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Sammanfattning Ryggsmärta,	  främst	  i	  ländryggen,	  drabbar	  så	  mycket	  som	  80	  
procent	  av	  Sveriges	  befolkning	  och	  flera	  av	  dem	  lider	  av	  
bestående	  besvär.	  Smärta	  är	  ett	  komplext	  och	  subjektivt	  
fenomen	  och	  det	  kan	  därför	  vara	  en	  utmaning	  för	  
sjuksköterskor	  att	  ge	  en	  god	  vård	  till	  patienter	  med	  
långvarig	  ryggsmärta.	  Sjuksköterskor	  behöver	  inte	  bara	  ha	  
god	  kunskap	  om	  hur	  smärta	  kan	  lindras	  utan	  även	  kunskap	  
om	  hur	  långvarig	  ryggsmärta	  kan	  upplevas	  i	  det	  dagliga	  
livet.	  Syftet	  var	  därför	  att	  belysa	  upplevelser	  av	  att	  leva	  
med	  långvarig	  ryggsmärta.	  En	  systematisk	  litteraturstudie	  
genomfördes	  och	  resulterade	  i	  elva	  vetenskapliga	  artiklar.	  
Resultatet	  utmynnade	  i	  fyra	  kategorier.	  Smärtan	  var	  
oförutsägbar	  och	  svår	  att	  acceptera	  vilket	  i	  sin	  tur	  gjorde	  
den	  svår	  att	  hantera.	  Smärtan	  gav	  även	  en	  förändrad	  syn	  på	  
jaget,	  vilket	  upplevdes	  bli	  tudelat.	  Upplevelsen	  av	  smärtan	  
innebar	  slutligen	  en	  förändrad	  vardag	  och	  förändrade	  
sociala	  relationer.	  Resultatet	  visar	  att	  långvarig	  ryggsmärta	  
måste	  ses	  ur	  ett	  biopsykosocialt	  perspektiv	  för	  att	  förstås.	  
Detta	  synsätt	  är	  därför	  viktigt	  för	  sjuksköterskor	  att	  bära	  
med	  sig	  i	  omvårdnaden	  av	  patienter	  med	  långvarig	  
ryggsmärta.	  Fler	  kvalitativa	  studier	  om	  upplevelser	  av	  
långvarig	  ryggsmärta	  behöver	  göras	  som	  berör	  den	  svenska	  
befolkningen.	  
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Abstract Back	  pain,	  especially	  low	  back	  pain,	  affects	  as	  much	  as	  80	  
percent	  of	  the	  Swedish	  population	  and	  a	  number	  of	  those	  
are	  suffering	  from	  chronic	  symptoms.	  Pain	  is	  a	  complex	  and	  
subjective	  phenomenon	  and	  therefore	  it	  may	  be	  a	  
challenge	  for	  nurses	  to	  provide	  a	  good	  care	  to	  patients	  with	  
chronic	  back	  pain.	  Nurses	  do	  not	  only	  need	  a	  good	  
knowledge	  of	  how	  pain	  can	  be	  relieved,	  but	  also	  a	  
knowledge	  about	  how	  chronic	  back	  pain	  can	  be	  
experienced	  in	  daily	  life.	  The	  aim	  was	  to	  highlight	  
experiences	  of	  living	  with	  chronic	  back	  pain.	  A	  systematic	  
literature	  review	  was	  conducted	  and	  resulted	  in	  eleven	  
scientific	  articles.	  The	  analysis	  resulted	  in	  four	  categories.	  
The	  pain	  was	  unpredictable	  and	  hard	  to	  accept,	  which	  
made	  it	  difficult	  to	  handle.	  The	  pain	  also	  resulted	  in	  a	  
changed	  view	  of	  the	  self,	  perceived	  the	  self	  as	  being	  
separated.	  Finally	  the	  experience	  of	  pain	  meant	  a	  changed	  
daily	  life	  and	  changing	  in	  social	  relationships.	  The	  results	  
showed	  that	  chronic	  back	  pain	  must	  be	  viewed	  from	  a	  
biopsychosocial	  perspective	  to	  be	  understood.	  This	  
approach	  is	  important	  for	  nurses	  to	  have	  in	  the	  care	  of	  
patients	  with	  chronic	  back	  pain.	  There	  is	  a	  need	  for	  more	  
qualitative	  studies	  about	  experiences	  of	  chronic	  back	  pain,	  
based	  on	  the	  Swedish	  population.	  
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Inledning 
Över	  1	  260	  000	  personer	  i	  Sverige	  lider	  av	  långvariga	  smärtproblem	  (Statens	  
beredning	  för	  medicinsk	  utvärdering	  [SBU],	  2006).	  Ryggsmärta,	  främst	  i	  ländryggen,	  
drabbar	  så	  många	  som	  80	  procent	  av	  befolkningen	  någon	  gång	  i	  livet	  och	  av	  dessa	  
lider	  flera	  av	  långvariga	  besvär	  (SBU,	  2000).	  Förutom	  att	  smärtan	  påverkar	  personen	  
själv	  berör	  det	  även	  samhället	  i	  stort.	  Samhällskostnaderna	  i	  Sverige,	  för	  ryggsmärta,	  
beräknas	  vara	  så	  mycket	  som	  29,4	  miljarder	  kronor.	  Sjukskrivningar	  står	  då	  för	  en	  
stor	  del	  av	  kostnaderna	  eftersom	  smärtan	  oftast	  leder	  till	  någon	  form	  av	  fysisk	  
funktionsnedsättning.	  Smärta	  är	  en	  grundläggande	  funktion	  hos	  människan,	  dock	  har	  
synen	  på	  smärta	  varierat	  allteftersom	  forskningen	  gått	  framåt	  (SBU,	  2000).	  Dagens	  
forskning,	  om	  långvarig	  ryggsmärta,	  belyser	  främst	  hantering	  och	  
behandlingsmetoder	  av	  tillståndet.	  Smärta	  som	  fenomen	  betraktas	  numera	  främst	  
som	  komplex	  och	  multidimensionell,	  där	  biologiska,	  psykologiska	  och	  sociala	  
aspekter	  inverkar	  (Linton,	  2013).	  	  

Vanligtvis	  tillfrisknar	  personer	  från	  sin	  smärta	  men	  när	  den	  övergår	  till	  att	  bli	  
långvarig	  kan	  det	  innebära	  livsomställande	  förändringar	  (Magnusson	  &	  Mannheimer,	  
2008).	  Orsaken	  till	  långvarig	  ryggsmärta	  kan	  vara	  svår	  att	  finna	  vilket	  innebär	  att	  
personerna	  får	  leva	  i	  ovisshet.	  Smärta	  som	  upplevelse	  kan	  bara	  göra	  sig	  känd	  genom	  
att	  den	  kommuniceras	  och	  beskrivs	  (Rivano,	  2010;	  SBU,	  2006).	  Det	  är	  således	  en	  
subjektiv	  händelse	  och	  den	  beskrivning	  som	  ges	  bör	  därför	  accepteras	  av	  andra.	  
Ifrågasättande	  av	  långvarig	  smärta	  inom	  vården	  visar	  till	  bristande	  kunskaper	  och	  ett	  
kränkande	  förhållningssätt	  gentemot	  patienterna	  (SBU,	  2006).	  Det	  i	  sin	  tur	  försvårar	  
kontakten	  och	  omsorgen	  av	  patienten.	  Ökad	  kunskap	  om	  upplevelser	  av	  långvarig	  
ryggsmärta	  behövs	  därför	  hos	  bland	  annat	  sjuksköterskor	  för	  att	  kunna	  säkerställa	  
en	  god	  omvårdnad	  (Jakobsson,	  2007).	  

Bakgrund 

Smärta 
Smärta	  är	  en	  naturlig	  upplevelse	  som	  vi	  har	  med	  oss	  sedan	  födseln	  (Walker,	  2008).	  
Det	  är	  även	  något	  som	  alla	  människor	  har	  problem	  med	  någon	  gång	  i	  livet	  (SBU,	  
2000).	  Ryggsmärta	  kan	  vara	  ett	  sådant	  exempel.	  Smärta	  i	  sig	  är	  ett	  komplext	  och	  
svårförstått	  fenomen	  (Garland,	  2012).	  Enligt	  International	  Association	  for	  the	  Study	  
of	  Pain	  [IASP]	  definieras	  smärta	  som	  ”An	  unpleasant	  sensory	  and	  emotional	  
experience	  associated	  with	  actual	  or	  potential	  tissue	  damage,	  or	  described	  in	  terms	  
of	  such	  damage.”	  (IASP,	  2011).	  
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Genom	  historien	  har	  smärta	  setts	  ur	  olika	  perspektiv	  (Linton,	  2013;	  Moayedi	  &	  Davis,	  
2013).	  Inom	  olika	  kulturer	  har	  smärta	  bland	  annat	  kopplats	  samman	  med	  straff	  och	  
lidande,	  orsakat	  av	  synd	  och	  dåligt	  beteende	  (Linton,	  2013).	  Smärta	  har	  även	  setts	  
som	  en	  prövning	  för	  att	  nå	  en	  högre	  religiös	  status.	  Läkekonstens	  fader,	  Hippokrates,	  
såg	  istället	  smärta	  som	  en	  obalans	  i	  de	  vitala	  kroppsvätskorna.	  Aristoteles	  trodde	  att	  
onda	  andar	  tog	  kroppen	  i	  besittning	  och	  att	  smärtperceptionen	  kom	  från	  hjärtat	  
(Gatchel,	  Bo	  Peng,	  Fuchs,	  Peters	  &	  Turk,	  2007;	  Währborg,	  2001).	  På	  1600-‐talet	  valde	  
istället	  filosofen	  Descartes	  att	  se	  människan	  som	  en	  mekanisk	  kropp	  med	  en	  
förnuftig	  själ	  (Linton,	  2013;	  Moayedi	  et	  al.,	  2013).	  Smärta,	  orsakad	  av	  en	  mekanisk	  
skada,	  förklarades	  vara	  andar	  som	  vandrade	  upp	  till	  hjärnan	  via	  kanaler	  i	  kroppen.	  
Descartes	  hade	  en	  mekanisk	  och	  dualistisk	  syn	  på	  smärtan	  och	  än	  idag	  lever	  delar	  av	  
detta	  perspektiv	  kvar.	  Efter	  Descartes	  valde	  vetenskapen	  att	  dela	  upp	  smärta	  som	  
antingen	  fysisk	  eller	  enbart	  psykisk,	  ett	  synsätt	  som	  följde	  med	  in	  på	  1900-‐talet	  
(Linton,	  2013).	  Det	  influerade	  även	  läkarkårens	  syn	  på	  smärta	  som	  då	  ansåg	  att	  
smärta,	  orsakad	  av	  fysisk	  skada,	  skulle	  behandlas	  med	  fysiska	  metoder.	  	  

Idag	  ses	  istället	  smärtperceptionen	  främst	  ur	  ett	  biopsykosocialt	  perspektiv	  vilket	  
innefattar	  biologiska,	  psykologiska	  (kognitiva,	  emotionella	  och	  beteenderiktade)	  och	  
sociala	  aspekter	  där	  fokus	  främst	  ligger	  på	  psykologiska	  processer	  (Engel,	  1977;	  
Garland,	  2012;	  Gatchel	  et	  al.,	  2007;	  Linton	  &	  Shaw,	  2011).	  Den	  biologiska	  aspekten	  
innefattar	  hur	  hjärnan	  reagerar	  på	  nociceptivt	  stimuli	  i	  en	  miljö	  där	  smärta	  ses	  som	  
en	  stressor	  (Garland,	  2012;	  Linton,	  2013).	  Vidare	  belyser	  det	  kognitiva	  perspektivet	  
hur	  tankemönster	  och	  förväntningar	  är	  viktiga	  för	  hur	  smärtan	  upplevs.	  Emotionella	  
reaktioner	  involveras	  även	  i	  smärtupplevelsen	  då	  smärta	  kan	  skapa	  affekter	  såsom	  
oro,	  rädsla,	  nedstämdhet	  och	  ångest.	  Den	  beteenderiktade	  aspekten	  ser	  till	  vad	  vi	  
gör,	  tänker	  och	  känner	  och	  förklarar	  de	  handlingar	  som	  utförs	  för	  att	  kontrollera	  
smärta	  eller	  berätta	  om	  den	  för	  andra	  (Linton,	  2013).	  Slutligen	  påverkas	  upplevelsen	  
av	  sociala	  och	  kulturella	  aspekter	  i	  relation	  till	  kontext,	  familj,	  kön	  och	  genus.	  Sociala	  
och	  kulturella	  aspekter	  utgör	  även	  grunden	  för	  hur	  människan	  reagerar	  på	  smärta	  
(Linton,	  2013).	  

