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Sammanfattning  

Bakgrund: Långvarig smärta definieras som smärta som inte har gått över på 3-6 

månader. Smärta är en individuell upplevelse som inte kan mätas objektivt, utan den 

som upplever vet själv hur intensiv den är och smärtans duration. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med långvariga smärta ur ett psykosocialt perspektiv. Syftet var också att beskriva 

vilka datainsamlingsmetoder de vetenskapliga artiklarna har använt sig av. 

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Föreliggande 

litteraturstudies resultat baseras på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar som har sökts 

fram genom databaserna CINAHL och PubMed.  

Huvudresultat: Sammanställningen av de inkluderade artiklarna visade på upplevelser 

av känslomässig påverkan på patienternas liv som ett kraftigt lidande och negativa 

tankar inför framtiden. Smärta upplevdes också ge sociala begränsningar i arbetslivet, 

förlust av identitet samt sociala relationer. Patienterna upplevde ett negativt bemötande 

från sjukvårdspersonalen.  

Slutsats: Upplevelser av smärta påverkade patienterna psykiskt och socialt. Smärta har 

resulterat till känslomässig påverkan och lett till sociala begränsningar i både arbetslivet och 

relationen till familj, vänner och barn. Upplevelsen av sjukvårdspersonalens bemötande 

upplevdes negativt av patienterna, där smärtan inte togs på allvar. Detta i sin tur 

påverkade de att få någon behandling eller mediciner. Författaren till föreliggande 

litteraturstudie menar att utifrån föreliggande litteraturstudies resultat finns brister hos 

sjukvårdpersonalen, detta i sin tur kan vara till hjälp att öka sjukvårdens kunskaper om 

dessa patienters upplevelser av långvarig smärta samt att kunna bemöta de på ett värdigt 

och respektfullt sätt. Det är viktigt att tro på patienters smärta och kunna sträcka de 

hjälpande hand.  

Nyckelord: Långvarig smärta, upplevelser, leva med, psykosocialt  
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Abstract 

Background: Chronic pain is defined as pain that has not gone over 3-6 months. Pain is 

an individual experience that cannot be objectively measured, but that experience knows 

how intense it is, and pain duration.  

Aim: The aim of this literature review was to describe patient's experiences of living 

with chronic pain from a psychosocial perspective. The aim was also to describe the 

data collection methods of scientific articles have used.  

Method: This literature review has a descriptive design. This literature review study's 

results are based on 12  scientific articles that have been founded through the database 

CINAHL and PubMed.  

Result: The compilation of the included articles led to perceptions of emotional impact 

on patients' lives as a major suffering and negative thoughts about the future. Pain was 

felt also that the social constraints of working life, loss of identity and social 

relationships. Patients experienced a negative attitude of medical staff.  

Conclusion: Experiences of pain affect patients psychologically and socially. Pain has 

led to the emotional impact and led to social constraints in both working life and 

relationship to family, friends and children. Experience of healthcare professionals 

experienced negative treatment of patients where the pain is not taken seriously. This in 

turn affected the receive any treatment or medication. The author of this literature 

review means that based on present literature studies results are deficiencies in health 

care, this in turn may help to increase medical knowledge of these patients experience 

chronic pain as well as to cope with the in a dignified and respectful manner, believing 

the pain and to extend helping hand to patients 

Key words: Chronic pain, patients experiences, living with, Psychosocial 

 

  



Alaa Gümüs 

 

1 Innehållförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................... 1 

1.1 Smärta ............................................................................................................... 1 
1.2 Smärtans uppkomst ............................................. Error! Bookmark not defined. 
1.3 Smärta, en subjektiv upplevelse ......................................................................... 2 

1.4 Smärta ur ett  psykosocialt perspektiv ............................................................... 2 
1.5 Smärtskattningsinstrusment ............................................................................... 2 
1.6 Behandling vid smärta ....................................................................................... 3 

1.7 Sjuksköterskans ansvarsområden .................................................................... 4 
1.8 Teoretisk referensram ....................................................................................... 4 

1.9 Problemformulering ......................................................................................... 5 
1.10 Syfte ................................................................................................................ 5 
1.11 Frågeställningar............................................................................................. 5 

2 Metod ..................................................................................................... 6 

2.1 Design ................................................................................................................ 6 
2.2 Sökstrategi ......................................................................................................... 6 
2.3 Urvalskriterier ................................................................................................... 7 
2.4 Urvalsprocessen ................................................................................................. 7 
2.5 Dataanalys ......................................................................................................... 8 

2.6 Forskningsetiska övervägande........................................................................... 9 

3 Resultat .................................................................................................. 9 

3.1 Psykiskt påverkan av att leva med långvarig smärta ..................................... 10 
3.1.1 Upplevelse av känsslomässigt påverkan .................................................. 10 
3.1.2 Upplevelse av lidande  ............................... Error! Bookmark not defined. 

3.1.3 Tankar inför framtiden .............................. Error! Bookmark not defined. 

3.2 Socialt påverkan av att leva med långvarig smärta ....................................... 12 
3.2.1 Sociala begränsningar i arbetslivet .......................................................... 12 
3.2.2 Förlust av identitet ................................................................................... 13 

3.2.3 Sociala relationer ..................................................................................... 14 

3.3 Upplevelse av sjukvårdens bemötande ........................................................... 14 

3.4 Granskning av artiklarna datainsamlingsmetod ........................................... 15 

4 Diskussion ............................................................................................ 16 
4.1 Huvudresultat ................................................................................................. 16 
4.2 Resultatdiskussion ......................................................................................... 17 

4.2.1 Psykiskt påverkan av att leva med långvarig smärta ............................... 17 
4.2.2 Socialt påverkan av att leva med långvarig smärta ................................. 17 

4.2.3 Upplevelse av sjukvårdens bemötande ..................................................... 18 

4.2.4 Diskussion av artiklarnas datainsamlingsmetod ...................................... 19 

4.1 Metoddiskussion ............................................................................................. 20 
4.1.1 Kliniska implikationer .............................................................................. 21 

4.1.2 Förslag till fortsatt förskning .................................................................... 22 
4.1.3 Slutsats ...................................................................................................... 22 

5 Referenser ........................................................................................... 23 

 

 Bilaga 1. Tabell 2 

Bilaga 2. Tabel



1 

 

1. Introduktion 
 

1.1 Smärta 

  

Smärta är ett betydande hälsoproblem i hela Europa som ökar med stigande ålder och är 

den vanligaste orsaken till varför människor tar kontakt med hälso-och sjukvården 

(Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Smärta indelas i akut och långvarig smärta. Vid 

akut smärta är smärtan kortvarigt och förekommer vid akuta vävnadsskador, som till 

exempel. operativa ingrepp, trauma eller vid reumatiska sjukdomar. Vid långvarig 

smärta förblir smärtan under en längre tid och i vissa fall kan smärtan bli livslång 

(Bergh, 2014). För att smärtan ska benämnas som långvarig, ska den ha en viss duration 

vanligen minst tre alternativet sex månader enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utredning (SBU, 2006). Enligt Sveriges Officiella Statistik  (SOS, 2006)  besväras cirka 

hälften (53%) av kvinnorna i åldrarna 16-84 av långvarig smärta och 47%  av männen 

har besvären av samma åldrar (SOS, 2006). Smärta har definierats av The International 

Association for the Study of Pain (IASP) som en obehaglig upplevelse som alltid är 

subjektiv och kan ge sig i uttryck som sensoriskt samt känslomässigt förenad med en 

vävnadsskada eller ett hot om en sådan skada (IASP, 2012).  

 

1.2 Smärtans uppkomst 

 

Smärta indelas i fyra huvudgrupper: nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk 

smärta. Nociceptiv smärta uppkommer oftast vid akuta skador, till exempel vid 

reumatism och vid progressiva cancertumörer. Vid nociceptiv smärta aktiveras 

nociceptorerna genom en vävnadsskada eller en hotande vävnadsskada. Den typ av 

smärtan delas in i visceral och somatisk smärta. Vid visceral smärta uppstår smärtan 

från kroppens inre organ som kan upplevas som att smärtan strålar mot en eller flera 

lokalisationer, kallas överförd smärta. Skador på huden, inflammation eller skelett ger 

orsak till somatisk nociceptiv smärta. Vid neurogen smärta sitter skadan antingen i det 

centrala eller perifera nervsystemet. Smärtan uppstår när nerverna har blivit skadade i 

samband med kirurgiska ingrepp, strålbehandling eller kroniska inflammatoriska 

sjukdomar. Vid idiopatisk smärta uppstår smärta av oklar orsak, patienten saknar ofta en 

diagnos. Psykogen smärta uppkommer vid psykiska sjukdomar då patienten endast 
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uppger smärta i samband med en depression eller psykiska stressfaktorer (Berntzen, 

Danielsen & Almås, 2011; Bergh 2014). 

 

1.3 Smärta, en subjektiv upplevelse 

  

Smärta är ett subjektiv symtom där varje enskild individ upplever smärtan på sitt eget 

sätt som kan variera från person till person. Detta beror på att de sensoriska nervfibrerna 

är specialiserade på så sätt att det blir mer känslig för tryck, beröring samt temperatur. 

