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Förord 

I alla samtal av mest skilda slag som jag haft med olika människor under detta 

arbetes genomförande har tankefragment givits form, omformats och ibland 

resulterat i ideer. Många personer kan därför sägas vara delaktiga i denna 

uppsats framväxt. Det är svårt att nu i efterhand precisera alla enskilda 

personers bidrag. Ofta har någon del av ett samtal fallit i jord, för att efter en 

tid av mognad, "sätta frukt". Jag uttrycker mitt varma tack till de personer 

som återkommit i olika slags samtal och tankeutbyten. 

Jag vill först tacka mina handledare. I ett första skede av detta arbete var 

Ullabeth Sätterlund Larsson och Roger Säljö mina handledare. De har numera 

sina huvudsakliga arbetsuppgifter på annan ort. Lars-Christer Hyden övertog 

den professur som Roger Säljö innehaft på tema Kommunikation. I detta 

andra skede har Lars-Christer Hyden och Ullabeth Sätterlund Larsson varit 

mina handledare. Ni har alla varit en stor källa till inspiration . På ett generöst 

sätt har Ni låtit mig få ta del av Era stora kunskaper, rika erfarenheter och 

personer. Jag har genom Er fatt lära mig mycket och jag känner stor 

tacksamhet för detta. Ni har dessutom den värdefulla förmågan att med 

vetenskaplig skärpa och precision peka på fallgropar som kan uppträda i ett 

forskningsarbete. Denna hjälp har betytt oerhört mycket för mig och jag har 

verkligen uppskattat Era ansträngningar. Men ett arbete som detta sträcker sig 

över en lång tid vilket gjort att våra liv ibland bundits samman. Jag känner 

mig oerhört priviligierad att inte bara ha fatt handledning utan även stöd och 

omtanke. Med andra ord, det har vuxit fram en vänskap som jag satt stort 

värde på. Ett varmt tack. 



Ett stort tack vill jag även rikta till Margreta Bredmar, Ann-Carita Evaldsson, 

Per Linell och Claes Nilholm. Margareta Bredmar, som var opponent på mitt 

slutseminarium, förtydligade som utomstående läsare på ett mycket värdefullt 

sätt linjen i mitt arbete. Ann-Carita, Per och Claes utgjorde en informell 

läskornmitte vid detta seminarium och Era synpunkter hjälpte mig på ett 

mycket konstruktivt sätt att precisera och skriva fram min text. Jag vill särskilt 

tacka Claes som i olika skeden av mitt arbete varit en engagerad läsare och 

diskussionspartner och en person som alltid haft väl genomtänkta synpunkter 

och förslag. Jag har även haft förmånen att dela "livets väsentligheter" utanför 

den akademiska världen med Claes. 

Christina Baggens och Maria Mattus vill jag tacka för värdefulla synpunkter 

och samtal i olika sammanhang. Jag vill även rikta ett tack till min 

doktorandgrupp Henrik Artman, Jonny Karlsson och Natascha Korolija. 

Med tacksamhet tänker jag också på James Nyce för långa och intressanta 

diskussioner i ett tidigare skede av detta arbete. 

Ett varmt tack vill jag även rikta till tema Kommunikations administration 

Marianne Axelson, Inger Bure, Marita Ekström, Ulla Nilsson, Lotta Strand, 

och Lena Tömborg. Ni har alltid haft en hand eller ett öra (eller ett formulär) 

över för mina behov. Tack för detta. 

Jag vill även tacka Marita Wiktorsson och Roman Checinski för support i 

olika sammanhang. 

Christina Brage och Rosmari Malmgård har också varit betydelsefulla 

personer för mig. Ni har oförtrutet hjälpt mig med litteratursökningar och 

allehanda ''bibliotekariska" dilemman. Ett stort tack. 

Alex de Courcy har vidare varit till ovärderlig hjälp vid utformningen av den 

engelska texten i min uppsats. 



Jag vill även varmt tacka alla de patienter som Jag fått möjlighet att 

personligen intervjua och följa i rehabiliteringen. Utan Er medverkan hade 

aldrig dessa studier kunnat genomföras. Genom att Ni så frikostigt berättade 

för mig om Er smärta lärde jag mig mycket på många olika plan. Jag känner 

stor tacksamhet, respekt och ödmjukhet. 

Jag vill samtidigt rikta ett tack till all personal vid den klinik där jag 

genomförde mitt fältarbete. Ert stöd, tålamod och uppoffringar vid 

genomförandet av mina studier har betytt mycket. Ett speciellt tack vill jag 

rikta till Eva-Britt Lind för all praktisk och organisatolisk hjälp, och till Ulla 

Carlberg, Sol-Britt Sydnert, Brita Thöm-Danestig och Elisabet Ölander för att 

Ni lät mig få ta del av Er arbetsvardag. 

Jag vill slutligen tacka min hustru och livskamrat, Anneli, för all kärlek och 

allt stöd under dessa arbetsår. 

Linköping, 7.IV.2000 

Michael Peolsson 

Jag tillägnar detta arbete mina föräldrar 

Barbro och Peol Nilsson 





DelA 

Översikt av forskningsfåltet 
och sammanfattning av studierna 





Kapitel 1. Inledning 

Smärtupplevelser behöver beskrivas och kommuniceras i olika sammanhang: 

patienter behöver exempelvis beskriva sina besvär för anhöriga, vänner, vård

och arbetsgivare och försäkringskassa. Dessa smärtbeskrivningar utgör 

dessutom ett viktigt beslutsunderlag i olika vårdprofessionella möten. Hur 

beskriver och artikulerar patienter sin smärta? Det är den grundläggande 

frågan för denna licenciatuppsats tillsammans med frågan hur patienter själva 

utforskar sin smärta i sin vardag. 

Min teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella traditionen (Wertsch, 

1991 , Säljö, 2000). Ordet kultur syftar på de olika resurser som finns såväl i 

den materiella omvärlden som i samspelet mellan människor och hos den 

enskilde individen. Det innebär att den enskilde individen, grupper av 

individer och de verksamheter som människor är delaktiga i ses som delar i ett 

ständigt pågående samspel. Härigenom skapas en dynamik som gör att 

människans förhållnings- och betraktelsesätt till olika fenomen och 

företeelser ständigt nyanseras och/eller förändras. Med verksamhet menar jag 

i detta sammanhang aktiviteter som organiseras på ett sätt som är funktionellt 

för att uppfylla ett specifikt syfte, t.ex. att i arbetet som sjuksköterska eller 

sjukgymnast organisera arbetet på ett visst sätt, för att vårda och lindra besvär, 

men också patienters vardagliga aktiviteter i hans/hennes livsvärld. En poäng 

inom den sociokulturella teoribildningen är att det i olika verksamheter skapas 

ett specifikt språkbruk och tänkande om olika fenomen, exempelvis smärta. 



En viktig aspekt av samspelet mellan människor är kommunikation. Utan 

kommunikation skulle vi inte kunna diskutera, argumentera, beteckna, 

beskriva etc. Kommunikationen håller på detta sätt samman individ, kollektiv 

och de aktiviteter som vi är involverade i (McK.inlay, Potter & Whetherell, 

1993). När jag talar om kommunikation använder jag detta begrepp i 

betydelsen att individer använder språket som ett kulturellt redskap i olika 

sociokulturellt definierade situationer (W ertsch, 1991 ). I en sociokulturell 

tradition ses språket som en resurs som gör det möjligt att skapa olika 

gestalter eller figurer. Med andra ord, språket gör det möjligt att lyfta fram 

vissa aspekter av exempelvis smärtuppleve!sen och pä sa sätt konstituera en 

figur som framträder mot en bakgrund. Härigenom skapas en ny dimension av 

smärtupplevelsen, en språklig dimension. En sociokulturell syn på språket 

poängterar att förhållandet mellan figur och bakgrund är dynamiskt och att det 

är kommunikationen som gör denna dynamik möjlig. När upplevelsemässiga 

figurer beskrivs, kan dessa därför ses i diskursiva termer, vilket innebär att de 

inte enbart betecknar själva smärtupplevelsen som sådan, utan även ger en 

ram där smärtupplevelsen ingår. 

Patienter och vårdgivare kan mena olika saker när de talar om smärta. När en 

kirurg behandlar en patients smärta är det funktionellt att låta den fysiska 

kroppen bli det primära och det subjektiva, som är kausalt relaterat till den 

fysiska kroppen, det sekundära. En psykolog däremot vänder på detta figur

bakgrund förhållande i kunskapen eller föreställningen om smärta och även 

själva begreppet smärta. Här sätts smärtupplevelsema, dom faktiska, 

påträngande, påtvingade, subjektiva känslorna, upplevelserna och praktiska 

problemen i fokus. För psykologen är det upplevelsen som är smärtan, och det 
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biologiska är det somatiska substrat som i vissa fall kan vara en förklaring till, 

eller bidrag till förklaring, till smärtans orsaker. 

När jag talar om smärtupplevelser utgår jag från att det är ett gäckande 

fenomen vars kärna vi i någon mening inte kommer åt utan vi får vanligen 

nöja oss med att betrakta fenomenet genom att göra olika antaganden och 

sedan studera det vi tolkar som smärtupplevelser genom olika typer av fi lter. 

Det är först när vi utgår från vissa grundantaganden och sedan sållar 

omvärlden genom dessa antaganden som något karaktäristiskt träder fram mot 

en bakgrund. Som en konsekvens kommer det fenomen som studeras att anta 

olika skepnader eller gestalter beroende på hur det filter ser ut som vi sållar 

omvärlden igenom. Enkelt uttryckt, smärta betyder olika saker för olika 

personer i olika sammanhang. 

