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Abstrakt 
 
Titel: Att leva med långvarig smärta 
Bakgrund: En av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård är 
smärta. Smärta är en komplex subjektiv känsla och har upplevts av de flesta. 
Långvarig smärta påverkar en person fysisk, psykiskt och socialt. I Sverige beräknas 
18 % av befolkningen lida av långvarig smärta. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva erfarenheter av att leva med 
långvarig smärta. 
Metod: En litteraturstudie som baserats på åtta kvalitativa artiklar har analyserats, 
granskats och sammanställts. Databassökningarna gjordes i CinAhl och PubMed. 
Resultat: Studiens resultat presenterades i en huvudkategori “”När smärtan 
dominerar livet” och fem subkategorier “Smärtans uttryck”, “Kroppslig begränsning”, 
”Förluster av relationer och roller”, “Att känna sig misstrodd och ifrågasatt” och 
“Acceptans och framtid”. Resultatet redogör hur den ständigt närvarande smärtan 
gavs i uttryck och de konsekvenser som tillkom i det dagliga livet och tillvaron. 
Konklusion: Erfarenheter av långvarig smärta är alltid subjektiv, men beskrivs av 
många på liknande sätt. Smärtan påverkar hela individen med en rad konsekvenser 
där den psykiska påfrestningen är mest påtaglig. I mötet med dessa personer är det 
viktigt att sjuksköterskan tror, lyssnar, visar förståelse och bekräftar deras 
smärtupplevelser.  
 
Nyckelord: Långvarig smärta. Upplevelser. Patientperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
Title: Living with chronic pain 
Background: One of the most common reasons for seeking medical care is because 
of pain. Pain is a complex and a subjective feeling that most of us has experienced. 
Chronic pain affects a person in a physical, mental and a social way.  A total of 18% of 
the population in Sweden suffers from chronic pain.  
Aim: The purpose of the study is to describe experiences of living with chronic pain.  
Method: A literature study which was based on eight qualitative articles were 
analyzed, reviewed and compiled. The database search were made in CinAhl and 
PubMed.  
Results: The result of the study was presented in the main category ”When pain 
dominates life” and five sub categories, ”Expressions of pain” ”Physical restriction”, 
”Losses in social relations and roles” ”Sense of disbelief” ”Acceptance and future”. 
The result shows how the pain was expressed in the daily life and what consequences 
it had.  
Conclusions: The experiences of chronic pain is always subjective, but can be 
described in many similar ways. The pain affects the individual with a number of 
consequences and the mental stress is the most tangible one. When meeting with 
these individuals it is important that the nurse is understanding, believing, listening 
and confirming their feelings and experiences of pain.  
 
Keywords:  Chronic pain. Experiences. Patients view. 
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Bakgrund 
 
En av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård är smärta (SBU 
2006). Undersökningar i Sverige visar att 71 procent av kvinnorna och 58 procent av 
männen av befolkningen besväras av olika slags smärta eller värk (Bergh 2014, 422). 
 

Definition smärta 
Smärta är ett begrepp som har många innebörder i olika sammanhang (Nay och 
Fetherstonhaugh 2012). Smärta kan definieras som en “obehaglig känsla som 
förekommer i samband med kroppsskada eller sjukdom, men kan även uppkomma 
utan befintlig uppkomst” (Malmquist, Brattberg och Mannheimer u.å.). Werner 
(2010, 13) beskriver att de flesta människor har erfarenheter av smärta. Smärta 
beskrivs som en obehaglig komplex subjektiv känsla som kan vara kroppslig, 
känslomässig eller andlig. Upplevelsen av smärta kan förhöjas och förminskas för 
individen vilket innebär att smärtupplevelsen endast kan kännas och upplevas av den 
enskilde individen och inte kontrolleras av andra (Werner, 2010, 13-16). Trots att 
smärta är en subjektiv upplevelse som innefattar obehagliga känslor som chock, 
förnedring och funktionsförlust har livserfarenhet, religion och andra kulturella 
aspekter en inverkan på hur individen tolkar och hanterar smärtan (Nay och 
Fetherstonhaugh, 2012).  
 
Att mäta upplevelsen av smärta är svårt (SBU 2006). En smärtanalys ökar 
möjligheten att fastställa vad som orsakar ursprunget till smärtan. För att kartlägga 
smärtan bör frågor ställas kring hur patienten upplever sin smärtproblematik, 
smärtans lokalisation, duration, intensitet, om den förflyttar sig och om smärtan 
uttrycker något annat symtom (Mackintosh och Elson 2008). Mätningen av smärta 
kan ske med hjälp av olika skattningsskalor, numeriska eller kategoriska, där 
numeriska skattningar översätter smärtan i sifferskalor och kategoriska skattningar 
beskriver smärtans svårighetsgrad och karaktär. Andra skalor beskriver graden av 
smärtintensitet exempelvis Visuell Analog Skala (VAS) (SBU 2006), med lägsta 
värdet 0 (ingen smärta alls) och högsta värdet 10 (värsta tänkbara smärta) (Bergh 
2014, 428). Vid smärtanalysen är en viktig komponent att utveckla ett bra förtroende 
mellan sjukvårdspersonal och patient och uppmuntra till en bättre kommunikation 
däremellan (Mackintosh och Elson 2008). 
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Smärta delas in i fyra huvudgrupper; nociceptiv, neurogen (perifer och central), 
psykogen och idiopatisk smärta. Nociceptiv smärta uppkommer efter en 
vävnadsskada tex. frakturer eller inflammation. Perifer neuropatisk smärta orsakas 
av en skada i perifer nerv eller nervrot t.ex. herpes zoster och central neuropatisk 
smärta orsakas av skador i centrala nervsystemet, t.ex. stroke eller Multiple Skleros 
(MS). Psykogen smärta är ett smärttillstånd som kan härledas till psykiska orsaker, 
exempelvis djupa depressioner eller psykoser. Idiopatisk smärta är ett smärttillstånd 
som inte har en klar orsak (Berntzen, Danielsen och Almås 2011, 356-357). 
 