Det som händer är att de sensoriska nerverna ger snabb impulshastighet genom 

nervfibrerna, där impulserna leds från perifera ställen i och på kroppen till hjärnan och 

på vägen påverkas olika impulser av transmittorsubstanser, på så sätt bearbetas och 

tolkas smärtan i hjärnan. Vissa personer tål mer smärta och andra mindre innan de ger 

tecken för att det gör ont. För vissa andra personer är det självklarhet att förmedla att det 

gör ont medan andra försöker dölja upplevelsen av smärta (Berntzen, Danielsen & 

Almås, 2011). Långvarig smärta har en inverkan på människors livssituation som är ett 

hot mot deras hälsa och välbefinnandet (Dragesund & Råheim 2008; Björnsdóttir, 

Arnljótsdóttir, Tómasson, Triebel & Valdimarsdóttir, 2016 ).  

 

1.4 Smärta ur ett  psykosocialt perspektiv 

 

Psykosocialt perspektiv har att göra med sociala aspekter av psykiska reaktioner 

(Svenska akademins ordbok, 2016). psykosocialt perspektivet, är individens upplevande 

och handlande och omgivande sociala förhållanden. Den psykiska smärtan omfattar 

aspekter som oro, förtvivlan, misstro, depression, ångest, rädsla, sorg, skuld, vrede och 

ilska. De sociala smärtan omfattar identitet, närstående, självkontroll, funktion i det 

dagliga livet och delaktighet (Bergh, 2014). Smärta är en individuell upplevelse med 

psykologiska samt emotionella reaktioner som inte kan mätas objektivt utan den som 

upplever vet hur intensiv smärtan är och smärtans duration. Patienter undviker fysiska 

aktiviteter för att inte förvärra smärtan vilket resulterar i ökad muskelspänningar, 

minskad muskelmassa samt nedsatt tröskel för nya smärttillstånd (Berntzen, Danielsen 

& Almås, 2011). 

 

1.5 Smärtskattningsinstrusment 

 

En ordentlig kartläggning av patientens smärta omfattar grunden när man ska planera, 
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genomföra och utvärdera en systematisk och personlig anpassad smärtbehandling. Då 

används olika skattningsskalor där patienten själv skattar sin smärta.  Smärtformuläret 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) är ett flerdimensionellt formulär som mäter både 

smärtintensiteten och hur smärtan påverkar upplevelsen i kroppen och hur känslorna 

påverkas av smärtan. En svensk version av MPQ består av 15 adjektiv som graderas 

utifrån patienters upplevelser. Intensiteten uppges som ingen (0), lindrig (1), måttlig (2) 

och uttalad (3). Därpå skattas smärtan på en linjär skala från 'ingen smärta' till 'värsta 

tänkbara smärta'. Patienten uppger smärtintensiteten i siffror från 0 (ingen smärta) till 5 

(outhärdlig). Detta omfattanade frågeformulär används oftast vid långvarig smärta. Ett 

anna hjälpmedel vid smärtbehandlingar är teckningar av kroppen. Både patienten eller 

sjuksköterskan kan markera lokalisationen och utbredningen där smärtan förekommer 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011).  

 

1.6 Behandling vid smärta 

 

Vid behandling av smärta har WHO utvecklat en smärttrappa som man brukar gå efter 

för att behandla smärtan. Smärttrappan indelas i tre-stegs trappa som visar vilken typ av 

medicin som bör användas utifrån smärtans intensitet (WHO, 2017). Första 

grundläggande behandlingen sätts icke-opioida analgetika in, som paracetamol och 

NSAID som används vid svag till måttlig smärta. Vid nästa steg går man till svaga 

opioider, när smärtan är som svag till moderat. Det tredje steget är när smärtan inte har 

gått över, ges en starkare opioider med kombination av glukokortikoider (Berntzen, 

Danielsen & Almås, 2011). När den farmakologiska behandlingen inte ger önskad 

effekt, finns det många andra icke-farmakologiska metoder för smärtlindring (SBU, 

2006). Både träning och sjukgymnastik ger en bra smärtlindrande effekt. Många typer 

av träning ger positiva effekter på patientens upplevda smärta och aktivitetsförmåga. 

Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) har funnits i över 30 år och denna metod 

tycks ha goda effekter vid måttlig smärta. Fördelen med TENS-apparaten är att patienter 

kan själva använda den i sin vardag. Metoden bygger på svaga elektriska impulser, där 

elektroder placeras över det smärtsamma området och över motsvarande område på den 

motsatta kroppshalvan. Impulserna stimulerar de perifera nerver, där kroppens egna 

smärtlindrande mekanismer aktiveras. TENS ska inte användas om patienten har ett 

inopererad material som Pacemaker eller intrakardiell defibrillator, på grund av 

impulserna inte ska störa hjärtrytmen. Akupunktur är tunna nålar som sticks in genom 
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huden. Metoden gör att speciella punkter på kroppen stimuleras. Metoden har en 

smärtlindrande effekt samt ger en förbättrad funktion i nacke, skuldror, rygg och 

smärtor orsakad av artros. Olika former av massage har också smärtlindrande effekter i 

ryggen, genom ökad genomblödning och frisättning av hormonet oxytocin. Smärta 

orsakad av muskelstelhet kan avslappning vara positiv och effektiv smärtlindring 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011; Bergh 2014).    

 

1.7 Sjuksköterskans ansvarsområden 

 

En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att kartlägga, behandla patientens smärta och 

administrera läkemedelsbehandlingen. Sjuksköterskan ska sträva efter att 

uppmärksamma patientens smärta genom att identifiera, värdera och dokumentera på ett 

korrekt sätt (Bergh, 2014; Berntzen, Danielsen & Almås 2011 ). Sjuksköterskan ska 

vara uppmärksam till patientens tecken av smärta och besvär och lyssna hur patienten 

mår, föra ett lugnande samtal, och skapa en trygg och lugn miljö (Fischer & Dahlqist, 

2014). Sjuksköterskan ska ägna sig tid åt patienters smärtbedömningar, smärtlindring 

och uppmärksamhet till de fysiska och känslomässiga behoven (Slatyer, Williams & 

Michael, 2015) och sjuksköterskan ska även ha ansvar för motivering till olika 

förändringar i livstilen och sätta upp realistiska mål för patienterna (Dysvik & Furnes, 

2012). För att skapa en god relation med patienter som lider av långvarig smärta krävs 

att sjuksköterskan tror på patienten, tar emot den information som patienten förmedlar, 

visa respekt för patientens värdighet, trösta, vara lyhörd, öppen och ge tid (Bergh 2014; 

Deal & Grassley 2012; West, Usher, Foster, Stewart, 2012; Berntzen, Danielsen & 

Almås 2011).  Sjuksköterskan ska ha kunskap om patientens smärtfysiologi, smärtans 

psykologi, psykiatrisk samsjuklighet, fysioterapi vid långvarig smärta och multimodal 

behandling av långvarig smärta för att kunna ge patienten en god vård inom hälso-

sjukvård (Socialstyrelsens 2008). Sjuksköterskans ansvar är också att se en helhet av 

kropp, själ och ande. De kroppsliga upplevelserna är oftast skilda från de själsliga 

upplevelserna och från omgivningen. När hotet mot människans upplevelse av livet som 

en helhet blir kraftig hotas människans integritet (Fischer & Dahlqist, 2014).  

 

1.8 Teoretisk referensram 

 

Med Joyce Travelbees omvårdnadsteori menas att den enskilda människan är en unik 

varelse vars upplevelser är individuella kring sin sjukdom. Med det menas att patienten 
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kan känna sig antingen frisk eller sjuk trots den långvariga smärtan. Travelbee beskriver 

att vårdrelation är en viktig aspekt, där sjuksköterskan ska ha ökade kunskaper om 

patientens sjukdom, hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och sitt lidande, ge hopp 

samt stötta patienten för att ge god vård. Varje människa förtjänar att bli bemött med 

respekt och värdighet. Vidare betonas det att relationen är viktig mellan sjuksköterskan 

och patienten för att båda ska se varandra som speciella individer där kommunikationen 

är redskapet (Travelbee, 1971). 

 

1.9 Problemformulering 

 

Långvarig smärta definieras som smärta som inte har gått över på 3-6 månader. 

Patientens smärta är en individuell upplevelse som inte kan mätas objektivt. Tidigare 

forskning visar att långvarig smärta är ett relativt vanligt hot mot människors hälsa som 

påverkar välbefinnandet och livskvaliteten. Sjuksköterskor skulle kunna ha nytta av 

resultatet i föreliggande litteraturstudie för att få ökad kunskap och förståelse om 

patienternas upplevelser och erfarenheter av att leva med långvarig smärta ur ett 

psykosocialt perspektiv. Detta kan vara viktigt för sjuksköterskorna att kunna bemöta 

patienten med respekt och värdighet.  

 

1.10 Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

långvariga smärta ur ett psykosocialt perspektiv samt att beskriva upplevelsen av 

bemötandet av sjukvårdpersonalen. 