Ett exempel på hur sammanvävda verksamhet och kommunikation kan vara är 

den mer eller mindre uttalade distinktionen mellan akut och kronisk smärta 

som görs i det kliniska- och forskningsmässiga närmandet till smärta. Akut 

smärta beskrivs av Bonica (1990) som ett komplext sammansatt fenomen av 

sensoriska, perceptuella och emotionella faktorer vilka är förknippade med 

omedelbara psykologiska, känslomässiga och beteendemässiga reaktioner. En 

annan definition ges av Chapman och Syrjala (1990) som beskriver akut 

smärta som ett övergående tillstånd som skiljer sig från normala, vardagliga 

smärttillstånd. Detta ti llfälliga tillstånd är känslomässigt mycket starkt och 

står i förhållande till en vävnadsskada. Upplevelsen karaktäriseras av en tydlig 

och vällokaliserad sensation som varar från veckor till månader beroende på 

när sjukdomen eller skadan läkt ut. 
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I jämförelse beskrivs kronisk smärta av Bonica (1990) som en smärta som 

varar utöver en rimlig läkningstid eller som är förknippad med en kroniskt 

patologisk process, som i sin tur skapar en kontinuerlig smärta alternativt 

återfall av smärta som varar i månader eller år. Alternativt definierar 

Chapman och Syrjala (1990) kronisk smärta som ett varaktigt tillstånd som 

blivit ett stabilt element i patientens vardag. Smärtupplevelsen karaktäriseras 

ofta som diffus, multifokal och relativt konstant. Denna typ av smärta behöver 

inte heller följa mönster som orsakas av en underliggande organisk patologi. 

Det kan vara av vikt att lyfta fram några aspekter som kommer fram i dessa 

definitioner. Förutom smärtans varaktighet, vilket orden akut och kronisk1 

antyder, betraktas en akut smärta som starkt knuten till en fysiologisk process 

som alltid läker ut och som därigenom återgår till ett ursprungstillstånd. En 

akut smärta ses sällan som primärt orsakad av omgivningsrelaterade faktorer, 

medan kronisk smärta ofta beskrivs vara påverkbar av sådana faktorer (jmf 

Zimmermann et al , 1992). Därutöver görs en skillnad vad gäller den 

funktionella roll som smärta har i kroppen. Medan den akuta smärtan ofta ses 

som en vamingssignal för en biologisk vävnadsskada, betraktas en kronisk 

smärta sällan besitta en sådan funktion. Stembach (l 984) menar till exempel 

att en akut smärta ofta uppstår som ett symptom på en skada eller sjukdom, 

medan för en person som lider av en kronisk smärta blir smärtan en sjukdom i 

sig. En annan skillnad kan ses i betoningen att smärtan övergår från att vara 

ett tillfälligt inslag i individens liv till att bli en del i den drabbades vardag. 

1 Ibland används begreppet långvarig smärta istället ror kronisk smärta. Jag använder 

begreppet kronisk därför att jag refererar till institutionella beskrivningar och texter som 

använder begreppet kronisk. 
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Detta perspektivskifte skapar olika möjligheter att beskriva smärta som 

fenomen, och därmed även för att skapa olika förklaringsmodeller. 

För att återigen poängtera kommunikationens roll för hur ett fenomen 

gestaltas menar jag att denna typ av distinktion mellan akut och kronisk 

smärta möjliggörs genom kommunikationen. Kommunikationen utgör en 

arena där olika aspekter av ett fenomen kan beskrivas utifrån olika perspektiv 

där olika aspekter görs till figur respektive bakgrund. Med andra ord kan man 

säga att de aspekter som görs till figur förhandlas i en språklig dimension. 

Smärta är inte något självklart, något som med enkelhet kan plockas upp och 

användas. Istället lär vi oss hur vi skall använda begrepp som smärta och hur 

de fyller en funktion i en situation och en annan funktion i en annan situation. 

Några kliniska definitioner av smärta 

Den definition av smärta som ofta används i den kliniska verksamheten utgår 

från en fomrnlering som gjorts av kommitten The International Association 

for the Study oj Pain (IASP) ( 1979). Denna kommitte består av företrädare för 

olika vetenskapliga perspektiv på smärta. Kommitten har arbetat fram en 

definition som lyder: 

"Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som 

associeras med en konstaterad eller möjlig vävnadsskada, alternativt 

beskrivet i termer av en sådan skada. Smärta är alltid subjektiv. Varje 

individ lär sig tidigt i livet att tillämpa ordet smärta genom de 

erfarenheter som förvärvas i samband med skador ... Många människor 

beskriver smärta frånvaro av vävnadsskada eller sannolik 

patofysiologisk orsak; vanligen sker detta av psykologiska orsaker. Om 
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vi utgår från den subjektiva beskrivningen finns det inget sätt att skilja 

dessa upplevelser från de som beror på vävnadsskada. Om de betraktar 

sina upplevelser som smärta, och om de beskriver den på samma sätt 

som smärta orsakad av vävnadsskada, skall den accepteras som smärta 

... " (IASP, 1979, författarens översättning). 

Denna definition ger vid handen att det är patientens uppfattning som utgör 

kriteriet på smärta. Ovanstående formulering beskriver även smärta som ett 

mångfacetterat och svåröverskådligt fenomen genom att variationer mellan 

enskilda individers smärtupplevelser är vanligt förekommande. Därmed blir 

drabbade människors relation till sina smärtupplevelser personlig. Ytterligare 

en aspekt som betonas är att det inte är nödvändigt att det föreligger en 

patologisk process för att smärta skall upplevas. Dessutom framgår det av 

denna definition att individen lär sig innebörden av ordet smärta genom sina 

egna erfarenheter över tid. Således betonas en lärprocess om 

smärtupplevelser. 

Lärande kan uppfattas som en ständigt fortgående process inom och mellan 

människor i olika situationer. Lärande behöver med andra ord inte vara 

lokaliserad till en speciell typ av aktivitet eller institution (Säljö, 2000). Vad 

gäller smärta är varje situation där smärtan gör sig gällande en del i en 

lärprocess genom att lidandet ofta kräver någon form av handling, och många 

gånger även reflektion. När smärtan blir påtaglig ställs tidigare erfarenheter 

och nya belägenheter bildligt talat emot varandra och språket blir en resurs för 

att beskriva och rekonstruera händelseförlopp. Språket är en resurs som får 

händelser, reaktioner och konsekvenser att anta en kommunikativ dimension 

och därmed träda fram. I en kommunikativ dimension är det möjligt att 
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jämföra och särskilja olika aspekter av upplevelser, och ge dem sanunanhang 

och mening. Annorlunda uttryckt, med språket som resurs blir det möjligt att 

distansera sig från situationer och skapa en metanivå där olika aspekter av 

upplevelser kan preciseras och relateras och därigenom ges en gestalt. 

Tolkningen eller kunskapen om smärta kan härigenom förfinas, nyanseras och 

förändras. 

Lärprocessen omfattar, med andra ord, möjligheten till en förhandlingsprocess 

om hur smärtupplevelser kan betraktas och hanteras. Med en syn på läramlet 

om smärta som en kommunikativ förhandlingsprocess blir smärtupplevelser 

svåra att beskriva som entydiga och fixerade utan är snarare knutna till olika 

såväl yttre omständigheter som en inre dagsform. 

På samma sätt fungerar kommunikationen som resurs när erfarenheter av 

smärta delas mellan människor. I vårdsituationer möts människor med olika 

erfarenheter, och vårdgivare och vårdtagare samtalar om smärtupplevelser 

med språket som medium. Det är viktigt att poängtera att det inte är smärtan i 

sig som man talar om utan beskrivningar av smärtupplevelser. Detta har två 

viktiga implikationer. För det första utgör kommunikationen mellan 

människor en arena för lärandet om såväl smärta som en resurs för tolkningen 

av individuella upplevelser. Om en familjemedlem beskriver sina egna 

erfarenheter av smärta skapas en resurs för andra familjemedlemmar att 

jämföra dessa beskrivningar med sina egna erfarenheter och kanske förfina, 

omvärdera eller förkasta tidigare tolkningar. 

För det andra, genom att det inte är smärtan som delas utan endast 

beskrivningen av den, så blir smärtbeskrivningen forskningsmässigt möjlig att 
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analysera. Att det blir möjligt att analysera smärtupplevelsers språkliga 

dimension är en metodologiskt viktig poäng mot bakgrund av att smärta av 

tradition ofta betraktats som oåtkomlig och privat. Detta var ett skäl till att 

beteendevetenskapens metoder fick stort genomslag, dvs att smärtpatienters 

observerbara beteenden kunde analyseras vid studier av smärta (t.ex. Fordyce, 

1976, 1986, 1990). 

Jag vill också lyfta fram att lärandet om sjukdomar i en professionell miljö i 

många stycken är både begreppslig och kommunikativ. Vid studiet av 

sjukdomar lär sig studenter i stor utsträckning genom att ta del av olika texter. 

Läroböcker beskriver på ett varierat och nyansrikt sätt olika typer av tillstånd, 

dess kännetecken och samband och ofta beskrivs detta på en mycket 

detaljerad nivå (set.ex. Melzack & Wall, 1996). Lärandet är med andra ord 

begreppsligt genom att kunskap om sjukdomar medieras genom de 

beskrivningar som läromedel ställer till läsarens förfogande. Utan språket som 

resurs skulle denna typ av framställning av kroppen vara omöjlig. Kunskap 

finns annorlunda uttryckt invävt i våra språkliga beskrivningar av fenomen. 

Lärandet är därmed kommunikativt i det att studenter lär genom använda 

språkliga teoretiska beskrivningar som en resurs i mötet mellan patienter och 

talar med kollegor. Härigenom placeras teoretiska resonemang och begrepp in 

i en patientnära kontext och patienters besvär ges en professionell mening. 