I	  smärtperceptionen	  ingår	  uppmärksamheten	  av	  smärtstimuli	  (Haegerstam,	  2010;	  
Jakobsson,	  2007;	  Linton	  et	  al.,	  2011;	  SBU,	  2000).	  Smärta	  har	  en	  grundläggande	  
funktion	  hos	  människan	  att	  fungera	  som	  en	  varningssignal	  vid	  fara	  och	  hot	  och	  
kräver	  därför	  uppmärksamhet	  vid	  olika	  situationer.	  Smärta	  som	  stimuli	  är	  därmed	  
överordnad	  andra	  stimuli	  (Linton,	  2013).	  Intensiteten	  och	  karaktären	  hos	  smärtan	  
påverkar	  även	  uppmärksamheten.	  I	  sin	  tur	  påverkar	  uppmärksamheten	  och	  
durationen	  av	  smärtan	  hur	  den	  upplevs.	  Det	  grundas	  i	  att	  smärta	  som	  uppkommer	  
periodvis	  skiljer	  sig	  från	  ihållande	  smärta.	  När	  uppmärksamheten	  väl	  har	  riktats	  mot	  
smärtan,	  motiverar	  det	  till	  ett	  beteende	  hos	  personen	  att	  agera	  (Linton	  et	  al.,	  2011).	  
Vanligtvis	  är	  smärtsystemet	  högt	  utvecklat	  och	  plastiskt	  vilket	  innebär	  att	  det	  vid	  
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fortsatt	  smärta	  förändras	  för	  att	  minska	  känsligheten	  för	  smärtstimuli	  (Linton,	  2013).	  
När	  detta	  inte	  sker	  utvecklas	  en	  långvarig	  smärtproblematik.	  

Långvarig smärta 
Uppkomsten	  av	  långvarig	  smärta	  kan	  förstås	  som	  en	  utvecklingsprocess	  (Gatchel	  et	  
al.,	  2007;	  Gerdle	  &	  Gullacksen,	  2007;	  Linton,	  2013).	  Även	  denna	  process	  kan	  ses	  ur	  
ett	  biopsykosocialt	  perspektiv	  där	  biologiska,	  psykologiska	  och	  sociala	  aspekter	  
driver	  utvecklingen	  mot	  en	  långvarig	  smärtproblematik.	  Processen	  innebär	  att	  det	  
sker	  händelser	  som	  framkallar	  förändringar	  i	  uppfattningar	  och	  beteenden	  kring	  
smärtan	  (Linton	  et	  al.,	  2011).	  Ur	  ett	  biologiskt	  perspektiv	  kan	  långvarig	  smärta	  
förklaras	  som	  att	  nervsystemet	  sensitiseras	  över	  tid	  (Garland,	  2012;	  Jakobsson,	  
2007;	  Linton,	  2013).	  I	  nervsystemet	  sker	  då	  grundläggande	  förändringar	  vilket	  
resulterar	  i	  att	  mindre	  stimulering	  krävs	  för	  att	  väcka	  smärtperceptionen.	  Människan	  
har	  även	  ett	  smärtminne	  där	  endast	  ett	  tillfälle	  av	  smärta	  räcker	  för	  att	  det	  alltid	  ska	  
finnas	  kvar	  som	  ett	  minne	  (Linton	  et	  al.,	  2011).	  Smärta	  av	  återkommande	  natur	  
medför	  därför	  till	  fler	  tillfällen	  för	  lärande.	  Av	  lärandet	  hanterar	  då	  personen	  
liknande	  smärtor	  genom	  uthärdande,	  undvikande	  eller	  konkurrerande	  vanor	  (Linton,	  
2013).	  Fortlöper	  denna	  process	  kan	  det	  bli	  allt	  svårare	  att	  stoppa	  smärtans	  
utveckling	  och	  en	  långvarig	  smärtproblematik	  utvecklas.	  Aspekternas	  inverkan	  i	  
processen	  skiljer	  sig	  dock	  mellan	  individer,	  vilket	  är	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  
(Apkarian,	  Baliki	  &	  Geha,	  2009).	  

Långvarig	  smärta	  benämns	  även	  som	  kronisk	  smärta,	  dock	  är	  det	  bra	  att	  ha	  i	  åtanke	  
att	  denna	  definition	  anses	  ha	  en	  alltför	  negativ	  innebörd	  (Jakobsson,	  2007;	  SBU,	  
2006).	  Ordet	  kroniskt	  kan	  upplevas	  relatera	  till	  livslångt	  och	  obotligt	  lidande,	  därför	  
rekommenderas	  istället	  termen	  långvarig	  smärta.	  Vidare	  definierar	  IASP	  långvarig	  
smärta	  som	  ”pain	  without	  apparent	  biological	  value	  that	  has	  persisted	  beyond	  the	  
normal	  tissue	  healing	  time	  (usually	  taken	  to	  be	  3	  months)”	  (IASP,	  2003).	  SBU	  (2000)	  
väljer	  också	  att	  definiera	  långvarig	  smärta	  som	  smärta	  med	  en	  duration	  över	  tre	  
månader.	  

Att förstå patienter med långvarig ryggsmärta 
Svensk	  sjuksköterskeförening	  [SSF]	  (2008)	  hänvisar	  till	  att	  ”Sjuksköterskans	  fyra	  
grundläggande	  ansvarsområden	  är:	  att	  främja	  hälsa,	  att	  förebygga	  sjukdom,	  att	  
återställa	  hälsa	  samt	  att	  lindra	  lidande.”	  (s.3).	  Ett	  centralt	  mål	  som	  finns	  inom	  vården	  
är	  att	  lindra	  smärta	  (Linton,	  2013).	  Långvarig	  smärta	  kan	  ses	  som	  ett	  lidande	  då	  
smärta	  oftast	  förknippas	  med	  negativa	  emotioner	  (Garland,	  2012;	  Linton,	  2013;	  
Magnusson	  &	  Mannheimer,	  2008;	  SBU,	  2000).	  Lidande	  infinner	  sig	  i	  situationer	  där	  
kränkning,	  hot	  eller	  förlust	  av	  kontroll	  upplevs	  (SSF,	  2010).	  Själva	  upplevelsen	  av	  
lidande	  påverkas	  i	  sin	  tur	  av	  den	  meningsfullhet	  situationen	  tillskrivs.	  Benner	  och	  
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Wrubel	  (1989)	  skriver	  utifrån	  sin	  omsorgsteori	  att	  personer	  upplever	  lidande,	  
sjukdom,	  meningsfullhet	  och	  glädje	  utifrån	  människans	  förhållningssätt	  till	  
omvärlden	  vilket	  kan	  ses	  ur	  ett	  omsorgsperspektiv.	  Omsorg	  är	  då	  det	  som	  gör	  att	  
människor	  upplever	  något	  som	  meningsfullt,	  det	  vill	  säga	  att	  bry	  sig	  om	  både	  
händelser,	  event	  och	  föremål	  i	  det	  dagliga	  livet.	  Det	  avgör	  även	  vad	  som	  upplevs	  
som	  stressande	  och	  hur	  det	  i	  sin	  tur	  hanteras.	  Omsorg	  ses	  därför	  skapa	  en	  sårbarhet	  
hos	  människor	  i	  relation	  till	  hälsa,	  sjukdom,	  stress	  och	  bemästrande.	  

När	  en	  person	  känner	  smärta	  eller	  är	  ledsen	  kan	  även	  hoppet	  påverkas	  negativt	  (SSF,	  
2010).	  Närvaro	  av	  hopp	  är	  en	  viktig	  förutsättning	  för	  att	  uppleva	  hälsa,	  detta	  då	  
hoppet	  påverkar	  föreställningen	  om	  framtiden	  och	  tilltron	  att	  en	  morgondag	  
kommer	  (Davidson,	  Dracup,	  Philips,	  Daly	  &	  Padilla,	  2007;	  SSF,	  2010).	  Hoppet	  kan	  i	  sig	  
ses	  som	  en	  drivkraft	  för	  kommande	  möjligheter	  och	  skapar	  en	  meningsfullhet	  i	  
vardagen	  (SSF,	  2010).	  Benner	  (1993)	  skriver	  om	  att	  en	  läkande	  relation	  måste	  finnas	  
mellan	  sjuksköterska	  och	  patient	  där	  relationen	  skapas	  utifrån	  tre	  steg.	  
Sjuksköterskan	  skall	  då	  först	  försöka	  väcka	  hopp	  både	  hos	  sig	  själv	  och	  hos	  
patienten,	  sedan	  försöka	  få	  båda	  att	  komma	  till	  insikt	  om	  smärtan	  och	  slutligen	  
hjälpa	  patienten	  att	  ta	  emot	  socialt,	  emotionellt	  och	  andligt	  stöd.	  SBU	  (2006)	  visar	  
dock	  att	  hälso-‐	  och	  sjukvårdspersonalens	  uppfattning	  om	  smärta	  kan	  skilja	  sig	  åt	  i	  
jämförelse	  med	  patientens,	  särskilt	  i	  de	  fall	  där	  diagnosen	  är	  oklar.	  När	  den	  direkta	  
orsaken	  inte	  är	  känd	  innebär	  det	  att	  personalen	  måste	  skifta	  från	  ett	  orsak-‐verkan-‐
perspektiv	  till	  att	  enbart	  förlita	  sig	  på	  det	  subjektiva.	  Det	  i	  sin	  tur	  kan	  skapa	  
missförstånd	  och	  besvikelse	  i	  relationen	  mellan	  sjuksköterska	  och	  patient	  och	  även	  
innebära	  en	  minskad	  följsamhet	  till	  behandling	  (SBU,	  2006).	  

Problemformulering 
Det	  kan	  vara	  en	  utmaning	  att	  ge	  patienter	  med	  långvarig	  ryggsmärta	  en	  god	  vård	  då	  
smärta	  är	  ett	  komplext	  fenomen.	  I	  omvårdnaden	  av	  patienter	  behöver	  
sjuksköterskor	  inte	  bara	  en	  god	  kunskap	  om	  hur	  smärta	  kan	  lindras	  utan	  även	  hur	  
långvarig	  ryggsmärta	  kan	  upplevas	  i	  det	  dagliga	  livet.	  

Syfte 
Syftet	  var	  att	  belysa	  upplevelser	  av	  att	  leva	  med	  långvarig	  ryggsmärta.	  

Metod 
En	  systematisk	  litteraturstudie	  genomfördes,	  enligt	  Rosén	  (2012),	  för	  att	  erhålla	  en	  
djupare	  förståelse	  inom	  det	  valda	  området	  utifrån	  granskning	  av	  litteratur	  och	  
vetenskapliga	  artiklar. 
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Datainsamling 
En	  osystematisk	  sökning	  genomfördes	  först	  för	  att	  få	  en	  insyn	  i	  det	  valda	  
forskningsområdet	  (Rosén,	  2012).	  Därefter	  utfördes	  en	  systematisk	  litteratursökning	  
i	  databaserna	  Cinahl,	  PubMed	  och	  PsycInfo.	  Databaserna	  innehåller	  
omvårdnadsforskning	  av	  vetenskaplig	  kvalitet	  och	  bedömdes	  vara	  lämpliga	  utifrån	  
valt	  syfte	  och	  problemformulering.	  De	  sökord	  som	  användes	  var	  back	  pain	  
(ryggsmärta),	  low	  back	  pain	  (ländryggssmärta),	  experience	  (upplevelse),	  perception	  
(uppfattning),	  emotions	  (känslor),	  quality	  of	  life	  (livskvalité),	  life	  style	  (livsstil)	  och	  
qualitative	  (kvalitativ)	  då	  de	  föreföll	  mest	  relevanta	  till	  litteraturstudiens	  syfte	  och	  
problemformulering.	  De	  sökord	  som	  användes	  redovisas	  i	  bilaga	  A.	  Sökorden	  
förekom	  till	  största	  del	  som	  deskriptorer	  i	  databasernas	  terminologi	  i	  form	  av	  Cinahl	  
Headings,	  Medical	  Subject	  Headings	  [MeSH]	  i	  PubMed	  och	  Thesaurus	  i	  PsycInfo.	  
Boolesk	  sökoperator	  AND	  och	  OR	  användes	  för	  att	  urskilja	  samband	  mellan	  sökorden	  
(Karlsson,	  2012).	  Väsentliga	  sökordskombinationer	  för	  resultatets	  artiklar,	  utifrån	  
vardera	  databas,	  redovisas	  i	  bilaga	  B.	  De	  sökordskombinationer	  som	  inte	  resulterade	  
i	  relevanta	  träffar	  presenteras	  inte	  i	  bilaga	  B.	  Inom	  parantes	  med	  asterix	  (*)	  
redovisas	  tidigare	  lästa	  abstract	  som	  är	  återkommande	  i	  de	  olika	  sökningarna.	  

För	  att	  finna	  relevanta	  artiklar	  till	  resultatet	  användes	  specifika	  urvalskriterier	  i	  form	  
av	  inklusions-‐	  och	  exklusionskriterier	  (Rosén,	  2012).	  Inklusionkriterier	  för	  möjliga	  
artiklar	  var	  långvarig	  benign	  ryggsmärta	  (tre	  månader	  eller	  längre),	  män	  och	  kvinnor	  
äldre	  än	  18	  år,	  research	  article	  och	  artiklar	  skrivna	  på	  engelska	  mellan	  åren	  2004-‐
2014.	  Exklusionskriterier	  var	  artiklar	  med	  fokus	  på	  en	  specifik	  orsak	  till	  smärtan,	  
specifik	  medicinsk	  inriktning,	  specifika	  copingstrategier	  eller	  terapibehandling	  och	  
närståendes	  perspektiv.	  Vid	  sökningarna	  valdes	  det	  att	  inte	  inkludera	  sökoperaton	  
NOT	  i	  kombination	  med	  ovan	  nämnda	  exklusionskriterier	  då	  det	  troligtvis	  hade	  
exkluderat	  för	  många	  relevanta	  artiklar	  till	  resultatet.	  