Akut och långvarig smärta 
Utifrån smärtans varaktighet beskrivs smärta som akut eller långvarig. Akut smärta 
är ofta tillfällig och försvinner normalt efter att den primära orsaken behandlats, 
smärtan kan relateras till en skada och kan uppfattas som rimlig i förhållande till 
omfattning och läkningstid som tex en skelettskada. Långvarig smärta däremot 
kvarstår av olika orsaker och varar längre än tre, alternativt sex månader. Att 
använda begreppet långvarig smärta istället för kronisk smärta anses lämpligt då det 
inte behöver röra sig om ett livslångt tillstånd (SBU 2006). I Sverige lider 18 procent 
av en långvarig smärta och som skattats över fem på VAS skalan (Bergh 2014, 422). I 
Europa beräknas 12-30 procent av befolkning lida av någon sorts långvarig smärta 
(Breivik et al. 2006). 
 
Långvarig smärta kan delas in i två grupper; nociceptiv smärta och neuropatisk 
smärta (Mackintosh och Elson 2008). Muskuloskeletal smärta, som tillhör gruppen 
nociceptiv smärta, anses vara det vanligaste tillståndet vid långvarig smärta, där 
smärtor från ländrygg, skuldror och nacke är de mest drabbade områdena. 
Uppkomsten och/eller vidmakthållandet av långvarig smärta är inte helt kartlagt 
men faktorer som ålder, kön, andra sjukdomar, sociodemografiska samt psykologiska 
faktorer (depression, smärthantering) kan påverka (SBU 2006). Långvariga smärta 
kan delvis förklaras av förändringar i smärtsystemet som överreagerar och blir 
överkänsligt. Även smärtkomponenterna förändras, från att vid akut smärta som 
mestadels är ett fysiskt tillstånd blir långvarig smärta även psykisk, social och 
existentiell (Brattberg 2010, 414). 
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Lillefjell, Jacobsen och Ernstsen (2015) skriver att personer som lever med långvarig 
smärta upplever en rad negativa känslor. Viggers och Caltabiano (2012) menar att 
negativ inverkan på hälsan kan vara ångest, depression och att personen antar en 
sjukroll där uppmärksamheten på smärtan blir övertagande som därmed förvärrar 
smärtupplevelsen. Tillståndet övergår då till ett syndrom, så kallat smärtsyndrom. 
Här byter smärtupplevelsen skepnad, smärtan blir övertagande och dominerar i den 
drabbades livsvärld där det påverkar både individens beteende och anpassning till 
vardagen, det vill säga inskränkning på livskvalitén (Norrbrink och Lundberg 2014, 
13). Känslan av att ha tappat sin mänskliga värdighet kan uppkomma och det är 
vanligt att man pendlar mellan hopp och uppgivenhet (SBU 2006).  
 
Smärtan påverkar inte bara individen i sig utan också samhället med stora kostnader 
för vård och sjukskrivningar (SBU 2006). Uppgifter från 2008 visar att långvarig 
smärta kostade samhället i Sverige 300 miljarder svenska kronor. (Bergh 2014, 422) 
 

Behandling och rehabilitering 
Uppmärksamheten mot smärtbehandling till långvarig smärta har ökat men 
kunskapen om effektiv behandling är fortfarande begränsad (Breivik et al. 2006). 
Personer som lever med långvarig smärta är i behov av läkemedel och olika 
behandlingar som kan lindra deras smärta. De vanligaste läkemedlen som används 
vid långvarig smärta är NSAID, opioider, antidepressiva, antiepileptika och tramadol. 
Endast några få läkemedel är speciellt inriktade till att behandla långvarig smärta. 
Komplementär - och alternativ medicin (KAM) innefattar behandlingar som är 
komplement/alternativ till den traditionella medicinska behandlingen, vilket kan 
vara sjukgymnastik, akupunktur, massage och kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Kognitiv beteendeterapi har visat sig ha en mer positiv effekt på långvarig smärta än 
läkemedel, sjukgymnastik eller andra beteendeterapier. Även träning har visat sig ha 
vissa positiva effekter på långvarig smärta. Multimodal rehabilitering är en 
rehabiliteringsmetod med insatser som utgår från ett helhetsperspektiv med målet 
att lindra personers smärtupplevelse och öka deras funktionsförmåga och 
arbetsförmåga. Ett tvärproffessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, 
psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter utformar tillsammans ett 
individuellt program för personer med långvarig smärta (SBU 2006).  
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Sjuksköterskans roll 
I arbetet som sjuksköterska är det viktigt att se hela patienten och lindra lidande, 
vilket enligt Pellico et al. (2014) kan vara en utmaning i mötet med dessa patienter. 
Att ge personcentrerad vård och arbeta med denna patientgrupp upplevdes av 
sjuksköterskorna som svårt. Känslor som ett misslyckande att inte kunna lindra 
patienters smärta uppkom. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde dessa patienter 
som krävande, manipulativa, irriterande och ovilliga till samarbete. De fortsätter 
beskriva att sjuksköterskor saknar nödvändig kunskap för att bedöma individuell 
smärta och saknar kunskap om farmaceutisk terapi (Pellico et al. 2014).  
 
För att kunna ge en bra omvårdnad för denna patientgrupp är det viktigt att öka 
förståelsen kring deras upplevelser och erfarenheter. Därför är det väsentligt att 
fördjupa kunskapen om erfarenheten att leva med långvarig smärta.  
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheter att leva med långvarig 
smärta. 
 