Några preciseringar och avgrä11s11ingar av de1111a uppsats 

Mot bakgrund av min fokusering på beskrivningar av smärtupplevelser kan 

det vara viktigt att påpeka att min uppfattning är att smärtupplevelser ofta har 

en biologisk grund. Detta är viktigt att klargöra så att denna text inte läses 

som att smärtupplevelser enbart är socialt konstruerade. Jag menar att olika 
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faktorer i människans omgivning på olika sätt genererar biokemiska processer 

och dessa processer är nödvändiga för att kunna tala, känna, uppleva etc. Men 

genom att jag ser smärtupplevelser som delar av en meningsskapande process 

där människors aktiviteter är invävda i deras smärtupplevelser, inbegriper 

smärtupplevelser även en konstruktiv process och därmed en kommunikativ 

dimension. Jag menar att smärtupplevelsen har sociokulturella förtecken i det 

att olika kulturer lyfter fram olika aspekter av smärtupplevelsen och ger dessa 

en kulturell mening som kan variera från kultur till kultur. För att ge ett 

exempel: om man drabbas av ryggbesvär i Sverige söker man ofta hjälp inom 

hälso- och sjukvården, medan liknande besvär hos en grupp Aboriginer inte 

med självklarhet medför ett sådant beteende. Detta beroende på att inom den 

kultur som Aboriginer lever anses inte ryggbesvär vara en anledning för söka 

sjukvård (Honeyman & Jacobs, 1996). Smärtupplevelsen har även en kulturell 

prägel i det att vi lär oss använda olika tekniker när vi har ont. I en kultur 

läggs plåster på ett sår medan i en annan använder man omslag av en speciell 

växt, etc. Smärta är med andra ord sociokulturellt medierad, vilket innebär att 

människors tänkande och handlande står i förhållande till vår kultur och de 

resurser som denna tillhandahåller. 

I denna text är det primära intresset inte att klassificera patienters olika typer 

av smärta. Istället ligger fokus på att lyfta fram hur patienter som har språket 

som gemensam resurs använder det för att beskriva sina smärtupplevelser. En 

klinisk indelning av smärta görs ofta i termer av smärtans nociceptiva, 

neurogena aHemativt idiopatiska natur (t.ex. Bonica, 1990) som uteslutande 

refererar till ett biologiskt substrat, eller brist på sådan, som orsak till smärtan. 

Eftersom denna indelning ingår i ett medicinskt språkbruk faller en sådan 

indelning utanför ramen för denna uppsats. 
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Det är också viktigt att poängtera att betoningen av språket som resurs för 

människors lärande om sina smärtupplevelser inte skall uppfattas som att 

människor som saknar tillgång till språket inte skulle uppleva smärta. Av 

olika skäl finns det människor som inte kan beskriva sina smärtupplevelser. 

Det finns t.ex. en rad tillstånd som förändrar förmågan att kunna uttrycka sig 

med hjälp av språket. Det kan gälla patienter som drabbats av sjukdomar som 

stroke eller demens. Likaså är även barn en grupp patienter som kan ha svårt 

att beskriva sin smärta. Kort uttryckt menar jag att människor kan uttrycka 

smärtupplevelser på många olika sätt. 

I kliniska sammanhang har patienters svårigheter att beskriva känslor i ord 

ibland studerats under begreppet alexithymi (se t.ex. Chaturvedi, 1988; 

Lumley, Asselin & Norman; 1997). I denna text kommer jag inte att diskutera 

detta begrepp eftersom det empiriska material som utgör underlag för mina 

studier inte ger möjlighet att studera orsaker till eventuella svårigheter att 

beskriva smärtupplevelser. Istället har jag studerat människor som har 

möjligheten att beskriva sin smärta språkligt. 

Som nämndes tidigare görs ofta en distinktion mellan akut och kronisk smärta 

i det kliniska arbetet. Utifrån ett sociokulturellt synsätt på smärta är denna 

distinktion kulturell eftersom den sker inom ramen för ett visst synsätt på och 

förståelse av smärta som fenomen. En sådan distinktion kan vara funktionell i 

ett kliniskt sammanhang, medan en sådan indelning kanske inte har samma 

betydelse för en patient. Istället kan kanske benämningen kronisk uppfattas 

som en etikettering på en sjukdom som man identifierar sig med. I den text 

som följer har deltagarna i studierna haft smärta i mer än sex månader. Utifrån 

10 



en klinisk definition kan således den typ av smärta kategoriseras som kronisk. 

När jag i fortsättningen talar om smärta menar jag en smärta som deltagaren 

haft i mer än sex månader. 

Syfte och frågeställningar 

Sanunanfattningsvis syftar denna uppsats till att studera hur patienter 

beskriver sin smärta samt på vi lka sätt de beskriver hur de utforskar sin smärta 

i vardagen. Jag vill med dessa beskrivningar som bakgrund lyfta fram 

patienters egen lärprocess om sin smärta. Avhandlingen syftar vidare till att 

diskutera hur vårdgivare kan lära sig av patienters smärtbeskrivningar. I detta 

sammanhang vill jag lyfta fram några begrepp som kan belysa hur patienterna 

i mina studier delger vad jag tolkar som smärtupplevelser. 
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Kapitel 2. Smärtans språkliga dimensioner 

I detta kapitel diskuterar jag hur smärta som fenomen kan beskrivas och 

förstås med språket som resurs. Dessa frågor är väsentliga eftersom 

människor som lever med smärta ofta berättar om hur hela deras liv påverkas 

av smärtupplevelsen (Kotarba, 1983, DelVecchio-Good et al, 1992). En 

konsekvens blir att smärtupplevelser ofta bli föremål för samtal i olika 

sammanhang, såväl med sig själv som med andra människor (Craig, 1990). 

En utgångspunkt för denna diskussion är att när vi beskriver smärtupplevelser 

beskriver vi även en form av verklighet som vi måste hantera. Genom att 

beskriva och formulera smärtan skapas en språklig gestalt som det är möjligt 

att förhålla sig till själv och som kan presenteras i vårdmötet. Beskrivningar 

blir därmed en resurs för att uppmärksamma och synliggöra olika aspekter på 

smärtupplevelsen, men även en resurs för att omvärdera och omförhandla 

tidigare uppfattningar. Jag skall i detta avsnitt ta upp två av tre språkliga 

funktioner: språk och beteckning, samt språk och meningsskapande, men 

däremot ej interaktiva aspekter av språkanvändandet. 

Språkets betecknande funktion 

Smärta har av tradition betraktats som ett förhållandevis privat och subjektivt 

fenomen. Kanske är detta en förklaring till att smärtans språkliga dimensioner 

sällan betonats i forskningssammanhang. Inom smärtforskningen har språkets 

förhållande till patienters smärtupplevelser till stor del handlat om att urskilja 

och analysera de smärtord som människor använder sig av för att uttrycka sin 

smärta. Melzack och Torgerson (1971) identifierade exempelvis 102 olika 
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smärtord, väsentligen adjektiv, som de menade beskrev olika smärtors 

kvaliteter. Dessa smärtord kategoriserades i tre huvudkategorier och 13 

underklasser. I den första huvudkategorin samlades ord som beskrev smärtans 

sensoriska kvaliteer i termer av tid och rum, tryck och temperatur etc. I den 

andra huvudkategorin samlades ord som beskrev ett känsloläge (affektion), 

t.ex. spändhet, rädsla, etc., medan den tredje kategorin beskrev någon 

emotionell värdering (evaluation), t.ex. förtretlig, besvärlig, outhärdlig etc. 

Dessa kategoriseringar utgör stommen i ett frågeformulär (McGill Pain 

Questio1111aire (MPQJ, Melzack, 1975), som blivit översatt till ett flertal 

språk. Detta frågeformulär används flitigt i den kliniska bedömningen av 

smärtpatienter för att erhålla information om patienters subjektiva upplevelser 

av sin smärta. Frågeformuläret har dessutom utvecklats så att till varje 

smärtord kopplas en skattning av smärtintensiteten. 

Förarbetet gick till så att varje smärtord fick intensitetsskattas av ett antal 

personer på en femgradig skala och varje ords genomsnittliga skalvärde blev 

ett intensitetsmått för respektive smärtord. Detta intensitetsmått kopplas vid 

utvärderingen av frågeformuläret till respektive smärtord. På så sätt skapas 

även en kvantitativ komponent vilken nyttjas genom att t.ex. samla alla 

smärtord som valts ut av patienten och lägga ihop summan av alla 

intensitetstal och därigenom erhålla ett övergripande smärtindex. Detta värde 

kan sedan jämföras vid olika tillfällen och användas som indikator på 

behandlingars effektivitet. 

En kritik som riktats mot denna typ av frågeformulär är om kategoriseringen 

av smärtord som sensoriska, affektiva eller evaluativa är lämpliga indelningar. 

Fernandez och Turk (1994) menar exempelvis att deltagare vid 

13 



undersökningar inte spontant delar in sin smärta i dessa komponenter om de 

inte ombeds att göra så. Ett liknande argument har framförts av Holroyd et al. 

(1996), som menar att frågeformuläret i sig påverkar hur människor delar in 

och uttrycker smärta. De menar vidare att om syftet är att studera olika 

naturliga smärttyper blir det problematiskt att använda denna typ av 

instrument eftersom patienten förväntas välja sina smärtord utifrån en redan 

fördefinierad uppsättning smärtord. Därmed leds patienten att välja smärtord 

på ett visst sätt och man undersöker inte patientens egna smärtord och 

indelning i olika typer av smärta. 

