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Många lider av långvarig ländryggssmärta, men få erbjuds en orsaksförkla-

ring eller adekvat behandling. Den biopsykosociala modellen möjliggör 

dock en viss förståelse av lidandet. Den långvariga smärtan begränsar indi-

viden vilket bland annat antas påverka självupplevelsen. Syftet med studien 

var att utifrån en explorativ ansats erhålla en fördjupad förståelse av själv-

upplevelsen hos personer med långvarig ländryggssmärta. Halvstrukturerade 

intervjuer användes och materialet analyserades genom induktiv tematisk 

analys. Resultatet visade att självupplevelsen hos personer med långvarig 

ländryggssmärta kan beskrivas utifrån ett övergripande tema, konflikt. Detta 

kan betraktas som en konsekvens av diskrepanserna mellan de fyra huvud-

temana den jag var, den jag är, den jag vill vara och den jag är rädd för att 

bli. Fynden bestod bland annat av att konflikten belystes som en central del 

av självupplevelsen, att självupplevelsen beskrevs i både positiva och nega-

tiva termer och dessutom att den jag var identifieras som ett aktuellt själv.   

 

 

Smärta har de flesta av oss någon gång upplevt och syftar till att varna oss för en förvärrad 

vävnadsskada eller hot om vävnadsskada. Smärtan möjliggör att vi kan undvika svåra skador 

och död (Linton, 2005). Ibland kvarstår dock smärtan trots att åtgärder vidtagits för att und-

vika skador eller trots att ingen vävnadsskada kan påvisas (Linton, 2005). Smärtproblematik 

är idag ett av de vanligaste besvären och därmed den vanligaste anledningen till att människor 

i i-länder söker vård. Över 80 % av alla läkarbesök avser smärtproblematik på olika sätt 

(Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007). Den behandling som erbjuds patienterna med 

smärtproblematik är oftast av traditionell somatisk karaktär, till exempel sjukgymnastik alter-

nativt medicinering. Patienter med smärtproblematik kan också erbjudas psykoterapeutisk 

behandling, vilket oftast avser de vanligaste psykoterapeutiska metoderna (Bullington, 2007). 

Smärtproblematiken är dock ett oerhört komplext fenomen och för många patienter kvarstår 

besvären även efter behandlingen (Bullington, 2007). 

 

Smärtdefinition 

Den internationella organisationen för behandling och forskning om smärta, International As-

sociation for the Study of Pain (IASP), har formulerat en etablerad definition av smärta som 

numera är allmänt accepterad: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upple-
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velse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av så-

dan skada” (IASP, 2012). Definitionen innebär att smärta inkluderar sensationer i en eller 

flera delar av kroppen som alltid är obehagliga. Definitionen anger också att smärtan kan vara 

förenad med en vävnadsskada men inte behöver vara det. Linton skriver (2005) att smärta är 

ett mångdimensionellt fenomen där biologiska och psykiska processer är starkt integrerade. 

Det går inte att särskilja smärtupplevelsen hos de personer som lider av vävnadsskada från 

dem som inte lider av en påvisad vävnadsskada. Detta gör att den känslomässiga upplevelsen, 

med eller utan vävnadsskada, bör betraktas som smärta (IASP, 2012).  

 

Olika typer av smärta. 

Turk och Okifuji har beskrivit fyra olika typer av smärta (2001). Den första typen av smärta är 

övergående smärta, vilken framkallas av att nociceptorerna (nerver som är känsliga för väv-

nadsskador) aktiveras utan att en betydande skada finns närvarande. Smärtan avtar så fort 

aktiveringen avbryts och kräver sällan behandling. Den andra typen av smärta är akut smärta, 

vilken framkallas av att nociceptorerna aktiveras i samband med en skada eller sjukdom. Den 

tredje typen av smärta är återkommande smärta, och är en sporadisk och oregelbunden smärta. 

Varje smärtperiod är relativt kortvarig, men återkommer under en lång period. Den fjärde 

typen av smärtan är långvarig smärta och framkallas oftast genom en skada. Dock varar smär-

tan en lång tid efter det att skadan läkt, och inga specifika medicinska fynd kan förklara smär-

tan (Turk & Okifuji, 2001). Smärta kan också delas in i akut, subakut och långvarig sådan. 

Detta definieras utifrån smärtans duration, där akut smärta pågår kortare än 6 veckor, subakut 

smärta pågår mellan 6-12 veckor och långvarig smärta pågår längre än 12 veckor (Balagué, 

Mannion, Pellisé & Cedraschi, 2012). Ibland avser långvarig smärta att den pågått minst 6 

månader (Linton, 2005; SBU, 2006).  

 

Pengel, Herbert, Maher och Refshauge (2003) skriver i sin översiktsartikel att de flesta män-

niskor med akut ryggsmärta upplever snabba förbättringar inom den första månaden. Förbätt-

ringarna fortsätter i regel ytterligare två månader, men för personer som ej upplever förbätt-

ring inom tre månader blir smärtan ofta konstant. Förekomsten av långvariga smärtor i be-

folkningen har undersökts genom många olika studier, både i Sverige och i andra länder. Re-

sultaten har varierat kraftigt, bland annat beroende på hur långvarig smärta definierats. En 

översiktsrapport visade att 17 % av Europas befolkning led av någon typ av långvariga smär-

tor vid frågetillfället (Reid et al., 2011).  

 

Ländryggsmärta.  

Värk i rygg och nacke är den absolut vanligaste anledningen till långvariga smärtproblem 

(Linton, 2005). Ryggsmärta avser oftast smärttillstånd i bröstryggen och/eller ländryggssmär-

tor med eller utan utstrålning till armarna och/eller benen (SBU, 2006). Den vanligaste typen 

av ryggsmärta är ländryggssmärta (SBU, 2006) vilket kom att bli ett av de största folkhälso-

problemen i västvärlden under den andra hälften av 1900-talet. Nu börjar ländryggssmärtan 

bli ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i hela världen (Balagué et al., 2012). Björck-van 

Dijken, Fjellman-Wiklund och Hildingsson (2008) kunde genom sin studie redovisa att 41 % 

av 5798 slumpmässigt utvalda svenskar rapporterade att de led av ländryggssmärta. Risken 

för att en individ någon gång under livet kommer drabbas av ländryggssmärta rapporteras som 

högst vara 84 % och som lägst 23 %. Anledningen till att siffrorna varierar så pass mycket 

beror på hur ländryggssmärta har definierats och vilka populationer som undersökts (Balagué 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Reid%2C+Kim+J.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Reid%2C+Kim+J.%29
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et al., 2012). 11-12 % av befolkningen antas bli så pass påverkade av sin ländryggssmärta att 

de inte längre kan arbeta (Balagué et al., 2012). 

 

Det är få som ges en förklaring till sin långvariga smärta. Ehrlich (2003) skriver att 20 % av 

alla fall av ryggsmärta orsakas av specifika medicinska fynd. Många patienter måste dock 

själva finna förklaringar (May, Rose & Johnstone, 2000) då de flesta fall av långvarig länd-

ryggssmärta inte är relaterade till någon allvarlig sjukdom (Balagué et al., 2012). Den icke-

specifika ländryggssmärtan definieras som ländryggssmärta som inte går att härröra till objek-

tiva, igenkännbara orsaker (till exempel infektioner, tumörer, frakturer eller strukturell defor-

mitet) (Balagué et al., 2012). 

 

Grindteorin 

I början var de medicinska smärtmodellerna enbart intresserade av smärtan som symtom. 

Smärtan ansågs vara en sensorisk upplevelse som kunde ge ledtrådar om vad den egentliga 

orsaken, vävnadsskadan, kunde vara (Asmundson & Wright, 2004; Gatchel et al., 2007; Lin-

ton, 2005). Denna teori utgick ifrån ett dualistiskt perspektiv där psyket och kroppen sågs som 

två enheter som inte överlappade varandra, en tanke som härstammar från filosofen René 

Descartes (Asmundson & Wright, 2004; Bullington, 2007; Linton, 2005). Många av våra häl-

sorelaterade problem kan dock inte delas upp i dessa två kategorier. Till exempel kan en väv-

nadsskada inträffa i kroppen där få smärtnerver finns, varför svåra skador kan ge ringa smärta 

eller ingen alls. Likaså kan människor ha fruktansvärd värk fast vi inte kan lokalisera någon 

vävnadsskada som förklarar den (Linton, 2005). Melzack och Wall (1965) har ofta angetts 

som de första att integrera biologiska och psykologiska smärtkomponenter i en och samma 

modell. De tog fram ”grindteorin” (Gate control theory) och beskrev för första gången smärt-

upplevelsen som ett resultat av smärtsignaler som både skickas upp till hjärnan (uppåtstigande 

nervsignal) och som också skickas tillbaka från hjärnan (nedåtgående nervsignal).  

 

De uppåtstigande nervsignalerna skapas då nociceptorerna stimuleras (Linton, 2005; Melzack 

& Wall, 1965). Nervsignalen skickas till dorsalhornet i ryggmärgen som är den första synap-

sen. Här överför den första nerven signalen till nästa nerv (Linton, 2005). Grindteorin handlar 

om hur nervimpulserna moduleras vid överföringen från en nerv till en annan i denna första 

synaps. Detta gör att en så kallad ”grind” skapas, där vissa nervimpulser snabbt skickas vidare 

(öppen grind) och andra stoppas (stängd grind). Så småningom når nervimpulserna hjärnan 

vars uppgift är att fördela alla nervimpulser till rätt område. Flera delar av hjärnan såsom tha-

lamus, det limbiska systemet, hypotalamus, hjärnstammen, parietalcortex och frontala cortex 

engageras vid en smärtupplevelse (Melzack & Wall, 1965). 

 

För att förklara den akuta, eller väldigt intensiva smärtan räcker oftast ovanstående beskriv-

ning av hur stimuleringen av nociceptorerna sker och hur sedan nervimpulserna transporteras 

vidare till hjärnan (Balagué et al., 2012). Detta gäller till exempel vid väldigt starka smärtupp-

levelser såsom hjärtsmärtor. Intensiteten i dessa smärtor stiger så pass snabbt att andra smärt-

upplevelsefaktorer slås ut (Melzack & Wall, 1965). Dock krävs det oftast mer än de uppåtgå-

ende nervsignalerna från nociceptorerna för att skapa en smärtupplevelse, åtminstone en lång-

varig sådan (Balagué et al., 2012; Melzack & Wall, 1965). Närvaron eller frånvaron av smärta 

avgörs genom balansen mellan de uppåtgående nervsignalerna från nociceptorerna, men också 

nedåtgående signaler från hjärnan. Hjärnan kan genom aktiviteter såsom emotioner och kog-
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nitioner nämligen skicka tillbaka information till dorsalhornet och då genom den nedåtgående 

signalen påverka om grinden ska öppnas eller stängas. Oro är ett exempel på en aktivitet i 

hjärnan som medför att grinden hålls öppen och smärtupplevelsen därmed ökar. Uppmärk-

samhet på annat än smärtan eller upprymdhet bidrar å andra sidan till att grinden hålls stängd 

och smärtupplevelsen minskar (Melzack & Wall, 1965).  

 

Den biopsykosociala modellen 

Grindteorin har vidareutvecklats av många efterföljare som adderat faktorer till smärtupple-

velsen. Idag beskrivs smärtupplevelsen oftast genom den biopsykosociala modellen (se Figur 

1) som en samverkan och interaktion mellan biologiska förändringar, den psykologiska statu-

sen samt olika sociokulturella kontexter (Gatchel et al., 2007). Denna modell har visat sig 

vara det mest accepterade synsättet för förståelsen av långvarig smärta då den betonar att 

varje individ upplever smärta på sitt unika sätt (Asmundson & Wright, 2004; Gatchel et al., 

2007; Linton, 2005). Ett antal studier har visat att psykosociala faktorer oftast är den viktig-

aste bidragande orsaken till att akut smärta övergår till långvarig smärta (se till exempel 

Asmundson & Wright, 2004; Gatchel et al., 2007; Ord, 2010). Nedan redovisas de psykosoci-

ala komponenter som det gjorts mest forskning på. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En konceptuell modell av de biopsykosociala interaktiva processerna vid smärtupplevelse. Översatt från 

Gatchel (2004).     

 

Den psykologiska komponenten – affekter. 

Forskningen gällande den psykologiska komponenten vid långvarig smärta har framförallt 

gett stort utrymme åt den affektiva faktorn. Denna involverar främst negativa känslor såsom 

oro, depression och ilska (Gatchel et al., 2007). Studier har visat att det är vanligt att personer 

med smärtsymtom upplever oro, vilket kan omfatta oro över de oförklarliga symtomen, oro 
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över framtiden, men också oro över upplevelsen av att inte bli trodd (Gatchel et al., 2007). 