Metod 
 

Sökmetod 
I litteratursökningen användes databaserna CinAhl och PubMed där innehållet är 
inriktat mot omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2013, 75). Sökningen i 
databaserna gjordes via söksorden: chronic pain, intractable pain, longterm pain, 
persistent pain, perspective, perception, experiences, view, patients view, narration, 
meaning of life och quality of life. För att göra sökningen mer specifik kombinerades 
ämnesorden med booleska operatorerna “AND” och “OR”. Forsberg och Wengström 
(2013, 79) beskriver att “AND” avgränsar sökningen medan “OR” utökar sökningen. 
De artiklar som inkluderades var granskade (peer rewied), vilket enligt Karlsson 
(2012, 111) är ett sätt att garantera att materialet har granskats av andra forskare och 
därmed säkerhetsställs kvalitén. Sökningen begränsades även med ett tidsspann på 
15 år och med att inkludera studier som handlade om all adults, research article, 
english language.  
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Urval 
Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var av kvalitativa studier vilka 
överensstämde med studiens syfte. I kvalitativa studier beskrivs och tolkas personers 
levda erfarenheter och upplevelser (Friberg 2012, 121). Urvalet av artiklarna gjordes i 
tre steg (se tabell 1, bilaga 1). I första steget gjordes ett första urval efter en 
granskning av både artiklarnas titlar och abstrakt där de studier som stämde överens 
med syftet inkluderades. Totalt inkluderades 26 artiklar i första urvalet. I andra 
steget lästes de utvalda artiklarna i sin helhet och inkluderades om de svarade på 
litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades i tredje steget. Wallengren och 
Henricson (2012, 482-483) skriver att säkerhetsställa kvalitén på material är en 
process där författarna till arbetet har det huvudsakliga ansvaret där studiens 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet ska granskas. För att kvalitétssäkra 
granskningen i tredje steget användes en granskningsmall som Olsson och Sörensen 
(2011) presenterat. Granskningen gjordes gemensamt för att undvika att någonting 
skulle missas. Artiklarna graderades efter hög, medel eller låg kvalité där artiklarna 
med låg kvalité exkluderades enligt rekommendationer av Forsberg och Wengström 
(2013, 116). Avslutningsvis sammanställdes granskningen i en tabell (se tabell 2, 
bilaga 2). En artikel inkluderades även efter en specifik sökning av författarnas namn. 
Artiklar som exkluderades i urvalet innefattade smärta hos barn samt smärta som 
infinner sig relaterat till ålderdom. Cancerrelterad smärta samt smärta i palliativ vård 
uteslöts även då det inte stämde överens med det efterfrågade syftet. 
 

Analys 
Analysen utfördes utifrån Fribergs (2012) kvalitativa analysmetod. I det första steget 
studerades och lästes artiklarna i dess helhet flera gånger för att skapa en förståelse 
kring innehållet, detta gjordes enskilt. Därefter överfördes delar ur resultaten i varje 
artikel som svarade på litteraturstudiens syfte till ett separat dokument för att skapa 
en överblick och tydliggöra det material som införskaffats. Gemensamt 
kategoriserades resultatet på likheter och skillnader som ställdes mot varandra för att 
besvara det efterfrågade syftet och för att skapa nya övergripande kategorier och 
tillslut en ny helhet. Ett samarbete mellan författarna har funnits under hela arbetet. 
Wallengren och Henricson (2012, 492) menar att trovärdigheten ökar ifall 
analysarbetet görs av flera ögon.  
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Forskningetik 
Forskningsetik är etiska överväganden som görs i samband med ett vetenskapligt 
arbete. Detta görs genom att reflektera över värderingar och normer (Kjellström 
2012, 70). De etiska övervägandena som gjordes i studien var kring urval och resultat. 
De studier som inkluderas i en studie ska enligt Forsberg och Wengström (2013, 67-
70) ha fått tillstånd av etisk kommitté eller ha etiska överväganden, vilket följdes i 
denna studie. I en av artiklarna togs inte etiska överväganden upp, däremot 
publicerar inte tidskriften studier som inte har prövats etiskt.  
 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i en huvudkategori; “När smärtan dominerar 
livet” och fem subkategorier; “Smärtans uttryck”, “ Kroppslig begränsning”, ”Förlust 
av relationer och roller”, “Att känna sig misstrodd och ifrågasatt” och “Acceptans och 
framtid”. 
 

När smärtan dominerar livet 
Att leva med långvarig smärta uttrycktes som att konstant vara medveten om sin 
egen kropp där smärtan ständigt var närvarande och påverkade det dagliga livet och 
tillvaron (Ojala et al. 2015; Ojala et al. 2014), att något dominerade i ens liv (Ojala et 
al. 2014).  
 

Smärtans uttryck  
Smärtupplevelsen beskrevs av deltagarna som många dimensioner av känslor där 
hela kroppen och själen påverkades negativt (Ojala et al. 2015; Ojala et al. 2014). En 
känsla av att inte längre ha kontroll över sin egen kropp (Robinson, Kennedy och 
Harmon 2012), Ojala et al. (2014) skriver hur smärtan successivt tog över, från att 
först upplevas som endast kroppsligt till att sedan överta ens tankegångar och tillslut 
hela ens liv. Smärtan beskrevs som tröttsam, förkrossande (Thomas 2000), olidlig, 
plågsam, outhärdlig och ibland så svår att den inte gick att sätta ord på (White och 
Seibold 2008). Ett monster som inte gick att tämja (Thomas 2000).  
 
Deltagarna beskrev sina liv med smärta som fyllt med sorg, otillräcklighet, dysterhet 
och hopplöshet. Några deltagarna uttryckte att de inte längre hade någon livsglädje 
(Ojala et al. 2015; Ojala et al. 2014), fått nedsatt livskvalité (Michaelis, Kristiansen 
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och Norredam 2015) och att livet saknade glädje och hopp. Deltagarna talade om att 
de tappat eller förlorat någonting i livet och att de fått lov att acceptera deras 
förändrade livssituation (Ojala et al. 2015). Känslan av hopplöshet uppkom i flera 
studier (Thomas 2000; Ojala et al. 2014; Ojala et al. 2015; White och Seibold 2008) 
där några uttryckte en bitterhet över att ingen kunde hjälpa dem i deras lidande trots 
alla medicinska mirakel runt om i världen. Även tankar på döden framkom hos vissa 
då det sågs som en utväg att slippa lidandet (Ojala et al. 2014; Thomas 2000). Endast 
en studie tar upp deltagare som hade en positiv syn på sin smärta, där en person 
beskrev hur denne trodde att smärtan uppkommit av en anledning (Thomas 2000). 
Andra känslor som beskrevs till följd av smärtan var att deltagarna blev lättirriterade, 
frustrerade, arga, oroliga, stressade, osäkra och fått minskad självkänsla (Robinson, 
Kennedy och Harmon 2012; Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). En 
nedåtgående spiral känslomässigt, mentalt och fysiskt där det ena förstärkte det 
andra (Robinson, Kennedy och Harmon 2012; Ojala et al. 2015; Ojala et al. 2014). 
Andra besvär som uttrycktes av deltagarna som följd av långvarig smärta var 
sömnproblem (Snelgrove, Edwards och Liossi 2011) och som senare kunde utvecklas 
till fatigue. Ångest, depression och humörsvängningar var även vanliga åkommor 
(Snelgrove, Edwards och Liossi 2011; Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015).  
 