Det är dock väsentligt att komma ihåg att i Melzack et al. ' s studier ( 1971, 

1975) av olika smärtord visar att patienter som lider av kronisk smärta inte 

bara väljer ut ett smärtord för sin smärta, utan flera. Att betrakta smärta i 

termer av att individen antingen har ont eller inte ont, är med andra ord en 

starkt förenklad bild som bör vidgas till att individer som har kronisk smärta 

mycket väl kan uppleva smärta på flera olika sätt. 

En annan slutsats som är möjlig att dra mot bakgrund av dessa studier är att 

smärta uppenbarligen har en språklig dimension. Som en konsekvens av att 

frågeformulär ofta används i den kliniska bedömningen av smärtpatienter blir 

förhållandet mellan smärta och språk ofta statiskt. Det är problematiskt i 

många avseenden. För det första ges inte patienterna själva möjlighet att 

benämna sin smärta utan smärtorden ges i en fördefinierad form. För det 

andra reduceras patienters smärtbeskrivningar till adjektiv som lyfts ur sitt 

språkliga sammanhang. För det tredje, när smärtbeskrivningar reduceras till 

adjektiv blir dessa representationer för smärtans kvalitet. Det statiska ligger 

här i att det då förutsätts ett relativt oproblematiskt förhållande mellan smärta 
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och kvalitet. Annorlunda uttryckt, genom att använda frågeformulär åsidosätts 

det utrymme för tolkning som ofta kan skönjas då smärtupplevelser beskrivs. 

I detta sammanhang kan det vara viktigt att återknyta till den distinktion som 

ofta görs mellan akut och kronisk smärta. En akut smärta betraktas ofta som 

synonymt med en kroppslig skada. En smärta som exempelvis uppkommer i 

samband med att man bryter ett ben, stukar en hand, skär sig etc. orsakar ofta 

en omedelbar uppmärksamhet mot den skadade kroppsdelen och det kan vara 

lätt att uppmärksamma ett sådant samband. Dessutom, med akut smärta 

menas att denna försvinner då den kroppsliga skadan är läkt. Akur indikerar 

således något plötsligt uppblossande och tidsbegränsat och samtidigt 

förutsätts en entydig koppling mellan detta tillstånd och en viss förändring i 

kroppens vävnader. 

Språkets funktion är i detta sammanhang betecknande genom att det pekar ut 

en figur mot en bakgrund, t.ex. när språkliga benämningar refererar ti ll ett 

mönster av symptom eller fynd. Man kan säga i språkliga beteckningar då det 

används på detta sätt ses som relativt oproblematiskt genom att då ett 

samband mellan kroppsskada och smärtupplevelse kan identifieras erhålls i 

någon mening smärtbenärnningen på köpet. Språkets betecknande funktion 

används på detta sätt flitigt i det kliniska diagnosticeringsarbetet. Flera olika 

taxonomier, dvs klassifikationer som är uppbyggda av språkliga beteckrtingar, 

används dagligen för att beskriva olika sjukdomar, t.ex. ICD X, DSM IV etc. 

Diagnosticeringsarbetet syftar i detta sammanhang på att identifiera specifika 

symptom som patienten redogör för, eller kliniska fynd som vårdgivaren gör, 

och om detta mönster av symptom och fynd överensstämmer med ett mönster 

som finns beskrivet i den medicinska taxonomin kan tillståndet benämnas 
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(jmf. Sätterlund Larsson, Svärdsudd, Wedel & Säljö, 1989; Johanson, 

Sätterlund Larsson, Säljö & Svärdsudd, 1993). Patienten får en diagnos. 

Sammanfattningsvis menar jag att när man tänker sig språket som 

referentiellt, dvs, att man ser till språkets referentiella egenskap, att varje 

smärtord refererar till en specifik smärtupplevelse, skada etc., kan detta 

fungera alldeles utmärkt när det gäller akut smärta, då det ofta finns en 

entydig relation mellan en källa och en känsla. Men denna relation blir 

problematisk när det handlar om kronisk smärta dvs, när en entydig referent 

för smärtan saknas i termer av just en specifik skada eller lokalisering. När en 

smärta blir kronisk har den akuta smärtan gått över, dvs, muskler nerver och 

vävnader har läkt, och det är därför svårt att hitta en vardaglig typ av koppling 

mellan källa och känsla. Detta blir ett problem och det innebär även att den 

referentiella funktionen hos språket blir problematisk. Av denna anledning är 

det viktigt att i de fall som vi inte kan göra den här vardagliga kopplingen 

mellan källa och känsla använder vi inte språket i första hand referentiellt, 

utan för att skapa mening. 

Språkets 111e11i11gsskapa11de funktion 

I ovanstående avsnitt beskrevs hur språket kan ses som betecknande och hur 

denna funktion hos språket traditionellt ofta används för att beteckna en 

relation mellan en smärtupplevelse och identifierad smärtorsak. En sådan syn 

på språket för med sig att smärta ofta framställs som ett referentiellt problem. 

I detta avsnitt vill jag presentera en alternativ syn, nämligen språket som en 

meningsskapande resurs. Härigenom blir smärta ett kommunikativt problem 

där (smärt)upplevelser förhandlas språkligt inom ramen för olika samtal. 

Under senare decennier har ett flertal forskare pekat på berättelsen som en 
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viktig form för beskrivning av exempelvis kronisk smärta (Scarry, 1985; 

Morris, 1986; Kleinman, 1988). Patienter berättar om sina besvär och 

härigenom ges upplevelser och erfarenheter en språklig gestalt. Med en syn på 

smärta som ett kommunikativt problem och där berättelsen ses som en resurs 

för att synliggöra smärta i en språklig dimension, öppnas vägen även för att 

smärta inbegriper en kulturell dimension. Dessutom blir berättelsen något som 

blir möjligt att använda sig av både i det kliniska mötet och i 

forskningssammanhang (Kleinman 1988; Clark & Mishler, 1992). 

Morris (1986), menar att det mest betydelsefulla vi gör med smärtupplevelser 

är att försöka få grepp om dem, förklara dem, och förstå dem, och detta sker 

till stor del med språket som resurs. Morris beskriver relationen mellan språk 

och smärtupplevelse i termer av avslöjande eller tydliggörande. Med detta 

menar han att språket gör det möjligt att lyfta fram något som annars skulle 

förbli dolt. Man skulle ku!U1a säga att språket blir en resurs för att synliggöra 

kroppen och i detta fall smärta i en språklig dimension. 

När människor upplever smärta berättar de ofta om den. Berättandet blir en 

kommunikativ resurs, eller en form av samtal, där det blir möjligt att gestalta 

eller skapa en språklig figur av sin smärta. Berättelsen som 

kommunikations/orm kan definieras på flera sätt men i de fall mä1U1iskor 

berättar om en smärta som en ständig följeslagare i livet kan berättelsen ses i 

termer av livsberättelse (se t.ex. Agar, 1980). Det som gör berättelser 

intressanta är för det första att människor ges en möjlighet att inom ramen för 

en berättelse ge smärtupplevelser ett sammanhang eller en kontext. Olika 

händelser beskrivs där smärtan träder fram och det blir möjligt att gestalta de 

konsekvenser som dessa omständigheter kan leda till. För det andra blir 
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berättelsen en resurs för berättaren att ge händelser en temporal inramning. I 

berättelsen kan händelser placeras på en tidsaxel och därigenom ordnas 

tidsmässigt. Den ordning vari händelser inordnas i är i sin tur av betydelse för 

hur ett händelseförlopp kan tolkas (se Hyden & Hyden, 1997). Genom att 

upplevelser ordnas temporalt skapas även kausala relationer och därmed ges 

smärta en struktur och smärta f'ar en mening (se artikel 2 i denna avhandling, 

jmfCowie, 1976). 

En annan styrka med berättelsen som kommunikationsform är att patienter 

ges möj lighet att utifrån ett jag-perspektiv ordna och därigenom synliggöra ett 

händelseförlopp som uppfattas vara av betydelse. Med andra ord, patienten 

ges en möjlighet att rama in sin smärta i ett sammanhang och detta 

sammanhang bildar en tolkningsram utifrån patientens perspektiv vari 

smärtan ingår. 

Människors berättelser om sin smärta kan även ses mot bakgrund av olika 

kulturella konventioner och normer för hur man kan tala om smärta. Dessa 

konventioner och normer kallas ibland diskurser. Diskurser kan beskrivas 

som redskap för kommunikation mellan människor på så sätt att diskursen 

utgör ett sätt att tala om och tolka smärta i ett visst socialt sammanhang. 

Diskurser kan därför ses som ett resultat av människors samtal som utvecklats 

under lång tid där syftet har varit att gemensamt hantera olika situationer. 

Kleinman, Eisenberg och Good (1978) menar exempelvis att det är viktigt att 

studera smärtans kulturella dimension därför att upplevelser ges olika mening 

i olika sociala sammanhang. Så är exempelvis smärtans kvaliteter kulturellt 

beroende (se t.ex. Fabrega, 1972; Fabrega & Tyma, 1976; Diller, 1980; 
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Morris, 1986, 1991 , Pugh, 1990). Ett annat exempel är en klassisk studie där 

Zborowski (1952, 1969) j ämförde människors reaktioner på och inställning 

till smärta. Syftet var att undersöka om etnisk tillhörighet påverkade 

smärtupplevelsen. Zborowski utgick ifrån att smärtbeteenden var inlärda och 

således en del av ett kulturellt arv. Han fann att vissa etniska grupper 

medvetet döljde sin smärta, medan andra inte gjorde det. En annan skillnad 

var att när vissa kulturella grupper uttryckte smärta, gjorde de detta genom 

stora gester, och ibland gråt, medan andra uttryckte sig mer lågmält. 