Artikelsökning Cinahl 

Cinahl	  var	  den	  databas	  som	  användes	  först	  för	  artikelsökning.	  Sökorden	  back	  pain,	  
low	  back	  pain,	  emotions,	  quality	  of	  life	  och	  life	  style	  användes	  och	  fanns	  som	  Major	  
Headings	  [MH].	  Sökorden	  experience	  och	  perception	  användes	  även	  men	  fanns	  inte	  
som	  Cinahl	  Headings	  och	  söktes	  därför	  i	  fritext.	  Experience	  och	  perception	  
trunkerades	  med	  en	  asterix	  för	  att	  inkludera	  olika	  böjningsformer	  av	  orden.	  Emotion	  
söktes	  som	  explode	  (+)	  för	  att	  inkludera	  alla	  möjliga	  känslotillstånd.	  Sökorden	  
redovisas	  i	  bilaga	  A.	  I	  sökningarna	  gjordes	  begränsningar	  genom	  att	  välja	  abstract	  
available,	  english	  language,	  research	  article,	  peer	  reviewed	  och	  mellan	  åren	  2004-‐
2014.	  I	  första	  sökningen	  användes	  kombinationen	  [MH]	  Back	  Pain	  AND	  experience*	  
vilket	  gav	  126	  träffar.	  Vid	  andra	  sökningen	  kombinerades	  [MH]	  Low	  Back	  Pain	  AND	  
experience*	  och	  resulterade	  i	  305	  träffar.	  Sökordskombinationer	  som	  gav	  relevanta	  
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träffar	  presenteras	  i	  bilaga	  B.	  Ytterligare	  sökningar	  gjordes	  på	  kombinationerna	  [MH]	  
back	  pain	  AND	  perception*,	  [MH]	  Low	  Back	  Pain	  AND	  perception*,	  [MH]	  Back	  Pain	  
OR	  [MH]	  Low	  Back	  Pain	  AND	  [MH]	  Emotions	  +,	  [MH]	  Back	  Pain	  OR	  [MH]	  Low	  Back	  
Pain	  AND	  [MH]	  Quality	  of	  Life	  och	  [MH]	  Back	  Pain	  OR	  [MH]	  Low	  Back	  Pain	  AND	  [MH]	  
Life	  Style.	  De	  sökningarna	  gav	  tillsammans	  inga	  nya	  relevanta	  artiklar	  för	  studien	  och	  
redovisas	  därför	  inte	  vidare.	  

Artikelsökning PubMed 

Efter	  Cinahl	  övergick	  sökningarna	  i	  databasen	  PubMed.	  I	  databasen	  användes	  
sökorden	  back	  pain,	  low	  back	  pain,	  emotions,	  quality	  of	  life	  och	  life	  style	  som	  
Medical	  Subject	  Headings	  [MeSH].	  Sökorden	  experience,	  perception	  och	  qualitative	  
användes	  men	  fanns	  inte	  som	  [MeSH]	  och	  söktes	  därför	  i	  fritext.	  Experience	  och	  
perception	  trunkerades	  även	  med	  en	  asterix.	  Qualitative	  som	  sökord	  användes	  för	  
att	  begränsa	  sökningarna	  till	  artiklar	  med	  kvalitativ	  inriktning	  (se	  bilaga	  A).	  Human,	  
10	  years,	  english,	  abstract	  available	  användes	  i	  samtliga	  sökningar	  för	  ytterligare	  
begränsningar.	  Kombinationen	  Back	  pain	  [MeSH]	  OR	  Low	  Back	  Pain	  [MeSH]	  AND	  
experience*	  gav	  88	  träffar	  och	  var	  den	  enda	  sökningen	  i	  databasen	  som	  var	  relevant	  
för	  studien	  (se	  bilaga	  B).	  Grundkombinationen	  Back	  pain	  [MeSH]	  OR	  Low	  Back	  Pain	  
[MeSH]	  AND	  qualitative	  kombinerades	  med	  AND	  och	  antingen	  perception*,	  
Emotions	  [MeSH],	  Quality	  of	  Life	  [MeSH]	  och	  Life	  Style	  [MeSH].	  De	  gav	  dock	  inga	  nya	  
relevanta	  artiklar	  för	  studien	  och	  kombinationerna	  redovisas	  därför	  inte	  vidare.	  

Artikelsökning PsycInfo 

Den	  sista	  sökningen	  genomfördes	  i	  databasen	  PsycInfo.	  Sökorden	  som	  användes	  och	  
som	  fanns	  i	  Thesaurus	  Subjects	  [SU.EXACT]	  var	  back	  pain,	  emotions,	  quality	  of	  life	  
och	  lifestyle.	  I	  Thesaurus	  fanns	  inte	  low	  back	  pain	  och	  därför	  användes	  bara	  sökordet	  
back	  pain.	  Sökorden	  experience	  och	  perception	  fanns	  ej	  som	  SU.EXACT	  utan	  söktes	  
istället	  som	  fritext	  tillsammans	  med	  asterix	  (se	  bilaga	  A).	  Sökningarna	  begränsades	  
med	  human,	  peer	  reviewed,	  english,	  qualitative	  study	  och	  tidsperioden	  2004-‐2014.	  
Kombinationen	  [SU.EXACT]	  Back	  Pain	  AND	  experience*	  gav	  52	  träffar	  och	  var	  den	  
enda	  sökningen	  som	  var	  relevant	  för	  studien	  i	  denna	  databas	  (se	  bilaga	  B).	  
[SU.EXACT]	  Back	  Pain	  kombinerades	  även	  med	  AND	  och	  antingen	  perception*,	  
[SU.EXACT]	  Emotions,	  [SU.EXACT]	  Quality	  of	  Life,	  [SU.EXACT]	  Lifestyle.	  Inga	  av	  
träffarna	  var	  relevanta	  för	  studien	  och	  redovisas	  därför	  inte	  vidare.	  

Sammanfattning 

Totalt	  genererade	  sökningarna	  571	  träffar	  (se	  bilaga	  B).	  Vid	  varje	  sökning	  gjordes	  en	  
sållning	  genom	  att	  artiklarnas	  titel	  och	  abstrakt	  lästes	  i	  relation	  till	  syftet	  (Rosén,	  
2012).	  Sållningen	  gjordes	  även	  efter	  inklusions-‐	  och	  exklusionskriterier.	  Det	  
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genererade	  i	  att	  61	  abstract	  lästes	  och	  av	  dessa	  bedömdes	  20	  artiklar	  kunna	  gå	  
vidare	  från	  urval	  1	  (se	  bilaga	  B).	  Samtliga	  artiklar	  hade	  en	  kvalitativ	  ansats.	  Därefter	  
genomfördes	  urval	  2	  genom	  att	  artiklarna	  lästes	  i	  fulltext	  både	  enskilt	  och	  
gemensamt.	  Nio	  artiklar	  exkluderades	  då	  de	  inte	  sågs	  som	  relevanta	  för	  studien.	  Inga	  
artiklar	  från	  databasen	  PsycInfo	  gick	  då	  vidare.	  De	  elva	  artiklar	  som	  kvarstod,	  
genomgick	  individuella	  granskningar	  utifrån	  Willman,	  Stoltz	  och	  Bahtsevanis	  
bedömningsprotokoll	  för	  att	  se	  artiklarnas	  vetenskapliga	  kvalité	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  
2011).	  Granskningsmallar	  är	  något	  som	  används	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  stödja	  den	  
systematiska	  kvalitetsgranskningen	  (Rosén,	  2012).	  Utifrån	  vald	  bedömningsmall	  
erhålls	  en	  procentsats,	  vilken	  indelas	  i	  grad	  I-‐III	  (60-‐100%),	  där	  grad	  I	  anses	  vara	  
artiklar	  av	  högst	  kvalité	  (80-‐100%).	  Nio	  artiklar	  klassificerades	  till	  grad	  I	  och	  två	  
artiklar	  till	  grad	  II.	  De	  elva	  artiklar	  som	  gick	  vidare	  från	  urval	  2	  användes	  därför	  i	  
resultatet.	  Artiklarnas	  resultat	  tillsammans	  med	  kvalitétsgraden	  ansågs	  vara	  
relevanta	  för	  studiens	  syfte.	  

Databearbetning 
Innan	  databearbetningen	  påbörjades	  diskuterades	  förförståelsen	  inom	  ämnet	  för	  att	  
medvetandegöra	  eventuella	  tankar	  som	  kunde	  påverka	  objektiviteten	  i	  
resultattolkningen.	  De	  11	  artiklarna	  som	  valdes	  ut	  till	  resultatdelen	  lästes	  först	  
igenom	  enskilt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  erhålla	  en	  uppfattning	  om	  artiklarnas	  innehåll.	  
Därefter	  lästes	  artiklarna	  gemensamt	  en	  gång	  och	  diskuterades	  tills	  konsensus	  
uppnåtts	  gällande	  deras	  resultat.	  Samtidigt	  som	  genomgång	  och	  diskussion	  gjordes	  
översattes	  och	  sammanfattades	  artiklarnas	  resultatdel	  till	  svenska.	  Detta	  ansågs	  göra	  
det	  lättare	  att	  urskilja	  meningsenheter	  och	  koder	  i	  den	  fortsatta	  databearbetningen	  
som	  gjordes	  gemensamt.	  Förutom	  resultatsammanfattningar	  skrevs	  det	  även	  
slutsatser	  av	  artiklarna,	  vilka	  redovisas	  i	  bilaga	  C.	  När	  sammanfattningarna	  av	  
resultaten	  var	  klara	  jämfördes	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  texterna	  utifrån	  
meningsenheter	  (Forsberg	  &	  Wengström,	  2013).	  De	  meningsenheter	  som	  uppkom	  
grupperades	  då	  i	  olika	  grupper	  vilka	  i	  sin	  tur	  kodades.	  Koder	  med	  snarlik	  innebörd	  
kondenserades	  slutligen	  till	  kategorierna:	  Smärtan	  var	  oförutsägbar	  och	  svår	  att	  
acceptera,	  förändrad	  syn	  på	  jaget,	  förändrad	  vardag	  och	  förändrade	  sociala	  
relationer.	  Kategoriernas	  innehåll	  jämfördes	  sedan	  med	  artiklarnas	  resultat	  för	  att	  
reducera	  risken	  för	  feltolkning.	  

Resultat 

Smärtan var oförutsägbar och svår att acceptera 
Smärtan	  upplevdes	  vara	  oförutsägbar	  och	  var	  det	  som	  främst	  påverkade	  personerna	  
(Corbett,	  Foster	  &	  Nio	  Ong,	  2007;	  Crowe,	  Whitehead,	  Gagan,	  Baxter,	  Pankhurst	  &	  
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Valledor,	  2010).	  Det	  i	  sin	  tur	  påverkade	  livsstilen,	  beteendet	  och	  självbilden.	  
Oförutsägbarheten	  yttrade	  sig	  genom	  att	  inte	  veta	  vilka	  aktiviteter	  som	  påverkade	  
smärtan,	  vad	  orsaken	  till	  smärtan	  var	  och	  att	  inte	  kunna	  kontrollera	  den.	  Det	  
skapade	  en	  upplevelse	  av	  frustration	  och	  en	  balansgång	  mellan	  hopp	  och	  förtvivlan	  
(Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Walker,	  Soafer	  &	  Holloway,	  2006).	  Oförutsägbarheten	  i	  
smärtan	  påverkade	  även	  framtidstron	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Satink,	  Winding	  &	  
Jonsson,	  2004;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Framtiden	  ansågs	  vara	  svår	  att	  föreställa	  sig	  då	  
personerna	  inte	  visste	  hur	  smärtproblematiken	  skulle	  utvecklas	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  
Satink	  et	  al.,	  2004).	  Långsiktiga	  planer	  gjordes	  därför	  inte	  utan	  istället	  levde	  
personerna	  mer	  från	  dag	  till	  dag	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Hade	  
personerna	  fått	  uppleva	  smärtfria	  perioder	  upplevde	  de	  sig	  dock	  se	  fler	  möjligheter	  
inför	  framtiden	  och	  ett	  större	  uttalat	  hopp	  (Snelgrove,	  Edwards	  &	  Liossi,	  2013).	  