Syftet var också att beskriva vilka datainsamlingsmetoder de vetenskapliga artiklarna 

har använt sig av 

 

1.11 Frågeställningar 

 

1. Vad har patienter för upplevelser av att leva med långvarig smärta ur ett 

psykosocialt perspektiv? 

2. Hur upplever patienter bemötandet av sjukvårdpersonalen?  

3. Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de utvalda artiklarna? 
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2 Metod 
 

2.1 Design 

 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Litteraturstudie innebär 

sammanfatta befintlig forskning eller för att kartlägga ett problemområde (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

 

Artiklarna till föreliggande litteraturstudien söktes fram genom databaserna CINAHL 

och PubMed. Både CINHAL och PubMed är elektroniska databaser som omfattar 

referenser till alla engelskspråkiga tidskrifter för omvårdnadsforskning samt är lämpliga 

inom området hälso-och sjukvård vilket är relevant för föreliggande litteraturstudie 

(Polit & Beck, 2012). I pubMed har MeSH-term använts vilket står för Medical Subject 

Headings och detta användes för att söka vetenskapliga artiklar. I PubMed har sökorden 

som "Chronic pain", "patients experiences", "Living with" och "psychosocial" använts 

med en begränsning på 10 år. Vid sökning i CINAHL användes CINAHL headings med 

sökord "chronic pain" som huvudämne och sedan smalnade sökningen av genom olika 

sökordskombinationer med fritext som "patients experiences", "living with" och 

"psychosocial". Den booleanska söktermen “AND"  har använts som enligt Polit och 

Beck, (2012) kan användas för att  specificera sökningen. Sökningarna har begränsats 

till “Peer Reviewed” med publikationsår 2007–2017. Vid en annan sökning i CINAHL 

har sökningen begränsades från 2012-2017, för att få nyare studier.  Se tabell 1. 

Sökstrategi. 

 

Tabell 1. Sökstrategi 

Databas, begränsningar, sökdatum, söktermer, antal träffar, tänkbara artiklar (exklusive 

dubbletter) och valda artiklar.  

Databas Begränsningar(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

CINAHL Peer Reviewed, 

2012-2017 

  2017-02-28 

"Chronic pain" 

(CINAHL 

Headings) 

AND patients 

experiences 

(fritext) 

126 (4) 3 
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CINAHL Peer Reviewed, 

2007-2017 

  2017-02-20 

"Chronic pain" 

(CINAHL 

Headings) 

AND Patients 

experiences 

(fritext) AND 

 living with 

(fritext) 

35 (35) 7 

CINAHL Peer Reviewed, 

2007-2017 

  2017-02-20 

"Chronic pain" 

(CINAHL 

Headings) 

AND Patients 

experiences 

(fritext) AND 

 living with 

(fritext) AND 

psychosocial 

20 (7) - 

PubMed 10 år 

2017-02-20 

Chronic pain 

[MeSH] AND 

patients 

experiences 

AND living 

with AND 

psychosocial 

28 (7) 2 

Totalt   209 (73) 12 

 

2.3 Urvalskriterier 

 

Urvalskriterierna har utgått från inklusionskriterier där artiklarna till föreliggande 

litteraturstudien skulle vara empiriska vetenskapliga artiklar. Artiklarna motsvarade 

föreliggande litteraturstudies syfte. Artiklarna var skrivna på engelska.  

 

2.4 Urvalsprocessen 

 

Utfall av sökningen blev 209 artiklar totalt där dess titlar lästes först. 136 artiklar av 209 

exkluderades på grund av att de inte svarade på litteraturstudiens syfte. Vidare lästes 

titlar och abstract av de 73 artiklar som författaren till föreliggande litteraturstudien 

tyckte hade samband med syftet. 51 av artiklarna exkluderades på grund av att de inte 

svarade till den föreliggande litteraturstudies syfte, vissa av artiklarna kunde inte öppnas 

det vill säga de fanns inte fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle och dubbletter av 

artiklar förekom. Kvar blev 22 artiklar som läste igenom med noggrannhet, därefter 
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exkluderades ytterligare 10 artiklar för att de inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte, och vissa av artiklar hade inte IMRAD (Introduktion, Metod, 

Resultat, Diskussion) uppbyggnad. Slutligen valdes 12 artiklar som svarade på 

föreliggande litteraturstudie syfte. Detta presenteras i figur 1. 

 

 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen 

2.5 Dataanalys 

 

De  12 utvalda artiklarna till föreliggande litteraturstudien granskades enskilt och lästes 

flera gånger av författaren för att bilda en uppfattning om vad artiklarna handlade om 

och för att inte missa viktiga delar. Artiklarnas innehåll av vissa ord översattes med 

svensk lexikon, som enligt Polit och Beck, (2012) är en bra hjälpmedel. Artiklarnas 

metod och resultat har lästs med noggrannhet och markerats med överstrykningspennor, 

där artiklarnas likheter och olikheter med långvarig smärta markerades i skilda färger. 

Fyra teman har framkommit under analysen med tillhörande subteman. Till den 

metodologiska aspekten har författaren till föreliggande litteraturstudien studerat 

artiklarnas metoddel utförligt för att beskriva och sammanställa artiklarnas 

datainsamlingsmetoder i resultatet.  
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2.6 Forskningsetiska övervägande  

 

De inkluderade artiklarna har presenterats med objektivitet och noggrannhet. Med 

objektivitet menas att författarens bedömningar och uppfattningar har inte påverkat  

granskningen av studiens resultat. Författaren till föreliggande litteraturstudie har 

medvetet undvikit all form av plagiering. Författarens egna uppfattningar och åsikter har 

inte tillkommit i föreliggande litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2012). 

 

3 Resultat 
 

 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie baseras på tolv kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som presenteras i löpande text och tabeller (se bilaga 1 och 2). De teman som 

framkom i analysen presenteras under rubriken: psykisk påverkan av att leva med 

långvarig smärta, social påverkan av att leva med långvarig smärta och upplevelse 

av sjukvårdens bemötande (se figur 2). Den metodologiska frågeställningen 

presenteras under rubriken granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

 

Figur 2. Tema och datainsamlingsmetod 
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3.1 Psykisk påverkan av att leva med långvarig smärta  

 

Smärta  upplevdes ge känsslomässig påverkan som gav ett kraftigt lidande samt  

 negativa tankar inför framtiden.  

3.1.1 Upplevelse av känsslomässig påverkan   

 

Upplevelser av smärta har framkallat en mängd olika känslor av oro och rädsla, på 

grund av negativa effekter i det dagliga livet (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2012; 

Bagcivan, Cinar, Cinar, Oflaz, Uzun & Pay, 2015; Corbett, Foster & Ong, 2007; 

Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Ojala, Häkkinen, Karppinen, 

Sipil, Suutama & Piirainen, 2015). När smärtan var närvarande uttrycktes det som 

emotionella förändringar såsom hjälplöshet, oförutsägbar, otålighet, sorg, ångest, 

irritation och utmattning att inte vara delaktig i sin vardag. Detta ledde till att det blev 

svårt att sköta hushållsarbetet, laga mat, sköta sin hygien samt att umgås med familjen 

och vänner (Bagcivan et al, 2015; Corbett, Foster, & Ong, 2007;  de Villiers, Maree, & 

Belkum, 2015; Jeffery, Wylde, Blom & Horwood , 2011; Michaelis, Kristiansen, & 

Norredam, 2015) och smärtan  uttrycktes av skam, bitterhet, oacceptabel och 

skuldkänsla när smärtan blev konstant och outhärdlig ( de Villiers, Maree & Belkum, 

2015; White & Seibold,  2008). Smärtan upplevdes också som plågsamt, stickande, 

gnagande, tråkig och taggig (Hearn, Cotter, Fine & Finlay, 2015; Lönnstedt, Häckter 

Ståhl & Rydholm Hedman, 2011). Vissa av patienterna i studierna Furnes, Natvig, och 

Dysvik, (2015) och  Jeffery et al, (2011) beskrev att smärtan gav ångest, frustration och 

depression, detta i sin tur ledde till socialt begränsning. Smärtan uttrycktes som olidlig, 

plågsam, outhärdlig och ibland var intensiteten så hög att det är omöjligt att förklara det 

med ord (White & Seibold, 2008). Enligt studien av Ojala, Häkkinen, Karppinen, Sipilä, 

Suutama och Piirainen, (2014) upplevdes smärtan som något oförklarligt, lång bortom 

den mänskliga förståelsen. I studien av Ojala et al (2015) upplevdes smärtan som  

ensam, desperat och fylld med sorg på grund av att smärtan ledde till separation från 

andra människor. Enligt Afrell, Biguet och Rudebeck (2012) rapporterades en känsla av 

orättvisa och funderingar om varför "just jag" får lida av smärta, och att vissa av 

patienterna uttryckte misstro över sin kropp och att kroppen blivit som en fiende 

gentemot dem. Detta medförde att patienterna istället valde att inte umgås med sina 

familjer och vänner.  
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3.1.2 Upplevelse av lidande 

 

