to deal with now 

because nothing seems to work" (Crowe et al., 2010, s. 589).     

Patienter med kronisk ryggsmärta upplevde att smärtan dominerade deras liv. Att inte kunna 

hantera smärtan ledde till förlust av arbete och självkänsla. Därför berättade somliga patienter 

att återhämtning av smärthantering var viktig (Howarth et al., 2014). Patienter med kronisk 

smärta kunde själva lära sig beteendeinriktad smärthantering och hur de kunde fungera i olika 

situationer för att slutföra viktiga dagliga uppgifter och samtidigt undvika smärtsamma 

konsekvenser. Patienter kunde även minska smärta eller besvär genom att undvika sociala 

aktiviteter (Sanders et al., 2015). En del patienter hade bristande information om fysiska 

aktiviteter för rygg- eller nacksmärta. Det förekom också att patienter fick felaktiga 

aktivitetsråd som att undvika fysiska aktiviteter eller arbetsuppgifter, främst från släktingar, 
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vänner och kollegor (Stenberg et al., 2014). Patienters upplevelse av smärta hade kopplingar 

till negativa tankar som ledde till att generera en bild av kroppen som svag. Detta i sin tur 

resulterade i en ökad rädsla för fysisk träning. 

"I have cut down my physical training, I feel I get so weary in the back. And I get 

it even when I exercise and go skiing. I’ve only been out a little with the kids" 

(Stenberg et al., 2014, s. 150). 

Patienterna upplevde även en känsla av att kropp och själ var i otakt med varandra. Detta 

beskrevs som att själen ville vara aktiv medan kroppen signalerade att den ville sova eller sitta 

still i en stol (Crowe et al., 2010).   

8.3.2  Strategier och möjligheter  

Ett flertal patienter med ryggsmärta hade ett minskat förtroende för läkemedel, eftersom de 

upplevde att de kunde bli beroende och att läkemedlen hade skadliga effekter. De hade även 

en minskad tilltro till att de medicinska behandlingarna kunde lindra deras smärta. Patienter 

berättade att de tog fler tabletter mot smärta än tidigare och även mot andra symptom som 

klåda och utslag, men utan att uppleva goda effekter (Snelgrove et al., 2013, s. 129).  

Flertalet patienter upplevde att multiprofessionella smärtteam hade stor betydelse för 

smärthanteringen (Howarth et al., 2014). De flesta ryggsmärtbehandlingar anpassades efter 

patientens smärtsituation, rörelser och motion för att lindra obehag (Sanders et al., 2015). 

Psykoterapin kunde utnyttja patientens egna inre resurser för att behandla ländryggssmärta. 

Denna terapi medverkade till att patienterna kunde ta ansvar, återta viljan att komma tillbaka 

till det vanliga livet, känna inre lycka och frihet och hitta en väg ut ur depression och smärta 

(Ellegaard & Pedersen, 2012). Vidare upplevde patienter positiva effekter mot ryggsmärta 

genom användning av träningsprogram som rekommenderades av fysioterapeut (Stenberg et 

al., 2014). Flera patienter uttryckte att de fysiska och sociala aktiviteterna var centrala för 
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deras egenhantering av ryggsmärtan (Sanders et al., 2015). Patienter på en smärtklinik fick 

möjlighet att smärtbehandlas utifrån sina olika metoder och behov. Vissa patienter upplevde 

en period som smärtfri eller med lindrad smärta på grund av sin smärthanteringsbehandling 

samtidigt som deras vanliga liv fortfarande var tillgängligt. Upplevelserna varierade från att 

patienterna inte upplevde någon betydande smärtlindring eller att smärtan återvände efter 

behandling (exempelvis med akupunktur) till att medicinering hade förändrat och förbättrat 

smärtnivån (Snelgrove et al., 2013, s. 132).     

9.  Diskussion 

Studiens syfte var att belysa patientens upplevelse av att leva med kroniska ryggsmärtor och 

hur det påverkar dess dagliga liv. Uppsatsens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar som 

analyserades utifrån en kvalitativ ansats, vilket resulterade i åtta underkategorier och tre 

kategorier som svarade mot studiens syfte; Att leva med ryggsmärta i vardagen, Förändringar 

och förluster i den sociala omgivningen samt Hantering av smärtan.   