Allteftersom	  smärtproblematiken	  fortlöpte	  insåg	  personerna	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  
acceptera	  och	  skapa	  en	  relation	  till	  den	  oförutsägbara	  smärtan	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  
Satink	  et	  al.,	  2004).	  En	  acceptans	  för	  smärtan	  upplevdes	  dock	  vara	  svår	  att	  få	  när	  en	  
diagnos	  på	  smärtan	  inte	  kunde	  ställas	  (Corbett	  et	  al.,	  2007).	  Det	  i	  sin	  tur	  gjorde	  det	  
svårt	  att	  hantera	  smärtan	  och	  anpassa	  livsstilen.	  När	  en	  diagnos	  inte	  kunde	  ställas	  
uttryckte	  personerna	  att	  det	  resulterade	  i	  en	  känsla	  av	  misstro	  mot	  sjukvården.	  För	  
att	  känna	  hopp	  i	  situationen	  antog	  personerna	  därför	  att	  det	  trots	  allt	  fanns	  en	  orsak	  
till	  smärtans	  uppkomst	  även	  om	  sjukvården	  inte	  hade	  funnit	  den.	  Vidare	  upplevdes	  
sjukvården	  ge	  dåliga	  förhoppningar	  om	  framtiden.	  Kunde	  däremot	  en	  diagnos	  
fastställas	  fanns	  det	  förväntningar	  på	  att	  smärtan	  gick	  att	  behandla,	  vilket	  ansågs	  
hoppfullt	  (Corbett	  et	  al.,	  2007).	  Snelgrove	  et	  al.	  (2013)	  hänvisade	  dock	  till	  att	  det	  inte	  
fanns	  något	  förtroende	  för	  medicinska	  behandlingar,	  även	  om	  personerna	  hade	  en	  
biomedicinsk	  syn	  på	  smärtan.	  Smärtans	  oförutsägbarhet	  påverkade	  också	  
användandet	  av	  mediciner	  då	  det	  fanns	  en	  rädsla	  för	  smärtgenombrott	  vid	  uppehåll	  i	  
medicineringen	  (Lin,	  O’Sullivan,	  Mak,	  Toussaint	  &	  Straker,	  2012).	  

Förändrad syn på jaget 
Smärtans	  natur	  i	  form	  av	  att	  påverka	  fysiskt	  och	  sensoriskt	  var	  det	  som	  upplevdes	  
skapa	  en	  förkroppsligad	  medvetenhet	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  Osborn	  &	  Smith,	  2006;	  
Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  Ryggfunktionen	  som	  tidigare	  tagits	  för	  givet	  
uppmärksammades	  mer	  frekvent	  efter	  smärtproblematikens	  uppkomst	  och	  
medförde	  att	  fokus	  låg	  mer	  på	  en	  inre	  kroppsmedvetenhet.	  De	  kroppsdelar	  som	  
fungerade	  normalt	  lades	  det	  däremot	  inte	  någon	  större	  vikt	  vid	  (Osborn	  et	  al.,	  2006).	  
Alla	  hade	  heller	  inte	  samma	  upplevelse	  av	  att	  smärtan	  var	  kopplad	  till	  ryggen	  utan	  
vissa	  upplevde	  istället	  att	  den	  existerade	  i	  hela	  kroppen.	  Förändrad	  
kroppsmedvetenhet	  innebar	  även	  en	  känsla	  av	  maktlöshet.	  De	  smärtsamma	  
kroppsdelarna	  beskrevs	  vidare	  som	  främmande	  och	  hanterades	  genom	  att	  skapa	  en	  
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dualism	  mellan	  kroppen	  och	  självet	  eller	  som	  ett	  delat	  jag	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  
Osborn	  et	  al.,	  2006;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  

Jaget	  skiljdes	  även	  åt	  i	  förhållande	  till	  före	  och	  efter	  smärtans	  uppkomst	  (Crowe	  et	  
al.,	  2010;	  Osborn	  et	  al.,	  2006;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Det	  gamla	  
jaget	  och	  identiteten	  sågs	  då	  vara	  något	  som	  gått	  förlorat	  och	  en	  önskan	  fanns	  om	  
att	  få	  återgå	  till	  sitt	  forna	  jag.	  En	  känsla	  av	  att	  vara	  äldre	  än	  de	  faktiskt	  var	  uttrycktes	  
som	  exempel	  (Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  Efter	  en	  längre	  tid	  av	  smärta	  upplevde	  
personerna	  sig	  observera	  sitt	  liv	  utifrån	  istället	  för	  att	  själva	  delta	  i	  det.	  De	  som	  hade	  
erfarit	  smärtfria	  perioder	  upplevde	  dock	  ha	  återskapat	  en	  kontakt	  med	  sitt	  inre	  jag.	  

Förändrad vardag 
Förlust	  av	  fysisk	  funktion	  och	  en	  fysisk	  begränsning	  upplevdes	  i	  samband	  med	  
smärtan	  (De	  Souza	  &	  Frank,	  2007;	  Lin	  et	  al.,	  2012;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Aktiviteter	  
som	  bland	  annat	  egenvård,	  hushållsarbete,	  arbete	  och	  fritid	  var	  det	  som	  påverkades	  
i	  olika	  grad.	  De	  begränsningar	  som	  upplevdes	  vid	  aktivitet	  skapade	  i	  sin	  tur	  en	  
frustration	  och	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  beroende	  av	  andra	  (De	  Souza	  et	  al.,	  2007;	  Lin	  et	  
al.,	  2012).	  Genom	  att	  vara	  aktiv	  fanns	  det	  ett	  hopp	  och	  en	  tro	  om	  att	  smärtan	  gick	  
att	  övervinna	  (Satink	  et	  al.,	  2004).	  Desto	  längre	  tiden	  gick	  ju	  mer	  insåg	  de	  sig	  ha	  en	  
vilja	  till	  att	  acceptera	  smärtans	  begränsningar	  vid	  rörelse.	  Det	  skedde	  därför	  en	  
förändring	  i	  hur	  personerna	  prioriterade	  sina	  aktiviteter.	  Istället	  för	  att	  göra	  
aktiviteter	  för	  att	  behaga	  andra	  valde	  personerna	  att	  göra	  det	  som	  de	  själva	  ville	  
göra.	  En	  ökad	  kroppsmedvetenhet	  resulterade	  även	  i	  att	  kroppsrörelser	  anpassades	  
för	  att	  undvika	  att	  provocera	  fram	  smärta	  vid	  aktivitet	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  Snelgrove	  
et	  al.,	  2013).	  Snelgrove	  et	  al.	  (2013)	  belyste	  att	  en	  sådan	  enkel	  sak	  som	  att	  sätta	  sig	  
ner	  krävde	  strategier.	  Aktivitet	  kunde	  dock	  i	  sig	  vara	  en	  strategi	  för	  att	  hantera	  
smärtan	  (Raak	  &	  Wahren,	  2006).	  

Arbetet	  var	  en	  aktivitet	  som	  ansågs	  skapa	  stora	  bekymmer	  hos	  många	  (Corbett	  et	  
al.,	  2007;	  Lin	  et	  al.,	  2012;	  Raak	  et	  al.,	  2006;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Det	  kunde	  skapa	  
känslor	  av	  att	  vara	  fången	  i	  en	  situation,	  med	  få	  möjligheter	  att	  hantera	  och	  
kontrollera	  smärtan	  (Raak	  et	  al.,	  2006).	  I	  arbeten	  där	  kontroll	  kunde	  tas	  blev	  smärtan	  
istället	  hanterbar,	  vilket	  resulterade	  i	  en	  känsla	  av	  frihet.	  Personerna	  uttryckte	  också	  
ett	  starkt	  behov	  av	  att	  få	  arbeta	  vilket	  stod	  emot	  den	  syn	  samhället	  hade	  om	  att	  de	  
bara	  ville	  ha	  bidrag	  (Holloway,	  Sofaer-‐Bennett	  &	  Walker,	  2007;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  
Förlust	  av	  arbetet	  på	  grund	  av	  nedsatt	  funktionsförmåga	  skapade	  efterföljande	  
ekonomiska	  bekymmer	  och	  resulterade	  i	  känslor	  som	  osäkerhet,	  stress	  och	  minskat	  
hopp	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  De	  Souza	  &	  Frank,	  2011;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  

Smärtan	  kunde	  även	  innebära	  en	  sömnproblematik	  (De	  Souza	  et	  al.,	  2007;	  Raak	  et	  
al.,	  2006;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Problemet	  var	  då	  att	  vissa	  
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sovpositioner	  var	  smärtsamma	  eller	  att	  smärtan	  ledde	  till	  ett	  frekvent	  uppvaknande	  
(De	  Souza	  et	  al.,	  2007).	  Vila	  kunde	  också	  vara	  något	  som	  minskade	  smärtan.	  En	  del	  
personer	  upplevde	  även	  att	  pausa	  i	  aktiviteter	  var	  en	  viktig	  strategi	  för	  att	  hantera	  
smärtan	  (Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  

Förändrade sociala relationer 
Stöd	  från	  familj,	  vänner	  och	  kollegor	  ansågs	  vara	  viktigt	  för	  upplevelsen	  av	  smärta	  
(De	  Souza	  et	  al.,	  2011).	  Det	  var	  dock	  inte	  alla	  som	  upplevde	  sig	  vilja	  dela	  sin	  smärta	  
med	  andra.	  Personerna	  upplevde	  att	  en	  fysisk	  och	  emotionell	  börda	  lades	  på	  
familjen	  vilket	  skapade	  en	  oro	  och	  känsla	  av	  hjälplöshet	  (De	  Souza	  et	  al.,	  2011;	  Lin	  et	  
al.,	  2012;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Det	  uttrycktes	  även	  en	  rädsla	  
för	  att	  förlora	  sitt	  äktenskap	  och	  sin	  familj	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  
Personerna	  upplevde	  sig	  nämligen	  svika	  sin	  familj	  då	  de	  inte	  kunde	  fullfölja	  sin	  roll	  
som	  förälder	  eller	  partner	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  De	  Souza	  et	  al,	  2011;	  Lin	  et	  al.,	  2012;	  
Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Kvinnorna	  uttryckte	  en	  oro	  över	  att	  inte	  
kunna	  ta	  hand	  om	  hushållet	  medan	  männen	  oroade	  sig	  över	  att	  inte	  kunna	  försörja	  
familjen	  (Lin	  et	  al.,	  2012;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  Förutom	  finansiella	  bekymmer	  blev	  
relationerna	  lidande	  av	  irritation,	  humörsvängningar,	  distansering	  och	  en	  minskad	  
tillit	  och	  intimitet	  till	  partnern	  (Walker	  et	  al.,	  2006).	  Relationen	  till	  barn	  och	  barnbarn	  
påverkades	  även	  av	  smärtan	  (De	  Souza	  et	  al,	  2011).	  Yngre	  barn	  upplevdes	  vara	  mer	  
oroade,	  upprörda	  och	  oförstående	  för	  förälderns	  smärta	  medan	  äldre	  barn	  fick	  axla	  
en	  större	  börda	  med	  en	  minskad	  självständighet	  som	  följd.	  

I	  början	  av	  smärtproblematiken	  försökte	  personerna	  leva	  normalt	  för	  att	  inte	  förlora	  
sitt	  sociala	  liv	  (Holloway	  et	  al.,	  2007;	  Satink	  et	  al.,	  2004;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  En	  fasad	  
visades	  då	  upp	  mot	  omgivningen	  för	  att	  ge	  en	  illusion	  av	  att	  allt	  var	  bra.	  Det	  sociala	  
livet	  reducerades	  dock	  allteftersom	  smärtproblematiken	  pågick,	  vilket	  orsakades	  av	  
den	  sociala	  avskärmning	  som	  användes	  för	  att	  försöka	  få	  kontroll	  över	  smärtan	  
(Satink	  et	  al.,	  2004;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Minskat	  deltagande	  i	  
sociala	  aktiviteter	  upplevdes	  i	  sin	  tur	  skapa	  en	  emotionell	  smärta	  (Satink	  et	  al.,	  
2004).	  Pendling	  mellan	  hopp	  och	  förtvivlan	  uttrycktes	  även	  i	  hanteringen	  av	  de	  
sociala	  relationerna	  (Corbett	  et	  al.,	  2007).	  När	  personerna	  började	  välja	  sina	  sociala	  
stunder	  upplevde	  de	  sig	  svika	  sina	  närstående	  (Satink	  et	  al.,	  2004).	  Försöken	  till	  att	  
kontrollera	  smärtan	  upplevdes	  i	  de	  flesta	  fall	  misslyckas	  (Satink	  et	  al.,	  2004;	  
Snelgrove	  et	  al.,	  2013).	  

Ryggsmärtan	  innebar	  även	  en	  upplevelse	  av	  att	  bli	  stigmatiserad	  i	  samhället,	  vilket	  
skapade	  ett	  lidande	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  Holloway	  et	  al.,	  2007;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  
Det	  skapade	  också	  en	  rädsla	  för	  att	  inte	  bli	  betrodd	  och	  att	  ses	  som	  fånig	  då	  smärtan	  
inte	  gick	  att	  bevisa	  för	  omgivningen	  (Holloway	  et	  al.,	  2007;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  När	  
andra	  inte	  tog	  smärtan	  på	  allvar	  uppkom	  känslor	  av	  ilska	  (Lin	  et	  al.,	  2012).	  
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Stigmatiseringen	  påverkade	  även	  kommunikationen	  med	  familj	  och	  vänner	  
(Holloway	  et	  al.,	  2007).	  Arbetsgivare	  och	  kollegor	  visade	  sig	  i	  sin	  tur	  vara	  
osympatiska	  i	  frågan	  och	  hade	  en	  undvikande	  attityd.	  I	  sjukvården	  upplevdes	  
misstron	  genom	  deras	  bemötande	  i	  form	  av	  negativa	  attityder,	  brist	  på	  sympati	  och	  
ett	  minskat	  intresse	  att	  ta	  sig	  an	  dessa	  fall	  (Holloway	  et	  al.,	  2007).	  