Hanteringen av smärta skiljde sig också åt: en grupp valde mer än andra att 

dra sig undan andra människor när de upplevde smärta. En liknande studie 

genomfördes senare av Zola {1966). I likhet med Zborowski undersökte Zola 

om människors kulturella arv påverkade deras smärtupplevelse. Han fann 

exempelvis att vissa kulturella grupper tenderade att beskriva sina besvär i 

precisa vällokaliserade kroppsliga termer medan andra beskrev sin smärta 

som ett allmänt och diffust besvär. Ett annat resultat var att vissa grupper var 

mer verbalt aktiva och dramaturgiska, medan andra inte var det. 

En poäng som framkom i båda dessa studier var att när patienter med en 

kulturell bakgrund uttryckte sin smärta i mötet med läkare med annan 

kulturell bakgrund resulterade detta i att läkarna ibland ifrågasatte 

patienternas trovärdighet. Som ett resultat av mötet mellan olika kulturer 

tolkades dessa patienters smärta oftare som ett psykiatriskt problem i 

jämförelse med patienter som hade samma kulturella bakgrund som läkarna 

(jmf. Lipton & Marbach, 1984). 
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Även om dessa studier idag kan tyckas väl generaliserande belyser de ändå en 

viktig aspekt nämligen att smärta inte kan omtalas hur som helst utan att det 

finns olika konventioner för hur man kan tala om smärta. Dessutom sätter de 

fingret på att tolkningar görs inom ramen för olika kulturella kontexter vilket 

kan få konsekvenser för vilka beslut som fattas. Dessa studier antyder även att 

den process varigenom vi lär oss om vår smärta står i förhållande till en mer 

kollektiv process där betraktandet och utlevandet av, och samtalandet om, 

smärta har kulturella influenser. 

En annan och mer subtil aspekt av vårt språkbruks kulturella dimension kan 

ses om man betraktar ordet smärta i sig. Morris (1986), beskriver t. ex. hur det 

latinska ordet poena etymologiskt syftande på bestraffning (punishment) kan 

jämföras med det engelska ordet pain, vilket syftar på ett fysiskt besvär. 

Dessa kulturella konventioner kan i sin tur jämföras med det franska ordet 

peine som mer har betydelsen av en mental plåga. Våra benämningar är med 

andra ord sällan neutrala utan kulturellt genomsyrade, en dimension som på 

ett osynligt sätt vävts in i vårt sätt att tala om smärta under lång tid. 

Annorlunda uttryckt, smärtord betecknar inte neutralt och entydigt. Istället 

finns en kulturell konvention som ofta finns outtalad men som ändå är 

nödvändig att ha kunskap om för att kmma uttrycka sig på ett meningsfullt 

sätt när vi samtalar. 

Mot denna bakgrund kan exempelvis användandet av smärtord i MPQ

formuläret ses. Vid översättandet av det Kanadensiskt- Engelska originalet av 

MPQ formuläret till det tyska språket gick det inte att översätta nio av de 

engelska originalorden till tyska. Samtidigt tillfördes tio nya smärtord som 

inte fanns med i originalversionen av MPQ, men som används i det tyska 

20 



språket för att beskriva smärta (Radvila et al., 1987). Man kan säga att även 

den distinktion som görs mellan sensation, affekt och evaluation i MPQ 

formuläret utgörs av distinktioner som görs relativt en viss kultur. Dvs, 

snarare än att återge smärtan som ett givet fenomen indelas smärta i socialt 

användbara former som gör det möjligt att förhålla sig till ett fenomen 

tillsammans med andra människor. Annorlunda uttryckt, om man följer 

Wittgenstein (1953), kan inte smärtord användas meningsfullt om sensationer 

om de saknar ett smärtsammanhang. Smärtord ingår i ett socialt sammanhang 

där de beskrivningar vi gör också skapar och påverkar det sätt vi tänker och 

agerar på (Neimayer, 1993). 

Sammanfattning 

Detta avsnitt har lyft fram språket som en resurs för meningsskapande som 

sker bl.a. när vi beskriver vår smärta. Genom våra beskrivningar skapas en 

språklig dimension av smärta inom vilken vi benämner, jämför, liknar, skiljer, 

strukturerar, etc. smärtan, och därmed bidrar den språkliga gestaltningen till 

att vi kan förhålla oss till och ge mening åt våra smärtupplevelser. På detta 

sätt kan man säga att språket synliggör smärta i en språklig dimension. En 

viktig konsekvens av det ovanstående är att människor inte delar med sig av 

sina upplevelser eller erfarenheter i sig, utan en beskrivning av dessa. 

Vårdmötet blir mot denna bakgrund ett kommunikativt forum där olika 

språkliga gestalter eller figurer presenteras och möts och det är 

kommunikationen som förhandlingsarbetet lcring smärtans problematik sker. 
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Kapitel 3. Att förhålla sig till smärta 

När smärtan blir en del av vardagens aktiviteter måste den drabbade personen 

lära sig förhålla sig till och hantera sin smärta. Den kliniska behandlingen av 

patienter med kronisk smärta försöker därför på olika sätt att utveckla metoder 

som underlättar livet för dessa patienter. Nedan beskrivs därför några centrala 

tankar som ligger till grund för klinisk behandling. 

Coping 

Historiskt har synen på smärthantering gemensamma drag med synen på 

stresshantering. Stress definieras av Lazarus och Folkman (1984) som att 

förhållandet mellan personen och omgivningen bedöms överskrida hans eller 

hennes resurser, och därigenom hotas hans eller hennes välbefinnande. 

Stresshantering och smärthantering kan ses som nära besläktade i den 

meningen att hanteringen av båda antas följa samma grundprinciper. När 

någon utsätts för något obehagligt så bedömer han/hon allvarlighetsgraden av 

detta, gör sig en föreställning om vi lka konsekvenser det kan få, och utifrån 

denna bedömning väljs en strategi för att hantera det obehagliga. Mot denna 

bakgrund introducerade Lazarus och Folkman (1984) begreppet coping i syfte 

att beskriva patienters hantering av bland annat sin smärta. Begreppet coping 

syftar med andra ord på individens egen värdering av sina resurser, och dessa 

resursers förhållande till omgivningens krav. Hanteringsprocessen beskrivs av 

dessa författare som en trestegs process där individen initialt uppfattar något 

som hotar välbefirmandet. Därefter tolkar personen detta hot och först som ett 

tredje steg tillämpas någon form av strategi för att röja hotet ur vägen. 
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En behandlingsform syftar till att göra patienten uppmärksam på sitt eget 

beteende i de situationer som förknippas med smärta och därigenom försöka 

förändra dysfunktionella beteenden till mer ändamålsenliga beteenden. På 

detta sätt försöker man undvika en negativ spiral där personens 

handlingsutrymme blir mindre och mindre. Olika tekniker används inom 

smärtterapin för detta ändamål. Ett exempel är att lära sig kontrollera 

smärtsignaler genom biofeedback t.ex. med hjälp av avslappningstekniker 

(Basmajian, 1989). 

När smärthantering betraktas ur ett kognitivt perspektiv är individens 

informationsbearbetning central. Turk och Rudy (1992) beskriver coping som 

den tankeprocess som individen aktivt använder sig av ror att bemästra 

smärtan. Den kognitiva bearbetningen av smärtinformation söker en 

förklaring till orsakerna till smärtan genom logisk slutledning om 

smärtsensationen. Individens slutsatser dras mot bakgrund av tidigare 

erfarenheter. Den förklaring som patienten därmed tillskriver 

smärtsensationen lagras i form av kunskapsscheman. Scheman kan i sin tur 

nyttjas när patienten försöker föreställa sig vad som kan förväntas av framtida 

situationer. Ett exempel på schema som innehåller kunskap om smärta kan 

utgöras av en uppsättning symptom, dess orsaker och konsekvenser (Lacroix, 

1991). Människor skapar på detta sätt, vad som mom denna tradition 

benämns, representationer, av sina ti llstånd och dessa representationer 

fungerar som underlag för hur de skall hantera sin smärta och planera sina 

aktiviteter (Turk & Rudy, 1992). 

Att en sjukdom blir kronisk förklaras i ett kognitivt perspektiv till en väsentlig 

del med att situationer och symptom misstolkas (Ciccone & Grzesiak, 1984). 
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Dessa misstolkningar kan kvarstå även efter det att smärtan i sig försvunnit. 

Därför kommer behandling att inriktas på att göra patienter uppmärksamma 

på de tolkningar som de gör av olika situationer, och i de fall tolkningar är 

felaktiga, försöka att tillrättalägga dessa. En person som t.ex. drabbats av en 

hjärtsjukdom kan tolka vissa symptom som kommande från hjärtat, medan en 

vårdgivare kanske konstaterar att dessa symptom istället kommer från 

matstrupen, vilken ligger strax bakom hjärtat. Patienten har i detta fall tolkat 

symptomet fel , och den rädsla för att anstränga sig som lätt blir följden i dessa 

fall har därför varit obefogad. 

Ett annat exempel kan vara att korrigera missuppfattningar om att en viss 

rörelse är skadlig därför att den gör ont. En patient som länge levt med en 

kronisk smärta i knät blir knäopererad. I rehabiliteringsfasen efter operationen 

kan denne patient, just på grund av smärtan, vara rädd för att stödja på det ben 

som är opererat. En sjukgymnast kanske istället ser på denna smärta som en 

naturlig konsekvens av operationen och kan därigenom byta perspektiv på 

smärtupplevelsen och därigenom skingra patientens oro. Under vissa 

omständigheter kan patienten till och med vara tvungen att inte bara acceptera 

denna smärta utan även försöka bortse ifrån den och träna vidare i syfte att 

t.ex. återfå fullgod rörlighet i knät efter operationen. Ett tankemönster som 

funnits kvar, som en rest efter en lång tids knäsmärta före operationen där 

patienten skyddat knät för belastning skulle med andra ord vara direkt skadligt 

i denna nya situation. 