Andra studier visar att 40 - 50 % av patienter som lider av långvarig smärta också lider av 

depression (Dersh, Gatchel, Mayer, Polatin & Temple, 2006). Det är dock svårt att avgöra 

huruvida det är depression som orsakar långvarig smärta, om det är den långvariga smärtan 

som orsakar depression eller en kombination (Gatchel et al., 2007). Vidare visar forskningen 

att 98 % av patienterna med långvarig smärta beskriver sig själva som arga eller frustrerade på 

något sätt (Gatchel et al., 2007). Många anger också att de har ett generellt negativt humör 

(Okifuji, Turk & Curran, 1999). Frustrationen kan bland annat gälla symtomens varaktighet, 

den begränsade informationen gällande orsaken och upprepade misslyckanden vid smärtbe-

handling. Frustrationen kan vara riktad mot andra (arbetsgivare, försäkringsbolag, vårdsyste-

met eller familjemedlemmar) alternativt riktas mot sig själv (Okifuji et al., 1999). 

 

Bair, Wu, Damush, Sutherland och Kroenke (2008) genomförde en studie av personer som 

led av långvarig smärta och dessutom upplevde oro, depression eller både och. Resultaten 

visade att dessa personer hade en förhöjd risk att drabbas av försämrad rörelseförmåga och 

sämre hälsorelaterad livskvalité. Resultaten från denna studie visade också att oro och de-

pression dessutom kunde förknippas med en ökad smärtupplevelse. Summers, Rapoff, Varg-

hese, Porter och Palmer (1991) genomförde en studie i syfte att förstå den långvariga smärtan 

närmare. Resultaten visade bland annat att ilska också kunde associeras med en ökad smärt-

upplevelse. Vidare har ilska visat sig vara en komplicerande faktor då den ökar den autonoma 

aktiviteten samtidigt som den blockerar motivationen till behandling som syftar till att minska 

smärtan istället för att bota den (Fernandez & Turk, 1995). 

 

Den psykologiska komponenten – kognitioner. 

Kognitionerna knyter an mening till den emotionella upplevelsen och kan dessutom trigga 

igång nya emotionella reaktioner och därigenom förstärka smärtupplevelsen. På detta vis 

vidmakthålls en ond cirkel av smärtupplevelsen där alla komponenter förstärker varandra 

(Gatchel et al., 2007). Bedömningar och antaganden om smärta kan påverka en individs affek-

tiva och beteendemässiga responser på smärta där ett exempel är katastroftankar (Boersma & 

Linton, 2006). Detta kan betraktas som överdrivet negativa tolkningar av verkliga eller möj-

liga smärtupplevelser. Det kan till exempel handla om att individen tolkar smärtan som något 

som kommer vara för evigt och inte alls går att påverka (Gatchel et al., 2007). Katastroftankar 

gällande smärta brukar ofta beskrivas genom rädsla- och undvikandemodellen (Boersma & 

Linton, 2006). Philips (1987) var den första att beskriva modellen och menade att när smärta 

upplevs efter en skada kommer individens egna övertygelser att påverka i vilken utsträckning 

katastroftankar dyker upp. Övertygelserna kan handla om att smärta är en signal om skada och 

aktivitet bör undvikas vid smärta. Detta bidrar oftast till minskad aktivitet och minskad rörel-

seförmåga (Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995). En upplevd smärtka-

tastrof kommer väcka fysiologiska, aktivitetshöjande responser till exempel i form av hjärt-

klappning, men samtidigt påverka beteendemässiga och affektiva responser (Philips, 1987). 

De beteendemässiga responserna innebär undvikande av aktiviteter och specifika rörelser, 

medan de affektiva faktorerna omfattar oro och rädsla för att en viss rörelse eller aktivitet kan 

förstärka smärtan, förlänga lidandet eller helt enkelt förstöra chansen att överhuvudtaget 

kunna bli av med smärtan (Boersma & Linton, 2006). Katastroftankar har visat sig vara för-

knippade med ökad smärta, ökat sjukdomsbeteende och fysiologiska och psykologiska ned-

sättningar (Severeijns, Vlaeyen, van den Hout & Picavet, 2005). Ett fortsatt undvikandebete-
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ende kan leda till ökad rädsla och minskad aktivitet, men också andra fysiologiska och psyko-

logiska konsekvenser. Dessa leder i sin tur till nedsatt rörelseförmåga och att smärtan vid-

makthålls (Turk, Robinson & Burwinkle, 2004; Vlaeyen et al., 1995) eftersom muskelspän-

ningen och den psykologiska stressen kan öka (Gatchel et al., 2007). 

 

Kognitionerna är dock inte alltid av ondo, utan kan tvärtom även göra att smärtupplevelsen 

lindras (Gatchel et al., 2007). Ett exempel är då individen upplever kontroll, vilket omfattar 

upplevelsen av att kunna påverka smärtans duration, frekvens eller grad av obehag. Upplevel-

sen av att kunna kontrollera detta kan direkt påverka upplevda hot eftersom smärtan då upp-

levs som mindre intensiv eller mindre obehaglig (Gatchel et al., 2007). Upplevelsen av att ha 

kontroll över smärtan påverkar rörelseförmågan hos patienter med långvarig smärta (Turner, 

Jensen, & Romano, 2000), och en ökning av denna upplevelse kan efter multidisciplinära 

smärtbehandlingar predicera smärtreduktion och förbättringar gällande rörelseförmågan 

(Spinhoven et al. 2004). Liknande resultat har upptäckts för självförtroendet, vilket innefattar 

övertygelsen om att kunna utföra en viss uppgift på ett framgångsrikt sätt eller skapa ett gott 

resultat (Gatchel et al., 2007). Självförtroendets roll har visat sig vara betydande vid smärtför-

bättring; patienter som led av akut smärta och hade högt självförtroende hade större sannolik-

het att inte drabbas av långvarig smärta (Dohnke, Knauper & Muller Fahrnow, 2005).   

 

Sociokulturell komponent. 

Även om smärtupplevelser står i nära relation till affekter, beteenden och kognitioner, finns 

det även mycket som tyder på att smärtupplevelser och smärttolerans till stor del påverkas av 

olika sociala och kulturella processer. Den sociala och kulturella kontexten omfattar bland 

annat sociala relationer med familjen, partnern, vänner, släkt, kollegor och vårdgivare (Ske-

vington & Mason, 2004). Många personer med långvarig smärta tycks ofta uppleva sig bli 

avvisade. De verkar ofta uppleva att vårdgivare, familjemedlemmar, vänner och arbetsgivare 

beskyller dem för att själva vara orsaken till sin smärta eller att andra tror att de överdriver sin 

smärtupplevelse. Smärtpatienter träffar ofta väldigt många läkare, genomgår ett stort antal 

tester och prov för att få sin smärta diagnostiserad och behandlad med gott resultat. I de fall 

behandlingarna som ska lindra smärtan har visat sig vara ineffektiva, verkar det vara vanligt 

att patienter med smärta blir frustrerade och irriterade och förlorar tilliten till vårdsystemet. 

Detta väcker i sin tur naturligtvis många känslor såsom rädsla inför framtiden eller fientlighet 

gentemot vårdgivare, personer i deras närhet eller sig själva (Gatchel et al., 2007). Den socio-

kulturella komponenten kan också handla om normer och antaganden om smärta och behand-

ling; vad smärta är, vad oförmåga innebär, vilka orsaksförklaringar som ligger bakom smärta, 

vilka behandlingar som avhjälper smärta med mera (Skevington & Mason, 2004). Då smärtan 

varar länge kan det psykologiska tillståndet fortsätta att spela en avgörande roll eftersom 

smärtupplevelsen i sin tur påverkar alla delar av personens liv (Gatchel et al., 2007). 

 

Den långvariga smärtans påverkan på individen 

Den biopsykosociala modellen visar hur olika faktorer såsom affekter och kognitioner påver-

kar smärtupplevelsen, men visar även hur andra faktorer, till exempel individens relationer, 

påverkas. Det är ett komplext fenomen och den långvariga smärtan kan komma att ha djupgå-

ende påverkan på personens liv (Morley, 2008). Smärtan kan göra att personen inte längre kan 

genomföra de dagliga aktiviteter eller engagera sig i olika fritidsintressen som denne tidigare 

kunde utföra. Många drabbas också av sömnsvårigheter eller behandlingsrelaterade kompli-
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kationer (Gatchel et al., 2007). Smärtan kan också göra att personerna blir oförmögna att ar-

beta vilket kan leda till finansiella svårigheter såsom låg hushållsinkomst, arbetslöshet och 

därmed även lägre socioekonomisk status (Johannes, Kim Le, Zhou, Johnston & Dworkin, 

2010). Morley (2008) menar att en person vidmakthåller sin position i samhället och även 

uppnår sina livsmål genom att utföra aktiviteter i livet. Då långvarig smärta medför att dessa 

aktiviteter inte alltid kan genomföras som tidigare, kommer individen påverkas på ett djupare 

plan. Ett fåtal kvalitativa studier har undersökt den personliga upplevelsen av att leva med 

långvarig smärta. Ett tema som dock tycks vara viktigt är hur personerna upplever sig själva 

(Smith & Osborn, 2007). Forskare har betonat värdet av att undersöka självupplevelsen hos de 

drabbade personerna i syfte att bättre förstå den långvariga smärtan (Smith & Osborn, 2007).  

 

Självdiskrepansteorin. 

Psykologiska teorier har beskrivit självupplevelse på många olika sätt. Självupplevelsen kan 

beskrivas som den bild en individ har av sig själv eller den bild en individ tror att andra har av 

denne (Higgins, 1987). Självupplevelsen har ofta framställts som mångfasetterad (Morley, 

2008) och brukar förklaras genom olika själv, där ett själv alltså är en del av självupplevelsen. 

Många förslag på olika själv som skulle kunna ingå i självupplevelsen har uppkommit genom 

olika teorier; det verkliga självet, det andliga självet, det sociala självet, kravsjälvet, önske-

självet och idealsjälvet för att nämna några (Higgins, 1987). Att så många olika själv har kun-

nat identifieras hänger ihop med att individer har motsägande eller oförenliga antaganden om 

sig själva (Higgins, 1987).  

 

Ovanstående antaganden ligger till grund för självdiskrepansteorin (Higgins, 1987). Enligt 

denna teori finns det tre grundläggande själv som tillsammans skapar självupplevelsen; det 

verkliga självet, idealsjälvet och kravsjälvet. Det verkliga självet omfattar individens tankar 

om sig själv som person eller hur individen tänker att andra verkligen anser att individen är 

som person. Idealsjälvet omfattar de attribut individen skulle vilja ha eller de attribut indivi-

den tror att andra skulle vilja att individen hade. Kravsjälvet omfattar slutligen de attribut in-

dividen anser sig behöva ha eller de attribut individen tror att andra anser att individen behö-

ver. Det verkliga självet omnämnas ofta som självkonceptet, medan de övriga två själven kan 

ses som självguider (Higgins, 1987). 

 

Självdiskrepansteorin menar att människan omedvetet motiveras att uppnå ett tillstånd där 

självkonceptet överensstämmer med antingen idealsjälvet, kravsjälvet eller båda. En diskre-

pans mellan det verkliga självet och något av de andra själven kommer skapa obehagliga af-

fekter såsom modfälldhetsrelaterade emotioner (till exempel besvikelse, missnöjdsamhet, 

skam, förlägenhet eller känsla av nedslagenhet) eller upprördhetsrelaterade emotioner (till 

exempel lättretlighet, rädsla, skuld, självförakt eller att känna sig hotad) (Higgins, 1987). 

Människor kan ha en eller båda eller ingen av dessa ovan nämnda diskrepanser, viket medför 

att vissa inte har någon emotionell sårbarhet medan andra har många emotionella sårbarheter. 

Även om en individ har en eller flera av dessa diskrepanser och därmed en ökad risk för emot-

ionell sårbarhet, betyder inte det att sårbarheten alltid aktiveras (Higgins, 1987). 

 

Det fruktade/oönskade självet. 