Diskussion 

Metoddiskussion 
I	  studien	  användes	  flera	  databaser	  vilket	  stärker	  studiens	  validitet	  (Henricson,	  2012).	  
Vidare	  innehåller	  databaserna	  Cinahl,	  PubMed	  och	  PsycInfo	  omvårdnadsforskning	  av	  
vetenskaplig	  kvalitet	  (Karlsson,	  2012).	  Cinahl	  och	  PubMed	  valdes	  för	  att	  de	  
innehåller	  vetenskapliga	  artiklar	  inom	  området	  omvårdnad.	  PsycInfo	  bedömdes	  vara	  
relevant	  då	  den	  innehåller	  vetenskapliga	  artiklar	  inom	  områdena	  
beteendevetenskap	  och	  psykologi.	  Valda	  databaser	  kan	  således	  ses	  stärka	  validiteten	  
för	  studien.	  Validiteten	  styrks	  även	  av	  att	  det	  genomfördes	  både	  en	  osystematisk	  
och	  systematisk	  litteratursökning.	  

Sökorden	  som	  användes	  vid	  datainsamlingen	  ansågs	  vara	  relevanta	  för	  syftet	  och	  
valdes	  ut	  med	  stöd	  från	  Termer	  för	  ”Upplevelser”	  och	  ”Bemötande”	  (Karolinska	  
Institutet,	  u.å.).	  Det	  är	  en	  sammanställning	  av	  vanligt	  förekommande	  och	  relevanta	  
termer	  gällande	  upplevelser	  och	  bemötande	  vid	  databassökningar.	  De	  sökord	  som	  
användes	  i	  studien	  var	  till	  störst	  del	  ämnesord	  i	  databaserna	  (se	  bilaga	  A).	  Det	  kan	  
därför	  ses	  som	  en	  styrka	  för	  studien	  att	  sökorden	  är	  allmänt	  vedertagna.	  Sökordet	  
chronic	  pain	  (långvarig	  smärta)	  övervägdes	  att	  ta	  med	  men	  begränsningen	  blev	  då	  
för	  stor	  sett	  till	  antalet	  kvalitativa	  artiklar.	  Ordet	  valdes	  därför	  att	  inte	  inkluderas	  i	  
sökningarna.	  Sökordet	  qualitative	  valdes	  att	  sökas	  som	  fritext	  i	  PubMed	  för	  att	  
begränsa	  sökningarna	  ytterligare.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet	  för	  studien	  då	  
möjliga	  kvalitativa	  artiklar	  som	  inte	  innehöll	  ordet	  qualitative	  exkluderades.	  I	  Cinahl	  
valdes	  inte	  denna	  begränsning	  då	  det	  inte	  förekom	  lika	  stort	  antal	  träffar.	  

Sökningarna	  i	  databaserna	  resulterade	  i	  ett	  stort	  antal	  träffar,	  där	  flera	  inte	  tycktes	  
svara	  an	  på	  syftet.	  Det	  kan	  därför	  ses	  som	  en	  svaghet	  att	  alla	  exklusions-‐	  och	  
inklusionskriterier	  inte	  använts	  i	  databassökningarna	  utan	  att	  de	  istället	  gjordes	  
genom	  en	  manuell	  sållning.	  Den	  manuella	  sållningen	  kan	  ha	  gjort	  att	  artiklar	  som	  
valdes	  bort	  enbart	  efter	  deras	  titel	  ändå	  kunde	  ha	  varit	  relevanta	  för	  studiens	  syfte.	  I	  
studien	  inkluderades	  enbart	  artiklar	  gjorda	  tio	  år	  bakåt	  i	  tiden.	  Det	  kan	  ses	  som	  en	  
styrka	  då	  samhället	  och	  sjukvården	  förändras	  och	  äldre	  artiklar	  kunde	  ha	  inneburit	  
en	  missvisning.	  Samma	  avgränsning	  kan	  även	  ha	  inneburit	  en	  svaghet	  då	  det	  finns	  en	  
möjlighet	  att	  relevanta	  artiklar	  ändå	  har	  exkluderats.	  	  
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I	  studiens	  resultat	  ingår	  bara	  kvalitativa	  artiklar	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  då	  syftet	  
var	  att	  belysa	  upplevelser	  av	  att	  leva	  med	  långvarig	  ryggsmärta.	  Forsberg	  och	  
Wengström	  (2013)	  belyser	  att	  en	  kvalitativ	  ansats	  hjälper	  till	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  
den	  subjektiva	  upplevelse	  människor	  har	  om	  ett	  fenomen.	  Reliabiliteten	  för	  studien	  
stärktes	  genom	  att	  kvalitetsgranskningen	  av	  artiklarna	  först	  genomfördes	  enskilt	  för	  
att	  sedan	  jämföras	  gemensamt.	  Granskningsprotokollet	  utgjorde	  en	  tydlig	  
bedömningsmall	  för	  indelning	  av	  kvalitétsgrad	  hos	  artiklarna	  vilket	  ökar	  
trovärdigheten	  i	  resultatet.	  Två	  av	  artiklarna	  graderades	  till	  grad	  II	  vilket	  visar	  till	  en	  
lägre	  vetenskaplig	  kvalité.	  De	  fick	  en	  lägre	  grad	  då	  de	  bedömdes	  ha	  ett	  otydligt	  syfte,	  
inte	  redovisat	  bortfall	  och	  hade	  en	  bristande	  diskussion	  av	  egenkritik	  och	  felkällor.	  
Enligt	  Olsson	  och	  Sörensen	  (2011)	  är	  det	  först	  studier	  under	  en	  procentsats	  på	  60	  
procent	  som	  inte	  bedöms	  vara	  rimliga	  att	  inkludera	  i	  resultatet.	  Utvalda	  artiklar	  
bedömdes	  därmed	  vara	  av	  hög	  vetenskaplig	  kvalité	  och	  användes	  därför	  i	  resultatet.	  

En	  viss	  förförståelse	  fanns	  innan	  databearbetningen	  i	  form	  av	  egna	  erfarenheter	  och	  
förutfattade	  meningar	  gällande	  långvarig	  ryggsmärta.	  Förförståelsen	  kan	  ses	  som	  
både	  en	  styrka	  och	  en	  svaghet	  (Henricson,	  2012).	  Styrkan	  låg	  i	  en	  ökad	  
uppmärksamhet	  på	  att	  resultatet	  kunde	  färgas	  och	  svagheten	  i	  att	  det	  ändå	  fanns	  en	  
viss	  förförståelse	  inom	  området.	  Flera	  delar	  i	  databearbetningen	  kan	  även	  ses	  som	  
en	  styrka.	  Detta	  kan	  urskiljas	  i	  den	  enskilda	  och	  gemensamma	  läsning	  som	  gjordes	  av	  
artiklarna,	  vilket	  gav	  en	  vidare	  förståelse	  för	  hur	  artiklarna	  kunde	  tolkas	  och	  på	  så	  
sätt	  minskade	  risken	  för	  ett	  vinklat	  resultat.	  En	  annan	  styrka	  i	  databearbetningen	  var	  
de	  slutliga	  kategoriernas	  jämförelse	  med	  artiklarnas	  resultat,	  vilket	  också	  minskade	  
risken	  för	  ett	  vinklat	  slutresultat.	  

Artiklarna	  som	  valdes	  ut	  till	  resultatet	  var	  gjorda	  i	  Sverige,	  Storbritannien,	  Australien,	  
Nya	  Zeeland	  och	  Nederländerna.	  Överförbarheten	  av	  studien	  kan	  därför	  påverkas	  av	  
de	  eventuella	  kulturskillnader	  som	  finns	  mellan	  länderna.	  Vidare	  skiljer	  sig	  
finansieringen	  i	  sjukvården	  mellan	  länderna,	  vilket	  också	  försvårar	  överförbarheten.	  
SBU	  (2006)	  anser	  dock	  att	  kulturella	  skillnader	  mellan	  Sverige,	  Storbritannien	  och	  
Australien	  inte	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  smärtupplevelsen.	  Studien	  skulle	  
därför	  ändå	  kunna	  vara	  överförbar	  till	  Sverige.	  Slutligen	  kan	  det	  vara	  av	  betydelse	  för	  
studiens	  kvalité	  att	  ingen	  tidigare	  erfarenhet	  fanns	  att	  genomföra	  en	  
kandidatuppsats.	  

Resultatdiskussion 
Smärtan	  upplevdes	  vara	  svår	  att	  kontrollera	  då	  den	  var	  oförutsägbar	  (Corbett	  et	  al,	  
2007;	  Crowe	  et	  al.,	  2010).	  Enligt	  SSF	  (2010)	  uppstår	  det	  ett	  lidande	  när	  situationen	  
inte	  längre	  är	  kontrollerbar.	  En	  av	  vårdens	  huvuduppgifter	  är	  då	  att	  hjälpa	  människor	  
att	  uthärda	  eller	  överleva	  sitt	  lidande	  för	  att	  kunna	  se	  till	  framtiden.	  I	  
sjuksköterskans	  kompetens	  ingår	  det	  att	  främja	  hälsa	  genom	  att	  stödja	  patienter	  
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(Socialstyrelsen,	  2005).	  I	  rollen	  som	  sjuksköterska	  väcker	  det	  ett	  ansvar	  att	  värna	  om	  
och	  respektera	  människors	  sårbarhet	  (SSF,	  2010).	  Vidare	  måste	  sjuksköterskorna	  
kunna	  stödja	  och	  stärka	  upplevelsen	  av	  det	  hopp	  som	  finns	  hos	  patienterna	  och	  på	  
så	  sätt	  lindra	  lidandet.	  Även	  Benner	  (1993)	  belyser	  hopp	  i	  sin	  modell	  för	  att	  nå	  en	  
läkande	  relation	  med	  patienten.	  Upplevelsen	  av	  att	  smärtan	  var	  oförutsägbar	  gjorde	  
även	  att	  personerna	  uttryckte	  svårigheter	  i	  att	  se	  till	  framtiden	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  
Satink,	  2004;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  Sjuksköterskan	  skulle	  kunna	  hjälpa	  patienten	  att	  
se	  till	  framtiden	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  diskrepans	  i	  samtalet	  (Linton,	  2013).	  
Patienten	  ges	  då	  möjlighet	  att	  jämföra	  sin	  situation	  idag	  med	  hur	  en	  önskad	  framtid	  
skulle	  se	  ut.	  En	  sådan	  strategi	  kan	  öka	  patientens	  beslutsamhet	  att	  sätta	  upp	  och	  nå	  
mål	  men	  även	  skapa	  en	  positiv	  stämning	  i	  samtalet.	  Linton	  (2013)	  understryker	  då	  
att	  framtiden	  inte	  bara	  ska	  önskas	  vara	  smärtfri	  utan	  även	  beröra	  andra	  saker	  i	  livet	  
så	  som	  familj,	  arbete	  och	  fritid.	  

Långvarig	  ryggsmärta	  ansågs	  vara	  svår	  att	  acceptera	  när	  den	  inte	  gick	  att	  förstå	  och	  
när	  ingen	  diagnos	  kunde	  förklara	  orsaken	  (Corbett	  et	  al.,	  2007).	  Vikten	  av	  diagnos	  för	  
att	  hantera	  smärtan	  har	  även	  visat	  sig	  i	  annan	  forskning	  (Osborn	  &	  Rodham,	  2010;	  
Serbic	  &	  Pincus,	  2013;	  SBU,	  2006).	  Cullberg	  (2006)	  visar	  i	  sin	  kristeori	  att	  sjukdom	  
och	  plötslig	  invaliditet	  hos	  människor	  kan	  skapa	  en	  krisreaktion	  och	  att	  de	  då	  är	  i	  
behov	  av	  att	  veta	  den	  utlösande	  faktorn	  för	  att	  kunna	  gå	  vidare	  i	  sin	  krishantering.	  
Det	  kan	  således	  förklara	  varför	  många	  personer	  med	  långvarig	  ryggsmärta	  såg	  det	  
som	  viktigt	  att	  få	  en	  diagnos.	  Genom	  Antonovskys	  KASAM-‐teori	  kan	  vårdpersonal	  
även	  få	  en	  vidare	  förståelse	  av	  vad	  som	  gör	  det	  svårt	  att	  acceptera	  den	  långvariga	  
smärtan.	  Hantering	  av	  situationer	  förklaras	  av	  teorin	  vara	  beroende	  av	  hur	  
meningsfull	  situationen	  upplevs	  men	  även	  hur	  begriplig	  den	  är	  för	  personen	  (Kangas	  
Fyhr	  &	  Wilhelmsson,	  2006).	  Utifrån	  teorin	  kan	  det	  förstås	  som	  att	  personerna	  
upplevde	  det	  vara	  meningsfullt	  att	  bli	  fri	  från	  den	  långvariga	  smärtan	  då	  den	  
förändrar	  livet	  och	  upptar	  en	  stor	  del	  av	  medvetandet.	  Det	  som	  då	  gjorde	  smärtan	  
svårhanterlig	  var	  när	  personerna	  inte	  fann	  någon	  mening	  med	  den	  eller	  inte	  fick	  en	  
förklarande	  diagnos.	  Situationen	  upplevdes	  därför	  inte	  vara	  begriplig.	  Benner	  och	  
Wrubel	  (1989)	  talar	  istället	  om	  omsorgens	  förutsättning	  i	  det	  dagliga	  livet	  vilket	  
påverkar	  hur	  meningsfullt	  något	  upplevs	  och	  hur	  det	  hanteras.	  De	  anser	  att	  smärta	  
skapar	  ohälsa	  först	  när	  den	  får	  en	  betydelse	  för	  personen	  och	  har	  avgörande	  
konsekvenser	  i	  livet	  (Kirkevold,	  2000).	  