Kroppsliga begränsningar 
En stor förändring för deltagarna var den fysiska nedsättningen som smärtan 
medförde. Den oförutsägbara kroppen gjorde att deras liv upplevdes begränsat när 
den inte längre klarade av att utföra aktiviteter som tidigare. Deltagarna beskrev att 
varje rörelse uttryckte sig genom värk, kramper eller andra obehagliga upplevelser 
som påverkade tillvaron negativt (Thomas 2000). Aktiviteterna skapade en rädsla att 
förvärra smärtan som gjorde att aktiviteterna tog längre tid, inte utfördes fullt ut eller 
inte alls (Ojala et al. 2015). Det medförde att aktiveter och uppgifter som tidigare var 
självklara, både vardagssysslor och fritidsintressen blev lidande (Robinson, Kennedy 
och Harmon 2012; Ojala et al. 2015; Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). 
Enkla saker som att borsta tänderna (Thomas 2000), duscha, gå promenader blev 
utmaningar (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). De kvinnliga deltagarna 
beskrev hur vardagssysslor i hemmet påverkades negativt på grund av deras 
minskade energi och ork vilket gjorde att uppgifter som att laga mat, städa, handla 
fick prioriteras om (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). Deltagarna uttryckte 
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dock en vilja till att vara aktiva men kände sig själva som fysiskt oförmögna på grund 
av den ständigt närvarande smärtan (Thomas 2000). Snelgrove, Edward och Liossi 
(2011) och Michaelis, Kristiansen och Norredam (2015) beskriver att deltagarna levde 
och anpassade sina liv omkring deras smärta snarare än med smärtan, då dagliga 
uppgifter undveks eftersom det kunde medföra smärtsamma konsekvenser. Detta 
medförde att deltagarna blev mindre självständiga och beroende av assistans för att 
klara vardagen vilket var svårt att acceptera och kunde upplevas vara förnedrande 
(Campbell och Cramb 2008).  
 
I flera studier har deltagarna beskrivit sig själva som olika personer innan och efter 
uppkomsten av smärta (Robinson, Kennedy och Harmon 2012; Thomas 2000, 
Campbell och Cramb 2008; Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). Robinson, 
Kennedy och Harmon (2012) beskriver att deltagarna innan upplevde sig vara mer 
aktiva, hade mer energi och kunde ha flera bollar i luften. Michaelis, Kristiansen och 
Norredam (2015) beskriver att de såg sig själv som självständiga och starka individer. 
Kroppen upplevdes som tyst, medgörlig (Ojala et al. 2015), välbekant och förutsägbar 
(Thomas 2000) i kontrast till hur den upplevdes efter att smärtan blivit konstant 
närvarande. Känslor som uttrycktes då var att kroppen blivit fångad i en föråldrad 
kropp (Robinson, Kennedy och Harmon 2012; Michaelis, Kristiansen och Norredam 
2015), kroppen upplevdes som ett hinder, skadad, värdelös och oanvändbar (Thomas 
2000).  
 

Förluster av relationer och roller 
Förutom psykisk påfrestning och fysisk nedsättning påverkades också sociala faktorer 
i livet så som relationer, roller och arbete (Campbell och Cramb 2008). Gemensamt 
för deltagarna var känslan att vara socialt isolerade. I studierna beskrev de hur 
smärtan fick dem att känna sig avskärmad från andra personer och omvärlden, att 
vara helt ensam och inte längre passa in (Thomas 2000). Några deltagare berättade 
att de tog avstånd från sociala sammanhang eftersom att de inte klarade av att se 
andras glädje då de kände sig eländiga (Ojala et al. 2015). Andra beskrev att de tog 
avstånd på grund av att de inte kunde tala öppet om sin smärta och 
smärtproblematik då det upplevdes som frustrerade och främmande av närstående 
och andra människor. Även känslor att uppfattas som gnälliga (Campbell och Cramb 
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2008), misstrodda och ifrågasatta utgjorde en osäkerhet som bidrog till social 
isolering (Thomas 2000). 
 
Att skapa och behålla relationer och roller sågs som ett problem med en negativ 
påverkan på hälsan (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015; White och Seibold 
2008). Förlusterna var svåra att hantera och acceptera, speciellt när det handlade om 
sin partner eller sitt barn då de påverkades i större grad (Ojala et al. 2015). 
Kvinnorna beskrev hur deras roll som mamma och fru förändrades, att inte längre 
kunna finnas för sin partner och barn så som de ville. En kvinna uttryckte känslor av 
oro och ångest för att svika sin familj (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). 
De manliga deltagarna beskrev istället en större psykiskt påfrestning, då deras roll 
som försörjare i familjen blev rubbad och större ansvar på partnern tvingades fram 
(Snelgrove, Edwards och Liossi 2011). 
 
Svårigheter att behålla sitt arbete var något som flera studier belyste. Många 
deltagare beskrev arbetet som för tungt och därför tvungna att sjukskriva sig. 
Följderna till detta blev minskad inkomst som gjorde det svårare att prioritera sin 
egen hälsa i betoning på behandlingsalternativ och hjälpmedel (Michaelis, 
Kristiansen och Norredam 2015; White och Seibold 2008; Robinson, Kennedy och 
Harmon 2012). Arbetet ingav en känsla att vara viktig och behövd, men då 
situationen med arbete och arbetskollegor blev förändrat upplevdes detta som att de 
förlorat något viktigt i livet och känslor att befinna sig utanför samhället blev mer 
synligt (Ojala et al. 2015; Ojala et al. 2014).  
 