Markus och Nurius (1986) presenterade en studie över andra möjliga själv, vilka framförallt 

omfattade framtida själv. Denna teori menar att självupplevelsen omfattas av det fruktade 
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självet istället för av kravsjälvet. Det fruktade självet omfattar attribut som individen inte vill 

erhålla, men är rädd för att få. Markus och Nurius (1986) menar att det fruktade självet avvi-

ker från de andra själven såtillvida att individen kommer söka efter en stor diskrepans mellan 

det verkliga och det fruktade självet. Ogilvie (1987) föreslog också ett kompletterande själv; 

det oönskade självet, vilket tycks vara en variant av det fruktade självet. En studie gjordes i 

syfte att undersöka Higgins (1987) teori i förhållande till Ogilvies (1987) teori. Resultatet 

visade att diskrepanser mellan de olika själven som förekom i Higgins teori (1987) kunde 

sammankopplas med upprördhetsrelaterade- och modfälldhetsrelaterade känslor. Dessutom 

kunde diskrepanser mellan själven som förekom i Ogilvies teori (1987) kopplas samman med 

upprördhetsrelaterade känslor (Carver, Lawrence & Scheier, 1999).  

 

Självdiskrepansteorin, det fruktade självet och långvarig smärta. 

Självdiskrepansteorin erbjuder en teoretisk modell som kan vara användbar för att förstå hur 

patienter förhåller sig till smärta. Waters, Keefe och Strauman (2004) var de första att under-

söka självdiskrepansen hos personer med långvarig ländryggssmärta. De fann att vissa av dis-

krepanserna kunde relateras till depressionsrelaterade känslor. Dock kunde inga upprördhets-

relaterade känslor upptäckas, istället upptäcktes ångestrelaterade känslor (Waters et al., 2004). 

Resultaten för de depressionsrelaterade känslorna kunde även bekräftas av Morley, Davies 

och Barton (2005) medan resultaten för de ångestrelaterade känslorna kunde bekräftas av Sut-

herland och Morley (2008) och Kindermans et al. (2011). 

 
Kindermans et al. (2010) genomförde en studie av personer som led av långvarig länd-

ryggssmärta. Resultatet visade attribut för tre olika typer av själv; idealsjälvet, kravsjälvet och 

det fruktade självet. De attribut som kunde identifieras för idealsjälvet var ärlig, tålmodig, 

ambitiös, handlingskraftig, hälsosam, smärtfri, lojal make, bra fru, konstnärlig, fri, intelligent, 

nyfiken, attraktiv, smal, religiös. De attribut som kunde identifieras för kravsjälvet var hjälp-

sam, vänlig, hårt arbetande, oberoende, accepterande, energirik, en bra far, finnas där för fa-

miljen, uppfinningsrik, kreativ, analytisk, anställd, anständig, religiös. Slutligen var attributen 

för det fruktade självet girig, självisk, lat, slarvig, mindre aktiv, mindre trogen, sträng gente-

mot barnen, inte kunna ta hand om sig själv, materialistisk, för generös, icke religiös, obrydd-

het om utseendet (Kindermans et al., 2010). 

 

Kvalitativa forskningsresultat 

Den långvariga smärtans påverkan på individens självupplevelse har först nyligen börjat un-

dersökas genom kvalitativa studier. Även om det inte finns någon metastudie över hur smär-

tan påverkar självet, återkommer dock vissa teman (Morley, 2008). Forskningen omfattar 

framförallt det verkliga självet, men lite forskning har även gjorts på det fruktade självet.  

 

 Det verkliga självet. 

Många teman fokuserar på hur personer med långvarig smärta uppfattar sig själva och hur de 

verkligen är. Även om det inte alltid uttrycks i klartext skulle detta kunna tolkas som forsk-

ning om det verkliga självet.  

 

Det förekommer ofta ett tema kring hur personerna upplever sina kroppar. Innehållet kan va-

riera något men involverar vanligen en upplevelse av främlingskap gentemot kroppen då den 

inte speglar den personen anser sig vara (Morley, 2008). Aymar (2010) fann till exempel ett 
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huvudtema som kallades smärtsjälvet, vilket innebar att deltagarna sa att ländryggssmärtan 

kommit att bli en del av dem själva. Även Smith och Osborn (2007) fann ett smärtsjälv vilket 

beskrevs som ovälkommet. En annan studie av personer med långvarig ländryggssmärta iden-

tifierade bland annat ett tema gällande medvetenheten om den långvariga smärtan, vilket in-

kluderade en ständig vaksamhet på kroppsrörelser, ständig vaksamhet på ländryggen och att 

ständigt försöka förutse och förbereda sig inför smärtstimuli (Aymar, 2010). En annan studie 

visade att personer med långvarig smärta anser att denna påverkar deras självupplevelse på ett 

funktionsnedsättande vis. Självupplevelse försämrades genom smärtan och det nuvarande 

självet kunde inte uppskattas (Smith & Osborn, 2007).  

 

Många tycks även se självet som uppdelat, där det sanna jaget har stannat kvar i tiden, vanlig-

en innan den långvariga smärtan startade (Morley, 2008). En studie som gjordes på patienter 

med långvarig ryggsmärta identifierade ett huvudtema som externalisering/objektifiering av 

kroppen, vilket bland annat omfattade att det fanns en konflikt mellan önskan och förmåga. 

Ett annat huvudtema som denna studie identifierade var förändring av självupplevelsen, vilket 

omfattade att inte vara den man egentligen var (Crowe et al., 2010). En annan studie identifie-

rade liknande teman; kroppen och jag – den distanserade och främmande kroppen och att 

vidmakthålla upplevelsen av det tidigare självet som en konsekvent bild, genom att till exem-

pel göra saker som man tidigare kunde göra (Hellström, 2001). Smith och Osborns studie 

(2007) som identifierade ett smärtsjälv, kunde också se att detta innehöll element som var 

oförenliga med deras egentliga själv.  

 

Många studier har också betonat hur personernas självupplevelse påverkas av sociala kompo-

nenter.  Vissa teman gällande detta återkommer ständigt; ett handlar om att hantera det faktum 

att långvarig smärta är osynligt. Detta medför svårigheter att bli trodd eller att mötas av and-

ras oförståelse. Dessutom verkar det vanligt att smärtpatienter spenderar mycket tid på att 

verka som andra, för att då vidmakthålla sin egen upplevelse av en social kompetent individ. 

Inom familjen tycks behovet av att inte ses som en belastning för andra vara en stark motiva-

tor till att dölja smärtupplevelsen (Morley, 2008). En studie om långvarig ryggsmärta identifi-

erade det projicerade självet – självet definierat av andra, som ett huvudtema. Det omfattade 

hur självet definierades av till exempel vårdgivare, familj och nära vänner samt media eller 

intressegrupper (Hellström, 2001). En annan studie visade att hopp och förtvivlan förekom i 

samband med det sociala sammanhanget i förhållande till att leva med smärta (Corbett, Foster 

& Ong, 2007). Slutligen identifierade Aymar (2010) temat att leva ensam med en skada, vilket 

omfattade att vara isolerad från andra och bli isolerad av andra, medan Smith och Osborn (2007) 

kunde konstatera att smärtsjälvet ansågs vara socialt oönskat och skamligt. 
 

Ett annat tema som kommit upp gällande det verkliga självet handlar om att inte ha kontroll. 

Smith och Osborn (2007) fann till exempel att deltagarna kände sig förvirrade och maktlösa 

att påverka det nya självet. En annan studie identifierade smärtans oförutsägbarhet som ett 

huvudtema, vilket bland annat omfattade frustration, sökandet efter orsaksförklaringar, inga 

varningar och förlust av kontroll (Crowe et al., 2010). Ett annat tema som tycks vara av bety-

delse är nedstämdhetsrelaterade känslor i förhållande till självbilden och långvarig smärta. En 

studie visade att hopp och förtvivlan förekom i samband med ländryggssmärtans karaktär och 

dess påverkan på självet (Corbett et al., 2007) och en annan studie identifierade depression 
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baserat på känslor av hopplöshet som ett huvudtema. Detta omfattade en kombination av för-

lorad rörelseförmåga och osäkerhet om hur länge smärttopparna kan vara (Aymar, 2010).  
 

 Möjliga framtida själv vid långvarig smärta. 

Förutom det verkliga självet tycks en del forskare ha funnit huvudteman gällande framtida 

möjliga själv. Detta skulle kunna betraktas som studier av det fruktade självet, även om inte 

heller detta är uttryckt i klartext alla gånger. Morley (2008) skriver att det fruktade självet ofta 

hänger ihop med att känna sig fångad av smärtan. En studie gjordes på patienter med långva-

rig ryggsmärta som identifierade det fångade självet som ett huvudtema (isolering, svårt att 

förhålla sig till framtiden och begränsningar gällande möjliga själv) (Hellström, 2001). En 

annan studie visade att hopp och förtvivlan förekom i samband med oro och rädsla inför fram-

tiden (Corbett et al., 2007) och Aymars (2010) studie identifierade huvudtemat att leva med 

rädsla för att råka ut för smärttoppar.  

 

Sammanfattning av det rådande kunskapsläget 

Långvarig smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i hela världen, där långvarig 

ländryggssmärta tycks vara mest vanligt förekommande. Dock är det många som lider utan att 

veta orsaken eller kunna erbjudas adekvata behandlingar. Den långvariga ländryggssmärtan är 

förvisso ett oerhört komplext fenomen med många interagerande komponenter; många fak-

torer påverkar smärtupplevelsen samtidigt som smärtupplevelsen i sig också påverkar indivi-

den på många olika sätt. Bland annat påverkar den långvariga ländryggssmärtan individens 

upplevelse av sig själv. Den forskning som hittills gjorts gällande långvarig ländryggssmärta 

och självupplevelse har främst fokuserat på vilka känslor som uppkommer vid diskrepanser 

mellan själven. Ett fåtal studier har genom kvalitativa studier undersökt hur självupplevelsen 

ser ut hos dessa personer. Relativt lite forskning har därmed gjorts på självupplevelsen hos 

personer med långvarig smärta och många luckor i kunskapsläget behöver fyllas gällande 

vilka själv som är aktuella vid långvarig smärta och vad dessa innefattar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att genom en explorativ ansats erhålla en fördjupad förståelse av 

hur självupplevelsen ser ut hos personer med långvarig ländryggssmärta.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Rekryteringen av deltagare skedde genom olika kanaler. Dels sattes annonser upp på anslags-

tavlor vid Stockholms Universitet och Socialhögskolan i Stockholm, dels sattes en annons ut 

på dr Björn Braggées smärtsida på det sociala mediet Facebook. Vidare efterlystes möjliga 

undersökningsdeltagare i den egna umgängeskretsen och dessutom kontaktades organisation-

en Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället). Genom Resurs kunde en inbjudan 

skickas ut via mail till en stor mängd personer runt om i landet gällande att delta i studien.  

 

Totalt besvarade 24 personer inbjudan och angav sitt intresse för att delta genom att maila den 

angivna mail-adressen eller ringa/sms:a det angivna numret. Fem av dessa personer anmälde 

sitt intresse efter att ett tillräckligt antal personer redan intervjuats. Dessa fem personer infor-

merades om situationen och tackades för visat intresse. De andra 19 personerna som var först 
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med att ange sitt intresse gällande att delta i studien genomgick en första granskning. Gransk-

ningen innebar att intervjuaren ställde olika frågor till deltagaren under ett kort telefonsamtal 

för att kontrollera att personen uppfyllde inkluderingskraven. Dessa krav omfattade bland 

annat smärtlokaliseringen, smärtdurationen samt smärtorsaken. Gällande smärtlokalisering 

var inklusionskriterierna att deltagaren skulle ha ont i ländryggen. Personen kunde även lida 

av smärta i andra delar av kroppen eller ha andra krämpor, så länge ländryggssmärtan ut-

gjorde personens huvudsakliga lidande. Exklusionskriterierna för smärtlokalisering utgjordes 

av huvudsaklig smärta i andra delar av ryggen/kroppen även om ländryggssmärta också var 

aktuellt alternativt frånvaro av ländryggssmärta. Gällande smärtdurationen var inklusionskri-

terierna att deltagaren skulle ha lidit av ländryggssmärtan i minst tre månader. Exklusionskri-

terierna för smärtdurationen var därmed ländryggssmärta kortare än tre månader. Slutligen 

innebar inklusionskriterierna gällande smärtorsaken att deltagarens ländryggssmärta skulle 

vara ospecifik, utan orsaksförklaring till uppkomsten. Exklusionskriterierna gällande smärtor-

saken utgjordes av ländryggssmärta som uppkommit genom olycka eller reumatisk sjukdom.   