Allteftersom	  smärtproblematiken	  fortsatte	  insåg	  personerna	  att	  de	  ändå	  var	  tvungna	  
att	  acceptera	  och	  skapa	  en	  relation	  till	  smärtan	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Satink	  et	  al.,	  
2004).	  Detta	  fastställde	  även	  SBU	  (2006)	  i	  sin	  forskning,	  där	  smärtproblematiken	  
resulterade	  i	  en	  påtvingad	  nyorientering	  och	  att	  tidigare	  vanor	  tvingades	  ges	  upp.	  
Det	  är	  därför	  av	  vikt	  i	  omvårdnaden	  att	  ha	  en	  förståelse	  för	  att	  acceptansen	  och	  att	  
den	  nya	  livsstilen	  kan	  vara	  påtvingad	  och	  inte	  självvald.	  Forskning	  har	  under	  de	  
senaste	  åren	  även	  fokuserat	  mer	  på	  hur	  acceptans	  av	  smärtupplevelsen	  kan	  fås,	  
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istället	  för	  att	  fokusera	  på	  hur	  smärta	  reduceras	  (Brattberg,	  2006).	  För	  att	  
sjuksköterskan	  ska	  kunna	  hjälpa	  patienten	  att	  acceptera	  sin	  smärtproblematik	  
behöver	  patientens	  situation	  först	  och	  främst	  förstås	  ur	  ett	  biopsykosocialt	  
perspektiv	  (Linton,	  2013).	  Därefter	  kan	  patientens	  kunskap	  om	  smärta	  ökas	  genom	  
undervisning,	  exempelvis	  i	  smärthanteringskurser	  (Magnusson	  &	  Mannheimer	  
2008).	  

Många	  upplevde	  sig	  även	  ha	  fått	  en	  ny	  och	  förändrad	  identitet	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  
Osborn	  et	  al.,	  2006;	  Snelgrove	  et	  al.,	  2013;	  Walker,	  2006).	  Det	  fanns	  även	  en	  önskan	  
om	  att	  återfå	  sitt	  gamla	  jag.	  I	  en	  studie	  av	  Vroman,	  Warner	  och	  Chamberlain	  (2009)	  
underströks	  det	  att	  upplevelsen	  av	  både	  akut	  och	  långvarig	  ländryggssmärta	  kunde	  
leda	  till	  en	  förlust	  av	  identitet.	  Kangas	  Fyhr	  och	  Wilhelmsson	  (2006)	  betonar	  i	  sin	  tur	  
att	  förändringar	  i	  livet,	  förlorad	  kontroll	  över	  jaget	  och	  att	  inte	  bli	  bekräftad	  påverkar	  
identiteten.	  Sjuksköterskan	  kan	  därför	  ses	  ha	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  stärka	  personens	  
identitet.	  Det	  kan	  göras	  genom	  att	  på	  olika	  sätt	  bekräfta	  personen	  till	  exempel	  att	  få	  
personen	  att	  känna	  sig	  sedd	  genom	  att	  uppmärksamhet	  visas	  till	  problemet	  eller	  att	  
sjuksköterskan	  stannar	  kvar	  i	  samtalet	  vid	  starka	  känslor	  hos	  personen	  (Kangas	  Fyhr	  
&	  Wilhelmsson,	  2006).	  

Smärtan	  upplevdes	  skapa	  stora	  bekymmer	  i	  arbetet	  (Corbett	  et	  al.,	  2007;	  Lin	  et	  al.,	  
2012;	  Raak	  et	  al.,	  2006;	  Walker	  et	  al.,	  2006).	  SBU	  (2000)	  underströk	  i	  sin	  forskning	  att	  
missnöje	  i	  arbetet	  var	  den	  faktor	  som	  främst	  påverkade	  ryggsmärtan.	  De	  talade	  då	  
om	  en	  så	  kallad	  job	  strain,	  vilket	  innebar	  att	  låg	  kontroll	  påverkade	  arbetsförmågan	  
men	  även	  att	  de	  höga	  kraven	  som	  fanns	  på	  personen	  hade	  en	  inverkan	  på	  
ryggsmärtans	  intensitet.	  Detta	  uppmärksammar	  att	  arbetet	  kan	  ses	  som	  en	  viktig	  
faktor	  för	  upplevelsen	  av	  långvarig	  ryggsmärta	  och	  hanteringen	  av	  den.	  Det	  bör	  
därför	  beaktas	  av	  vårdpersonal	  i	  samband	  med	  behandling.	  För	  att	  möjliggöra	  
kontroll	  över	  situationen	  kan	  sjuksköterskan	  tillsammans	  med	  patienten	  arbeta	  med	  
att	  ta	  fram	  gemensamma	  målsättningar	  (Linton,	  2013).	  Det	  underlättar	  samarbetet	  
och	  är	  en	  hjälp	  för	  patienten	  i	  sin	  egenvård.	  Målsättningar	  kan	  då	  vara	  av	  både	  kort-‐	  
och	  långsiktigt	  perspektiv.	  Det	  är	  viktigt	  att	  målen	  fokuserar	  på	  saker	  som	  vill	  uppnås	  
istället	  för	  på	  det	  som	  vill	  undvikas.	  Mål	  som	  att	  bli	  av	  med	  smärta	  eller	  
funktionsnedsättning	  är	  därför	  inte	  fördelaktigt.	  Linton	  (2013)	  hävdar	  vidare	  att	  
sträva	  efter	  att	  uppnå	  något	  vanligtvis	  är	  lättare	  än	  att	  slippa	  något.	  

Upplevelsen	  av	  stigmatisering	  i	  samhället	  och	  att	  inte	  bli	  betrodda	  skapade	  ett	  stort	  
lidande	  (Crowe	  et	  al.,	  2010;	  Holloway	  et	  al.,	  2007;	  Walker	  et	  al,	  2006).	  Några	  
personer	  upplevde	  sig	  även	  bli	  dåligt	  bemötta	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  (Holloway	  et	  
al.,	  2007).	  Det	  kan	  därför	  ses	  vara	  av	  vikt	  att	  vårdpersonalen	  är	  medvetna	  om	  att	  
detta	  synsätt	  finns	  i	  samhället	  såväl	  som	  i	  vården.	  I	  en	  annan	  studie	  av	  Osborn	  et	  al.	  
(2010)	  hänvisades	  det	  dock	  till	  att	  vårdpersonal	  inte	  ansåg	  sig	  ha	  en	  kritisk	  syn	  på	  
smärtpatienter	  utan	  att	  de	  istället	  upplevde,	  precis	  som	  patienten,	  en	  hopplöshet	  i	  
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att	  inte	  kunna	  lösa	  smärtproblematiken.	  Det	  kan	  ändå	  tyckas	  att	  den	  misstro	  som	  
personerna	  upplever	  skall	  tas	  på	  allvar	  och	  bemötas	  med	  en	  förståelse	  hos	  
vårdpersonalen.	  Personerna	  vänder	  sig	  till	  sjukvården	  för	  att	  få	  hjälp	  och	  det	  kan	  
vara	  deras	  enda	  hopp	  att	  bli	  fri	  från	  smärtan.	  

Kommunikationen	  med	  andra	  upplevdes	  i	  sin	  tur	  påverkas	  av	  stigmatiseringen	  
(Holloway	  et	  al.,	  2007).	  Annan	  forskning	  visade	  också	  till	  att	  misstro	  från	  
omgivningen	  skapade	  svårigheter	  i	  att	  anförtro	  sin	  problematik	  till	  andra,	  vilket	  
resulterade	  i	  en	  ensamhet	  (Osborn	  et	  al.,	  2010).	  SBU	  (2006)	  underströk	  att	  ett	  behov	  
fanns	  om	  att	  få	  berätta	  om	  sin	  smärtupplevelse,	  samtidigt	  som	  det	  upplevdes	  att	  
den	  inte	  togs	  emot.	  Det	  kan	  därför	  ses	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  patienten	  får	  ge	  en	  egen	  
beskrivning	  av	  sin	  smärtupplevelse.	  På	  så	  sätt	  får	  sjuksköterskan	  reda	  på	  den	  
sensoriska	  och	  emotionella	  dimensionen	  i	  smärtan	  men	  även	  de	  konsekvenser	  
smärtan	  har	  i	  det	  dagliga	  livet	  och	  för	  patientens	  självbild	  (SBU,	  2006).	  Benner	  och	  
Wrubel	  belyser	  även	  att	  personens	  egen	  mening	  och	  kontext	  där	  symtomen	  sker	  är	  
av	  vikt	  för	  sjuksköterskan	  att	  erhålla	  för	  att	  kunna	  ge	  en	  god	  omvårdnad	  (Kirkevold,	  
2000).	  En	  förståelse	  skulle	  kunna	  möjliggöras	  genom	  att	  ha	  en	  mer	  patientfokuserad	  
kommunikationsstil.	  Enligt	  Linton	  (2013)	  behöver	  en	  patientfokuserad	  
kommunikation	  utgå	  mer	  från	  ett	  biopsykosocialt	  perspektiv	  då	  det	  visat	  sig	  ha	  en	  
betydelse	  för	  behandlingars	  utfall.	  Vidare	  i	  kommunikationen	  skall	  sjuksköterskan	  
lyssna	  aktivt	  och	  reflektera	  med	  patienten.	  Sjuksköterskan	  ska	  även	  ha	  ett	  empatiskt	  
förhållningssätt	  och	  inbjuda	  till	  samtal	  genom	  öppna	  frågor	  (Linton,	  2013).	  

SSF	  (2010)	  belyser	  att	  tillit	  är	  viktigt	  för	  att	  närhet	  och	  delgivning	  av	  erfarenheter	  till	  
andra	  människor	  skall	  ske.	  Misstron	  som	  personerna	  med	  långvarig	  ryggsmärta	  
upplever	  kan	  därför	  tänkas	  påverka	  tilliten.	  SSF	  (2010)	  menar	  att	  tillit	  skapas	  utifrån	  
en	  miljö	  där	  respekt,	  acceptans,	  värme,	  förtroende	  och	  pålitlighet	  finns.	  Benner	  och	  
Wrubel	  belyser	  vikten	  av	  en	  omsorgspräglad	  relation	  mellan	  sjuksköterska	  och	  
patient	  för	  att	  möjliggöra	  att	  patienten	  upplever	  tillit	  (Kirkevold,	  2000).	  När	  
sjuksköterskor	  möter	  personer	  med	  långvarig	  ryggsmärta	  är	  det	  därför	  av	  betydelse	  
att	  en	  sådan	  miljö	  möjliggörs	  så	  att	  patienterna	  känner	  sig	  trygga	  i	  att	  berätta	  om	  sin	  
situation.	  Osborn	  et	  al.	  (2010)	  belyste	  i	  sin	  forskning	  om	  smärta	  att	  omvårdnaden	  
måste	  bedrivas	  utifrån	  trygghet,	  känsla	  av	  tillhörighet,	  empati	  och	  engagemang	  för	  
patienterna.	  Vikten	  av	  att	  bli	  betrodd	  och	  en	  förståelse	  för	  att	  smärtan	  inte	  var	  
personens	  eget	  fel	  belystes	  vidare.	  Det	  framhävdes	  också	  att	  det	  underlättade	  för	  
patienterna	  att	  acceptera	  sin	  smärta	  och	  inte	  se	  sig	  som	  annorlunda	  när	  det	  fanns	  en	  
förståelse	  hos	  vårdpersonalen.	  

Konklusion och implikation 
Smärtan	  upplevdes	  vara	  oförutsägbar	  och	  därför	  svår	  att	  kontrollera,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
skapade	  en	  oro	  för	  framtiden.	  Den	  upplevdes	  även	  vara	  problematisk	  att	  acceptera	  
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när	  det	  bland	  annat	  inte	  kunde	  ges	  någon	  förklarande	  diagnos.	  Vidare	  resulterade	  
smärtan	  i	  en	  förändrad	  syn	  på	  jaget.	  Smärtan	  påverkade	  även	  den	  fysiska	  funktionen	  
och	  upplevdes	  förändra	  vardagen,	  så	  som	  att	  inte	  klara	  av	  sitt	  arbete.	  Slutligen	  
upplevdes	  smärtan	  skapa	  förändringar	  i	  sociala	  relationer	  vilket	  dels	  kunde	  härledas	  
till	  den	  stigmatisering	  som	  omgivningen	  hade.	  Långvarig	  ryggsmärta	  är	  således	  ett	  
komplext	  fenomen	  som	  måste	  ses	  ur	  ett	  biopsykosocialt	  perspektiv	  för	  att	  förstås.	  
Detta	  synsätt	  är	  därför	  av	  vikt	  för	  sjuksköterskor	  att	  bära	  med	  sig	  i	  omvårdnaden	  av	  
patienter	  med	  långvarig	  ryggsmärta.	  