Att känna sig misstrodd och ifrågasatt  
Trots att kroppen förändrades för deltagarna så kände de en frustration att deras 
smärta inte var uppenbar för andra människor och syntes utåt. De beskrev den som 
en “osynlig sjukdom” eftersom deras kroppar i övrigt såg helt normala ut (Thomas 
2000). De berättade hur andras syn påverkade dem negativt genom att utomstående 
ofta misstrodde och ifrågasatte smärtans trovärdighet och grad (Campbell och Cramb 
2008, Ojala et al. 2014). De kände ett behov att förklara sig och förse omgivningen 
med bevis på att deras smärta existerar och minska de fördomar som andra hade. 
Även hur de fick lära sig att förminska sin smärta i sociala situationer, att inte 
beklaga sig om sin dagliga kamp och försöka upprätthålla god ton för att behålla 
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kontakt med familj och vänner (Campbell och Cramb 2008; Michaelis, Kristiansen 
och Harmon 2015). White och Seibold (2008) skriver att deltagarna blev experter på 
att gömma smärtan bakom ett leende i sociala sammanhang till ett försök att passa in 
och vara “normal”. Det gjorde istället att de uppfattades som falska och de kände sig 
misstrodda och stigmatiserade. Eftersom smärtan var oförutsägbar och deltagarna 
hade både bra och dåliga dagar kunde en ökad misstro av omgivningen infinna sig 
(Campbell och Cramb 2008). Från att få sympati förvandlades det istället till 
misstänksamhet, påhopp om att de “fejkade” sin smärta eller att de på nått sätt 
gynnades på att vara sjuk (White och Seibold 2008). Ett dåligt bemötande i form av 
misstro och bli ifrågasatt av sjukvården belystes även i flera studier (Robinson, 
Kennedy och Harmon 2012; Thomas 2000), där deltagarna uttryckte att de inte togs 
på allvar (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). Bemötandet uppfattades som 
opersonligt, ovänligt (Thomas 2000) och att det fanns en bristande kunskap bland 
personalen (Robinson, Kennedy och Harmon 2012). Deltagare beskrev hur de blivit 
feldiagnostiserade och inte blivit undersökta (Robinson, Kennedy och Harmon 2012; 
Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). Detta gjorde att erfarenheterna av 
vården var övervägande negativa (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015; 
Robinson, Kennedy och Harmon 2012; Thomas 2000; White och Seibold 2008).  
 

Acceptans och framtid 
En viktigt ingrediens för att kunna hantera sin livssituation var att acceptera sin 
smärta (Campbell och Cramb 2008). Deltagarna beskrev hur de använde olika 
hanteringsstrategier för att lätta och kontrollera smärtan (Michaelis, Kristiansen och 
Norredam 2015). Det var viktigt att försöka vara mentalt stark, att ha en positiv 
attityd och känna ett övertag om smärtan då det ingav en viss känsla av 
tillfredsställelse (Campbell och Cramb 2008). Deltagarna beskrev att dessa 
hanteringsstrategier användes dagligen, både i form av beteendeförändringar 
(Snelgrove, Edwards och Liossi 2011) men även i användandet av läkemedel, som 
många uppfattade som ineffektiva och gav många biverkningar (Snelgrove, Edwards 
och Liossi 2011; White och Seibold 2008; Campbell och Cramb 2008). Michaelis, 
Kristiansen och Norredam (2015) och White och Seibold (2008) beskriver att trots 
att deltagarna flitigt använde sig utav hanteringsstrategier hade deltagarna 
fortfarande stor smärtproblematik som störde deras dagliga liv.  
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För en del av deltagarna fanns en viss förhoppning att bli fri från sin smärta. Dagar 
då smärtintensiteten inte var lika stark som tidigare skrev (Snelgrove, Edwards och 
Liossi 2011) att deltagarna funderade på sin framtid i mer positiv bemärkelse, en 
känsla att det finns en meningsfull framtid med förutsättningar till ökat socialt liv och 
arbete. En studie belyser hur viktigt det var för välmåendet att ha relationer för att få 
styrka och stöttning och beskrev hur deras smärta kunde distraheras under en 
kortare period (Michaelis, Kristiansen och Norredam 2015). Robinson, Kennedy och 
Harmon (2012) skriver att alla kände en stor oro om framtiden, hur deras smärta och 
nuvarande tillstånd skulle utvecklas. Synen på framtiden uttrycktes också som ovis, 
livet upplevdes pausat, stillastående och en tvekan infann sig om de skulle få tillbaka 
livet som de tidigare haft (Thomas 2000). Vissa deltagare beskrev hur de jämförde 
sig med andra som satt i samma sits som de själva. Detta för att stärka självkänslan, 
känna sig bättre till mods och få en mer optimistiskt syn på deras framtid. Det kunde 
dock få motsatt effekt då en inblick hur framtiden kunde komma att se ut, vilket 
präglades av rädsla och sågs istället som ett nederlag (Campbell och Cramb 2008). 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter att leva med långvarig smärta. 
Resultatet i litteraturstudien visar på hur smärtan dominerade personernas liv vilket 
också gav negativa konsekvenser både psykiskt, fysiskt och socialt. En emotionellt 
nedåtgående spiral med en rad olika känslor. Personerna upplevde sig själva som 
förändrade med en förlust av kontroll över kroppen som ledde till en fysisk 
begränsning som följd. Det sociala välmåendet påverkades i form av misstroddhet av 
andra människor, där tvivel på smärtan uttrycktes. Till följd av smärtan utvecklades 
social tillbakadragenhet och förluster av relationer. Personerna försökte med hjälp av 
hanteringsstrategier acceptera sin situation och öka tillfredsställelsen med sitt liv. 
Detta resultat gjorde att vi började fundera på om god hälsa kan upplevas av personer 
som lever med långvarig smärta. 
 