Långvarig smärta  kopplas ihop med en upplevelse av lidande och att ingen hjälp finns 

att tillgå, detta framgick i studien  Ojala et al, (2014) där vissa av patienternas såg döden 

som enda utväg för att komma ifrån all lidande. Patienterna i studien av Bagcivan et al, 

(2015) och Corbett, Foster och Ong,( 2007) uthärdade sin smärta för att kunna vara 

aktiva i sin vardag samt att kunna arbeta och umgås socialt. I längden ledde detta  till en 

utbredd intensiv smärta och ett större lidande. Upplevelse av lidandet ökades kraftigt på 

grund av de sociala effekterna av smärta (Bagcivan et al, 2015). Enligt Hearn et al 

(2015) gav smärtan obekväma och obehagliga konsekvenser för familjen, detta beskrevs 

av patienterna ha en inverkan på välbefinnandet och att upplevelsen av lidandet 

upplevdes kraftigare. Långvarig smärta upplevdes som mer komplicerad och det bidrog 

till att det blev påfrestande att planera saker i förväg och allting tog längre tid än 

tidigare, vilket var svårt att acceptera. Detta beskrevs också som ett kraftigt lidande 

(Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011). Enligt Michaelis, Kristiansen 

och Norredam, (2015) bidrog smärtan till isolering där kroppens rörlighet minskade som 

ledde till bland annat svårt att göra hushållsarbetet, laga mat, arbeta och tjäna pengar. 

Denna upplevelse var relaterad till känslomässigt lidande även för familjen (Furnes, 

Natvig & Dysvik, 2015).  

 

3.1.3 Tankar inför framtiden  

 

Studien av Corbett, Foster och Ong (2007) beskrev patienterna att smärta i sig är 

långvarigt och är något de får leva med under hela sitt liv. Denna tankegång ökade 

patienternas stress och minskade hoppet om framtidens planer.Vissa av patienterna 

uttryckte en stark rädsla för smärtans försämring och hur den kommer att påverka dem i 

framtiden. Detta gav känslor av förtvivlan och hopplöshet (Corbett, Foster & Ong, 

2007;  de Villiers, Maree & Belkum, 2015).  Patienterna i studien av Bagcivan et al, 

(2015) rapporterade att de under smärtsamma perioder upplevde svårigheter med att 

slutföra sina dagliga aktiviteter och svårt att uppfylla personliga behov samt arbeta. 

Detta gav upphov till känslor av hopplöshet i framtiden. I samma studie uttryckte en av 

patienterna en känsla av kraftig oro inför framtiden där smärtan begränsade de att få 

önska sig en andra graviditet. Enligt Lönnstedt, Häckter Ståhl och  Rydholm Hedman, 

(2011) beskrevs oro inför hur smärtan kommer att förvärras i framtiden, och denna 
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tankegång fick patienterna att uppleva känslor av hopplöshet och värdelöshet. Smärtan 

störs och skrämmer bort framtidens drömmar, att vara rädd och orolig varje dag inför 

hur det kommer att bli i framtiden  upplevdes störande och oroande (Michaelis, 

Kristiansen & Norredam, (2015). Patienterna upplevde ge tankar kring att smärtan 

skulle kunna leda till döden, en oro för familjen och vem som ska ta hand om barnen i 

framtiden (de Villiers, Maree & Belkum, 2015). I två studier Furnes, Natvig och 

Dysvik, (2015) och Ojala et al, (2014) beskrevs smärtupplevelse som en känsla av att 

inte längre ha kontroll över sin egen kropp och att  den långvariga smärta tog över 

tankegångar om framtidens planer och möjligheter. Smärtan fanns i sinnet och 

dominerade vardagslivet på så sätt påverkade detta till att de fick mindre kontakt med 

sina familjer och vänner.   

 

3.2 Social påverkan av att leva med långvarig smärta 

 

Smärta upplevdes som sociala begränsningar i arbetslivet samt förlust av identitet. 

Smärtan upplevdes även påverka sociala relationer negativt. 

 

3.2.1 Sociala begränsningar i arbetslivet 

 

Smärtan ledde till en begränsning att utföra dagliga aktiviteter, sköta hushållsarbetet 

såsom städning, diskning, tvätta kläder och att arbeta. Detta har bidragit till förändringar 

i det sociala livet samt påverkat möjligheten till självförsörjning (Afrell, Biguet & 

Rudebeck , 2012; Bagcivan et al, 2015; de Villiers, Maree & Belkum, 2015; Hearn et al, 

2015);  Jeffery et al, 2011). Vissa av patienterna i studierna Lönnstedt, Häckter Ståhl 

och Rydholm Hedman, (2011) och  Michaelis, Kristiansen och Norredam, (2015) 

beskrevs känslor av oro och rädsla att förlora jobbet och dem var därför tvungna att 

fortsätta jobba trots smärtan. Smärtan medförde att kroppen blev långsam och det ledde 

till att vissa av patienterna i studien av Ojala et al, (2015) var tvungen att gå i pension 

och sluta jobba. Patienterna i studierna av De Villiers, Maree och Belkum (2015) och 

Michaelis, Kristiansen och Norredam, (2015) upplevde att smärta orsakade fattigdom 

eftersom att smärtan begränsade de från att arbeta och tjäna pengar. I studien av Furnes, 

Natvig, och Dysvik, (2015) rapporterades en känsla av frustration och förlust över att 

inte kunna arbeta och istället att stanna hemma och isolera sig. När smärta drabbat vissa 

av patienterna i studien Ojala et al. (2014) blev relationerna till jobbet och 
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arbetskollegorna negativt på så sätt att de känt sig avvisad, misstrodd och ifrågasatt. I 

Afrell,Biguet och Rudebeck  (2012) och Bagcivan et al, (2015) studie beskrevs 

patienterna att smärtan gav upphov till känslor av beroende av andra och detta ledde till 

hopplöshet och förändringar i patienternas sociala liv. En patient i studien av Bagcivan 

et al (2015) menade att hen stött på konflikter med arbetskollegor och arbetsgivaren på 

grund av dålig rörlighet. Vissa patienter upplevde missnöje att inte kunna slutföra 

arbetet för den ständiga och konstanta smärtan (Michaelis, Kristiansen, & Norredam, 

2015). Patienterna var bekymrade över den ekonomiska situationen som den långvariga 

smärtan bidrog till på grund av arbetslöshet och kostnader för mediciner (White & 

Seibold, 2008). 

 

3.2.2 Förlust av identitet  

 

Enligt studien av Michaelis, Kristiansen och Norredam, (2015) beskrev sig många som 

starka och oberoende på olika sätt i förhållande till barn, make, vänner och arbete, och 

att de varit både fysiskt och känslomässigt starka, friska och hade positiva emotionella 

attityder, före smärtans inträde. Men att de på grund av den långvariga smärta har 

förlorat den forna identitetsuppfattningen. I Ojala et al, (2015) studie  beskrev 

patienterna att smärta orsakat förändrad personlighet och fysisk utseende. Exempelvis 

att de innan smärta upplevde sig smalare och klädde sig mer efter mode, och att en 

konsekvens av den långvariga smärta innebar att de inte kände igen sig själva vare sig 

till personlighet eller till fysiskt utseende. Detta innebar en upplevelse av förlus av 

identitet.  Smärta orsakade kroppsliga förändringar. Trots dessa förändringar är smärtan 

inte uppenbar för andra att förstå. Därför beskrev smärtan som en osynlig sjukdom som 

syns inåt. Detta ledde till förlorad identitet (Ojala et al, 2014). Enligt Afrell, Biguet och 

Rudebeck  (2007) rapporterade smärta som en vilseledande kropp där en av patienterna  

beskrev det som att inte lita på kroppen eftersom smärtan integrerade och bestämde 

själv hur den vill yttra sig inne i kroppen. Detta ledde till en förlust av 

identitetsuppfattning. Ytterligare förlust av identitet framkom när patienterna inte kunde 

arbeta och vara bland en folksamling (Furnes, Natvig & Dysvik, 2015). 
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3.2.3 Sociala relationer 

 

I två av studierna Bagcivan et al (2015) och Corbett, Foster och Ong, (2007) betonade 

vissa patienter att under perioder av smärta medfördes svårigheter med att uppfylla sina 

roller som familjemedlemmar. Smärta orsakade brist på energi vilket har gett negativa 

effekter på relationer med familj och vänner (Bagcivan et al, 2015; Lönnstedt, Häckter 

Ståhl & Rydholm Hedman, 2011 ; Michaelis, Kristiansen & Norredam, 2015). 

Patienterna rapporterade att under perioder av smärta har hen haft svårigheter med 

sexlivet med sin partner och detta har påverkat att deras intimitet har minskat, vilket har 

resulterat i negativa situationer som skilsmässa och påverkat rollerna som man och fru 

(Bagcivan et al, 2015; Ojala et al, 2015; White & Seibold,  2008). Vissa patienter i 

studier de Villiers, Maree och Belku, (2015) och Michaelis, Krisiansen och Norredam, 

(2015) upplevde att smärta var en orsak till social isolering, de uttryckte att de 

avskärmades från vänner och arbetskollegor. Ojala et al, (2015) och Ojala et al, (2014) 

har kommit fram till liknande resultat, patienter i studierna uppgav att de kände sig 

ensamma eftersom smärtan hade separerat de från familj och vänner där de istället valde 

att vara ensamma för att de inte kunde vara närvarande hos personer i deras omgivning. 