Forskning	  pågår	  ständigt	  om	  smärta	  och	  har	  en	  viktig	  uppgift	  i	  att	  bland	  annat	  
beskriva	  hur	  patienter	  upplever	  långvariga	  smärtproblem.	  Upplevelser	  av	  långvarig	  
ryggsmärta	  är	  ett	  utforskat	  område,	  dock	  behöver	  fler	  sådana	  kvalitativa	  studier	  
beröra	  den	  svenska	  befolkningen.	  En	  ökad	  kunskap	  om	  långvarig	  ryggsmärta	  ger	  en	  
djupare	  förståelse	  hos	  sjuksköterskan,	  vilket	  är	  betydelsefullt	  i	  omvårdnaden.	  	  
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Bilaga A : Sökordöversikt 

Sökord Cinahl Subject 
heading list 

PubMed MeSH-
term 

PsycINFO 
Thesaurus 

Ryggsmärta	   Back	  Pain	   Back	  Pain	   Back	  Pain	  

Ländryggssmärta	   Low	  Back	  Pain	   Low	  Back	  Pain	   Low	  Back	  Pain	  

Upplevelser	   Experience*	  
(fritext)	  

Experience*	  
(fritext)	  

Experience*	  
(fritext)	  

Uppfattning	   Perception*	  
(fritext)	  

Perception*	  
(fritext)	  

Perception*	  
(fritext)	  

Känslor	  

	  

	  

	  

Emotions	  +	   Emotions	   Emotions	  

Livskalité	   Quality	  of	  Life	   Quality	  of	  Life	   Quality	  of	  Life	  

Livsstil	   Life	  style	   Life	  Style	   Lifestyle	  

Kvalitativ	   	   Qualitative	  
(fritext)	  	  

	  

	  

	  

	   	  



 

	  

	  

Bilaga B : Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract Urval 1 Urval 2 

140326	   Cinahl	  

(MH	  ”Back	  Pain”)	  AND	  experience*.	  
Limits:	  Abstract	  available,	  English	  
language,	  Research	  article,	  Peer	  
Reviewed,	  2004-‐2014	  

126	   17	   8	   5	  

140326	   Cinahl	  

(MH	  ”Low	  Back	  Pain”)	  AND	  
experience*.	  Limits:	  Abstract	  
available,	  English	  language,	  Research	  
article,	  Peer	  Reviewed,	  2004-‐2014	  

305	   25	   6	   3	  

140326	   PubMed	  

(”Back	  Pain”[MeSH])	  OR	  (”Low	  Back	  
Pain”[MeSH])	  AND	  experience*	  AND	  
qualitative.	  Limits:	  Human,	  10	  years,	  
English,	  Abstract	  available	  

88	   26(12)*	   4	   3	  

140327	   PsycInfo	  

SU.EXACT(”Back	  Pain”)	  AND	  
experience*.	  Limits:	  Human,	  Peer	  
reviewed,	  English,	  Qualitative	  study,	  
2004-‐2014	  

52	   28(23)*	   2	   0	  

Totalt	   	   	   571	   61	   20	   11	  

* Tidigare lästa abstract redovisas inom parantes.  



 

	  

Bilaga C : Artikelöversikt 

Artikel	  1	  

Referens De	  Souza,	  L.	  H.,	  &	  Frank,	  A.	  (2007).	  Experiences	  of	  living	  with	  chronic	  back	  pain:	  
The	  physical	  disabilities.	  Disability	  and	  Rehabilitation,	  29(7),	  587-‐596.	  doi:	  
10.1080/09638280600925852	  

Land  
Databas Storbritannien	  

Cinahl	  

Syfte The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  explore	  and	  describe	  the	  physical	  consequences	  
of	  living	  day-‐to-‐day	  with	  chronic	  back	  pain	  and	  documents	  the	  ”insider”	  accounts	  
of	  its	  impact	  on	  daily	  life.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  

Datainsamling	  skedde	  genom	  enskilda	  intervjuer,	  hemma	  hos	  varje	  deltagare.	  
Intervjuerna	  var	  ostrukturerade	  men	  höll	  sig	  inom	  ramen	  av	  ett	  ämnesområde.	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  och	  översattes	  sedan.	  Därefter	  genomfördes	  en	  
tematisk	  innehållsanalys	  och	  fyra	  teman	  urskildes.	  

Deltagarna	  rekryterades	  efter	  att	  hade	  blivit	  hänvisade	  till	  en	  reumatologklinik	  
och	  att	  de	  hade	  problem	  med	  ländryggssmärta.	  De	  valdes	  utifrån	  ålder	  (27-‐79),	  
kön	  (5	  män,	  6	  kvinnor)	  och	  etnicitet.	  Tolv	  intervjuades,	  men	  bara	  data	  från	  elva	  
kunde	  tas	  med	  i	  analysen	  då	  inspelningstekniken	  krånglade.	  Deltagarna	  hade	  
haft	  smärta	  i	  mer	  än	  tre	  månader.	  

Slutsats Deltagarna	  visade	  till	  att	  långvarig	  ryggsmärta	  är	  funktionsnedsättande	  och	  
hindrade	  dem	  från	  att	  leva	  det	  liv	  de	  vill	  leva.	  De	  uttryckte	  förlust	  av	  fysisk	  
kapacitet	  och	  nedstämdhet	  som	  resultat	  av	  förlusten.	  Personerna	  var	  framförallt	  
oroade	  över	  smärtans	  inverkan	  på	  deras	  sömn,	  rörlighet	  och	  självständighet.	  
Smärtan	  påverkade	  även	  deras	  fritid	  och	  resulterade	  i	  social	  isolering.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  



 

	  

Artikel	  2	  

Referens De	  Souza,	  L.	  H.,	  &	  Frank,	  A.	  (2011).	  Patients’	  experiences	  of	  the	  impact	  of	  chronic	  
back	  pain	  on	  family	  life	  and	  work.	  Disability	  and	  Rehabilitation,	  33(4),	  310-‐318.	  
doi:	  10.3109/09638288.2010.490865	  

Land  
Databas Storbritannien	  

Cinahl	  

Syfte The	  study	  investigates	  how	  individuals	  experience	  pain	  and	  it’s	  consequences	  for	  
family	  life	  and	  work.	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  	  

Datainsamling	  skedde	  genom	  enskilda	  intervjuer,	  hemma	  hos	  varje	  deltagare.	  
Intervjuerna	  var	  ostrukturerade	  men	  höll	  sig	  inom	  ramen	  av	  ett	  ämnesområde.	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  och	  översattes	  sedan.	  Därefter	  genomfördes	  en	  
tematisk	  innehållsanalys	  och	  fyra	  teman	  urskildes.	  

Deltagarna	  rekryterades	  efter	  att	  hade	  blivit	  hänvisade	  till	  en	  reumatologklinik	  
och	  att	  de	  hade	  problem	  med	  ländryggssmärta.	  De	  valdes	  utifrån	  ålder	  (27-‐79),	  
kön	  (5	  män,	  6	  kvinnor)	  och	  etnicitet.	  Tolv	  intervjuades,	  men	  bara	  data	  från	  elva	  
kunde	  tas	  med	  i	  analysen	  då	  inspelningstekniken	  krånglade.	  Deltagarna	  hade	  
haft	  smärta	  i	  mer	  än	  tre	  månader.	  

Slutsats Smärtan	  drabbade	  inte	  bara	  personen	  själv	  utan	  även	  deras	  sociala	  relationer.	  
Ångest	  uttrycktes	  även	  över	  att	  smärtan	  på	  olika	  sätt	  påverkade	  övriga	  
familjemedlemmar	  och	  att	  de	  förlorade	  sin	  arbetsduglighet	  vilket	  i	  sin	  tur	  
skapade	  finansiella	  bekymmer.	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Corbett,	  M.,	  Foster,	  N.	  E.,	  &	  Nio	  Ong,	  B.	  (2007).	  Living	  with	  low	  back	  pain	  –	  
Stories	  of	  hope	  and	  despair.	  Social	  Science	  &	  Medicine	  65(8)	  1584-‐1594.	  doi:	  
10.1016/j.socscimed.2007.06.008	  	  

Land  
Databas Storbritannien	  

PubMed	  

Syfte Consider	  the	  struggle	  between	  hope	  and	  despair	  through	  of	  six	  people´s	  
narratives	  about	  experiences	  of	  chronic	  low	  back	  pain.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  

Studien	  är	  en	  mindre	  del	  av	  en	  större	  prospektiv	  kohortstudie	  med	  mixad	  metod.	  
Intervjuerna	  skedde	  hemma	  hos	  deltagarna	  och	  spelades	  in.	  Intervjuerna	  skrevs	  
ner	  och	  analyserades	  tematiskt	  tills	  fyra	  teman	  kunde	  identifieras.	  

Deltagarna	  rekryterades	  via	  åtta	  vårdcentraler	  i	  norra	  Staffordshire	  och	  centrala	  
Cheshire	  i	  England.	  Sex	  personer	  valdes	  ut	  från	  en	  större	  studie	  på	  37	  deltagare,	  
bortfall	  redovisades	  ej.	  Alla	  sex	  deltagare	  hade	  haft	  långvarig	  ländryggssmärta	  i	  
minst	  tolv	  veckor.	  

Slutsats Långvarig	  ryggsmärta	  skapade	  en	  pendling	  mellan	  hopp	  och	  förtvivlan	  vilket	  
kunde	  urskiljas	  i	  form	  av	  osäkerhet,	  inverkan	  på	  självet,	  att	  leva	  med	  smärtan	  i	  
en	  social	  kontext	  samt	  en	  rädsla	  och	  oro	  för	  framtiden.	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  II	  
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Referens Crowe,	  M.,	  Whitehead,	  L.,	  Gagan,	  M.	  J.,	  Baxter,	  D.	  G.,	  Pankhurst,	  A.,	  &	  Valledor,	  
V.	  (2010).	  Listening	  to	  the	  body	  and	  talking	  to	  myself	  –	  the	  impact	  of	  chronic	  
lower	  back	  pain:	  A	  qualitative	  study.	  International	  Journal	  of	  Nursing	  Studies,	  
47(5),	  586-‐592.	  doi:	  10.1016/j.ijnurstu.2009.09.012	  

Land  
Databas Nya	  Zeeland	  

Cinahl	  

Syfte The	  aim	  was	  to	  investigate	  peoples´experiences	  of	  the	  impact	  of	  chronic	  low	  
back	  pain.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  

Semistrukturerade	  intervjuer	  utifrån	  fem	  frågor.	  Därefter	  gjordes	  en	  induktiv	  
tematisk	  dataanalys	  av	  insamlad	  data	  och	  fyra	  teman	  identifierades.	  

Deltagarna	  rekryterades	  via	  annonsering	  och	  sjukgymnastmottagningar.	  64	  
personer	  deltog	  i	  studien,	  bortfall	  redovisas	  ej.	  Personerna	  valdes	  utifrån	  ålder	  
(över	  18	  år)	  och	  lidit	  av	  kronisk	  ryggsmärta	  i	  mer	  än	  12	  veckor.	  

Slutsats Oförutsägbarheten	  och	  den	  ständiga	  bristen	  på	  kontroll	  av	  smärtan	  påverkade	  
personens	  identitet,	  aktivitet	  och	  gav	  en	  ökad	  kroppsmedvetenhet.	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Holloway,	  I.,	  Sofaer-‐Bennett,	  B.,	  &	  Walker,	  J.	  (2007).	  The	  stigmatisation	  of	  people	  
with	  chronic	  back	  pain.	  Disability	  and	  Rehabilitation,	  29(18),	  1456-‐1464.	  doi:	  
10.1080/09638280601107260	  

Land  
Databas Storbritannien	  

Cinahl	  

Syfte The	  aim	  was	  to	  explore	  and	  conceptualize	  the	  experiences	  of	  people	  of	  working	  
age	  who	  seek	  help	  from	  pain	  clinics	  for	  chronic	  back	  pain.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie	  baserad	  på	  interpretative	  phenomenological	  approach	  (IPA).	  

Djupgående	  intervjuer	  gjordes	  där	  deltagarna	  fick	  berätta	  sin	  historia.	  
Intervjuerna	  gjordes	  i	  deltagarnas	  hem	  och	  spelades	  in.	  Dataanalys	  gjordes	  och	  
fyra	  teman	  identifierades.	  

Deltagarna	  rekryterades	  från	  två	  smärtkliniker	  i	  södra	  England	  till	  vilka	  de	  hade	  
blivit	  remitterade	  nyligen.	  18	  personer	  deltog	  (tolv	  män,	  sex	  kvinnor).	  Alla	  hade	  
en	  diagnos	  av	  långvarig	  benign	  ryggsmärta	  med	  en	  smärtproblematik	  i	  mer	  än	  
två	  år,	  var	  under	  65	  år	  (28-‐62	  år),	  brittisk	  nationalitet	  och	  alla	  hade	  erfarenhet	  av	  
olika	  behandlingar	  för	  ryggsmärta.	  