Antonowsky (2005) beskriver “känsla av sammanhang” (KASAM) som god hälsa i 
jämförelse av ohälsa. Graden av KASAM är beroende av vilka förutsättningar en 
person hanterar olika tillstånd i livet och oberoende av vilka sjukdomar eller fysiska 
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funktionshinder som föreligger. Modellen innefattar tre olika centrala komponenter; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som alla är lika viktiga. Begriplighet 
innefattar i vilken utsträckning en person upplever dennes situation eller någon 
annans situation som förståelig och sammanhängande. Hanterbarhet innebär vilka 
resurser en person upplever sig ha för att hantera en situation eller händelse. 
Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning en person känner en känslomässig 
innebörd, engagemang och motivation i olika händelser i livet (Antonowsky 2005, 
42-62).  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det hur smärtan tog över deltagarnas liv. En rad 
negativa känslor uppkom i resultatet i form av sorg, dysterhet och nedsatt livsglädje. 
Känslor av hopplöshet och meningslöshet uttrycktes både i form av en rädsla inför 
framtiden och som en hopplöshet om att inte kunna bli fri från sin smärtproblematik, 
där en del hade tankar på att avsluta sina liv. Fenwick, Chabojer och St John (2012) 
beskriver att personer som lider av långvarig smärta går igenom olika faser. En fas 
karakteriseras av känslan av ensamhet och hopplöshet där deltagarna stod inför 
balansgången mellan att fortsätta livet eller ge efter för smärtan. Rädslan inför 
framtiden beskrevs som det mest betydande för personerna. Den upplevdes som 
fruktan och ledde till många frågetecken inför framtiden, hur varaktigheten och 
smärtan skulle utvecklas (Fenwick, Chabojer och St John 2012). Antonowsky (2005, 
47-50) menar att den viktigaste komponenten i känslan av sammanhang är 
meningsfullhet. Att inte känna någon mening med livet eller någon känslomässig 
innebörd till livet gör att världen blir obegriplig och personen drivs inte framåt. Om 
personen inte kan känna meningsfullhet kan den heller inte känna begriplighet eller 
hanterbarhet (Antonowsky 2005, 47-50). En viktig uppgift för sjuksköterskor är att 
uppmuntra, inge hopp och motivera personer. Meningsfullhet kan då skapas genom 
att utgå från varje enskild individ och deras friskfaktorer (Langius-Eklöf och 
Sundberg 2014, 62). Vi tänker att inge en person hopp kan göra att den känner en 
ökad meningsfullhet till livet. Carson och Mitchell (1998) menar att i samband med 
lättnad och tröst kunde en känsla av hopp infinna sig. Att stärka personers hopp 
beskriver (Edey et al. 2016) att det kan ge en positiv inverkan på personernas 
välbefinnande och förhållande till deras smärta.  
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En annan konsekvens av smärtan var utvecklingen av depression och ångest. Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2006) visar hur en samsjuklighet finns 
mellan smärta och depression, där de menar att depression ofta uppkommer till följd 
av smärta. Detta redovisas även i Gureje et al. (1998) studie där de förklarar att det 
finns en högre benägenhet för personer som lider av långvarig smärta att drabbas av 
depression och ångest som kan ge en negativ inverkan på livskvalitén och hälsan, 
detta styrks också i Fenwick, Chaboyer och St John (2012) och Henne, Morrissey och 
Conlons (2015) studier. Känslor som ilska, frustration och irritabilitet styrks i 
Allcock, Elkan och Williams (2007) studie där de även uttryckte känslor som 
bristande kontroll, skam och rädsla på grund av sin smärtproblematik. 
 
I litteraturstudiens resultat framkom det också att social tillbakadragenhet var en 
gemensam faktor. Detta skulle också kunna ses som en psykisk påfrestning i relation 
till deras upplevda hälsa. I studien av Henne, Morrissey och Conlon (2015) tydliggörs 
det att personer som lider av långvarig smärta upplever svårigheter i sin relation med 
sin partner, familj och vänner. De beskrev ett samband mellan smärtans intensitet 
och avståndstagandet till människor runt om kring dem. Orsaken till 
tillbakadragenhet beskrevs Henne, Morrissey och Conlon (2015) som att den uppkom 
på grund av att andra människor inte förstod sig på individernas smärtproblematik. 
Detta framkom även i litteraturstudiens resultat. Fenwick, Chaboyer och St John 
(2012) beskriver istället att deltagarna upplevde att familjemedlemmar tröttnat på 
dem och deras smärta och därav tog avstånd. De betonar även hur relationerna 
gentemot nära och kära upplevdes som ansträngande.  
 
I litteraturstudiens resultat uttrycktes det även att personer som lider av långvarig 
smärta upplevde en misstro från sin omgivning och inom sjukvården. Misstron från 
sjukvården är något som flera studier tar upp där dåligt bemötande (Hansson et al. 
2011; Nilsen & Anderssen 2014) och bristande intresse till patienterna uttrycktes 
(Hansson et al. 2011). Bemötandet av personalen upplevdes som kränkande och 
nedsättande och de hade en arrogant och ifrågasättande attityd. Känslor av att bli 
missförstådd, inte bli tagen på allvar och bli ifrågasatt ledde till besvikelse, frustration 
och förödmjukelse (Hansson et al. 2011). Fenwick, Chaboyer och St John (2012) 
beskriver att det mest påtagliga i relationsbrister var den icke existerande relationen 
gentemot vårdpersonal där de uttryckte att de blev dömda och stämplade som 
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hypokondriker och inte fick någon stöttning alls i deras upplevelser. Kränkande 
upplevelser inom vården styrks även i SBU:s rapport (2006) där man menar att 
kontakten till patienten då försvåras och kan ha en negativ inverkan på fortsatta 
insatser.  
 
I sjuksköterskans ansvar ingår det att identifiera, bedöma, vidta åtgärder samt 
utvärdera och följa upp smärtan (Berntzen, Danielsen och Almås 2011, 352). Hansson 
et al. (2011) poängterar att trots detta beskrev deltagarna hur de upplevde att de inte 
fick möjlighet att skatta sin smärta, hur personalen ofta missuppfattade 
smärtintensiteten och tolkade den felaktigt. Det infann sig även en rädsla vid 
skattandet av sin smärta, att skatta smärtan för lågt och därmed inte få den 
smärtlindring de kände att de behövde (Hansson et al. 2011). SBU:s (2006) rapport 
visar att patienter med långvarig smärta är en grupp som riskerar att bli 
diskriminerade och nedprioriterad av olika skäl. Läkarnas rädsla om att patienterna 
ska bli missbrukare av morfinpreparat gör att de blir återhållsamma med att skriva ut 
det, vilket gör att patienterna kanske inte får den smärtlindring de behöver (SBU 
2006). En annan syn på detta är att denna patientgrupp har en stor mängd läkemedel 
och enligt Longo, Volkow och McLellan (2016) så utvecklas nästan oundvikligen 
tolerans och fysiskt beroende vid upprepad administrering av någon opioid.  
 
Richardson, Adams och Poole (2006) beskriver att sjuksköterskor har den längsta 
kontakten med patienter och har därför en viktig roll i mötet och behandling. Med 
hjälp av god kommunikations förmåga, aktivt lyssnande och uppvisande av empati 
kan patientens intryck av vården förbättras. Hansson et al. (2011) beskriver hur 
bemötandet kunde göras mer positivt för personer som lever med långvarig smärta 
och ge en inverkan på uppfattningen av vården. Att personalen ställde frågor och 
lyssnade ingav en möjlighet till att förklara sin situation, sitt välmående och hur 
behandlingen fortlöpte. Det upplevdes därav som att personalen förstod, att man blev 
tagen på allvar och inte ifrågasattes, varken psykiskt eller fysiskt (Hansson et al. 
2011). Antonowsky (2005, 50-53) menar att genom begriplighet förstår en person sin 
situation som lättare och upplevs då ha högre KASAM. Känslan av sammanhang är 
även kopplat till omgivningen. Vi ser detta som ett verktyg till att hjälpa personer 
som lider av långvarig smärta, där en högre känsla av sammanhang kan uppnås om 
någon visar förståelse och tror på deras smärta. Langius-Eklöf och Sundberg (2014, 
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61) beskriver att begriplighet även kan formas genom att ge information som är tydlig 
och innehållsrik, där kunskap förmedlas och att kommunikationen ska vara öppen 
och ärlig. 
 