9.1  Metoddiskussion 

För att stärka resultatet vid en kvalitativ ansats bör man bland annat beakta begreppen 

trovärdighet, reliabilitet, pålitlighet och generaliserbarhet enligt SBU (2017). Den här studiens 

resultat utgår från en kvalitativ ansats som baserats på vetenskapliga artiklar för att få svar på 

studiens syfte. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2017) är den här 

typen av studie med flera vetenskapliga artiklar ett relevant och bra sätt att belysa ett specifikt 

område. Även Kristensson (2014) anser att en litteraturstudie kan vara ett bra sätt för att 

sammanställa lämplig kunskap inom det hälso- och vårdvetenskapliga området, vilket därefter 

även kan få en klinisk betydelse i vården. Svagheten med denna metod skulle kunna vara att 

man inte kan ställa några följdfrågor som vid en intervju. Det slutliga resonemanget är att man 

kan se det som en styrka i studien att alla utvalda artiklar är originalartiklar och att de flesta 
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var av hög kvalitet vid kvalitetsgranskningen, vilket ökar studiens trovärdighet. Dessutom har 

den kvalitativa ansatsen gett en ökad förståelse och kunskap av ämnet som undersökts. SBU 

(2017) stärker detta och anger även att man med denna ansats kan få en fördjupad och bredare 

belysning av forskningsproblemet. 

Urvalet av artiklar samt studiens inklusionskriterier är andra faktorer som kan ha betydelse för 

studiens trovärdighet, samtidigt som syftet avgränsas. I denna studie inkluderades patienter 

med kronisk ryggsmärta, patienter som var över 18 år samt artiklar som var skrivna på 

svenska eller engelska. Detta kan ses som en styrka då det ökar studiens överförbarhet, vilket 

innebär att det skulle kunna överföras även till andra kontexter. Svagheten med att använda 

artiklar från flera länder med olika kulturer är däremot att upplevelsen av att leva med kronisk 

smärta kan se väldigt olika ut beroende på kultur och social bakgrund. Enligt Karlsson (2017, 

s. 91) finns olika begränsningsfunktioner som språk, publikationstyp, ålder och kön på 

studiedeltagarna i databaserna för att få en relevant sökning. Slutligen  framkommer att 

studiens val av artiklar som var yngre än 10 år kan ses som en styrka, då den forskning som 

utgör underlag för resultatet kan ses som relevant och aktuell. En annan styrka i studien är 

även att både män och kvinnor inkluderades, vilket kan ge flera olika perspektiv på 

problemet.  

En annan viktig del av analysarbetet av data är att beskriva författarens förståelse och tidigare 

erfarenheter, för att skapa en god reliabilitet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 184-185) 

är förförståelsen den kunskap en individ besitter, och som måste medvetandegöras och 

ifrågasättas inför en tolkning av ett textmaterial för att det ska göras så objektivt som möjligt. 

Författaren upplevde vissa svårigheter med att översätta engelska artiklars innehåll till 

svenska därför att det uppkom flera synonymer till ett ord, men där har författaren noggrant 

granskat textinnehållet för att hindra misstolkning och kvarhålla kvaliteten. Dessutom har 

författaren noggrant beskrivit hur själva analysarbetet och kvalitetsgranskningen gått till 
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utifrån Lundman och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys (2017, s. 219-228) och 

Fribergs (2017, s. 187-188) rekommendationer, vilket kan ses som en styrka. En svaghet kan 

vara att det är svårt att översätta en engelsk text till svenska förhållanden medan 

noggrannheten i att beskriva analysprocess och ett försök att beakta språksvårigheterna kan 

ses som en styrka i studien. 

Analysarbetet genomfördes av författaren själv som har upplevt vissa svårigheter vid 

analysprocessens olika steg, som att generera meningsenhet och kodning. Det var även väldigt 

tidskrävande. Kristensson (2014, s. 144) menar att en enskild författare kan få svårigheter vid 

olika steg i innehållsanalysen och därför behöva en återkoppling från exempelvis en 

handledare. Att en person har tolkat kan i den här studien ses som en svaghet, medan styrkan 

kan vara att handledaren till viss del deltagit i studiens analysarbete i olika steg. Segesten 

(2017, s. 23) stärker detta och beskriver handledarens uppgift som att uppmuntra, stödja, se 

möjliga lösningar och ge goda råd, samt visa alternativ utan att ta över ansvaret för 

uppsatsarbetet.  