Patienterna i Hearn et al, (2015) studie uppgav att de uteslöts sig ifrån nära och kära för 

att de kände sig som en börda för dem. Enligt Furnes, Natvig, och Dysvik, (2015) 

orsakade långvarig smärta till stigmatisering. Smärtupplevelsen har inverkat i förlust av 

självständighet och att vara beroende av andra upplevdes av patienterna i studien av  De 

Villiers, Maree och Belkum, (2015) påfrestande och en ökad belastning för familjen i 

längden. Enligt Jeffery, (2011) och White & Seibold, (2008) beskrev en av patienter en 

känsla av frustration över när både vänner och familj inte förstod att smärta begränsade 

de att umgås med de och att de blev tvungna att ställa in träffen med de. Patienterna i 

två studier av White och Seibold, (2008) och Ojala et al, (2014) beskrev att vännerna 

blev trötta på att lyssna på deras smärthistorier och valde istället att ta avstånd från att 

träffas igen eftersom de relaterade smärtan som fördomar. I studien Ojala et al, (2015) 

beskrevs kroppen som en gång var tyst, tillförlitlig och funktionell, blev ömmande, 

förutsägbar och opålitlig och dessa förändringar påverkade roller som far, mor, make 

eller maka negativt där det bidrog till ensamhet och isolering.   

 

3.3 Upplevelse av sjukvårdens bemötande 

 

I kontakt med sjukvården upplevde patienterna en kraftig förlust av förtroende på grund 
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av otillfredsställda förväntningar. Till exempel patienterna upplevde att deras 

smärtupplevelser inte togs på allvar och att sjukvårdspersonalen tvivlade på smärtans 

intensitet och existens. Detta ledde till bristfällig smärtutredning, mediciner och 

behandlingar. De uttryckte känslor av besvikelse, missnöje och motvillighet mot vården 

(Hearn et al, 2015). Patienterna i studien av Lönnstedt Häckter Ståhl och Rydholm 

Hedman, (2011) beskrev att vårdpersonalen bemöte de med brist på förståelse och 

empati för deras smärta och smärtan ifrågasattes. De kände sig ensamma och utsatta och 

inte var uppfyllda med förtroendet av vården. Patienterna i studien av Jeffery et al, 

(2011)  upplevde sig ignorerade av vården. De upplevde att varken läkare eller 

sjukgymnaster visade intresse för deras smärta vilket gjorde att många upplevde sig 

utlämnade. I kontakt med sjukvården krävde patienterna mediciner men oftast blev 

förnekade. De upplevde sig som en drogsökande (White & Seibold, 2008). Vissa 

patienter uttryckte negativa upplevelser som missnöje och oenighet. Sjukvården 

beskrevs som otillfredsställande vårdillfällen med brist på noggranna 

undersökningar/diagnos och ineffektiva behandlingar. De uttryckte smärtan som ett 

fysiskt problem medan läkarna förklarade smärtan som ett psykologiskt problem på 

grund av depression. Detta beskrev patienterna frustrerande och förvirrande (Michaelis, 

Kristiansen & Norredam, 2015).  

 

3.4 Granskning av artiklarna datainsamlingsmetod 

 

De 12 artiklar till föreliggande litteraturstudie har använt sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Bagcivan et al, 2015; Corbett, 

Foster & Ong, 2007; de Villiers, Maree & Belkum, 2015; Furnes, Natvig & Dysvik, 

2015; Hearn et al, 2015; Jeffery et al, 2011; Lönnstedt, Häckter Ståhl &Rydholm 

Hedman, 2011; Michaelis, Kristiansen & Norredam, 2015; Michaelis, Kristiansen & 

Norredam, 2015; Ojala et al, 2014; Ojala et al, 2015; White & Seibold, 2008). Fem av 

12 artiklar har använt sig av semistrukturerade intervjuer (Afrell, Biguet & Rudebeck, 

2007;  Hearn et al, 2015; Jeffery et al, 2011;  Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm 

Hedman, 2011;  Michaelis, Kristiansen & Norredam, 2015). Bagcivan et al, (2015) har 

använt halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor.  Corbett, Foster och Ong, (2007) 

använde intervjuer med riktade frågor och de Villiers, Maree och Belkum, (2015) och 

Furnes, Natvig, och Dysvik, (2015)  använde sig av djupintervjuer. Tre av 12 artiklar 

använde sig av intervjuer med öppna frågor (Ojala et al, 2014; Ojala et al, 2015; White 
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& Seibold, 2008) och studien av Ojala et al, (2015) kompletterade intervjuerna med 

korta konversationer. Denna datainsamlingsmetod redovisas i bilaga 2.  

Tio av 12 artiklarnas intervjuer varade mellan 30-120 minuter och transkriberades med 

noggrannhet (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Bagcivan et al, 2015; de Villiers, Maree 

& Belkum, 2015; Furnes, Natvig & Dysvik, 2015, Hearn et al, 2015; Jeffery et al, 2011; 

Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Ojala et al, 2014; Ojala et al, 

2015; White & Seibold, 2008). En artikels tidsåtgång för intervjun varade mellan 17-90 

minuter och intervjuen transkriberades med noggrannhet (Michaelis, Kristiansen & 

Norredam, 2015). Tidsåtgången för intervjun i en annan artikel medgavs inte (Corbett, 

Foster & Ong, 2007). Patienterna delade sina upplevelser av att leva med långvarig 

smärta i sina hemmiljöer, caffé, bibliotek, på sjukhus ( Bagcivan et al, 2015; Corbett, 

Foster & Ong, 2007; de Villiers, Maree & Belkum, 2015; Jeffery et al, 2011; Lönnstedt, 

Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Ojala et al, 2014; White & Seibold, 2008). 

Fyra av 12 artiklar medgav inte platsen (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Furnes, 

Natvig & Dysvik, 2015, Hearn et al, 2015; Ojala et al, 2015).  

 

4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 
Långvarig smärta påverkade patienter både psykiskt och socialt  på grund av att den 

bidrog till oförmåga att utföra dagliga aktiviteter, hushållsarbetet och sitt yrke. Detta 

medförde en rad olika känslor som bland annat, oförutsägbar, hopplöshet, depression, 

otålighet och förlust. Patienterna beskrev smärtan som oacceptabel. Detta innebar en 

kraftig oro inför hur smärtan kommer att  förvärras i framtiden och detta ökade 

patienternas lidande.  Upplevelser av känslor av oro och rädsla att förlora jobbet för att 

kroppen inte var lika funktionell som innan. Smärtan ledde till social isolering från både 

familj och vänner. Patienterna beskrev att  smärtan orsakade till förändring i deras 

personlighet och fysisk utseende och detta ledde till att de förlorade mycket av sin 

identitet. Smärtan bidrog till dåligt samliv som resulterade till försämrad intimitet. 

Patienterna beskrev ett negativt bemötande från sjukvården. De blev inte bemöta på ett 

tillräckligt bra sätt där smärtan blev en ifrågasättande.  
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4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Psykiskt påverkan av att leva med långvarig smärta 

 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie visade på många känslor av rädsla, 

depression, hopplöshet, förlust, ångest, irritation och utmattning på grund av smärtans 

outhärdlighet ( de Villiers, Maree & Belkum, 2015; White & Seibold,  2008). Tidigare 

studier beskrev att smärta ledde till psykisk påverkan bland annat depression, ångest och 

nedstämdhet (Demierre, Castelao & Piot-Ziegler, 2011, Robinson, Kennedy & Harmon, 

2013; West, Usher, Foster och Stewart, 2012). Resultatet till föreliggande 

litteraturstudie beskrev smärtan av patienterna som svår att accepetera, vilket även detta 

bekräftas av tidigare studier, där smärtan medförde svårigheter med att accepeteras och 

tolereras som en del av livet. Tidigare studier beskrev acceptansen av smärta som en 

motgång. Vissa av patienterna uttryckte svårigheter att acceptera att inte göra vissa 

saker som fritidsaktiviteter och umgås med familjen (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, 

Pankhurst,  & Valledor, 2010;  West et al,  2012). Patienterna i föreliggande 

litteraturstudie beskrev att de hade rädsla för smärtans förvärrande och hur den kommer 

att påverka patienterna i framtiden (Corbett, Foster & Ong, 2007;  de Villiers, Maree & 

Belkum, 2015). Resultatet kan även kopplas samman med två studier av Robinson et. al. 

(2013) och Crowe et. al. (2012) där framtiden dominerades av osäkerhet och oro om 

utvecklingen av smärta, kroppens skick och förmågan att göra saker i framtiden. Denna 

tankegång ledde till en förlust av rutiner, förlust av glädje samt minskad självkänsla. 