Begreppet hälsa är ett komplext område, med många olika innebörder och olika 
synsätt. WHO definierar hälsa som: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välmående, inte bara frånvaro av sjukdom eller fysisk svaghet” (WHO). Vi 
upplever att alla dessa delar blir påverkade hos personer som lider av långvarig 
smärta. Antonowsky (2005, 50-53) förtydligar hur en människa som ser samband i 
sitt liv upplever sig ha en ökad meningsfullhet till livet och att det är de som upplever 
sig ha god hälsa. Studien av Laursen et al. (2005) beskriver att självuppskattad hälsa 
var försämrad vid långvarig smärta. Fortsättningsvis skriver Gureje et al. (1998) att 
personer som lider av långvarig smärta visade högre upplevelse av ohälsa än personer 
som inte led av detta problem.   
 
I de studier som ingick i denna litteraturstudie var kvinnorna överrepresenterade. I 
SBU:s rapport (2006) visar det att det finns en högre prevalens för kvinnor att 
drabbas av långvarig smärta än män. Detta styrks även i Tsang et al. (2008 ) studie. 
Studien som Jonsdottir et al. (2014) utförde visade att smärtans oönskade påverkan 
på livet inte skiljde sig avsevärt när det gällde ålder, kön och utbildning. Enligt SBU 
(2006) har invandrare en högre förekomst av smärttillstånd där man menar att det 
kan bero på att de utsatts för större exponering av kända riskfaktorer för smärta, men 
också mindre möjlighet av att få och söka vård.  
 

Metoddiskussion 
Denna studie syftade till att beskriva erfarenheter att leva med långvarig smärta. 
Genom att göra en systematisk sökning av artiklar eller rapporter av redan befintlig 
forskning skapar denna litteraturstudie en översikt inom kunskapsområdet (Friberg 
2012, 133-134). Valet att göra en litteraturstudie kring långvarig smärta ansåg vi som 
relevant då en redan befintlig forskningsbredd finns inom området. Vi utgick från 
vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats eftersom studiens syfte var att få 
fördjupning av en persons levda erfarenheter som uppmärksammas lättare med hjälp 
av en kvalitativ forskning (Friberg 2012, 121). 
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Artikelsökningen utfördes i två olika databaser, CinAhl och PubMed som båda 
inriktas till omvårdnadsforskning. De sökord som användes valdes utifrån det 
efterfrågade syftet (Henricsson 2012, 473) och formulerades på engelska i olika 
kombinationer där flera ord med samma betydelse eftersträvades. Utifrån de 
inkluderade artiklarnas ämnesord användes även andra kombinationer av ämnesord. 
Även en manuell sökning gjordes, då referenslistan i artiklar studerades för att finna 
andra relevanta artiklar som belyste liknande problem. En till databas skulle kunnat 
användas för att göra sökningen bredare, även stärka trovärdigheten ytterligare då en 
ökad chans till fler relevanta artiklar kunde hittats (Henricsson 2012, 473). 
                                              
Smärta är ett område där det finns mycket forskat kring, därav sattes tidsaspekten till 
2000-2016. De artiklar som inkluderades var åtta stycken med sammanlagt 90 
personer som beskriver deras erfarenheter av att leva med långvarig smärta. 
Artiklarna som sammanfattades i det färdiga resultatet hade en variation i 
publikationsland, de som inkluderades var artiklar från Finland, England, Danmark, 
USA, Australien. Dock kunde inga skillnader urskiljas i resultatet beroende på 
geografiska orsaker då det rapporterade liknande erfarenheter. Författarna valde 
studier som inkluderade erfarenheter hos både män och kvinnor, dock bestod 
majoriteten av kvinnor i alla studier och en artikel inkluderades med enbart kvinnliga 
deltagare.  
 
Friberg (2012, 134) beskriver att vid en litteratur studie finns det en risk att 
författarna gör selektivt urval, med det menas att författarna inkluderar studier där 
de egna ställningstagandet lyfts. Därför är det viktigt att vara medveten om detta 
innan en litteraturstudie påbörjas, och att ha ett kritiskt öga under urvalsprocessen, 
detta har vi försökt att eftersträva. Dock inkluderades två artiklar som publicerats 
utifrån en och samma studie och av samma författare. Dock beskrevs det att studiens 
resultat presenterades i olika artiklar och därav kändes det relevant att inkludera den 
andra artikeln även för denna litteraturstudie då resultatet blev mer tydligt. Vi har 
även inkluderat en artikel med endast en författare och Henricsson (2012, 474) 
benämner att det är då önskvärt att titta på om det framkommit att studien kritiskt 
granskats av andra. Artikeln hade granskats av andra kollegor. De artiklar som 
inkluderades i resultatet var alla skrivna på engelska. Detta kan ha medfört att vi 
översatt och tolkat artiklarnas resultatet fel. 
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Under arbetes gång har vi försökt att vara medveten om vår egna förförståelse. Då vi 
båda varit ute på praktik och arbetat inom vården har vi båda varit i kontakt med 
personer som lider av långvarig smärta. Denna förförståelse har diskuterats 
sinsemellan innan arbetets början för att det inte skulle påverka data- och 
analysarbetet och resultatet. Detta skriver Henricson (2012, 474) kan öka arbetets 
pålitlighet. Vi har även haft seminarier där klasskamrater läst delar i arbetet och 
diskuterat det i en grupp. 
 

Forskningsetisk diskussion 
Forskningsetik används för att värna om och försvara människors grundläggande 
värde och rättigheter. Etiska överväganden beaktas innan och under genomförandet 
vid ett vetenskapligt arbete (Kjellström 2012, 70). Då denna litteraturöversikt inte 
utförde några egna intervjuer med deltagarna har inte ett etiskt tillstånd varit 
nödvändigt. De artiklar som inkluderats i studien har fått etiskt godkännande eller 
redovisat etiska överväganden.  
 