 

Totalt exkluderades sju personer från undersökningen. Två personer exkluderades på grund av 

att deras ryggsmärta enbart kunde lokaliseras till övre delen av ryggen. Tre personer exklude-

rades på grund av att deras huvudsakliga smärta kunde lokaliseras till övre delen av ryggen, 

även om de också hade ont i ländryggen. En person exkluderades på grund av att länd-

ryggssmärtan varat i mindre än tre månader och en person exkluderades på grund av att länd-

ryggssmärtan berodde på en bilolycka. De som först angav sitt intresse och även uppfyllde 

ovanstående krav erbjöds möjlighet att delta i studien. Alla som fick förfrågan vid denna tid-

punkt i rekryteringen tackade ja till att delta. Tid bokades därefter för en intervju och dessu-

tom gjordes en muntlig överenskommelse gällande vilka rättigheter deltagaren hade samt hur 

intervjun skulle komma att genomföras. Innan intervjun fick deltagarna även läsa igenom en 

informationsblankett gällande studien (Bilaga 1).  

 

Totalt deltog 12 personer i undersökningen varav fyra män och åtta kvinnor. Deltagarna i stu-

dien var mellan 22-52 år. De bodde runt om i landet, både i större städer, i mellanstora städer 

och i mindre städer/samhällen. Alla deltagare led av ländryggssmärta, men hade lidit av detta 

olika länge. Smärtperioden varierade mellan deltagarna från 8 månader till 26 år. Alla delta-

garnas smärtorsak var ospecifik, dock hade många i efterhand fått diagnoser såsom diskbråck, 

kotglidning, ryggskott och överansträngdhet i ryggen. Deltagarna hade olika sysselsättning; 

fyra var sjukskrivna på heltid, fyra arbetade deltid och var sjukskrivna resten av tiden, två 

arbetade eller studerade på heltid och två både studerade och arbetade. Många av deltagarna 

hade genomgått minst en operation för sin ländryggssmärta och alla hade sökt hjälp minst en 

gång hos antingen läkare, naprapat eller psykolog för sina besvär. 

 

Under denna studie gick delar av undersökningsmaterialet förlorat på grund av en dator-

krasch. Fem slumpmässiga intervjuer av totalt 12 kunde räddas och återanvändas. En av dessa 

personer hade rekryterats genom annonsen på Facebook. Övriga fyra hade rekryterats genom 

det mail som organisationen Resurs skickat ut. De fem personer vars intervjuer kom att an-

vändas i det slutgiltiga analysarbetet var alla kvinnor. De var mellan 37 och 47 år gamla och 

bodde på olika orter runt om i landet. De hade lidit av ospecifik ländryggssmärta mellan 6 - 

13 år. Deltagarnas sysselsättning varierade något; två av dem var sjukskrivna på heltid, en 

arbetade på halvtid, en studerade på heltid och en både arbetade och studerade.  
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes enskilt med var och en, 

antingen via telefon eller genom ett möte. Intervjuerna som genomfördes via ett möte skedde i 

en ostörd miljö till exempel hemma hos intervjuaren eller hemma hos deltagaren. I dessa fall 

togs en direkt ljudupptagning via ett ljudinspelningsprogram i datorn. Då intervjuerna genom-

fördes via telefon befann sig både intervjuaren och deltagaren i ostörda miljöer. Telefonsam-

talet skedde via högtalartelefon där ljudet spelades in via ett ljudinspelningsprogram i datorn. 

Intervjuerna varade mellan 45-70 minuter. Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär och 

utgick från en intervjuguide. Intervjuguiden skapades av intervjuaren innan någon intervju 

hade genomförts, och grundades på intervjuarens egna tankar och idéer om vad som skulle 

kunna tänkas vara viktigt. Intervjuguiden innehöll vissa övergripande frågeområden såsom 

yrke, vänner och familj, begränsningar kontra spontanitet, den egna kroppen/sexualitet/ ge-

nustillhörighet, religion och etnicitet. Förslag på frågor i anslutning till varje område skissera-

des också på förhand, dock skapades de specifika frågorna och följdfrågorna under själva in-

tervjun. Mycket utrymme erbjöds därmed till vidareutvecklingar och fördjupningar inom det 

område som var av intresse för varje enskild deltagare. Ordningsföljden på frågeområdena 

anpassades till det deltagaren valde att ta upp, och alla områden berördes inte heller för varje 

deltagare av samma anledning. Under intervjuernas gång omarbetades intervjuguiden där 

vissa frågeområden lades till (till exempel nu och då, självbild). Inget frågeområde togs bort, 

men vissa kom dock att omnämnas alltmer sällan (till exempel religion och etnicitet).  

 

Etiska överväganden 

Rekryteringen skedde på ett sådant sätt att undersökningsdeltagarna själva sökte kontakt vid 

intresse av att delta i studien. På detta vis säkrades att personerna deltog frivilligt. Dessutom 

informerades deltagarna redan innan själva intervjun om sina rättigheter, både muntligt och 

skriftligt (Bilaga 1). Deltagarna tillfrågades även om delar av det de sagt under intervjuerna 

fick användas som illustrativa citat, vilket alla godkände. Direkt efter varje intervju erbjöds 

deltagarna möjligheten att lägga till information eller utveckla något som eventuellt kommit i 

skymundan eller missats under intervjun. Detta i syfte att försöka säkerställa att det som varit 

viktigt för deltagaren verkligen framkommit. Dessutom erbjöds alla deltagare att i direkt an-

slutning till intervjun tillsammans med intervjuaren samtala om upplevelsen att genomföra 

denna. På så sätt kunde möjliga tveksamheter kring det egna deltagandet diskuteras direkt. 

Deltagarna kommer även kontaktas innan augusti 2012 via mail vilket de uppmanas besvara 

om de är intresserade av att ta del av slutresultatet. 

 

Dataanalys 

Då undersökningen var av explorativ karaktär valdes induktiv tematisk analys som metod för 

att strukturera upp data. Denna metod syftar till att identifiera mönster och teman i data, och 

skiljer sig från andra kvalitativa metoder som är teorigrundade och/eller syftar till att skapa 

teorier utifrån datamaterialet (Hayes, 2000). I analysen följdes de sex första stegen som Hayes 

(2000) redovisar för tematiska analyser. Det första steget innefattar att transkribera materialet 

till text och därefter läsa igenom texten i sin helhet till dess att en god överblick erhållits. Det 

andra steget innefattar att gå igenom och markera texten som är relevant för frågeställningen. 

Det tredje steget innefattar att sortera datamaterialet utifrån olika preliminära teman. Det 

fjärde steget innefattar att ta varje tema för sig och gå igenom hela texten och plocka ut allt 

som kan relateras till det temat. I detta steg ingår även att modifiera och slå ihop olika teman 
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eller ändra rubrikerna. Det femte steget innefattar att ge varje tema en slutgiltig rubrik. Slutli-

gen innebär det sjätte steget att materialet sammanfattas under varje tema. Detta bör belysas 

med ett eller ett par citat.   

 

Alla intervjuerna transkriberades senast 48 timmar efter att de genomförts. Efter att varje in-

tervju transkriberats lästes texten igenom tills en bra generell uppfattning om vad som sagts 

kunde erhållas. Därefter genomlästes texten noggrant där noteringar gjordes för varje mening 

eller stycke genom en kod som beskrev vad som sades. Detta möjliggjorde en ännu bättre 

uppfattning av vad som sagts. För varje intervju som kodats togs anteckningar kring teman 

som uppkommit men behövde utvecklas i kommande intervjuer. Dessa anteckningar fördes in 

i intervjuguiden. När 11 intervjuer genomförts och kodats på detta sätt upptäcktes att inga nya 

koder uppkom. En till intervju genomfördes och kodades för att säkerställa att inget nytt 

material kunde identifieras. Då inga nya koder efter 12 intervjuer identifierades betraktades 

materialet som mättat.  

 

Efter att alla intervjuer kodats på detta sätt fanns totalt ett femtiotal olika koder. Många av 

dessa var irrelevanta för frågeställningen medan andra överlappade varandra eller beskrev 

samma fenomen på olika sätt. Datorkraschen inträffade i detta skede varpå minnesanteck-

ningar över de ursprungliga funna koderna direkt skrevs ner. Minnesanteckningarna bestod av 

det femtiotal koder som hade identifierats innan datorkraschen. Därefter lades minnesanteck-

ningarna åt sidan och den första kodningen som beskrevs ovan upprepades och gjordes så 

förutsättningslöst som möjligt utifrån de fem intervjuer som kunde räddas. Denna gång identi-

fierades totalt ett fyrtiotal olika koder. Utifrån dessa första koder separerades den data som 

innehöll information om självupplevelse från det övriga datamaterialet. På detta sätt blev da-

tamängden mer lätthanterlig och överskådlig. Därefter plockades de ursprungliga koderna bort 

varpå enbart det material som behandlade självupplevelse kodades om. Intervjuerna gicks 

igenom en i taget där det första stycket kodades. Sedan genomlästes hela intervjun för att 

finna all data som kunde kodas på det viset. Allt material med den koden samlades ihop och 

skapade ett preliminärt tema. På samma sätt kodades det andra stycket varpå den övriga texten 

lästes igenom i syfte att finna data som kunde kodas på det viset och därmed bildade ett nytt 

tema. Alla intervjuer lästes igenom på detta sätt tills ett antal teman identifierats.  

 

Ett övergripande tema och fyra huvudteman upptäcktes. Under huvudtemana fanns ursprung-

ligen olika undergrupper. Några av dessa undergrupper överlappande eller speglade olika de-

lar av samma fenomen, vilket gjorde att de kunde slås ihop. Arbetet med att sammanfoga 

olika undergrupper skedde även fortlöpande under kodningens gång och slutligen omarbeta-

des namnen på temana och undergrupperna tills de beskrev materialet på bästa möjliga sätt. 

Fynden från de fem intervjuerna kontrollerades därefter mot minnesanteckningarna som gjorts 

direkt efter datorkraschen. Det femtiotal koder som då skrivits ner reducerades till enbart de 

koder som omfattade självupplevelse, vilket kom att omfatta ett tjugotal koder. Dessa kunde 

med lätthet återfinnas i det övergripande temat eller i något av huvudtemana. Inga motsägel-

ser eller spår av att innehållet hade ändrats kunde upptäckas. Detta medförde att tolv inter-

vjuer kunde sägas ligga till grund för analysarbetet även om endast data från fem av dem 

kunde illustrera fynden.  Slutligen beskrevs det övergripande temat och varje huvudtema med 

tillhörande undergrupper samt belystes med citat från intervjuerna. 
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Resultat 

Efter att alla intervjuer kodats och analyserats kunde slutligen fyra huvudteman gällande 

självupplevelsen hos personer med långvariga ländryggssmärtor identifieras. Dessa var den 

jag var, den jag är, den jag vill vara och den jag är rädd för att bli. För dessa huvudteman 

kunde även undergrupper identifieras, vilka presenteras i alfabetisk ordning i anslutning till 

respektive tema (se Figur 2). Huvudtemana den jag var och den jag vill vara omnämndes en-

bart i positiva ordalag, till skillnad från huvudtemat den jag är rädd för att bli, som enbart 

omnämndes i negativa ordalag. Dessa huvudteman kom därmed att stå i stark kontrast till 

varandra. Likaså kom dessa tre huvudteman att stå i stark kontrast till den jag är, där även 

motsägelser och diskrepanser inom själva temat kunde identifieras. Dessa motsägelser och 

diskrepanser, både mellan huvudtemana, men också inom den jag är, resulterade i ett övergri-

pande tema, konflikt, vilket alltså kan ses som en konsekvens av de övriga temana. 

 

Resultatet är en sammanslagning av vad alla deltagarna tillsammans beskrivit, vilket medför 

att varje enskild deltagare ej beskrivit sig själv i enlighet med alla nedanstående teman och 

undergrupper. Dock har varje deltagare beskrivit sig själv i både positiva och negativa orda-

lag, och varje deltagare har beskrivit sig själv utifrån minst tre av de totalt fem temana (inräk-

nat både huvudtemana och det övergripande temat). Nedan beskrivs först varje huvudtema 

med respektive undergrupper mer utförligt, därefter beskrivs det övergripande temat konflikt. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Funna teman över självupplevelsen vid långvarig ländryggssmärta. 
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Den jag var 

Detta tema innefattar personernas bild av hur de var innan de drabbades av ländryggssmärta i 

ljuset av det liv de lever idag. Personerna kan sägas ha en idealiserad självuppfattning av hur 

de var innan ländryggssmärtan, då alla underkategorier till detta tema är av positiv karaktär. 