Detta ledde även till en svårighet för patienterna att uppfylla de sociala rollerna. 

Patienterna i föreliggande litteraturstudie (Ojala et al, 2015) menade att smärta ändrade 

deras personlighet och den fysiska utseendet. Detta kan bekräftas med tidigare studie av 

Demierre, Castelao och Piot-Ziegler, 2011 där smärtan ändrade patienternas beteende 

gentemot de själva och sina familjer. Det innebar att konsekvenserna av sjukdomen 

utmanade patienternas identiteter. Det förändrade beteendet ställde till problem för 

anhöriga att förstå patienternas nya identitet.  

 

4.2.2 Social påverkan av att leva med långvarig smärta  

 

I resultatet till föreliggande litteraturstudie har det framkommit att långvarig smärta har 

orsakat begränsningar i fysiska aktiviteter, hushållsarbetet och patienternas yrke. Dessa 
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begränsningar ledde till förändringar i det sociala livet (Afrell, & Rudebeck , 2012; 

Bagcivan et al, 2015; Hearn et al, 2015). Resultatet kan kopplas samman med två  

studier av Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter,  Pankhurst och Valledor (2010) och West, 

Usher, Foster och Stewart (2012) där upplevelsen av smärta tvingade patienterna att 

överge sina anställningar och karriär på grund av smärtans varaktighet. Det förlorade 

förmågan att kunna arbeta och det drev patienterna in i arbetslöshet där de hamnade i 

ekonomiska problem och detta påverkade även hela familjen. I föreliggande 

litteraturstudiens resultat visade på att smärtan påverkade även intimiteten negativt och 

resulterade till en begränsning i samlivet (Bagcivan et al, 2015; Ojala, et al 2015). 

Liknande resultat har även visats i två studier av Demierre, Castelao och Piot-Ziegler, 

(2011) och  West et al. (2012) där patienterna beskrev deras intima relationer begränsats 

och lett till förändringar i relationen på grund av fysiska svårigheter. Detta innebar att de 

oftast blev ifrågasättande som partner som i sin tur resulterat till skilsmässa. I 

föreliggande litteraturstudie beskrevs hur den oförutsägbara smärtan var och hur den 

påverkade patienterna att isolera sig för omgivningen (ojala et al, 2015). De upplevde en 

känsla av ensamhet. Tidigare studier menade att effekterna av oförutsägbar smärta hade 

en betydande roll att forma hur patienterna levde sina liv i jämförelse med andra 

personer utan smärta (Crowe et.al.  2010; Robinson, Kennedy & Harmon, 2013).   

 

4.2.3 Upplevelse av sjukvårdens bemötande 

 

I föreliggande litteraturstudies resultat beskrev patienterna i studien Hearn et al, (2015)  

 negativa upplevelser och bemötande av sjukvården. Där smärtan inte togs på allvar. 

Enligt tidigare studie  av Robinson, Kennedy och Harmon, (2013) upplevde patienterna 

att de inte fick de undersökningar som de hade rätt till. Istället förekom det otillräckliga 

undersökningar, utredningar och remisser av vården. Detta innebar upplevelser av 

nedsättande, upprörande, överväldigande, oenighet och lidande. Enligt Bergh, (2014) 

beskriver att ifrågasätta patientens smärtupplevelse är ett tecken på kunskapsbrist hos 

sjukvårdspersonalen. Det viktigaste när man möter en patient med smärta är att tro på 

vad patienten säger och vara en god lyssnare. Denna kan kopplas till Travelbees 

omvårdnadsteori om att vårdrelationen är en viktig aspekt där sjukvårdspersonalen ska 

ha ökade kunskaper om patienternas sjukdom, hjälpa dem att hantera sin sjukdom, sitt 

lidande och ge hopp och stötta de mot en god vård (Travelbee, 1971). Travelbees 

omvårdnadsteori kan även kopplas till en annan studie av Hansson et al, (2011) där 
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patienterna beskrev att relationen mellan sjukvårdspersonalen och patienten spelade en 

viktig roll. De beskrev att förtroendet emellan de kan stärkas och att deras värde och 

värdighet uppfylls. I en annan studie av Hansson, Fridlund, Brunt,  Hansson och Rask, 

(2011) upplevde patienterna att sjukvårdspersonalen hade otillräckliga kunskaper om 

deras smärta och att de oftast blev utlämnade utan någon hjälp. Patienterna upplevde att 

de måste själva vara aktiva och envisa för att kräva efter undersökningar och 

behandlingar. Denna kunskap upplevdes vara negativ eftersom sjukvårdspersonalen 

uppfattade kunskapen  som ett hot. I föreliggande litteraturstudies resultat beskrev 

patienterna att vården visade ingen intresse för deras smärta  (White & Seibold, 2008), 

detta kan även bekräftas med en annan studie av  Demierre et al, (2011) där patienterna 

beskrev hur smärtstillande mediciner upplevdes som ett problem än en lösning. De 

menade att smärtstillande mediciner gav lindring för tillfället och botade inte orsaken 

till smärtan. En annan studie av Vallerand och Nowak, (2009) menade att smärtstillande 

mediciner gav en bekymerhet över missbruk.  

 

4.2.4 Diskussion av artiklarnas datainsamlingsmetod 

 

Författaren till föreliggande litteraturstudie har valt att undersöka datainsamlingsmetod i 

de inkluderade artiklarna. Alla artiklar som presenteras i resultatet har en kvalitativ 

ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; 

Bagcivan et al, 2015; Corbett, Foster & Ong, 2007; de Villiers, Maree & Belkum, 2015; 

Furnes, Natvig & Dysvik, 2015; Hearn et al, 2015; Jeffery et al, 2011; Lönnstedt, Häckter 

Ståhl o & Rydholm Hedman, 2011; Michaelis, Kristiansen & Norredam, 2015; Ojala et 

al, 2014; Ojala et al, 2015; White & Seibold, 2008). Enligt Polit och Beck, (2012) ska 

artiklarnas metodbeskrivning innehålla vilken datainsamlingsmetod forskaren har 

använt samt vilken typ av intervju. Fem av de inkluderade artiklar som presenteras i 

resultatet har använt sig av semistrukturerade intervjuer (Afrell, Biguet & Rudebeck, 

2007; Hearn et al, 2015; Jeffery et al, 2011; Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm 

Hedman, 2011; Michaelis, Kristiansen & Norredam, 2015). Semistrukturerade 

intervjuer innebär att man har några fasta frågor och dessa frågor ställs till samtliga 

patienter som ingår i studien. Semistrukturerade intervjuer underlättar för forskaren att 

fokusera på ”rätta” frågor och att det blir samma fokus till samtliga patienter. 

Författaren till föreliggande litteraturstudien anser att intervjuguid underlättar för 

patienterna att få möjlighet att gå djupare in i valt ämne där likvärdiga svar ges från de, 
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som i sin tur kan styrkas studiens resultat.  Författaren till föreliggande litteraturstudie  

anser också att intervjuguid medför en fördel då patienterna kan med frihet uttrycka sig 

med egna ord och utveckla mer utifrån de frågor som forskaren ställer, detta i sin tur 

anses som en styrka (Polit & Beck, 2012). I en artikel har kortstaste intervjun som varat 

i 17 minuter och längsta intervjun i 90 minuter (Michaelis, Kristiansen & Norredam, 

2015). Under en längre intervju hinner patienterna berätta mer ingående om sina 

upplevelser än mot en kortare intervju, detta anser författaren till föreliggande 

litteraturstudie vara en svaghet i deras studie.  

I en artikel (ojala et al, 2015) har intervjuerna utförts av samma person, vilket enligt 

författaren till föreliggande litteraturstudie anses som en styrka då upplevelsen av 

långvarig smärta kommer att ha samma uppbyggnad och dess information kommer inte 

att misstolkas då varje enskild person har sitt eget sätt att tolka saker på (Polit & Beck, 

2012).  

Intervjuerna i de inkluderade artiklarna har ägt rum i patienternas hem, på cafféet, 

bibliotek samt på sjukhuset. Att bli intervjuad på en plats som hemmiljö är en styrka 

som även enligt Polit och Beck, (2015).  Tre av 12 artiklar uppgav inte platsen för 

intervjun (Furnes, Natvig & Dysvik, 2015, Hearn et al, 2015; Ojala et al, 2015). 

Författaren till föreliggande litteraturstudien ställer sig till funderande hur patienterna i 

studien upplevde platsen för intervjun, hur dem upplevde miljön, om det förekom 

stressiga situationer och om de fick bestämma platsen. Detta i sin tur kan påverka 

studiens resultat väldigt negativt. Eftersom forskaren har inte angett vart intervjun har 

ägt rum anses författarens syn till föreliggande litteraturstudie att denna information ger 

studien en svaghet. Enligt Polit och Beck, (2012) ska intervjuerna ägas rum på samma 

plats  i en lugn miljö där  hemmiljön anges ge en bra förutsättning. Författaren till 

föreliggande literaturstudie menar också att det skulle vara utmanande att ta del av 

informationen kring intervjuplatsen för att öka trovärdigheten och pålitligheten i studien 

(Polit & Beck, 2012). 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Litteraturstudien har genomförts med en deskriptiv design, som enligt Polit och Beck 

(2012) en är mest passande för att beskriva och förklara patienters upplevelser av att 

leva med långvariga smärta ur ett psykosocialt perspektiv. 