Konklusion 
Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheter av långvarig smärta är subjektiv, 
men har många likheter. Smärtan påverkar hela individen, både i en fysisk 
begränsning i livet men också psykisk påfrestning där smärtan uttrycktes som olika 
känslor och var den mest påtagliga konsekvensen. Till följd av smärtan anpassades 
livet och påverkade relationer och roller, där tillbakadragenhet och isolering blev 
konsekvenserna. Ständiga förklaringar om sin smärtproblematik ledde till känslor av 
att vara misstrodd av omgivningen och sjukvården. I mötet med personer med 
långvarig smärta har sjuksköterskan en viktig roll. Vi anser att långvarig smärta är ett 
hälsoproblem. I arbetet att förstå dessa personers svårigheter är det därför viktigt att 
tro och bekräfta deras smärtupplevelse, visa förståelse och lyssna. Vi anser att det 
finns en brist i kunskap angående smärtupplevelser och ny forskning borde tillämpas 
för att erbjuda dessa patienter bättre omvårdnad och kartläggning i deras hälsa då 
detta problem omfattar hela personen.   
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genom ”Giorgi’s four phase 
metod” som är en analys i 4 
delar.  
Etiskt godkänd.  

Resultatet presenterades i en 
huvudkategori; ”the dominance of 
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vilka konsekvenser 
de har i praktiken. 
 

Deltagarna som ingick i 
studien bestod av 5 stycken 
Irländska personer, 4 
kvinnor och en man. De 
kontaktades via en 
smärtklinik och alla 
besvärades av långvarig 
smärta. Smärtan hade varat 
mellan 4-12 år.  
 

Djupgående lätt strukturerade 
intervjuer som fokuserade på 
hur smärtan påverkade det 
dagliga livet. Intervjuerna 
spelades in och varade mellan 
90-120 minuter. Etiskt 
godkänd.  
 

Resultaten som framkom i artikel 
bestod av  3 diskurser. En 
Moralisk, där deltagarnas 
upplevelser av sin smärta 
påverkades i utförandet av 
aktiviteter och att uppfylla sociala 
roller utan att vara belastande. 
En diskurs om en personlig 
tragedi, som beskriver de 
negativa konsekvenserna med 
långvarig smärta, där fysisk, 
känslomässig, ekonomiska och 
framtidsutsikter inkluderas. Även 
en biomedicinsk diskurs 
diskuterades där deltagarna 
beskrev erfarenheter inom 
vården.   

Medel 
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Liossi, C.  
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“A longitudial study 
of patients´ 
experiences of 
chronic low back pain 
using interpretative 
phenomenological 
analysis: changes 
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Syftet med studien 
var att öka 
förståelsen om att 
leva med långvarig 
smärta. Fokus för 
studien var att 
undersöka 
deltagarnas 
erfarenheter under 
specifika 
tidpunkter. 

Deltagarna rekryterades från 
en smärtklinik i södra 
England där alla hade 
ospecifik ländryggssmärta 
som varat mellan 4-23 år. 20 
deltagare förfrågades varav 
8 stycken deltog i den här 
studien.  

Denna artikel presenterar 
resultat från en trefas- 
longitudinellt 
forskningsprojekt. Kvalitativ 
studie med djupgående-
semistrukturerade intervjuer. 
Deltagarna blev intervjuade 3 
gånger under en tidsaspekt på 
2 år, Intervjuerna hölls i 
deltagarnas hem och till hjälp 
hade intervjuaren en 
halvstrukturerad intervju 
guide. Varje intervju spelades 
in varade mellan 60-90 
minuter (med ungefär ett års 
mellanrum.) Datan 
transkriberades och 
analyserades därefter med 
hjälp av en guide där 
kategorier och subkategorier 
framställdes. Etiskt godkänd. 
 

Fyra överordnade teman och 
deras underordnade teman 
presenterades under två 
huvudrubriker där skillnader från 
intervju ett jämfördes. Smärtans 
negativa påverkan på det dagliga 
livet och hur deltagarna lärde sig 
hantera smärtan.  
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Thomas, S.  
 
2000  
USA 
 

”A phenomenologic 
study of chronic 
pain” 
 

Syftet med studien 
var att få en 
djupare förståelse 
för hur det är att 
leva med långvarig 
smärta.  

Deltagarna rekryterades 
genom en tidningsartikel. 
13 stycken deltog varav 9 
var kvinnor och 4 var män 
med ett åldersspann på 27-
79. Smärtan hade varat 
mellan 7 månader till 41 år 
där ryggsmärta var den mest 
dominerande.  

Kvalitativ studie med 
deskriptiv fenomenologiska 
intervjuer. Intervjuerna var 
djupgående med öppna frågor 
som spelades in och varade 
mellan 60-90 minuter som 
sedan transkriberades. Datan 
analyserades med hjälp av en 
procedur där texten lästes 
noga och diskuterades 
tillsammans med en 
forskargrupp där teman och 
sub-teman framställdes.  
 

Resultatet presenterades genom 
3 rubriker; “den förändrade, 
motsträviga kroppen”, 
“separation från andra 
människor” och “stunder av 
existentiell kris och tankar på 
döden” med tillhörande 
underrubriker. Deltagare ansåg 
att deras livsvärld inte var 
densamma och deras frihet blivit 
begränsad.  
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White, S. & 
Seibold, C.  
 
2008 
Australien  
 

”Walk a mile in my 
shoes: an auto-
ethnographic study” 

Syftet med studien 
var att ge en ökad 
förståelse för hur 
verkligheten ser ut 
för personer som 
lever med 
långvarig, icke-
malign smärta.  

Deltagarna rekryterades ur 
författarens vänkrets med 
personer som led av 
långvarig, icke-malign 
smärta som varat minst 6 
månader. 5 kvinnor deltog 
med ett åldersspann på 32-
44 år. 

Autoetnografisk design 
användes där forskaren 
inkluderar sina egna minnen 
och erfarenheter inom ämnet. 
Intervjuerna hade öppna 
frågor, där deltagarna fick 
berätta sin egna historia. De 
spelades in och var över 2 h 
långa. En tematisk analys av 
datan gjordes där även 
författarens berättelse 
granskades och som sedan 
resulterade i olika teman. 
Etiskt godkänd.  
 

Resultatet presenterades i form 
av ett brev som en av deltagarna 
skrivit där läsaren får en inblick i 
hur smärtan påverkade hennes 
liv. Hur det dagliga livet 
präglades av mediciner, misstro 
från andra, förluster av 
relationer, roller och kontroll då 
smärtan ständigt var närvarande.  
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