Deltagarna uttryckte att livet innan ländryggssmärtan var lätt då de hade möjlighet att bejaka 

sina egenskaper såsom lustfylldhet, glädje och professionalism. Personerna beskrev sig själva 

som någon som hade många åtaganden och intressen. De beskrev sig också som någon som 

hade tid och möjlighet att vara spontan. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av alla un-

derkategorier och vad som innefattas i dessa.   

 

Omhändertagande 

Några av deltagarna beskrev sig själva som personer som ordnade och ställde upp för andra. 

Det kunde handla om att ordna släktträffar, skjutsa barnen till olika aktiviteter eller lyssna på 

och stötta vänner som anförtrodde sig. Det kunde också handla om att ställa upp och hjälpa 

någon kollega på jobbet.   

 

En person berättar om att familjen varit de som haft svårast att förstå hennes begränsade situ-

ation idag, och hon funderar på varför det kan vara så: 

 

”(…) jag har alltid varit den drivande personen liksom, ja men varit den som har 

hjälpt andra liksom så, och då blir det väl kanske, ja det blir såhär att det ändrar 

relationen i familjen liksom (…)” 

 

Professionell 

Några deltagare beskrev sig själva som personer som var duktiga på att utföra sitt yrke, att de 

såg sig som någon som gjorde bra ifrån sig och inte lämnade ifrån sig ett arbete utan att det 

var genomfört med gott resultat. Några av personerna betraktade sig själva som någon som 

hanterade olika situationer utanför yrkesrollen på ett proffsigt sätt, till exempel i samband 

med vårdkontakter.  

 

En person som jobbade som frisör innan hon var tvungen att sluta på grund av sin länd-

ryggssmärta, berättar om när hon arbetade: 

 

”(…) jag hade kunder som betalade för de visste att de fick, ja stylingen, de fick 

en timme, jag lyssnade och jag skapade, ja någonting, som tog fram dem, och den 

attityden de ville få fram. (…) För de har kommit med fullständig tillit till att jag 

får klippa deras hår, jag får skapa, jag tycker att det har varit fantastiskt att folk 

litar på mig så (…)” 

 

Vital 

De flesta deltagarna beskrev sig själva som personer som tidigare var glada och lustfyllda, att 

de var positiva, hade passion och tog ganska lätt på livet. Det kunde handla om att det var 

roligt att ha många olika saker att göra, både yrkes- och fritidsmässiga. De flesta deltagarna 

såg även sig själva som sociala personer som ofta umgicks med familj och släkt, men också 

hade relationer utanför familjen.  
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En person berättar om hur hennes liv såg ut för några år sedan innan hon drabbades hon 

av ländryggssmärta:  

 

”(…) då jobbade jag ju, då bodde barnen hos pappan och då hade jag ju bara 

mig själv. Jag jobbade ganska mycket, jag jobbade ju inte 100 % utan jag jobbade 

140 %, ja jag jobbade mer eller mindre jämt, och sen styrketränade jag tre dagar, 

eller tre pass i veckan, plus min idrott som jag höll på med (…)” 

 

Den jag är 

Detta tema beskriver deltagarnas syn på sig själva idag; vilka egenskaper de upplever sig ha 

och hur dessa tar sig uttryck. Detta är det mest innehållsrika och nyanserade temat där perso-

nerna ger en bild av sig själva som innehåller både positiva och negativa karaktärsdrag. Ibland 

blir beskrivningarna dock motsägelsefulla och diskrepanserna mellan de olika undergrupperna 

stora; deltagarna kunde beskriva sig själva som lustfyllda personer som hade intressen och var 

sociala. Å andra sidan såg de sig även som personer som inte orkade eller ville göra någon-

ting, utan ibland helst låg i sängen isolerade från andra. Det kunde också handla om att delta-

garna såg sig som empatiska och omhändertagande personer, att de hade förståelse för andra, 

samtidigt som de även kunde se sig som besvärliga personer med dåligt humör och att de 

kunde vara en belastning för andra. Vidare kunde deltagarna se sig själva som handlingskraf-

tiga, starka personer som inte blev trampade på, medan de å andra sidan också kunde se sig 

som begränsade personer, och att de inte kunde göra eller säga allt som kom för dem.     

 

Variationerna och motsägelserna i självupplevelsen tycks ibland vara situationsbundna, men 

mest tycks de vara beroende av dagsformen, det vill säga exempelvis dagens humör eller 

smärtnivån. Beskrivningarna av detta tema är (som för alla andra teman) en sammanslagning 

av alla deltagarnas berättelser, vilket gör att varje enskild individ inte har beskrivit sig själv 

enligt alla nedanstående undergrupper. Dock har inte någon individ beskrivit sig i enbart posi-

tiva eller negativa ordalag. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av alla underkategorier 

och vad som innefattas i dessa.   

 

Annorlunda 

Några deltagare angav att de såg sig själva som annorlunda jämfört med andra och att det var 

jobbig att ofta sticka ut ur mängden. Detta verkade framförallt gälla då individerna hade väl-

digt ont. Det kunde handla om att de identifierade sig som personer som inte var friska största 

delen av tiden alternativt var sjuka, eftersom de till exempel hade en diagnos, var sjukskrivna 

eller var sjukpensionärer. Jämförelsevis ansåg de flesta deltagarna att de jobbade mindre än 

vad andra vanligtvis gjorde, att det såg annorlunda ut hemma på grund av hjälpmedel eller att 

de var tvungna att göra anpassningar som andra inte behövde. Flera av deltagarna angav också 

att de kände sig nedstämda och ledsna eftersom de inte hade så mycket gemensamt med andra 

och inte passade in i vissa vänskapskretsar. De flesta deltagarna sa även att de var de enda 

som verkligen kunde se hur de skilde sig från andra människor eftersom smärtan var osynlig.  

 

En person beskriver sin upplevelse av att vara annorlunda som ett utanförskap:  

 

”Alltså det blir som att leva i en bubbla, en bubbla där du själv är instängd, där 

din känsla av att jag är människa, jag lever här, och jag är i samhället men jag 
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har ett skydd omkring mig, jag har liksom någonting runt omkring, utanför vad 

jag kan göra, som gör att jag lever inte, jag är inte med i samhället, jag kan inte 

ta mig ut, jag kan inte vara igång, jag liksom är bara i en liten bubbla (…) det blir 

ett utanförskap, ett fruktansvärt utanförskap som du sätts i (…) jag förstår hur det 

är att komma till ett nytt land där du inte kan språket och där människor inte är 

som du är van vid, det är nog den bästa liknelsen till hur jag känner mig idag 

(…)”  

 

En annan person berättar att hon känner sig annorlunda jämfört med andra men att ingen an-

nan kan se det: 

 

”Det är ju ett dolt funktionshinder på sätt och vis som jag har för det syns ju inte 

på mig, på sätt och vis. Jag har en normal MR-bild på ryggen, jag börjar bli lite 

benskör och så säger de men annars så är det normala fynd på ryggen… nej det 

syns ingenting, det är ingenting direkt avvikande.” 

 

Begränsad 

Nästan alla deltagare beskrev sig själva som begränsade personer, vilket kunde ta sig olika 

uttryck. Dels kunde det handla om att personerna såg sig fysiskt begränsade av kroppen; del-

tagarna ville göra saker men kunde inte. Några deltagare angav att detta kunde göra att de 

kände sig äldre än vad de egentligen var. Begränsningen kunde även handla om att några av 

deltagarna upplevde sig ha en fasad gentemot andra. De angav att de inte kunde uttrycka allt 

de kände och tänkte hela tiden, att de inte bad om hjälp eller att de höll inne med saker för sig 

själva. Begränsningen kunde också handla om att deltagarna såg sig själva som personer som 

var beroende av andras beslut och andras åsikter för att komma vidare. Det kunde handla om 

att läkare skulle fatta beslut om huruvida de var arbetsförmögna eller inte eller att försäk-

ringskassan skulle besluta gällande om de hade rätt till sjukvårdsersättning. Beroendet med-

förde att personerna kunde se sig själva som underlägsna, någon som ingen lyssnade på och 

någon som inte behövde informeras. De flesta deltagarna angav att de upplevde att beslut fat-

tades ovanför deras huvud, och att deras liv begränsades av alla andras beslut eftersom de inte 

ansåg sig få rätt vård eller ersättning. Oftast innebar begränsningen att deltagarna kände sig 

frustrerade och arga. Detta kunde antingen riktas mot dem själva för att de inte klarade av att 

göra eller säga det de egentligen ville, eller också kunde frustrationen riktas mot andra, till 

exempel läkare eller handläggare på försäkringskassan.  

 

En person berättar om hur hon begränsas av kroppen när hon försökt arbeta: 

 

”Jag har varit förskollärare men från och med 2009 så slutade jag, för jag har 

provat att gå tillbaka till jobb, men det gick inte. Jag har en syster som har en 

stugby och camping här med restaurang, och då tänkte jag, litegrann kanske jag 

kan jobba hos henne, men jag har varit här i fyra år och jag klarar inte av att 

jobba, jag har inte kommit upp i 25 %.”  

 

En annan person berättar hur hon blir begränsad då hon upplever att hon inte kan uttrycka allt 

hon känner och tänker öppet: 
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”Jag är dålig på att själv säga till eller uttrycka mig ordentligt (…) min terapeut 

brukar säga det, ja du har en väldigt stark fasad, det tar ett tag att komma in i 

den, men när man väl kommer in då är det en helt annan människa (…) men det 

är ju det att på jobbet försöker jag ju hålla den här fasaden (…) men det händer 

ibland att jag stänger dörren och ingen vet var jag är, så har jag tio minuter där 

jag bara kan ah…!” 

 

Ytterligare en annan person berättar om hur hon blir begränsad då hon upplever sig vara bero-

ende av andra:  

 

”(…) alltså det är mycket frustration som man bär inom sig, frustrationen ligger 

på alla år av vårdkontakter (…) man tar inte det på allvar när en person kommer 

och berättar det här har hänt och här känns det, utan den du ska beskriva allting 

för tolkar det i alla fall som de inte tar en på allvar, att de inte tror en (…) Sen är 

jag nu i ett underläge och i behov av att när jag säger att såhär är det så behöver 

jag dem…”  

 

Besvärlig 

De flesta deltagarna beskrev att de såg sig som personer med dåligt humör, någon som hade 

kort stubin och blev arg eller var gnällig. Därmed såg de sig ofta även som jobbiga personer 

att leva med, någon som belastade andra och som var i vägen för andra, vilket flera angav att 

de kände dåligt samvete över. Detta kunde till exempel handla om att personerna tänkte att de 

egentligen överdrev sin smärta och då tog upp tid hos läkaren, eller gnällde för anhöriga, vän-

ner och kollegor i onödan. Det kunde också handla om att deltagarna tyckte att de var lata och 

inte hjälpte till, inte jobbade eller umgicks med vänner tillräckligt mycket. Några av deltagar-

na angav att de såg sig som personer som inte gjorde rätt för sig utan utnyttjade andra, vilket 

de berättade att de kunde skämmas över. Detta tema tycktes framförallt vara aktuellt då indi-

viderna hade mycket ont. 

 

En person beskriver att hon känner sig besvärlig att vara med och att hon tvivlar på att någon 

skulle vilja leva tillsammans med henne:  

 

”(…) det är klart eftersom att man är människa så att säga så är det ju klart att 

jag ibland träffar någon som jag tycker såhär, åh vilken underbar man honom vill 

vi ha! Och sen blir nästa tanke då såhär att varför skulle han vilja ha mig… såd-

ana tankar kommer ju faktiskt eftersom det var ganska uttalat liksom varför det 

tog slut mellan mig och min förra partner så tänkte jag, då kommer ju andra tycka 

likadant liksom.” 

 

En annan person beskriver att ländryggssmärtan mest påverkar hennes humör, och att hon inte 

blir lätt att umgås med då hon har som ondast:   

 

”(…) jag har i normala fall ganska lång stubin med ganska långt tålamod, men 

nu går det ganska fort, jag hugger, ja, för småsaker som jag i vanliga fall skulle 

bara, jaja… jätteirriterad...  ja men minsta lilla så antingen grinar jag eller så 

blir jag förbannad.” 



19 

 

 

 

 

Empatisk 

Flera av deltagarna såg sig som personer som förstod andra som hade besvär eller var avvi-

kande på något sätt. De såg sig dessutom som personer som respekterade andra och var snälla 

och ställde upp för andra när de kunde och hade lite mindre ont. Det kunde handla om att 

täcka upp och ta ett arbetspass för en kollega, ordna så att barnen kunde ta hem kompisar på 

middag eller ställa upp och lyssna på en vän som hade bekymmer.  