Sökningens validitet anses som god då sökningarna ger ett tydligt avgränsat antal artiklar, 

vilket även kan anses vara en styrka då sökningen blir mer avgränsad och precis. Författaren 

valde att använda CINAHL och PubMed databaser vid artikelsökningen för att hitta relevanta 

artiklar till ämnet. Karlsson (2017, s. 82-83) beskriver att CINAHL innehåller vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi, samt att PubMed mer riktar sig mot 

biomedicinskt material från olika områden. Svagheten i denna studie var att sökningen gav ett 

stort antal artiklar, medan urvalet av relevanta artiklar som lästes i fulltext var mer begränsat 

till 88. Därefter exkluderades totalt 78 artiklar, vilket slutligen ledde till att 10 artiklar 

analyserades. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att all information 

om ämnet eventuellt inte kom fram i den här studien. Det ser dock inte ut som någon nackdel 
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då artiklarna som inkluderats har sitt ursprung i flera olika världsdelar, vilket stärker studiens 

överförbarhet.    

9.2  Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienterna upplevde många svårigheter i att leva med kronisk 

ryggsmärta i vardagen. De upplevde smärtan på varierande sätt och den dominerade 

patienternas liv. På grund av smärta uppkom begränsningar hos patienter vilket påverkade 

deras vardag. Dessutom försämrades den fysiska förmågan vilket även ledde till psykisk 

ohälsa. Slutligen uppkom en totalt förstörd vardag som föranleddes av den kroniska 

ryggsmärtan. Enligt Berghs (2009, s. 495) beskrivning kan smärtan dagligen ge patienten en 

upplevelse av trötthet, vilket kan leda till inaktivitet och göra att patienten ger upp det 

vardagliga livet med aktiviteter. Vid kronisk smärta kan patienten uppleva stora svårigheter 

att fungera i vardagen, även att gå och köra bil (ibid.). Även Socialstyrelsen (2017, s. 11) 

beskriver att smärtupplevelsen är individuell och att patienter oftast kan uppleva psykisk 

ohälsa på grund av sin kroniska smärta. Enligt Peolssons (2001, s. 81) beskrivning upplever 

patienter med kroniska smärtor inte bara en utan flera smärtor. Dessutom kan smärtan övergå 

i olika smärtupplevelser, exempelvis från molande till brännande smärta. Gullacksen (1998) 

menar att en kronisk smärta kan förändra livshållningen och göra att patienten upplever 

funktionsbegränsningar. Smärtan kan även leda till stress, oro, osäkerhet och isolering. Dessa 

upplevelser av smärta i vardagen visade tydligt att patienten upplevde ett sjukdomslidande av 

ryggsmärtan. Smärtsituationen och den kroniska påverkan medförde även ett livslidande. 

Dahlberg et al. (2003, s. 32-33) beskriver att sjukdomslidandet kan förekomma på grund av 

sjukdom eller ohälsa som kan formas av symptom, smärta, illamående, yrsel, trötthet och 

klåda. Sjukdomen medför negativa livsförändringar och förluster vilket kan leda till 

livslidande (ibid.). Enligt resultatet är det väsentligt med sjuksköterskors kunskap om att ett 

lidande av kronisk ryggsmärta kan förstås som en subjektiv upplevelse, då patienten tvingas 
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leva med sin smärta. Vårdandet bör därför fokusera på att lindra patientens lidande utifrån ett 

helhetsperspektiv. Därtill är det viktigt att skapa en god vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska, vilket kan innebära allt från en kontakt på några få minuter till att vara under en 

längre tid, allt beroende på patientens behov. I detta möte är det därför viktigt att alltid ha ett 

gott bemötande och ta hänsyn till patientens behov samt integritet. Detta i sin tur ger patienten 

trygghet, vilket även stärks i Dahlberg och Segestens beskrivning (2010, s. 192).  

Resultatet visade att sömnen är en annan viktig aspekt som påverkades av smärtan i vardagen. 