Slutsats Mediers,	  professionellas	  och	  allmänhetens	  attityd	  och	  synsätt	  på	  tillståndet	  
upplevdes	  skapa	  en	  stigmatisering.	  Det	  i	  sin	  tur	  gjorde	  att	  personer	  med	  
långvarig	  ryggsmärta	  upplevde	  sig	  ha	  svårt	  att	  anpassa	  sig	  till	  sin	  situation.	  
Personerna	  uttryckte	  även	  skamkänslor	  och	  en	  sämre	  självbild.	  De	  valde	  då	  att	  
dölja	  sin	  smärta	  bakom	  en	  fasad	  eller	  att	  isolera	  sig	  från	  omgivningen.	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Lin,	  I.	  N.,	  O’Sullivan,	  P.	  B.,	  Mak,	  D.	  B.,	  Toussaint,	  S.,	  &	  Straker,	  L.	  M.	  (2012).	  ’I	  am	  
absolutely	  shattered’:	  The	  impact	  of	  chronic	  low	  back	  pain	  on	  Australian	  
Aboriginal	  people.	  European	  Journal	  of	  Pain,	  16(9)	  1331-‐1341.	  doi:	  
10.1002/j.1532-‐2149.2012.00128.x	  

Land  
Databas Australien	  

Cinahl	  

Syfte The	  aim	  of	  the	  study	  was	  to	  achieve	  an	  in-‐depth	  understanding	  of	  the	  chronic	  
low	  back	  pain	  experience	  from	  the	  perspective	  of	  Aboriginal	  people	  living	  with	  
the	  condition.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie	  med	  ett	  etnografiskt	  perspektiv.	  

Intervjuerna	  var	  semistrukturerade	  och	  djupgående.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  
(utom	  tre	  stycken),	  transkriberades	  och	  analyserades.	  Det	  genererade	  i	  tre	  
teman.	  	  

Deltagarna	  rekryterades	  från	  tre	  städer	  i	  västra	  Australien.	  Antalet	  deltagare	  för	  
studien	  var	  32	  (21	  män,	  11	  kvinnor),	  dock	  var	  bara	  19	  deltagare	  med	  vid	  
påbyggande	  intervjuer.	  Vidare	  skulle	  alla	  deltagare	  antingen	  ha	  återkommande	  
långvarig	  ländryggssmärta	  inom	  de	  närmsta	  6	  månaderna	  eller	  varat	  i	  mer	  än	  tre	  
månader	  med	  eller	  utan	  smärta	  i	  ben.	  Åldern	  på	  deltagarna	  var	  mellan	  26-‐72	  år.	  

Slutsats Smärtan	  upplevdes	  påverka	  vardagen	  och	  skapa	  emotionella	  konsekvenser.	  
Personerna	  upplevde	  sig	  förlora	  sina	  roller	  i	  samhället	  och	  i	  familjen.	  Områden	  
som	  kultur,	  kön	  och	  känslor	  verkade	  ha	  betydelse	  för	  hur	  smärtan	  hanterades.	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Osborn,	  M.,	  &	  Smith,	  J.	  A.	  (2006).	  Living	  with	  a	  body	  separate	  from	  the	  self.	  The	  
experience	  of	  the	  body	  in	  chronic	  benign	  low	  back	  pain:	  an	  interpretative	  
phenomenological	  analysis.	  Scandinavian	  Journal	  of	  Caring	  Sciences,	  20(2),	  216-‐
222.	  doi:	  10.1111/j.1471-‐6712.2006.00399.x	  

Land  
Databas Storbritannien	  

PubMed	  

Syfte The	  aim	  of	  the	  study	  was	  to	  explore	  and	  articulate	  the	  meanings	  and	  themes	  
that	  make	  up	  the	  personal	  experience	  of	  the	  body	  when	  in	  pain.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie	  med	  ett	  interpretative	  phenomenological	  perspective.	  

Semistrukturerade,	  djupgående	  intervjuer	  genomfördes.	  Därefter	  bearbetades	  
intervjutexterna	  utifrån	  ett	  interpretative	  phenomenological	  perspective	  vilket	  
genererade	  i	  ett	  övervägande	  tema.	  

Sex	  personer	  deltog	  i	  studien,	  bortfall	  redovisades	  ej.	  Deltagarna	  var	  alla	  
européer	  i	  medelåldern	  och	  inga	  av	  dem	  arbetade	  längre	  som	  effekt	  av	  smärtan.	  
Vidare	  hade	  inga	  av	  dem	  någon	  erfarenhet	  av	  smärthantering	  eller	  psykologiska	  
smärtinterventioner,	  ingen	  signifikant	  psykologisk	  sjukdom,	  tog	  inga	  
opioidpreparat,	  väntade	  inte	  på	  några	  vidare	  medicinska	  undersökningar	  och	  
hade	  en	  långvarig	  ryggsmärta	  som	  hängde	  samman	  med	  oro	  och	  
funktionsnedsättning.	  	  

Slutsats Den	  långvariga	  smärtan	  skapade	  en	  komplex	  relation	  mellan	  kropp	  och	  självet.	  
Det	  i	  sin	  tur	  hade	  en	  betydelse	  för	  hur	  smärtan	  upplevdes	  och	  den	  oro	  som	  
funktionsnedsättningen	  medförde.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  II	  
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Referens Raak,	  R.,	  &	  Wahren,	  L.	  K.	  (2006).	  Health	  Experiences	  and	  Employment	  Status	  in	  
Subjects	  with	  Chronic	  Back	  Pain:	  A	  Long-‐term	  Perspective.	  Pain	  Management	  
Nursing,	  7(2),	  64-‐70.	  doi: 10.1016/j.pmn.2006.02.001	  	  

Land  
Databas Sverige	  

Cinahl	  

Syfte The	  purpose	  of	  this	  was	  to	  describe	  health	  experiences,	  focused	  on	  gender	  and	  
return	  to	  work,	  in	  subjects	  with	  chronic	  low	  back	  pain	  in	  a	  long-‐term	  perspective.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  

En	  explorative	  design	  användes.	  Intervjuer	  spelades	  in	  och	  transkriberades.	  
Därefter	  gjordes	  en	  innehållsanalys.	  Det	  genererade	  i	  fem	  kategorier.	  

Deltagarna	  rekryterades	  efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  ett	  rehabiliteringsprogram	  för	  
smärta	  sex	  år	  tidigare.	  Antalet	  deltagare	  var	  från	  början	  tolv	  men	  tio	  (fyra	  
kvinnor,	  sex	  män)	  slutförde	  studien.	  Alla	  deltagare	  hade	  en	  benign	  långvarig	  
ländryggssmärta	  i	  en	  period	  mellan	  13-‐60	  månader.	  	  

Slutsats Smärtan	  sågs	  som	  ett	  symtom	  eller	  ett	  beteende	  främst	  orsakat	  av	  arbetet.	  
Vidare	  upplevde	  personerna	  en	  frihet	  om	  de	  kunde	  kontrollera	  sin	  smärta	  i	  
arbetet.	  Sömnen	  upplevdes	  även	  påverkas	  av	  smärtan.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Satink,	  T.,	  Winding,	  K.,	  &	  Jonsson,	  H.	  (2004).	  Daily	  Occupations	  With	  or	  Without	  
Pain:	  Dilemmas	  in	  Occupational	  Performance.	  OTJR:	  Occupation,	  Participation	  
and	  Health,	  24(4)	  1-‐7.	  	  

Land  
Databas Nederländerna	  

Cinahl	  

Syfte The	  aim	  of	  this	  study	  was	  to	  explore	  and	  understand	  how	  life	  with	  chronic	  back	  
pain	  influenced	  the	  motives	  for	  occupational	  performance.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie	  med	  en	  naturalistic	  inquiry.	  	  

Semistrukturerade	  intervjuer	  gjordes	  i	  varje	  deltagares	  hem.	  Intervjuerna	  
spelades	  in	  och	  skrevs	  ner.	  Därefter	  gjordes	  en	  konstant	  jämförande	  metod	  i	  fyra	  
steg	  vilket	  resulterade	  i	  att	  tre	  teman	  identifierades.	  

Deltagarna	  rekryterades	  via	  ett	  rehabiliteringscenter	  som	  erbjuder	  olika	  
smärthanteringsprogram.	  Sju	  personer	  deltog	  i	  studien	  (fyra	  kvinnor,	  tre	  män),	  
bortfall	  redovisas	  ej.	  Alla	  deltagare	  hade	  alla	  haft	  en	  ländryggssmärta	  i	  mer	  än	  
tre	  år.	  Personer	  med	  akut	  depression	  eller	  som	  arbetade	  exkluderades	  i	  urvalet.	  	  

Slutsats Personerna	  med	  långvarig	  ryggsmärta	  ville	  till	  en	  början	  inte	  acceptera	  smärtan	  
utan	  hanterade	  den	  genom	  att	  försöka	  leva	  normalt.	  På	  olika	  sätt	  försökte	  
personerna	  även	  kontrollera	  och	  reducera	  smärtan.	  Med	  tidens	  gång	  insåg	  
personerna	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  acceptera	  smärtan	  och	  skapa	  en	  relation	  till	  
den.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Referens Snelgrove,	  S.,	  Edwards,	  S.,	  &	  Liossi,	  C.	  (2013).	  A	  longitudinal	  study	  of	  patients’	  
experiences	  of	  chronic	  low	  back	  pain	  using	  interpretative	  phenomenological	  
analysis:	  Changes	  in	  consistencies.	  Psychology	  &	  Health,	  28(2),	  121-‐138.	  doi:	  
10.1080/08870446.2011.630734	  

Land  
Databas Storbritannien	  

Cinahl	  

Syfte The	  aim	  of	  the	  study	  was	  to	  explore	  the	  ’lived	  experiences’	  of	  patients	  with	  
chronic	  low-‐back	  pain	  in	  the	  United	  Kingdom.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie.	  

Semistrukturerade	  intervjuer	  genomfördes	  hemma	  hos	  deltagarna	  vid	  tre	  
tillfällen	  under	  en	  period	  på	  två	  år.	  Efter	  varje	  intervju	  genomfördes	  en	  
interpretative	  phenomenological	  analys	  av	  den	  transkriberade	  datan.	  Data	  vid	  
andra	  och	  tredje	  tillfället	  jämfördes	  sedan	  med	  resultatet	  vid	  första	  tillfället.	  Fyra	  
teman	  med	  subteman	  identifierades.	  	  

Deltagarna	  rekryterades	  via	  en	  väntelista	  till	  en	  smärtklinik	  i	  södra	  
Storbritannien.	  Av	  tio	  deltagare	  deltog	  slutligen	  åtta	  personer	  vid	  intervju	  
nummer	  två	  och	  tre.	  Deltagarna	  valdes	  utifrån	  att	  ha	  en	  oförändrad,	  benign	  
långvarig	  ländryggssmärta	  och	  vara	  utan	  en	  definitiv	  diagnos.	  Vidare	  hade	  de	  en	  
ökad	  oro	  och	  funktionsnedsättning,	  hade	  inte	  varit	  på	  smärtkliniken	  ännu,	  var	  
inte	  diagnostiserad	  med	  en	  psykologisk	  sjukdom,	  var	  över	  18	  år	  och	  talade	  
engelska.	  	  

Slutsats Upplevelsen	  av	  smärta	  var	  oförändrad	  och	  konstant.	  Det	  skapade	  förluster	  i	  livet	  
i	  form	  av	  förändrad	  relation	  till	  omvärlden,	  sociala	  roller	  och	  aktivitet.	  Fokus	  låg	  
på	  det	  fysiska	  i	  smärtan.	  Personerna	  jämförde	  även	  dåtid	  med	  nutid	  och	  kände	  
en	  oro	  för	  framtiden	  vilket	  skapade	  svårigheter	  i	  att	  planera.	  De	  personer	  som	  
däremot	  hade	  fått	  uppleva	  en	  smärtfriperiod	  upplevde	  sig	  kunna	  tänka	  mer	  på	  
framtiden.	  En	  ambivalens	  fanns	  i	  personernas	  relation	  till	  medicinering.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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Land  
Databas Storbritannien	  

PubMed	  

Syfte To	  elaborate	  on	  the	  lived	  experience	  of	  chronic	  back	  pain	  in	  those	  actively	  
seeking	  help	  from	  pain	  clinics.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  studie	  baserad	  på	  en	  interpretative	  phenomenological	  approach.	  

Djupgående	  intervjuer	  som	  spelades	  in	  hemma	  hos	  deltagarna.	  Därefter	  
transkriberades	  datan	  och	  analyserades.	  Ett	  huvudtema	  identifierades	  och	  sex	  
subteman.	  	  

Deltagarna	  rekryterades	  efter	  att	  ha	  varit	  i	  kontakt	  med	  en	  av	  två	  smärtkliniker	  i	  
södra	  England.	  Av	  23	  möjliga	  deltog	  slutligen	  20	  personer	  (tolv	  män,	  åtta	  
kvinnor)	  i	  studien.	  Deltagarna	  togs	  med	  om	  det	  fanns	  en	  bekräftad	  diagnos	  av	  
benign	  ryggsmärta	  och	  om	  de	  hade	  erfarenheter	  av	  olika	  smärtbehandlingar	  
sedan	  innan.	  Deltagarna	  var	  mellan	  28-‐79	  år	  och	  hade	  haft	  smärtproblem	  i	  mer	  
än	  två	  år.	  

Slutsats Förlust	  sågs	  som	  ett	  överhängande	  tema	  där	  förlusten	  av	  fysisk	  förmåga,	  sociala	  
roller,	  arbete,	  ekonomi	  och	  relationer	  genererade	  i	  ytterligare	  förluster	  av	  
självkänsla,	  framtid	  och	  hopp.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad:	  I	  
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