 

En person beskriver att hon genom sina egna svårigheter med ländryggssmärtan har börjat se 

på omvärlden mer nyanserat: 

 

”(…) man får en annan människosyn, jag tycker att jag har fått en annan… att 

samhället inte blir så fyrkantigt utan det är väldigt ojämnt. Det är inte som allting 

ser ut att vara. (…) Man har mer förståelse för alla människor att man är olika. 

Jag kan ta att andra är dåliga och att man är olika, för jag har inga problem med 

när någon är dålig eller att det är något avvikande på någon annan människa.” 

 

Handlingskraftig 

Flera av deltagarna såg sig själva som personer som var starka, tog tag i saker och klarade av 

det de tagit sig för på ett bra sätt. Det kunde till exempel handla om att personerna såg sig som 

någon som kunde uttrycka sig och stå upp för sig själv, eller att de såg sig som en proffsig 

person i sin yrkesroll. Det kunde också innebära att deltagarna såg sig som personer som tog 

hand om sig själva och såg till att de mådde bra, genom att de till exempel gjorde stretchöv-

ningar som var bra för ryggen eller undvek aktiviteter som de visste att de fick ont av. Flera 

av deltagarna såg sig även som personer som hade kontroll på saker, både gällande sig själv 

och gällande omgivningen. Flera tyckte att de kunde hantera svårigheter själv och att de inte 

alltid behövde andras hjälp. Detta kunde till exempel handla om att de uppfattade att de kunde 

styra hur stark smärtupplevelsen blev genom vissa tankeövningar, och att detta ibland funge-

rade mycket bättre än de råd om motion och kost som läkaren eventuellt hade gett. Detta tema 

tycktes framförallt vara aktuellt då individerna inte hade så ont. 

 

En person berättar om att hon ser sig som en stark och självständig person på flera sätt: 

 

”(…) om man bara utgår ifrån själva smärtbilden, alltså den smärtkänslan, den 

går att koppla bort, och jag ser mig själv som en otrolig kämpe. Jag ser mig själv 

som en fantastisk människa som har orkat gå igenom, orkat ta alla dessa bemö-

tanden och ändå inte påverkas. Jag menar inte att du inte påverkas, det gör du, du 

blir förbannad, eftersom jag inte är sån som person som är beroende av andra, 

utan jag har alltid gått mig egen väg. Jag har alltid tagit egna beslut (…)” 

 

Viljelös 

De flesta deltagarna såg sig själva som personer som inte tyckte att det var roligt att göra sa-

ker som de tidigare hade tyckt var lustfyllda. Detta tycktes framförallt gälla då ryggsmärtan 

var som värst. Personerna angav att de ständigt tyckte att de var trötta på grund av att de sov 

dåligt, och saker som de tidigare gjorde med lätthet var jobbiga att göra nu. Lusten tycktes 

delvis försvinna genom att personerna såg sig som någon som inte kunde planera utan måste 

leva utifrån dagsformen, och att det då blev mindre kul att hitta på saker om de inte kunde ha 
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lite framförhållning. Förutom att deltagarna såg sig som personer som inte ville hitta på saker 

längre kände de inte heller att de orkade berätta om hur de hade det. Deltagarna sa att de inte 

orkade delge och inkludera andra i vad de gick igenom. Detta medförde att de ibland gjorde 

saker fastän de därefter blev sängliggande i flera dagar. Dessutom såg de flesta deltagarna sig 

som uppgivna personer där allt eller mycket runt omkring dem kändes svårt att hantera och 

där de själva inte kunde påverka så mycket. Mycket kändes hopplöst och tungt.  

 

En person berättar om hur hon upplever att lusten till intimitet med sin man försvinner med 

ländryggssmärtan: 

 

”Man har ju inte… lusten till saker försvinner. Ibland så blir det ju så man känner 

bara åh låt mig vara bara på mitt eget håll. Man har inget sådant behov när man 

har ont (…) Man är ju, jag somnar oftast jättetidigt, jag är skittrött efter att 

kanske ha gått en hel dag och haft ont, eller så har jag fortfarande ont när vi går 

och lägger oss, alltså jag liksom bara… ja man har ingen lust helt enkelt, och det 

är klart att är ju inte något positivt i vår relation, det är ju något oerhört nega-

tivt.” 

 

En annan person beskriver sin uppgivenhet inför sin situation:  

 

”Det har kommit upp tankar att vad blev det av mig, vad blev det av mitt mål, var-

för kan inte jag ha fått vård? (…) Det jag kan känna att stora sorgen, det är att 

jag inte hann göra det jag vill. (…) Mitt liv är förstört, jag kommer inte att få nå-

gon bättre dag här.” 

 

Vital 

De flesta deltagarna angav att de idag också såg sig som lustfyllda personer som tyckte om att 

göra saker när ryggen inte smärtade alltför mycket. Det kunde handla om att jobba och då 

känna sig nyttig eller hitta på aktiviteter som att ta promenader eller cykla. Det kunde också 

handla om att träffa andra människor, till exempel delta vid återträffar med gamla kollegor 

eller vänner som bodde utspridda numera eller att umgås med familjen. De flesta deltagarna 

angav att de såg sig själva som sociala personer som hade lätt för att prata med folk och som 

andra också tyckte om att umgås med. Vitaliteten kunde även handla om att deltagarna såg sig 

som friska personer jämfört med andra som hade det värre. 

 

En person berättar om hur mycket den sociala biten betyder i hennes liv:   

 

”(…) jag är väldigt social person, har lätt att prata med folk. Kanske därför man 

har valt yrkesvalet och… ja jag har lätt att komma folk nära och så (…) jag är en 

social person och försöker att liksom ta mig ut, det är därför jobbet är så viktigt.” 

 

En annan person berättar om att hon gillar att ha mycket att göra: 

 

”(…) man mår bra när man vet att man gör någonting bra, jag är ju… jag vill ju 

ha flera saker samtidigt (…) ja det är ett måste för annars blir man… man blir 
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knäpp i skallen, inte nog med att man har ont, man blir tokig, eller jag blir det i 

alla fall, jag är en sådan människa som måste ha att göra hela tiden (…)” 

 

Den jag vill vara 

Detta tema omfattar personernas bild av hur de skulle vilja vara om de fick välja helt fritt. 

Även detta tema kan betraktas som att det präglas av idealiserade föreställningar av hur delta-

garna vill vara, då samtliga undergrupper till temat är av positiv karaktär. Deltagarna uttryckte 

en önskan av att få ett lättare och mer lustfyllt liv, ett liv där de kunde vara självständiga och 

göra det som faller dem in, utan att vara beroende av att någon annan gav dem tillåtelse eller 

att de blev en belastning för andra. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av alla underka-

tegorier och vad som innefattas i dessa.   

 

Självständig 

De flesta deltagarna angav att de vill vara personer som helt fritt kan bestämma vad de vill 

göra eller hur de vill vara och då slippa undan den ständiga anpassningen. Det kunde till ex-

empel handla om att kunna planera aktiviteter framåt i tiden eller bestämma hur mycket de 

vill arbeta. Deltagarna vill dessutom kunna se sig själva som någon som ställer upp för andra 

istället för att själv behöva vara en belastning för andra.  

 

En person beskriver hur hon önskar att hennes familjesituation såg ut: 

 

”(…) jag känner att jag inte vill lägga allting på min man och min familj, jag vill 

inte belasta honom för hårt. Men sen naturligtvis tycker… det finns många livsval 

jag har fått göra från min diagnos eller för att jag har så ont i ryggen, ja jag har 

valt att inte skaffa barn tack vare att jag har så ont i ryggen. Det är ett svårt sam-

talsämne det här med barn även oss sinsemellan så att säga, men vi hade nog 

gärna skaffat barn (…)” 

 

Vital 

De flesta deltagarna uttryckte att de vill kunna identifiera sig som personer som kan göra det 

som känns lustfyllt. Det kunde till exempel handla om att identifiera sig som någon som trä-

nar mycket, en person som är vardagsaktiv, en person som bjuder hem andra på middag eller 

en person som arbetar mycket. 

 

En annan beskriver hur hon skulle vilja att hennes vardag såg ut: 

 

”Om jag fick välja själv så skulle jag jobba, sen skulle jag gå och träna, och sen 

så komma hem och göra mat, hjälpa barnen och sen så skulle jag plugga, sen på 

kvällen… ta det lugnt, det gör jag när jag sover!” 

 

Vanlig 

Några deltagare uttryckte att de vill vara som alla andra, smälta in i mängden och inte sticka 

ut mer än någon annan. De vill kunna känna samhörighet med ”alla andra” på jobbet, i skolan 

eller i matbutiken.  

 

En kvinna beskriver hur hon önskar att hon var i jämförelse med andra: 
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”(…) för min tanke är… att jag vill leva så normalt som möjligt och verka som 

alla andra och egentligen inte, ja avvika, att man vill ju inte avvika för mycket 

(…) jag vill helst inte visa att jag, att jag är sjuk eller, hur ska jag säga, ja att jag 

är avvikande på något sätt (…) jag vill vara så normal som möjligt, bara som en 

normal Svensson.”  

 

Den jag är rädd för att bli 

Detta tema omfattar den bild av sig själva som personerna fruktar mest. Det är en bild som 

ännu inte är befintlig men som skulle kunna bli verklig i framtiden. Vissa av deltagarna är 

rädda för att denna självbild kan bli sann om bara ett par år, medan andra är rädda för att bil-

den kan vara sann om 20-30 år. Detta tema präglas av en onyanserad dysterhet där rädslan 

tycks hamna i centrum. Rädslan verkar handla om olika saker, till exempel att få ett innehålls-

fattigt liv eller att bli ensam. Dock uttryckte de flesta deltagare främst en rädsla över att bli 

ännu mer begränsade och beroende av andra än vad fallet är idag. 

 

Begränsning 

De allra flesta deltagare uttryckte en rädsla över att hamna i rullstol och därmed begränsas 

ännu mer i sitt vardagliga liv än vad som redan var fallet. De flesta uttryckte en rädsla över att 

inte längre kunna arbeta ens på deltid, eller att bli så pass rörelseförhindrad så att det inte 

längre skulle vara möjligt att lämna huset.  

 

En person funderar över sin framtid:    

 

”(…) hur ser min framtid ut, hur kommer jag att vara, hur kommer mitt liv… Hur 

kommer min kropp se ut om fem år, tio år, hur kommer jag klara… Hur kommer 

jag vara vid pension, kommer jag sitta i rullstol. Mycket sådant tänker man på. 

(…) Jag vet liksom vad som kan komma eller vad man kanske kan vara rädd för i 

framtiden. Den kan vara lite skrämmande ibland framtiden.” 

 

Konflikt 

Detta tema har identifierats som ett övergripande tema och kan betraktas som en konsekvens 

av de fyra huvudtemana (se Figur 2). Huvudtemana står i stark kontrast till varandra och in-

nehåller diskrepanser.  Den jag var och den jag vill vara kan betraktas som idealiserade själv-

bilder, enbart präglade av lustfylldhet och glädje. Detta blir naturligtvis motsägelsefullt i för-

hållande till den jag är rädd för att bli som enbart präglas av rädsla och dysterhet, vilket 

skapar en stor diskrepans i självupplevelsen. Vidare står alla dessa tre i kontrast till den jag är 

på olika sätt, där även undergrupperna inom detta huvudtema är motsägelsefulla och kontras-

terande. Samma individer kunde beskriva sig själva som till exempel både viljelösa och vitala, 

oftast beroende på humör eller smärtnivå. Dessutom kunde samma person beskriva sig själv 

som begränsade och besvärliga idag, samtidigt se sig själv som någon som tidigare varit vital 

och aktiv och också ville bli det igen, men även hyste stor rädsla över att bli ännu mer begrän-

sad än vad hon redan var. På gruppnivå kunde deltagarna både innan ländryggssmärtan och i 

dagsläget till exempel se sig själva som vitala människor, och samtidigt även se sig som vilje-

lösa och begränsade personer. Dock fanns en önskan om att få vara vital. Deltagarna angav att 

de tidigare upplevde sig själva som professionella och omhändertagande, något som också 



23 

 

 

 

 

ligger nära det de vill vara, nämligen självständiga. Dock upplevde de sig även begränsade 

idag, något de fruktade kunde bli ännu värre i framtiden. 

 

Det tycks vara svårt för deltagarna att skapa sig en sammanhängande och enhetlig bild av sig 

själva gällande den de var, den de är, den de skulle vilja vara och den de är rädda för att bli. 