Föreliggande litteraturstudies resultat baseras på 12 artiklar med kvalitativ ansats. 

Författaren till föreliggande litteraturstudie anser att 12 ventenskapliga artiklar inte är en 
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relevant siffra. Detta för att man kan få likheter i flera studier som kan försvåra att få 

mera upplevelser av patienernas med långvarig smärta. Detta upplevde gav en svaghet 

till föreliggande litteraturstudie.  

Sökningen till dessa artiklar söktes fram genom databaserna CINAHL och PubMed.  

Författaren till föreliggande litteraturstudie har valt dessa databaser för att dem har ett 

stort urval av artiklar som handlar om omvårdnad, medicin och hälsa (Polit & Beck, 

2012). Men att använda två databaser anser författaren till föreliggande litteraturstudie 

som en svaghet där sökorden har varit symmetriska i båda databaserna vilket gav 

dubbletter av artiklar.  

För att få en specifik begränsad sökning har både Mesh-term och CINAHL Headings 

andvänts (Polit & Beck, 2012). Resterande begrepp har sökts i fritext. Författarens till 

föreliggande litteraturstudie anser detta gav en svaghet eftersom sökningen inte blev 

lika relevant och inriktad. För att specificera sökningen användes den booleanska 

söktermen "AND" (Polit & Beck, 2012). Författaren till föreliggande litteraturstudie 

anser detta som en styrka, för att begränsa föreliggande litterturstudiens syfte och 

frågeställningar och för att irrelevanta artiklar skulle exkluderas.  

Begränsning i både PubMed och CINAHL söktes med publikationsår 2007-2017. 

Vid andra sökningen begränsades sökningen 2012-2017 då enligt Polit och Beck, 

(2012) bör litteraturstudie baseras på aktuell forskning. Detta kan ge nya upptaderade 

information om långvarig smärta, vilket kan ge en styrka i föreliggande litteraturstudies 

resultat.  

De inkluderade artiklarna lästes med noggrannhet där artiklarnas innebörd 

översatts med hjälp av lexikon, för att egna misstolkningar inte ska förekomma in i 

föreliggande litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). Dessutom har artiklarnas metod och 

resultat lästs flera gånger där både likheter och olikheheter markerdes med 

överstrykningspengor för att få mer noggrannhet av sammanställning till föreliggande 

litteraturstudies resultat. Enligt Polit och Beck (2012) är noggrannhet av artiklarnas 

bearbetning för att minimera risken för olika misstolkningar, anses vara en stykra av 

författaren till föreliggande litteraturstudie.    

 

4.1.1 Kliniska implikationer 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med långvarig smärta ur ett psykosocialt perspektiv. Användning av denna 
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information är bristfällig i sjukvården, därför anser förefattaren till föreliggande 

litteraturstudien att sjukvårdpersonalen kan dra nytta av föreliggande litteraturstudies 

resultat. Detta kan få sjukvårdpersonalen att få medvetenhet om patienter som lever med 

smärta, hur smärtan påverkar de både psykiskt och socialt samt hur de bemöts av 

vården, för att därmed kunna bemöta patienterna utifrån deras individuella behov. I 

föreliggande litteraturstudie beskrev patienterna att sjukvårdpersonalen inte tog deras 

smärta på allvar och detta resulterade att de inte fick rätt behandling och mediciner.  

 Därför ska sjukvårdpersonalen ha ett holistiskt synsätt i mötet med dessa patienter samt 

att ta dem på allvar och tro på deras existens av smärta.  

 

4.1.2 Förslag till fortsatt förskning 

 

Förefattaren till föreliggande litteraturstudien anser att det krävs mer evidensbaserad 

forskning gällande patienters upplevelser av långvarig smärta ur ett psykosocialt 

perspektiv. Vidare anser författaren till föreliggande litteraturstudie att det krävs mer 

evidensbaserad forskning gällande hur patienterna upplever bemötandet av sjukvården.  

 

4.1.3 Slutsats 

 

Författaren till föreliggande litteraturstudien kan dra slutsatsen att upplevelsen av smärtan 

påverkade patienterna psykiskt och socialt. Smärta har resulterat till känslomässiga 

påverkan och lett till sociala begräningar i både arbetslivet och relationen till familj, vänner 

och barn. Upplevelsen av sjukvårdpersonalens bemötande upplevdes negativt av 

patienterna, där smärtan inte togs på allvar. Detta i sin tur påverkade de att få någon 

behandling eller mediciner. Författaren till föreliggande litteraturstudie menar att utifrån 

föreliggande litteraturstudies resultat finns brister inom sjukvården, detta i sin tur kan 

vara till hjälp att öka sjukvårdens kunskaper om dessa patienters upplevelser av 

långvarig smärta samt att kunna bemöta de på ett värdigt och respektfullt sätt, tro på 

smärtan och kunna sträcka hjälpande hand till patienterna.  
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Bilaga 1. Tabell 2  

Resultatöversikt över författare syfte och resultat 

Nr Författare Syfte Resultat 

1 Afrell, M., 

Biguet,G & 

Rudebeck, C 

(2007) 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

långvariga 

muskulärsmärta ur 

kroppsligt 

existentiellt 

perspektiv 

förknippad smärta 

till deras värkande 

kropp 

Fyra kategorier presenterades i studien: 

 1) kroppen som en aspekt av identitet  

 2) Kroppens tillit 

3) Kroppens kännedom 

4) Olika sätt att förstå smärta på 

Patienterna med långvarig smärta växlar 

mellan acceptans och förnekande till sin 

värkande kropp.  

 

2 Bagcivan et al.  

(2015) 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

personer med 

ankyloserande 

spondylit smärta och 

dess effekt på deras 

liv.   

 

Personer med långvarig ankyloserande 

spondylit smärta har upplevt svårigheter 

med att utföra personliga behov, smärtan 

har hindrat de från att unvika familjen, 

sociala relationer och orsakat negativa 

effekter på deras liv som hopplösghet, 

rädlsa och sorg med att leva med 

långvarig ankyloserande spondylit smärta.   

3 Corbett, M, 

Foster, N.E, & 

 Ong, B.N, (2007) 

 

Syftet var att 

belysa dagliga 

livet med 

ländryggssmärta 

och hur det 

tillämps mellan 

hopp och 

förtvivlan 

Resultatet presenteras i tre teman, 

ländryggssmärtans påverkan på 

personernas liv, hur det är att leva med 

smärta i ett socialt sammanhang samt oro 

och rädsla inför framtiden.  

4  de Villiers, M, 

Maree, J, & van 

Belkum, C, (2015) 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

långvarig smärta 

samt hur det 

påverkar det 

dagliga livet.   

 

Fyra olika teman presenterades: 

1) smärta som en flerdimensionell upplevelse. 

 2) påverkan vid fysisk aktivitet.    

 3) Psykosocial påverkan av smärta 

4) Andlig påverkan av smärta 

5 Furnes, B, Natvig, 

G, & Dysvik, E 
Syftet var att 

utveckla en djupare 

förståelse av 

lidande och 

användbara 

övergångsstrategier 

hos personer med 

långvarig smärta  

I resultatet presenterades tre teman 1) att lida av 

långvarig smärta innebär hantering av svårta 

känslor och tankar . 2) reogöra svåra tankar och 

känslor i en grupp, 3) nya perspektvi genom ett 

aktivt KBT program. Deltagare rapporterade att 

smärta medför sociala isoleringar, lidande samt 

en känsla av hopplöshet.  

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0277953607003425?np=y&npKey=cd0a5382554ee22e7e5e36329c2c44e1265e678061ca1a67a330a0e71a0d5e0a
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6 Hearn, et al. 

(2015) 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av den 

långvariga smärtan 

efter 

ryggsmärtsskada 

Resultatet visar att neuropatisk smärta har 

kraftfulla konsekvensen på deltagarens 

fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet. Tre teman presenterades:  

7 Jeffery et al. 

(2011) 

 

 

Syfter var att få 

inblick i patienters 

upplevelser av  

anpassning till 

långvarig smärta 

efter knäledsoperat-

ion 

 I resultatet uttryckte deltagarna att deras 

lidande, ångest och depression var som 

störst i samband med smärta i knän. Vissa 

deltagare kunde inte vara med familjen pga 

smärta och därför ledde det till socialt 

isolering.  

 

 

8 Lönnstedt, M., 

Häckter Ståhl, C 

& Rydholm 

Hedman, (2011) 

 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser av 

långvarig 

neuropatisk 

smärta. 

Fyra olika kategorier presenterades i 

studien: 1) upplevelser att ha konstanta 

smärtor och behov av behandlingar.  2) 

Upplevelser av att ha smärta som påverkar 

dagliga livet.  3) upplevelser av att anpassa 

sig till ett liv med smärta. 4) att bli bemött 

av vårdpersonalen med olika attityder.  