En studie av Abbasi, Kazemifar, Fatorechi & Yazdi (2018) beskrev att patienter med 

ländryggssmärta hade insomningssvårigheter och sämre sömnkvalitet, vilket påverkade 

livskvaliteten. En stor andel av patienterna i studien vaknade flera gånger under natten vilket 

ledde till otillräcklig sömn. Samtidigt hade vissa patienter svårigheter att somna – 

insomnandet kunde ta lång tid. Resultatet visade även att kronisk ryggsmärta påverkade och 

försämrade aktiviteter i det dagliga livet. Även Yiengprugsawan & Steptoes (2018) studie 

beskriver att patienter med kronisk smärta upplever begränsningar i det dagliga livets 

aktiviteter på grund av smärta. Patienterna visade svårigheter vid promenader, av- och 

påklädning, bad, hushållsarbete, gående i långa trappor och vid lutande rörelse. Dessa effekter 

var störst hos patienter med knä- och ryggsmärta. Vasoontara Yiengprugsawan, Hoy, 

Buchbinder, Bain, Sam-ang Seubsman, Sleigh, Yiengprugsawan & Seubsman (2017) 

påvisade också funktionella begränsningar i det dagliga livet hos patienter med 

ländryggssmärta. Patienterna beskrev sina svårigheter att göra vanliga aktiviteter som att gå, 

röra sig, böja sig och klä på sig på grund av ryggsmärta. Kronisk ryggsmärta kan således 

påverka patienten både fysiskt och psykiskt samt orsaka sociala begränsningar och 

förändringar i vardagen som leder till att patienten upplever sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Lidandet kan påverka patientens livsvärld negativt. Att lindra eller förhindra 

lidandet och generera förutsättningar för välbefinnande är vårdandets mål. Sjuksköterskans 
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bemötande utifrån större kunskaper om kronisk smärta kan ge patienten möjlighet till lindrat 

lidande, vilket även stärks av Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerbergs 

beskrivning (2003, s. 32-33).    

En annan del av resultatet visade hur den kroniska ryggsmärtan påverkade patientens 

omgivning och att patienten upplevde förändringar och förluster på grund av smärtan. 

Patienterna upplevde stora förluster och förändringar i sina sociala kontakter och aktiviteter, i 

relationerna med sin familj och i arbetslivet. Även Benzein, Hagberg & Saveman (2009, s. 

68) betonar att patientens närmaste fysiska, emotionella och sociala miljö utgörs av familj och 

sociala relationer oavsett i vilket livsstadium man befinner sig. I en annan studie av Misiak & 

Snarska (2014) beskriver man att ryggsmärtpatienter ofta drabbades av hög frånvaro på 

arbetet, vilket ofta ledde till förlust av arbetet. Detta resulterade i att patienterna fick 

försämrad ekonomisk status. Den upprepade smärtan gav patienterna begränsningar i sitt 

sociala liv och familjeliv, vilket ledde till depression och slutligen försämrad livskvalitet 

(ibid.). Bath, Jaindl, Dykes, Coulthard, Naylen, Rocheleau & Trask (2019) visade i sin studie 

relationer mellan kronisk ländryggssmärta och kroppsarbete där det framkom att patienter 

drabbades av ryggsmärta på grund av arbete. Smärtan minskade de sociala aktiviteterna, 

gjorde att arbetsuppgifterna utfördes långsammare och medförde flera pauser och gjorde även 

att patienterna sökte hjälp från familj eller vänner. Då patienter satt och inte kunde göra 

någonting så upplevde de smärta. Resultatet visade även att patienter upplevde förlust av 

relationer och familj. Studien av Brooks, McCluskey, King & Burton (2013) visar att 

ryggsmärtpatienter upplevde svårigheter att upprätthålla en familjerelation då människorna i 

omgivningen belastades. De förlorade aktiviteter och glädjen med sin familj. Det visar att 

kronisk ryggsmärta ofta kan leda till att patienten förlorar sin omgivning, d v s socialt liv, 

familjeliv och arbete. I sjuksköterskans arbete är det viktigt att förstå och medvetandegöra de 
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olika negativa effekterna för att sedan kunna förebygga dessa. Detta är ett sätt för 

sjuksköterskan att se smärtpatienten ur ett helhetsperspektiv.      

Patientens tidigare erfarenheter hade en stor betydelse vid smärthanteringen. Bergh (2009, s. 