Behandling kan även gälla att förändra synen på situationer som ofta 

förknippas med smärta. Vissa situationer kan övertolkas genom att patienten 

är övertygad om att en viss situation alltid medför smärta, medan en 
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sjukgymnast t.ex. kan nyansera synen på denna situation genom att göra 

patienten uppmärksam på att det inte är situationen i sig som ger upphov till 

smärta utan en speciell rörelse som patienten ofta gör i situationen. Genom att 

förändra uppfattningen vad gäller orsaken till smärtan kan även framtida 

förväntningar som patienten ställer på dessa situationer förändras. Som en 

konsekvens av att patienten återfår en säkerhet i sin hantering av smärtan blir 

utrymmet att agera i vardagen större (Turk, Meichenbaum & Genest, 1983). 

Olika forskare har idenlifieral en rad olika smärlhanleringsstrategier (Folkman 

& Lazarus, 1980; Rosensteil & Keefe, 1983; Brown & Nicassio, 1987) och 

dessa ligger till grund för flera instrument (ofta frågeformulär) för att 

kartlägga patienters hantering av sin smärta i den kliniska verksamheten. 

Folkman och Lazarus (1985) identifierade exempelvis ett antal dimensioner 

av smärthantering: önsketänkande, t.ex. "jag önskar att jag kunde förändra hur 

jag känner"; distansering, t.ex. "jag försöker glömma att jag har ont"; 

betoning av det positiva, t.ex. "idag klarar jag av detta, det gjorde jag inte 

igår"; skuldbeläggande av sig själv, t.ex. "jag skulle inte h a gjort så där"; 

spänningsreducerande, t.ex. "jag skall sköta om mig själv, äta bättre, 

motionera, etc."; isolering, t.ex. "ingen annan skall få veta hur illa det är". 

Men dom fann också mer probleminriktade hanteringsstrategier som "jag 

försöker analysera problemet för att förstå det bättre" eller "jag gör en 

handlingsplan som jag skall följa". Denna typ av kategoriseringar återfinns i 

en rad frågeformulär som syftar till att kartlägga patienters smärthantering i 

vårdmötet (se t.ex. Folkman & Lazarus, 1980; Rosensteil & Keefe, 1983; 

Brown & Nicassio, 1987). 
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Copingbegreppets grä11ser 

Smärthantering har traditionellt fokuserat på hur bra eller dåligt patienten 

lyckas hantera sin smärta eller huruvida en viss åtgärd ökar patientens 

förmåga till att hantera denna (Watson & Kendall, 1983). Det instrument som 

vanligen används vid studier av patienters smärthantering är frågeformulär 

och dessa innehåller föreslagna strategier för att hantera smärta. Strategierna 

är således valbara för patienten. Denna typ av studier har den fördelen att ett 

stort antal svar kan jämföras, och statistiska beräkningar av olika strategiers 

användning kan göras. Man kan vidare beskriva skillnader och likheter i val 

av smärthanteringsstrategier mellan olika grupper av patienter etc. Effektivitet 

ses i termer att en viss strategi tillämpas vilken resulterar i att smärtan blir mer 

uthärdlig. Tanken är att de olika strategier som patienten väljer ut beskriver 

patientens smärthantering. Smärthantering är med andra ord de strategier som 

tillämpas av patienten för att nä lindring. 

En reflektion, i linje med tidigare argumentering, är att användning av 

frågeformulär som metod framställer smärthantering som väldigt statisk i 

betydelsen att ett sådant instrument förutsätter att människor alltid använder 

samma strategi i samma situation, dvs, varje gång som jag f'ar huvudvärk så 

tar jag en huvudvärkstablett. Så behöver ju inte alls vara fallet. Vidare 

beskrivs inte premisserna för en viss hantering vilket gör att patienters 

smärthantering framställs väldigt mekanisk. Ofta antas att valet av strategi 

sker inom ramen för en logisk slutledning. Så kan givetvis vara fallet och 

framför allt kan beskrivningar av olika strategier, och en logisk grund för 

användandet av dessa, vara ett sätt att beskriva smärthantering eftersom 

märmiskor ofta använder reflektion när man vill lindra eller undvika smärta. 
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Med mitt sätt att se kan en sådan smärthanteringsprocedur vara förenlig med 

en akut smärta. När man skär sig och det blöder funderar man kanske på hur 

man skall få stopp på blodflödet. 1 detta fall finns något konkret att hantera, 

ett blodflöde, och en blodstillande strategi är naturlig att tillämpa. Men ett 

problem uppstår om man betraktar kronisk smärta på samma sätt, dvs som att 

patienters smärthantering kan reduceras till den typ av strategi som tillämpas. 

Ett sådant synsätt framkommer då patienters hantering av sin kroniska smärta 

studeras genom att lyfta ut en hanteringsstrategi ur sitt sammanhang. 

Jag vi ll lyfta fram en mer nyanserad bild av smärthantering och menar att när 

man studerar patienters smärthantering med frågeformu lär förloras en viktig 

aspekt, nämligen patientens egen lärprocess om sin smärta. När människor 

lider av kronisk smärta är smärtan en del av vardagen och kommer därför att 

inbegripa en helt annan problematik, där smärtan lever sitt eget liv. Snarare än 

att tillämpa färdigutvecklade strategier, ligger problematiken i att utveckla en 

förmåga till lyhördhet gentemot olika skeden eller faser i smärtan (se artikel I) 

och på samma sätt försöka lära sig att överblicka möj liga srnärtpåverkande 

element i de situationer man befinner sig i. Smärthantering är med ett sådant 

synsätt en balansgång mellan olika inre resurser som ständigt ställs i relation 

till olika yttre omständigheter (se artikel Il). 1 den definition som Lazarus och 

Folkman ( 1984) gör framställs förhållandet mellan en individ och hans/hennes 

och omgivning som ett dynamiskt förhållande. Jag menar att detta dynamiska 

förhållande riskerar att gå förlorad om inte patienters egen lärprocess 

uppmärksammas och synliggörs. 
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Synen på smärthantering förändras därmed till att lyfta fram förebyggandet 

snarare än tillämpningen när smärtan redan är ett faktum. Lärprocessen kan 

enligt min mening beskrivas som ett lärlingsskap där smärtan är "mästaren" 

och den drabbade är "lärlingen". Lärlingsskap inbegriper det subtila 

förhållningssätt som patienter ofta beskriver i termer av ständiga korrigeringar 

av kroppspositioner, anpassningar till olika belägenheter, och variationer i 

smärtan. Ett sådant närmande lyfter även fram komplexiteten 

smärthanteringen på ett mer nyanserat sätt, där smärtans situerade natur mer 

kommer fram där smärthantering blir en dynamisk lärprocess. 

Sammanfattning 

Detta avsnitt har lyft fram några förhållningssätt till smärthantering. Det kan 

vara lätt att reducera patienters hantering av sin smärta i tenner av den strategi 

som mest effektivt lindrar smärtan. Men i detta fall problematiserar man inte 

smärta såsom eventuellt bestående av ett flertal olika smärtor. Dessutom ges 

en bild av smärthantering som relativt automatiserad, kanske rent av 

reflexmässig. Och det finns givetvis ett reflexmässigt inslag när vi exempelvis 

bränner eller skär oss på något. Men min poäng är att när smärta är en del av 

vardagen finns även en ständigt pågående lärprocess inbäddad. Man lär sig, 

metaforiskt uttryckt, smärtans "personlighet", dvs dess skiften och variationer, 

dess samband med olika faktorer i omgivningen och individens inre resurser. 

Att ständigt vara smärtpåverkad gör att de aktiviteter som man är delaktig i 

inte står i ett ensamt fokus för den smärtdrabbade personen, utan hänsyn 

måste mer eller mindre ständigt tas till smärtans påtaglighet i stunden. Det är 

med andra ord lätt att betrakta smärthantering som en mekanisk tillämpning 

av en strategi och det menar jag är en förenklad bild. Snarare vill jag lyfta 

fram den lärprocess som är en del av vardagen, och som bildar underlag för 
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framväxten av hanteringsaltemativ. I denna lärprocess framstår lyhördhet 

gentemot variationer i smärtan och följsamhet gentemot dessa variationer, 

tillsammans med en förmåga att lära sig överblicka situationer och identifiera 

eventuella smärtpåverkande element, som värdefulla färdigheter. Med ett 

fokus på patienters lärprocess om sin smärta eller smärtor ges en mer 

dynamisk syn på smärthantering. 
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Kapitel 4. Projekt, metod och analys 

Den övergripande tanken med detta projekt var att studera hur människor som 

lever med kronisk smärta beskriver sin smärta. Bakgrunden ti ll detta val var 

tvåfalt. Dels är jag utbildad sjukskötare och civilingenjör med inriktning på 

medicinsk informationsteknik och har ett personligt intresse av hur patienter 

beskriver komplexa sjukdomar. Dels upptäckte jag att smärta har studerats ur 

ett flertal olika perspektiv, men att studier om kronisk smärta ur ett 

kommunikativt perspektiv är mer sällsynta. Mitt val kändes därför angeläget 

med tanke på att smärta med nödvändighet måste kommuniceras i olika 

vårdmöten och att språket i dessa möten mellan patient och vårdgivare 

framstår som en av de viktigaste resurserna för att patienterna skall få 

möjlighet att tydliggöra sina besvär. Freund och McGuire ( 1984) skriver 

exempelvis att smärta är unikt som medicinskt fenomen genom att den 

kliniska bedömningen ofta görs utifrån patienters beskrivningar av vad de 

känner. 