Samtidigt tycks personerna bära på många olika, ofta motsägande, känslor i förhållande till 

den de upplever sig vara eller till den de är rädda för att bli. Dessa inkluderar bland annat 

sorg, frustration, ilska, uppgivenhet, ledsenhet, glädje, lustfylldhet, skam, förlägenhet, oro och 

rädsla. Även om dessa motsägelser gällande självbilden och känslorna bidrar till att belysa de 

olika delarna människor har inom sig själva, skapar de också en konflikt i självupplevelsen. 

 

Tudelad självupplevelse 

Deltagarna upplevde konflikten på så vis att de såg sig själva som personer som var uppdelade 

i två delar. Dessa delar tycktes ofta bestå av kroppens vilja och huvudets vilja. Delarna ver-

kade oftast sträva mot olika mål och hade därmed olika drivkrafter, vilka motsade varandra. 

Deltagarna angav att de såg sig själva som personer som slets mellan dessa båda delar av själ-

vet, där det ibland uppstod en tävling. Tävlingen bidrog till att de såg sig som en person som 

kämpade mot sig själv. Ibland verkade det som att deltagarna betraktade den ena av dessa 

delar som en ond del av självet och den andra delen som en god del av självet.  Denna upp-

delning omnämndes ofta i samband med frustration och ledsenhet som riktades både mot 

andra men också mot den egna personen. De flesta talade om en besvikelse över att inte kunna 

göra det de ville på ett smärtfritt sätt.  

 

En person beskriver konflikten mellan kroppen och huvudet såhär: 

 

”(…) jag känner mig bara, ja som ingenting. Alltså min kropp vill och mitt huvud 

vill men min rygg vill inte, de lever inte i symbios med varandra (…) mitt huvud 

säger något annat men kroppen säger att jag borde vila men mitt huvud säger att 

jag borde jobba (…)” 

 

En annan person beskriver konflikten på det här viset:  

 

”(…) ibland blir det så att jag kommer på mig själv med att säga ja till saker som 

jag inte kan liksom, bara för att jag fortfarande tror att man var den man var, el-

ler vad man ska säga. Men jag kan säga, om de frågar, ska du följa med på festen, 

och då säger jag ja, men vad kul, liksom, och sen så tänker jag efter, ja men hur 

skulle det gå till då, åka dit och gå runt där och liksom… allt sådant (…)” 

 

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att genom en explorativ ansats erhålla en fördjupad 

förståelse av hur självupplevelsen ser ut hos personer med långvarig ländryggsmärta. Resulta-

tet visade att det finns ett övergripande tema, konflikt, som kan betraktas som en konsekvens 

av motsägelserna och diskrepanserna mellan fyra huvudteman. Det övergripande temat tyck-

tes främst kunna associeras med negativa känslor såsom frustration och ledsenhet, vilket rik-

tades både mot andra och den egna personen. De fyra huvudteman var den jag var, den jag är, 

den jag vill vara och den jag är rädd för att bli. Dessa kunde också associeras med olika 
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känslor; den jag var och den jag vill vara var enbart omtalade i positiva ordalag och förknip-

pades med känslor såsom lustfylldhet och glädje. Den jag är rädd för att bli omtalades enbart i 

negativa ordalag och kunde förknippas med känslor såsom rädsla och oro. Den jag är omtala-

des dock i både negativa och positiva ordalag och kunde förknippas med motstridiga känslor 

såsom glädje, lustfylldhet, oro, sorg, frustration, ilska, uppgivenhet, ledsenhet, skam, förlä-

genhet och rädsla. 

  

Resultatet i den föreliggande studien belyser självupplevelsen som ett mångfacetterat feno-

men bestående av flera själv. Deltagarnas självupplevelse fokuseras till tankar om vem de såg 

sig som innan smärtan, att de vill kunna fortsätta betrakta sig som den personen idag men inte 

kan det på grund av smärtan, och att de i framtiden kanske kommer vara ännu mer olik den de 

ansåg sig vara innan smärtan. Resultatet ger intrycket av att bilden deltagarna har av sig själva 

med tiden kommer skilja sig alltmer från bilden de har av den de var. Detta innebär att delta-

garna upplever att diskrepanserna mellan de olika själven bara blir allt större. Bilden av den 

de var blir dessutom så idealiserad att den inte skiljer sig mycket alls från den de vill bli, utan 

den de vill bli tycks snarare handla om att återgå till den de var.  

 

Vid närmare betraktelse av resultatet verkar dock vissa delar av självupplevelsen ändå kunna 

ses som konstanta, även om deltagarna själva inte tycks uppleva det så. Det deltagarna också 

beskriver är nämligen att de tidigare såg sig som omhändertagande (den jag var) och fortfa-

rande ser sig som empatiska (den jag är). Dessa båda attribut innehåller naturligtvis nyans-

skillnader, men påminner om varandra och kan tänkas vara samma fenomen under olika peri-

oder i livet. Detsamma skulle kunna gälla för attributen professionell (den jag var) och hand-

lingskraftig (den jag är) men också för attributet vitalitet (den jag var, den jag är). Deltagarna 

beskriver att de har samma attribut idag som tidigare, men att de tar sig lite olika uttryck idag 

jämfört med då. Bilden av den jag är beskrivs dock mer nyanserat än bilden av den jag var. 

Detta skulle möjligen kunna bero på att minnen av tidigare lidanden försvinner då de ska be-

skrivas i ljuset av en besvärlig nuvarande situation.  

 

Svagheter och styrkor med studien 

Forskarens delaktighet 

Vid en kvalitativ studie använder forskaren sig själv som verktyg vid bland annat datain-

samlingen och dataanalysen. Detta medför att resultatets utformning till stor del är påverkat 

av forskaren själv (Hayes, 2000). Naturligtvis är det även så att resultatet i den föreliggande 

studien till stor del påverkats av forskarens egna uppfattningar och tankar, även om detta för-

sökts undvikas. Det är dock svårt att avgöra huruvida frågorna som ställdes omedvetet syftade 

till att bekräfta de egna uppfattningarna, eller om de verkligen erbjöd deltagarna möjlighet att 

fördjupa sina egna hjärtefrågor. Dessutom kan frågeordningen ha kommit att påverka innehål-

let i intervjuerna och därmed resultatet i slutändan; möjligtvis kan de första frågorna ha varit 

viktiga för resten av innehållet i intervjun. Utifrån dessa kan intervjupersonerna ha försökt 

skaffa sig en bild av vilka svar de förväntades ge, varpå resten av intervjun kan ha färgats av 

denna bild.  

 

Tillvägagångssätt  

Vissa intervjuer genomfördes genom ett möte medan andra genomfördes via telefon. Det kan 

betraktas som en nackdel att all datainhämtning ej skett på identiskt vis eftersom det nu blir 
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svårt att uttala sig om vilken typ av datainhämtningsmetod som kan ha bidragit till vilken typ 

av data. Å andra sidan medförde möjligheten till telefonintervjuer att personer som bodde runt 

om i hela landet kunde intervjuas, vilket därigenom gav ett mer heterogent urval ur den 

aspekten.  

 

Både intervju genom möte och telefonintervju har sina respektive för- och nackdelar. En in-

tervju genom möte erbjuder en större förståelse för intervjupersonens känsloliv (som kan 

speglas genom ansiktsuttryck och kroppsspråk utöver det sagda) vilket erbjuder intervjuaren 

större möjlighet att ställa frågor som anknyter till det intervjupersonen verkar anse vara vik-

tigt. Å andra sidan kan ett direkt möte med en främmande intervjuare göra att intervjuperso-

nen blir upptagen av det sociala samspelet och därmed förhindras presentera sina tankar och 

upplevelser av mer personlig karaktär. Detta skulle då innebära att personerna besvarar frå-

gorna utifrån en tänkbar socialt önskvärd mall, vilket i sådant fall skulle medföra att vissa 

teman eller nyanser kan saknas i resultatet. En telefonintervju å sin sida kan medföra svårig-

heter i att förstå varandra gällande nyanser, skämt och känslor. En tystnad på telefon blir lätt 

ett störningsmoment där parterna kan oroa sig över att den andra gått iväg eller att samtalet 

brutits. Vid ett möte blir istället tystnaden ofta talande; ett komplement till det tidigare sagda 

eller det som är på väg att bli sagt. Samtidigt kan telefonintervjun och distansen det medför 

förenkla berättandet; intervjupersonen kan ha lättare att dela med sig av sina upplevelser och 

mer personliga erfarenheter då han eller hon inte ser intervjuaren och därmed ständigt på-

minns om den nya kontakt som håller på att skapas. Därigenom kan det sociala samspelet 

möjligen lättare läggas åt sidan.     

 

Urvalet 

En inbjudan skickades ut där intresserade personer uppmanades att höra av sig vid intresse att 

delta i studien. På detta vis minskade risken att någon skulle delta mot sin vilja. Å andra sidan 

skulle det kunna vara så att en viss typ av personer (till exempel personer som är extroverta) 

valde att svara på denna typ av annons. Detta skulle kunna innebära att urvalsgruppen blev 

mer homogen än väntat och att teman för den tänkta gruppen skulle kunna saknas i resultatet. 

Vidare grundas resultatet på deltagarnas berättelser, vilket naturligtvis påverkas av deltagar-

nas förmåga att dela med sig av sina upplevelser. Förmågan att dela med sig av sina upplevel-

ser torde bland annat hänga samman med huruvida deltagaren upplever sig förstå intervjua-

rens frågor och syftet med intervjun. Möjligen kan det ha varit lättare att förstå frågorna och 

syftet med intervjun för de deltagare som tidigare funderat på hur deras ländryggssmärta på-

verkar deras livssituation och syn på sig själva, jämfört med vad det kan ha varit för de indi-

vider som tidigare inte funderat på hur ländryggssmärtan påverkar det vardagliga livet på 

olika sätt.    

 

I samband med datorkraschen reducerades de 12 deltagarna slumpmässigt till fem (se metode-

len). Resultatet anses dock vara grundat på 12 intervjuer, trots att enbart fem av dem belyser 

resultatet. Möjligen hade resultatet blivit annorlunda om fler intervjuer gjorts. 

 

Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Det övergripande temat  

I den föreliggande studien identifierades det övergripande temat konflikt. Detta tycktes vara 

mycket centralt gällande självupplevelsen hos personer med långvarig ländryggssmärta; de 
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flesta deltagare angav att de upplevde en konflikt mellan olika viljor inom sig själva. Delta-

garna kan antas utgå från ett dualistiskt perspektiv där de betraktade kroppen och huvudet 

som olika delar, utan direkta möjligheter till kommunikation dem emellan. Istället uppstod en 

tävling mellan de olika viljorna. Detta tema där individen upplever sin identitet som uppdelad, 

har många tidigare studier också funnit och involverar ofta en upplevelse av främlingskap 

gentemot kroppen (Morley, 2008). Crowe et al. (2010), Hellström (2001) och Smith och Os-

born (2007) fann alla en konflikt mellan önskan och förmågan på olika sätt, eller en motsä-

gelse mellan den personen deltagarna ansåg sig vara på riktigt och den de nu var. Skillnaden 

mellan de tidigare studierna och den föreliggande studien är att de tidigare studierna betraktat 

konflikten som ett bland många teman, medan den föreliggande studien betraktar konflikten 

som en konsekvens av övriga teman, något som ständigt är centralt gällande självupplevelsen 

hos dessa individer. 

 

Konflikten mellan olika själv har också påtalats genom självdiskrepansteori, vilken menar att 

närvaron av olika själv hänger ihop med att individer har motsägande eller oförenliga anta-

ganden om sig själva vilket skapar självkonflikter (Higgins, 1987). I självdiskrepansteorin 

tycks dock konflikterna framförallt avse skillnader mellan de olika själven; det verkliga själ-

vet kontra idealsjälvet eller kravsjälvet. I denna studie identifierades förvisso motsägelser 

mellan själven, men också inom den jag är. Motsägelserna inom den jag är kan antas vara 

grundade på att ungefär hälften av undergrupperna var av positiv karaktär och den andra hälf-

ten av undergrupperna var av negativ karaktär. De positiva undergrupperna tycktes framförallt 

förekomma då deltagarna upplevde lite smärta, medan de negativa undergrupperna tycktes 

förekomma då deltagarna upplevde mycket smärta. Svängningarna mellan lite smärta till 

mycket smärta tycktes ske med så pass korta intervaller att både de positiva och negativa de-

larna av den jag är ständigt var aktuella hos individen. Därmed integrerades dessa till en mot-

sägande bild av det nuvarande självet. Möjligt är att de individer som inte upplever smärtför-

ändringar eller återkommande andra förändringar med så korta intervaller har en konstant och 

en mer överensstämmande bild av den jag är. 