9 Michaelis, C. 

Kristiansen, M. & 

Norredam,M 

(2015) 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

livskvalitet och 

copingstrategier 

bland invandrade 

kvinnor som lever 

med långvarig 

smärta. 

 

I resultatet uppger deltagarna att långvarig 

smärta påverkar alla aspekter av livskvalitet, 

den fysiska hälsan, psykiskt välbefinnande 

samt sociala relationer. Vissa deltagare 

upplever att smärtan gav de känslomässig 

stress, depression och förändrade 

personligheter. Olika copingstrategier 

användes för att kunna hantera smärtan.  

10 Ojala et a. (2014) 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienternas 

livserfarenheter och 

hanteringen av 

långvarig smärta 

Resultatet visar att leva med långvarig 

smärta har försämrat deltagarnas 

psykosociala välbefinnande. Kontinuitet, 

oförutsägbarhet och rädsla av smärta 

minskade livskvaliteten hos deltagarna. 

11 Ojala et al. (2015) 

 

Syftet var att 

undersöka 

personernas 

perspektiv 

effekterna av 

långvarig smärta 

I resultatet presenteras fyra teman. En av 

de är hur smärta påverkar hela människan 

och detta presenteras med åtta 

underrubriker. Deltagarna rapporterade att 

den fysiska smätan inte påverkas lika 

mycket som de psykosociala 

konsekvenser såsom ångest, ensamhet, 

förlorad identitet och låg livskvalitet. 



Alaa Gümüs 

29 

 

12 White, S, & 

Seibold, C, (2008) 

 

Syftet var att 

upptäcka och 

förstå verklighetet 

för patienter med 

att leva med 

svårbehandlade 

icke maligna 

ryggsmärtor  

Resultatet presenteras i form av ett brev 

där en av deltagarna skriver brevet till 

läkare och sjuksköterskor för att ge en 

kännedom om hur den långvariga smärtan 

påverkar en persons liv. I brevet 

identifieras olika upplevelser av hur den 

medicinska behandlingen formade dagliga 

livet, förlust av relationer, misstro från 

andra, kampen mot smärtan, där smärtan 

konstant var närvarande. 
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Bilaga 2. Tabell 3   

Artikelöversikt över författare, titel, design och eventuellt ansats, urvalsmetod och 

undersökningsgrup, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod 

Nr Författare 

+ publ.år 

studieland 

Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Urvalmetod och  

Undersöknings-

grupp 

Datainsamli

ngs- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

1 Afrell, M., 

Biguet, G 

& 

Rudebeck, 

C 

2007 

Sverige 

Living with 

a body in 

pain – 

between 

acceptance 

and denial 

 

 

Kvalitativ 

ansats 

Deltagarna 

rekryterades från 

primärvården 

smärtkliniker, 

och 

tvärvetenskapligt 

rehabiliteringstea

-met 

20 patienter, 13 

kvinnor och sju 

män. Åldern 30-

72 

Semistruktur

er-ad 

intervjuer 

Fenomenologisk 

-hermeneutisk 

förhållningssätt 

 

 

 

2 Bagcivan, 

G., Cinar, 

F.I., Cinar, 

M., Oflaz, 

F., Uzun, 

S. & Pay, 

S. 

2015 

Turkiet 

Living with 

pain in 

ankylosing 

spondylitis: 

a qualitative 

study 

Deskriptiv 

design 

 

kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

 

Totalt 23 

personer. Sju 

kvinnor och 16 

män.  

 

Åldern: 18 år.  

Halvstruktur

erade 

intervju med 

sex öppna 

frågor. 

 

Fenomenologisk 

analys  

3 Corbett, M, 

Foster, N-

E, &  Ong, 

B-N 

2007 

Storbritanie

n 

Living with 

low back 

pain—

Stories of 

hope and 

despair 

Prospektiv 

kohortstudie 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

1591 personer 

som svarade på 

enkätfrågor, 

sedan valdes 37 

personer ,  22 

kvinnor och 12 

män, i åldrarna 

19-59. För att 

utföra kvalitativ 

ansats, väljs sex 

personer, tre 

kvinnor och tre 

män.  

Intervjuer 

med riktade 

frågor.  

Tematiskt analys 

4 de Villiers, 

M, Maree, 

J, & van 

Belkum, C 

2015 

Sydafrika 

The 

Influence of 

Chronic Pain 

on the Daily 

Lives of 

Underprivile

ged South 

Africans 

Deskriptiv 

fenomenolog

isk design 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

 

Sex kvinnor och 

tre män. Åldern: 

28-77  

 

Djupintervju

er  

Datasaturation 

(data mättnad) 

Tesch's coding 

process 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0277953607003425?np=y&npKey=cd0a5382554ee22e7e5e36329c2c44e1265e678061ca1a67a330a0e71a0d5e0a


Alaa Gümüs 

31 

 

5 Furnes, B, 

Natvig, G, 

& Dysvik, E 
 
2015 
 
Norge  
 

Suffering and 

transitition 

strategies in 

adult patients 

attending a 

chronic pain 

management 

programme 

Deskrivtiv 

och 

explorativ 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

 

Totalt: 12 

deltagare, nio 

kvinnor och tre 

män 

 

Åldern: 18-64 år 

Djupintervju

er 

Fenomenologisk 

-hermeneutisk 

analys 

 

6 Hearn, J, 

Cotter, I, 

Fine, P, & 

A. Finlay, 

K  

2015 

Storbritann

ien 

Living with 

chronic 

neuropathic 

pain after 

spinal cord 

injury: an 

interpretative 

phenomenol

ogical 

analysis of 

community e

xperience. 

Idografisk 

design 

 

 

Kvalitativ 

ansats 

Self-selection 

urval 

 

Fem män och tre 

kvinnor 

Åldern: 18 år 

eller äldre 

Semistruktur

er-ad 

intervjuer 

 

Tolkningsfen-

omenologisk 

analys 

7 Jeffery 

AE, Wylde 

V, Blom 

AW, Horw

-ood JP. 

 

2011 

 

Storbritani-

en 

"It's there 

and I'm 

stuck with 

it": patients' e

-xperiences of 
Chronic 

pain followin

g total knee 

replacement 

surgery. 
6  

  

 

 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval  

 

Totalt 28 

personer, 18 

kvinnor och 10 

män. 

Åldern: 57-87 år 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

8 Lönnstedt, 

M., 

Häckter 

Ståhl, C & 

Rydholm 

Hedman, 

A-M 

2011 

Sverige 

 

Living with 

long-lasting 

pain – 

patients’ 

experiences 

of 

neuropathic 

pain 

 

Induktivt 

design. 

 

kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval  

 

11 patienter, sju 

kvinnor och fyra 

män.  

Åldern varierade 

från 29-67. 

Semistruktur

er-ad 

intervjuer  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

9 Michaelis, 

C. 

Kristiansen

, M. & 

Norredam,

M 

 2015 

Danmark 

Quality of 

life and 

coping 

strategies 

among 

immigrant 

women 

living with 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

 

Totalt 13 

kvinnor, mellan 

30-60 år.    

Fyra av 

deltagarna 

uttnyttjade tolk.  

semistruktur

erade 

intervjuer..  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Jeffery%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Jeffery%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Wylde%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Wylde%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Blom%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Blom%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Horwood%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Horwood%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20890979
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pain in 

Denmark: a 

qualitative 

study 

10 Ojala T, 

Häkkinen 

A, 

Karppinen 

J, Sipilä K, 

Suutama T 

& Piirainen 

A 

2014 

Finland 

The 

Dominance 

of Chronic 

Pain: A 

Phenomenol

ogical Study 

 

 

Kvalitativ 

ansats 

 

 34 deltagare 

rekryterade från 

fyra olika ställen 

i Finland 

Totalt 34 

deltagare, 19 var 

kvinnor och 15 

män.  

Åldern: 26-73 år  

Intervjuer 

med öppna 

frågor 

Fenomenologisk 

metod 

11 Ojala, T. 

Häkkinen, 

A. 

Karppinen, 

J,  Sipil, K, 

Suutama, 

T. & 

Piirainen, 

A.  

2015 

Finland 

 

Chronic pain 

affects the 

whole 

person - a 

phenomenol

ogical study. 

Explorativ 

design 

 

 

Kvalitativ 

ansats 

Strategiskt urval 

Totalt 35 

personer,19 

kvinnor och 15 

män 

 

Ålder: 26-73   

Intervjuer 

med öppna 

frågor och 

korta 

konversation

-er  

 

 

Fenomenologisk 

analys 

12 White, S, 

& Seibold, 

C  

2008 

Australien  

Walk a 

mile in my 

shoes: An 

autoethnog

rap-ic 

study 

 

Autoetnogr-

afisk design  

 

Kvalitativ 

ansats 

Deltagarna 

rekryterades ur 

författarens 

nätverk 

(nätverksurval) 

Totalt 5 kvinnor 

Åldern: 32-44 

Intervjuer 

med öppna 

frågor 

Tematisk analys 

av intervjuer och 

djupa 

introspektiva 

granskningar av 

forskaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