Jag vill således i de studier som presenteras i detta projekt lyfta fram smärtans 

kommunikativa dimension och för detta ändamål har jag valt att fokusera på 

hur patienter beskriver sina smärtupplevelser och sin hantering av smärta i 

vardagen. 

Mot denna bakgrund genomfördes en intervjustudie med patienter vars besvär 

i vården diagnosticerats som kronisk smärta. Intresset låg i att be dessa 

patienter beskriva sin smärta. Jag fick möjlighet att genomföra mitt projekt på 

en rehabiliteringsklinik vid ett Universitetssjukhus i Sverige. Detta skedde 
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under åren 1993-94. De informanter som utgör underlag för denna studie är 

personer som på grund av att de haft smärta under lång tid (minst sex 

månader) stått på väntelista till rehabiliteringskliniken. På kliniken bedöms 

varje enskild patients vårdbehov och olika rehabiliteringsåtgärder står till 

buds. I denna studie ingår patienter som fått plats i ett rehabiliteringsprogram 

där arbetsterapeuter och sjukgymnaster samarbetar. De personer som ingår i 

denna studie kommer med andra ord från klinikens dagliga flöde av patienter. 

Intervjun med patienterna genomfördes samma dag alternativt den andra eller 

tredje dagen efter 1.kl att de påbörjat sina rehabiliteringsprogram. Totalt 

omfattar intervjumaterialet 37 personer, 23 kvinnor (medelålder 39,5 år 

(åldersrange 24-53)) och 14 män (medelålder 4 1,2 år (åldersrange 2 1-56)). 

A lla patienter, utom en, var födda i Sverige och talade således flytande 

svenska. Den person som inte var född i Sverige hade en lätt accent. Trettiotre 

patienter hade en yrkesutbildning, två var studenter och två patienters 

bakgrund var okänd. Två av patienterna hade sjukvårdsutbildning, en 

sjuksköterska och en undersköterska, (för ytterligare detaljer se artikel I och 

Il) . 

Intervjumetoden bestod av fokuserade frågor med försök till en mer 

samtalsliknande intervju som genomfördes enskilt med en intervjuare och en 

patient i anslutning till patientens inträde i behandlingsgruppen. Alla 

intervjuer spelades in på såväl ljud- som videoband. Detta val gjordes 

eftersom dessa båda dokumentationsformer kompletterar varandra. 

Ljudbanden fångar upp det talade språket liksom de paralingvistiska 

uttrycken, som skratt, gråt mm, och videobandet kompletterar med det icke

verbala, det som ofta rubriceras kroppsspråket. Det är viktigt att i detta 

sammanhang poängtera att all form av dokumentation alltid, i någon aspekt, 
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beskär den faktiska situationen. När ljudbanden exempelvis används 

reduceras datamaterialet till auditiva analysenheter. På liknande sätt beskär 

videobilden situationen genom att den transformerar en, om än rörlig, så dock 

en rumsligt beskuren bild. 

I detta arbete har de ljudbandsinspelade intervjuerna varit min huvudkälla. De 

har transkriberats av en av projektet oberoende person. Transkription innebär 

att, i detta fall ljudbanden, skrivs ned så ordagrant som möjligt i en 

textbaserad, och därmed läsbar form. Det kommer att förändra original data 

genom transformeringen till en skriftlig form. Det finns en rad olika 

konventioner för hur dessa transkriptioner kan göras och även olika 

detaljnivåer. I denna studie har jag valt att använda en förhållandevis grov 

transkription. Informanters ofta förekommande omstarter och upprepningar 

har uteslutits i transkriptionen. Vidare har pauseringar inte tagits med i 

transkriptionen. Resultatet blir en text där beskrivningarna flyter så ordagrant 

som möjligt och min tolkning av patientens beskrivningar sker med andra ord 

utifrån denna typ av text. Man kan säga att patienterna tillhandahåller ett 

råmaterial som jag som forskare bearbetar och tolkar. Patienterna beskriver 

för mig inom ramen för två övergripande frågor: "Vad är det som drabbat 

dig?", och "På vilket sätt har du ont?". Det samtal som då uppstår tolkar jag 

som ett samtal om smärta. 

Analysen är baserad på san1tliga upptagna källor men transkriptionsmaterialet 

användes som huvudkälla i detta arbete. I analysen av intervjuerna har jag 

utgått från de beskrivningar som patienterna gör i samtalen. Härigenom har 

jag försökt identifiera hur patienter beskriver smärtan i ett sammanhang. 

Syftet har varit att försöka beskriva de grundläggande sätt som patienterna 
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använder sig av för att beskriva sin smärta. Analysen baseras således på de 

transkriptioner som gjorts av ljudbanden och den har kompletterats med 

videoinspelningarna. Transkriptionsmaterialet lästes igenom ett flertal gånger 

och videoinspelningarna studerades som komplement. Under detta arbete har 

alla beskrivningar av händelser som initierar smärta eller beskriver smärtans 

karaktär, variabilitet eller konsekvens markerats. Markeringarna har sedan 

analyserats för att identifiera variationer och mönster (se artikel I och Il). 

Projektet har genomgått etisk prövning vid medicinsk etisk kommitte. För 

övrigt har HSFR's etiska regler varit rådande. I detta arbete redovisas två 

delstudier av intervjustudien (se artikel I och Il). Jag har valt att i denna 

översiktliga presentation fokusera på resultaten f.ö. hänvisar jag till respektive 

artikel för en fylligare redovisning beträffande perspektiv, syfte, metod och 

analys, tillika resultat och diskussion i varje enskild delstudie. 
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Artikel L Experiencing and Knowing Pain - Patient Perspectives 

Delstudiens syfte är att studera patienters beskrivningar av kronisk smärta och 

hur de kommunicerar sin smärta. Datamaterialet till denna studie utgörs av 

fokuserade samtalsliknande intervjuer med patienter som genomgår 

behandling för sina besvär. 

Ett viktigt resultat av denna studie är att patienterna beskriver sin kroniska 

smärta inte som en smärta, utan som flera smärtor. Ett andra resultat är att en 

maj oritet av patienterna beskriver att en smärta under vissa omständigheter 

kan övergå i en annan smärta, exempelvis en molande smärta kan övergå i en 

brännande smärta när en viss rörelse genomförs. Vidare beskrivs att när en 

smärta övergår i en annan smärta sker detta ofta i en bestämd ordning. 

Den kroniska smärtan beskrivs således inte bara som flera smärtor utan som 

att olika smärtor kan stå i förhållande till varandra genom att en viss sekvens 

genomlöps. Man kan säga att olika smärtor kan uppträda i mönster. Dessa 

subjektivt uppfattade mönster benämns smärtövergångar, vilka i sin tur kan 

sägas innehålla olika smärtfaser. De flesta patienter beskriver således kronisk 

smärta som ett dynamiskt ständigt fluktuerande fenomen snarare än ett stabilt 

oförändrat tillstånd. 

Ett tredje resultat är att när patienterna beskriver dessa smärtövergångar 

utvecklar de samtidigt språkliga markörer som gör det möjligt för dem att 

göra distinktioner mellan olika smärtor. Distinktionerna gör patienterna med 

avseende på smärtkvaliteter eller kroppsliga smärtlokaliseringar. 

Ytterligare, ett fjärde resultat är att vissa patienter identifierar vissa smärtfaser 

som förebud för allvarligare kommande smärtfaser. Med andra ord, vissa 

patienter använder denna kunskap som ett hjälpmedel för att vidta preventiva 
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åtgärder, exempelvis ta en paus. En poäng som görs är att eftersom 

smärtupplevelser ofta i1U1efattar en kommunikativ komponent medför detta att 

de patienter som har möjlighet att skaffa sig en form av språklig kontro ll över 

sin smäna, samtidigt skaffar sig en värdefull resurs för att hantera den (se 

artikel I). Förutom att se de framkorlll1a resultaten som en resurs för patienter, 

att lära sig att hantera sin smärta, kan även dessa resultat ses som en resurs för 

vårdgivama vårdverksamheten det att patienter ofta beskriver 

återkomnande mönster i sin smärta. 

35 



Artikel /I. Living with Chronic Pain: A Dy11amic Learning Process 

Denna delstudies resultat är på samma sätt som den första artikeln 

framsprungen ur fokuserade samtalsliknande intervjuer med patienter som 

genomgår behandling för sin kroniska smärta. Syftet med denna delstudie är 

att kartlägga hur patienterna beskriver hur de själva utforskar sin smärta i sin 

vardag och skapar en relation mellan sin smärta, sig själv, det 'egna handlandet 

och faktorer i den vardagliga fysiska omvärlden. 

Ett av de viktiga resultaten är att kronisk smärta beskrivs som ett dynamiskt 

fenomen. Patienterna lär sig om sin smärta genom att de beskriver hur de 

ständigt förhåller sig aktivt till sin smärta i olika vardagliga sammanhang. 

Med detta menas att människor i sin vardag utforskar sin smärta inom ramen 

för de aktiviteter som de är involverade i. Härigenom skapas en relationen 

uppfattning av smärtan, där den står i förhållande till patienterna, vad de gör, 

och vilka fysiska omständigheter de ställs inför, och hur individerna inför sig 

själv konstruerar och konstituerar sitt förhållningssätt i olika situationer. 

Smärta är således inte i första hand ett inre statiskt tillstånd, utan ett 

dynamiskt och interaktivt fenomen. 