501) skriver att för att hantera patientens smärta krävs givetvis någon behandling i målet att 

lindra smärtan. Det finns en mängd olika smärthanteringsmetoder. Vid farmakologiska 

behandlingar kopplar smärtpatienten ihop med hälso- och sjukvården, där en sjuksköterska 

ansvarar för att följa upp och utvärdera patientens smärttillstånd. Eventuell 

läkemedelsadministration, observation, förebyggande och behandling av biverkningar 

genomförs av vårdpersonal för att ge patienten den bästa behandlingen (ibid.). Enligt 

Läkemedelsverkets (2018, s. 46) beskrivning är möjligheten att bota kronisk ryggsmärta med 

medicinering liten. Därför krävs det multiprofessionella kunskaper för att komma fram till och 

genomföra en optimal behandling av dessa smärtpatienter ur ett helhetsperspektiv. Bergh 

(2009, s. 500) stärker detta och beskriver att ett flertal patienter med kronisk smärta upplever 

misstänksamhet mot och minskad trovärdighet till sjukvårdens medicinska behandlingar samt 

söker komplementära och alternativa metoder (KAM) för sina smärtor. Även Socialstyrelsen 

(2017, s. 13) menar att kronisk smärthantering baserad på ett biopsykosocialt perspektiv 

behövs, där smärtbehandlingsmetoder omfattar såväl medicinska och fysiologiska som 

psykologiska och sociala åtgärder.  

I resultatet framkom även att fysisk aktivitet och träning har mer och större effekt vid kronisk 

ryggsmärta. Norrbrink och Lundeberg (2014, s. 102) beskriver också att regelbundna fysiska 

aktiviteter som uthållighetsträning och/eller styrketräning är en av de vanligaste 

smärtbehandlingsmetoderna som används idag. Det förbättrar egenskaper som balans, styrka, 

stabilitet, snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination och har smärtlindrande effekt hos 

patienter med kronisk smärta. Patienterna får ökad smärttålighet och bibehåller 

rörelseförmågan. Det slutliga resonemanget är att patienter med kronisk ryggsmärta har stor 
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möjlighet att hantera och behandla sin smärta genom komplementära och alternativa metoder 

(KAM) i första hand. Fysiska aktiviteter och träning har stor betydelse. Patientens tidigare 

erfarenheter av smärta och medicinska behandlingar påverkar och förstärker 

smärthanteringsprocessen. Det är viktigt med både hälso- och sjukvårdens multiprofessionella 

team och patientens aktiva medverkan för en god smärthantering. Sjuksköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivning kunna använda sina kunskaper för att lindra patientens smärta genom 

olika åtgärder.  

10.  Slutsats   

En stor del av Sveriges vuxna befolkning lever med olika typer av kroniska smärtor och dessa 

smärtor är den vanligaste anledningen till att individer söker sjukvård. Kronisk ryggsmärta är 

mycket vanlig, medför lidande och måste ses som allvarlig då den förändrar patientens liv 

negativt. Detta i sin tur kan leda till ett lidande som drabbar hela patientens livsvärld och 

välbefinnande. Dessutom orsakar detta ofta stora vårdkostnader och samhällsproblem. Den 

här studien studerar ett område där det finns bristande kunskap. Studien avser att ge 

sjuksköterskor viktig ny kunskap för att förstå patienter med kronisk ryggsmärta utifrån ett 

helhetsperspektiv. Den kroniska smärtan påverkade även patienternas vardag och de upplevde 

därför begränsningar och förändringar i livet. Smärta ledde också till att patienterna kunde 

förlora sitt sociala liv, familjeliv och arbete. Vid kronisk smärta är smärthantering den första 

åtgärden. Att bota är svårare och tar längre tid. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse 

för olika möjligheter att hantera och behandla patienters smärtor genom komplementära och 

alternativa metoder (KAM) och medicinska metoder, där sjuksköterskan ska kunna samarbeta 

med hälso- och sjukvårdens multiprofessionella team.  

 

11.  Kliniska implikationer  
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Sjuksköterskor som möter personer med kronisk smärta bör få utbildning inom detta 

komplexa område. Det är brist på evidensbaserad kunskap om kronisk ryggsmärta, eftersom 

en hel del forskning saknas för att sjukvårdspersonalen på bästa sätt ska kunna ge en god 

omvårdnad. Forskningen borde ha större fokus på förlusten av patientens omgivning såsom 

familj, vänner och socialt liv. På dessa tre områden skulle det behövas fördjupad forskning för 

att upptäcka och se tydlig påverkan. Dessutom borde forskningen ske specifikt kring risken 

för förlusten av familj och patientens upplevelse av detta, vilket kan leda till sämre relation 

och sexualitet samt separation. Den nya kunskap som framkommit i denna studie skulle kunna 

vara till hjälp för att utveckla den egna yrkesprofessionen och att utveckla olika team för att 

ge en optimal vård. Hur sjuksköterskan bör bemöta personer med kronisk smärta är en annan 

del där det behövs ytterligare forskning.  
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