 

Den föreliggande studien kunde också visa att konflikt – tudelad självupplevelse omnämndes i 

negativa termer av alla deltagarna som explicit tog upp detta tema. Många tidigare studier har 

undersökt känslorna i samband med konflikter mellan olika själv. Bland annat har forskning 

visat att det kan medföra emotioner såsom besvikelse, missnöjdsamhet, skam, förlägenhet 

eller känsla av nedslagenhet (Higgins, 1987; Morley et al., 2005; Waters et al., 2004). Dessu-

tom har andra studier visat att konflikter mellan olika själv skulle kunna innebära att individen 

upplever skuld, självförakt, oro, rädsla, ledsenhet eller att känna sig hotad (Higgins, 1987). 

Vidare finns även forskning som visat att konflikten kan medföra ångest (Kindermans et al., 

2011; Sutherland & Morley, 2008; Waters et al., 2004). Det är möjligt att de negativa käns-

lorna som deltagarna uppgav sig känna kan relateras till skillnaderna mellan de olika själven.  

 

Temana (de olika själven)  

I den föreliggande studien identifierades flera olika själv; den jag var, den jag är, den jag vill 

vara och den jag är rädd för att bli. Detta kan jämföras med de tre själv självdiskrepansteorin 

beskriver (det verkliga självet, idealsjälvet och kravsjälvet) (Higgins, 1987), och det fruk-

tade/oönskade självet (Markus & Nurius, 1986; Ogilvie, 1987). Den jag är tycks kunna mot-

svara det verkliga självet, medan den jag vill vara sannolikt motsvaras av idealsjälvet (Hig-
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gins, 1987). Vidare är den jag är rädd för att bli antagligen en motsvarighet till det fruk-

tade/oönskade självet. Dock kunde inget kravsjälv identifieras. En av anledningarna till detta 

skulle kunna vara att de attribut som skulle ha kunnat ingå i kravsjälvet i denna studie istället 

har kodats som delar av ett annat själv (se diskussionen gällande svagheter med studien). 

Istället för kravsjälvet identifierades ett annat själv, den jag var, vilket inte tycks ha före-

kommit i tidigare studier. Enda antydan till ett liknande fynd är de som beskrivits i samband 

med självkonflikter, där deltagare beskrivit sin självupplevelse som att det sanna jaget har 

stannat kvar i tiden, vanligen innan den långvariga smärtan startade (Morley, 2008). ”Det 

sanna jaget” och den jag var tycks ändå inte innebära samma sak, då det sanna jaget tycks 

innehålla attribut för ”den jag är utan smärta” medan den jag var istället innehåller en ideali-

serad bild av den jag var innan smärtan (men inte är längre). I den föreliggande studien tycks 

deltagarna betona att självupplevelsen förändrats över tid i samband med smärtan; den jag var 

(innan smärtan) och den jag är skiljer sig åt och skulle också kunna ligga till grund för kon-

flikten och den tudelade självupplevelsen. Det är högst sannolikt att en jämförelse mellan hur 

individen upplevde sig själv innan smärtan och hur individen upplever sig vara med smärtan 

är centralt vid självupplevelsen hos individer med långvarig ländryggssmärta. Detta tycks 

vara en aspekt tidigare studier inte har lyckats identifiera.   

 

Undergrupperna  

I den föreliggande studien identifierades ett flertal olika undergrupper till de olika temana, där 

vissa undergrupper återfanns under flera teman. 11 unika undergrupper identifierades samt tre 

undergrupper som återkom flera gånger. 14 undergrupper identifierades totalt där nio av dessa 

var av positiv karaktär och fem var av negativ karaktär. Tidigare studier har dock nästan en-

bart identifierat teman av negativ karaktär.  

 

För den jag var identifierades tre undergrupper av positiv karaktär (omhändertagande, pro-

fessionell och vital). Ingen av de tidigare studierna tycks ha identifierat något tema som om-

nämner detta. För den jag är identifierades sju undergrupper, där fyra av dem var av negativ 

karaktär (annorlunda, begränsad, besvärlig och viljelös) och tre av dem var av positiv karak-

tär (empatisk, handlingskraftig och vital). De flesta tidigare studier som gjorts på detta område 

har berört teman som kan jämföras med undergrupperna till den jag är som var av negativ 

karaktär. Bland annat identifierades ett smärtsjälv (Aymar, 2010; Smith & Osborn, 2007) vil-

ket innebar att deltagarna upplevde att den defekta ländryggen kunde betraktas som en del av 

dem. Detta skulle kunna jämföras med den jag är – annorlunda. Tidigare forskning verkar 

dock främst ha identifierat teman som går att jämföra med den jag är – begränsad. Bland an-

nat upptäcktes att individer med långvarig ländryggssmärta upplevde en ökad medvetenhet 

och vaksamhet på kroppen. Detta kunde kopplas samman med rädsla för att genomföra olika 

aktiviteter (Aymar, 2010; Crowe et al., 2010).  Vidare har teman i tidigare studier funnits gäl-

lande svårigheten att bli trodd eller att mötas av andras oförståelse (Aymar, 2010; Corbett et 

al., 2007; Hellström, 2001; Smith & Osborn, 2007). Dessutom har tidigare studier identifierat 

teman av kontrollförlust där individerna såg sig själva som personer som var oförmögna att på-

verka sin situation (Smith & Osborn, 2007) eller som frustrerade personer som inte kunde 

finna någon orsaksförklaring (Crowe et al., 2010). Allt detta kan jämföras med den jag är – 

begränsad. Den tidigare forskningen har även identifierat teman som hänger samman med 

viljan att dölja smärtupplevelsen för att minska upplevelsen av att vara en belastning för andra 

(Morley, 2008). Detta skulle till exempel kunna jämföras med den jag är – besvärlig. Dessu-
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tom har tidigare studier funnit nedstämdhetsrelaterade känslor i förhållande till självbilden och 

långvarig smärta (Aymar, 2010; Corbett et al., 2007) vilket skulle kunna jämföras med de fynd 

som gjordes i den föreliggande studien gällande deltagarnas berättelser av att uppleva sig 

själva som uppgivna, där ledsamhet och hopplöshet var viktiga komponenter (den jag är – 

viljelöshet). Väldigt lite av den tidigare forskningen tycks ha identifierat teman som är jäm-

förbara med undergrupperna till den jag är som var av positiv karaktär.  

 

För den jag vill vara identifierades i den föreliggande studien tre undergrupper (självständig, 

vanlig och vital). Även här tycks det finnas ett glapp mellan teman som uppkommit i tidigare 

studier och de teman som uppkom i den föreliggande studien. Väldigt lite forskning har gjorts 

på detta. Morley skriver (2008) att det tycks vara vanligt att personer med långvarig smärta 

spenderar mycket tid på att verka som andra (Morley, 2008) vilket alltså skulle kunna jämfö-

ras med den jag vill vara - vanlig. Kindermans et al. (2010) menade att idealsjälvet utgjordes 

av ärlig, tålmodig, ambitiös, handlingskraftig, intelligent, nyfiken, hälsosam, smärtfri, reli-

giös, lojal make, bra fru, konstnärlig, fri, attraktiv och smal.  

 

Slutligen identifierades en undergrupp (begränsad) för den jag är rädd för att bli. Tidigare 

forskning i samband med framtida möjliga själv, vilket ofta tycks handla om fruktade själv, 

har kunnat beskriva en upplevelse av att vara rädd för att bli fångad av smärtan och inte kunna 

göra det som faller en in (Aymar, 2010; Corbett et al., 2007; Hellström, 2001). Detta tycks 

ligga ganska nära temat den jag är rädd för att bli – begränsad som upptäcktes i den förelig-

gande studien. Kindermans et al. (2010) menade att det fruktade självet innehöll girig, själ-

visk, lat, slarvig, mindre aktiv, ohälsosam, icke religiös, mindre trogen, sträng gentemot bar-

nen, inte kunna ta hand om sig själv, materialistisk, för generös och obryddhet om utseendet. 

 

Studiens bidrag till den biopsykosociala modellen 

Resultaten i denna studie indikerar att individer med långvarig ländryggsproblematik upplever 

inre konflikter gällande hur de ser på sig själva. Detta tycks även kunna kopplas samman med 

obehagliga känslor såsom rädsla, ångest, depressioner, ilska och frustration. Enligt den bi-

opsykosociala modellen och forskningen som gjorts i anslutning till denna hänger dessa emot-

ioner även ihop med en ökad smärtupplevelse (Bair et al., 2008; Summers et al., 1991). Vi-

dare menar den biopsykosociala modellen att kognitionerna och emotionerna är nära sam-

mankopplade och ständigt påverkar och förstärker varandra (Gatchel et al., 2007). Till exem-

pel har katastroftankar visat sig vara förknippade med ökad smärta, ökat sjukdomsbeteende 

och fysiologiska och psykologiska nedsättningar (Severeijns t al., 2005). Katastroftankar 

borde vara vanligt förekommande i samband med den jag är rädd för att bli och också upple-

velsen av att det är en liten skillnad mellan den jag är och den jag är rädd för att bli. Denna 

typ av tankar kan även tänkas förekomma då individen upplever en stor skillnad mellan den 

jag är och den jag vill vara. En tolkad smärtkatastrof väcker fysiologiska responser förknip-

pade med rädsla och undvikandebeteenden, vilket i sig ökar hotupplevelsen och därmed för-

värrar katastrofbedömningar av smärtan (Gatchel et al., 2007). 

 

Förslag på vidare forskning 

Diskussionen ovan gällande den föreliggande studiens resultat i förhållande till den biopsyko-

sociala modellen visade att en förbättrad förståelse för självupplevelsen hos personer med 

långvarig ländryggssmärta även kommer medföra en bättre förståelse för själva smärtupple-
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velsen. Resultaten i den föreliggande studien bidrar till en fördjupad förståelse, men vidare 

forskning behövs. Det är viktigt att fortsätta undersöka vilka teman som är relevanta gällande 

självupplevelsen hos personer med långvarig smärta; hur betraktar individerna sig själva och 

vad får denna självbild för konsekvenser? Den forskning som finns hittills i samband med 

personer med långvarig smärtproblematik fokuserar främst på de negativa aspekterna av 

självbilden. Detta blir onyanserat och troligtvis missvisande. Denna studie visade flera olika 

positivt präglade självbilder, vilka måste bekräftas och vidareutvecklas genom mer forskning. 

Det är också viktigt att undersöka när individen beskriver sig själv i positiva och negativa 

ordalag – hänger det ihop med smärtnivån och hur i sådant fall? Det är även viktigt att fort-

sätta undersöka de möjliga konflikterna mellan olika självbilder; hur ser detta ut, är konflik-

terna med och bidrar till individernas obehagliga emotionella upplevelser, och ligger då detta 

till grund till en ökad smärtupplevelse? Slutligen är det viktigt att få med tidsaspekten vid 

undersökandet av självupplevelsen. Deltagarna tycks uppleva att diskrepanserna mellan det 

verkliga självet och den de vill vara blir allt större med tiden. Det blir därför viktigt att under-

söka denna upplevelse och vad den i sådant fall kan bero på. 

 

Slutsatser 

Den föreliggande studiens bidrag till en bättre förståelse för självupplevelsen hos personer 

med långvarig ländryggssmärta, och därigenom själva smärtupplevelsen, kan i förlängningen 

innebära att mer adekvata behandlingar för dessa patienter kommer kunna utformas och er-

bjudas. Idag är behandlingarna utformade utifrån antingen den somatiska vården eller den 

psykiska vården. Ovanstående diskussion visar att smärtupplevelsen är en kombination av 

både biologiska och psykologiska faktorer, vilket visar att behandlingen som erbjuds dessa 

patienter måste inkludera både somatiska och psykologiska komponenter och behandla både 

kroppen och psyket samtidigt. Patienten bör erbjudas en förklaring till hur smärtupplevelsen 

stimuleras av både psykologiska och bilogiska faktorer. Dessutom borde stor vikt läggas vid 

att undersöka och bearbeta konflikten i självbilden; vad omfattas den av och hur har den 

byggts upp? Går det att betrakta sig själv mer empatiskt och se att de attribut som tidigare 

fanns också finns idag, men syns på andra sätt? Genom att undersöka och bearbeta smärtupp-

levelsen i kroppen i förhållande till de psykologiska komponenterna, skulle en integrativ be-

handlingsmodell kunna arbetas fram och erbjudas patienterna, för att därigenom med stor 

sannolikhet reducera smärtupplevelsen.    
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