Ett annat resultat är att smärta är ett strukturerat fenomen. Genom att i olika 

situationer identifiera något som börjar, förvärras och lindras, lär sig 

patienterna att urskilja olika figurer i smärtan som är möjliga att förhålla sig 

till och använda vid bemästrandet av smärtan. En poäng är att ett liv med 

kronisk smärta ofta innebär att patienten står i ett slags lärlingsförhållande till 

smärtan. En viktig del i denna lärprocess är att bli lyhörd för, och följsam mot, 

smärtans variationer i samband med aktiviteter eller avbrott i aktiviteter. 
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Sådan kunskap används av patienterna för att balansera sina inre resurser med 

de yttre omständigheterna. 

Ytterligare ett resultat som också belyses är att smärtupplevelser uppfattas och 

förmedlas med hjälp av de språkliga former som står till patientens 

förfogande. När patienter beskriver smärta talar de de ofta om en smärta som 

ägt rum vid ett annat tillfälle än under intervjun. Detta sker vanligtvis genom 

olika kontextualiseringar där man sätter in smärtan i ett sammanhang. 

Härigenom transformeras en mångdimensionell upplevelse till en språklig och 

kommunikativ fom1 . Därmed förmedlas smärtupplevelsen genom de språkliga 

resurser som står till patientens förfogande. Beskrivningarna av smärtans 

sammanhang både relaterar och medierar variationer i smärtan. Lärandet om 

smärta handlar således inte bara om att lära sig om sina smärtupplevelser utan 

om hur olika smärtmönster förhåller sig till olika sammanhang. För patienten 

är smärta i någon mening relationen mellan sig själv och den kontext han eller 

hon befinner sig i och den mening som härigenom skapas (se artikel Il) . 
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Kapitel 5. Diskussion 

Jag vill mot bakgrund av de studier som jag genomfört lyfta fram ett 

vårdperspektiv, som betonar hur man tar hand om människor och hur man kan 

lära sig att leva med smärta. Med mitt synsätt på smärta är prevention ett 

centralt begrepp. Ett preventivt perspektiv strävar efter att uppfatta människor 

som helheter, där smärthantering kan ses som en balansakt mellan en inre 

kapacitet och yttre vardagliga omständigheter. Eftersom patienter ofta 

beskriver hur en aktivitet den ena dagen kan orsaka stora obehag, medan 

samma aktivitet en annan dag kan genomföras relativt oproblematiskt, står ett 

preventivt synsätt på smärta i nära relation till patientens egen lärprocess om 

sin smärta. Det preventiva arbetet kommer därmed att handla om att 

medvetandegöra förhållandet mellan smärtans variation och de aktiviteter som 

man för tillfället är involverad i. Med andra ord smärthantering är något som 

kräver flexibilitet och anpassningsbarhet av patienten. Hanteringen av smärta 

som en balansakt kommer därmed att ligga nära begrepp som lyhördhet 

gentemot förändringar i ett smärtmönster och följsamhet gentemot både 

smärtans variation och förändringar i de situationer som man befinner sig i. 

Med en sådan utgångspunkt i synen på smärthantering kommer patienters 

smärthantering både att vara personlig och dynamisk. 

I detta arbete har jag använt begrepp som smärtfaser, smärtövergångar, 

gestalter, prototyper och lärlingsskap som förslag på hur patienter kan tala om 

smärta. Min poäng är att genom att betrakta smärtberättelser genom dessa 

begrepp framstår smärta både som ett dynamiskt fenomen och som ett 

fenomen som patienter ofta har stor kunskap om. Det blir också möjligt att se 
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hur patienter skapar och nyttjar olika redskap och hur dessa står i förhållande 

till en fortgående lärprocess om sin smärta. Detta skulle med andra ord tala 

för ett aktivitetsfokuserat rehabiliteringsprogram. Fördelen med ett sådant 

perspektiv på smärta är att vårdmötet utgår från situationer där smärtan 

manifesteras i patientens vardag. Därmed utgår man ifrån ett sammanhang 

som både patient och vårdgivare kan känna samhörighet med. Samtidigt 

används ett språkbruk som samtalspartners är mer vardagligt förtrogna med. 

Det för rmg m på kommunikationens roll i vårdmötet. Jag vill fästa 

uppmärksamhet på att när vi i vården möter människor med olika besvär tar vi 

inte del av patienters upplevelser och erfarenheter i sig, utan av de 

beskrivningar av upplevelser och erfarenheter som patienter gör. Patienter 

tillhandahåller ett råmaterial av beskrivna upplevelser, erfarenheter och 

reaktioner. Sedan är det vårdgivaren som tar perspektivet smärta eller något 

annat perspektiv och lägger på dessa berättelser. Det betyder att man kan inte 

säga att alla människor som lider av smärta talar om samma sak. Istället måste 

varje enskild persons berättelse om smärta ses som just en personlig 

berättelse. Viktigt är att inse att det inte bara är patienten som väljer vad 

han/hon skall beskriva. Det är vårdgivaren som väljer hur patientens 

berättelser skall tolkas, vilka aspekter som framstår som intressanta och vilka 

som sållas bort. Det är därför jag menar att smärta är ett kommunikativt 

problem. 

Det leder till observationen att det är i berättandet om sin smärta som 

patienter legitimerar sin smärta. I berättelser synliggör patienten relationer 

mellan sig själv, sina aktiviteter och den materiella världen. Dessa relationer 

menar jag kan ses som patienters kunskap om sin egen smärta. Patienter 
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beskriver sammanhang där smärtan träder fram, förvärras, förändras och går 

tillbaka. Patienter beskriver även hur de identifierar signaler på en eventuellt 

kommande värre smärta och förutser och hanterar olika smärtförlopp. 

Patienter berättar hur en smärta skiljs från en annan smärta, eller hur en viss 

smärta övergår i en annan smärta, eller hur vissa smärtor hör ihop medan 

andra inte gör det. Med mitt kommunikativa perspektiv menar jag att detta är 

ett sätt att säga: "jag kan skilja mellan när jag bör ha ont och när jag inte bör 

ha ont: tro mig, jag har ont". Att på detta sätt sätta in smärtan i ett 

sammanhang görs också av vårdgivare. Skillnaden är att olika tolkningsramar 

används, men sättet att legitimera olika fynd är detsamma. 1 en 

vårdprofessionell miljö används en vårdprofessionell ram inom vilken 

symptom, fynd, utredningar och behandlingar legitimeras. Dessa 

referensramar utgör verkligheter för förhållningssätt till patienters besvär. 

Det är i detta sammanhang viktigt att vara klar över distinktionen mellan "vad 

man gör" och "vad man säger att man gör". Det behöver nödvändigtvis inte 

vara samman sak. Ett sätt att se på denna problematik är att se den dynamik 

som finns i berättelsen som en kommunikativ form. Berättelsen kan ta sin 

utgångspunkt i olika perspektiv. Ett berättarperspektiv är jag-perspektivet, 

t.ex. "jag grävde i trädgården och då började det värka i axeln, då gick jag in 

och la mig och då släppte det lite, sen skulle jag laga middag och då kom 

värken tillbaka igen ... ". I denna typ av berättelse ordnas händelser utifrån 

personens eget agerande. Men berättelsen kan även ske utifrån ett faktiskt 

händelseförlopp. Dessa berättelser kan, men behöver inte, stämma överens. I 

båda fallen finns en tidslinje utefter vilken händelser ordnas, men ordningen 

av händelser kan skifta i det att ett händelseförlopp samtidigt kan uppfattas 

mot olika bakgrunder. Beroende på ur vilket perspektiv man ser 

40 



händelseförloppet kan olika tolkningar göras. Förhållandet mellan olika 

tolkningsramar blir dynamisk, och skiftet mellan dessa möjliggörs genom 

kommunikation. 

Exempelvis är denna typ av skiften i tolkningsramen av betydelse vid olika 

typer av förhör. Om ett brottsförlopp, eller liknande, skall beskrivas ger olika 

personer sin syn på händelser ur ett 'jag-perspektiv'; "jag kom körande ... och 

då kom en man ut från banken . .. och sen svängde jag ... och då såg jag .. . etc. 

förhörsledarens uppgift är sedan att lyfta ut delberättelser ur varje jag

perspektiv berättelse och därigenom försöka synliggöra ett händelseförlopp 

utifrån ett brottsperspektiv. I ett sjukvårdsmöte berättar patienter ofta om sina 

upplevelser och en av vårdgivarens uppgifter blir således att väga in både jag

perspektiv berättelser och händelseförlopp som kan ses utifrån ett 

vårdprofessionellt perspektiv i syfte att synliggöra samband och orsaker. 

Berättelser ger oss råmaterial av upplevelser, erfarenheter och reaktioner och 

sedan är det vi som lyssnar till berättelserna som lägger våra egna erfarenheter 

som ett raster på dessa berättelser. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att berättelsen måste ses som en resurs i 

vårdmötet och att den bör tas i beaktande i sin helhet. Ofta använder sig 

vårdprofessionella av olika former av frågeformulär för att på detta sätt fånga 

in utmärkande drag i patienters smärta. Utifrån patienters perspektiv beskrivs 

smärta i ett sammanhang och dessa blir svåra att fånga i ett instrument som 

består av fördefinierade indelningar och benämningar. För att vårdmötet skall 

framstå som meningsfullt ur ett patientperspektiv är det viktigt att dessa 

frågeformulär följs upp med samtal där patienten ges möjlighet att få dela 

med sig av sina upplevelser och sin erfarenhet. På detta sätt blir vårdrnötet ett 
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sätt att utbyta erfarenheter och om detta sker med utgångspunkt i vardagen 

kommer sannolikt kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare att 

skapa goda förutsättningar för en ömsesidig fcirståelse. 
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