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Sammanfattning  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka copingresurser som individer med långvarig 

smärta använder sig av samt hur dessa resurser förbättrar eller försämrar individernas 

möjlighet att acceptera sin smärta. Designen för litteraturstudien var deskriptiv och studien 

baserades på 17 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Medline (via PubMed) samt CINAHL. 

Huvudresultatet visade att individer med långvarig smärta använde sig av inre copingresurser 

som fysiska och psykosociala copingresurser samt förmågor vid acceptans av långvarig 

smärta. Individer använde sig även av yttre copingresurser som socialt stöd och materiella 

copingresurser. Dessa copingresurser kunde förbättra eller försämra individers möjlighet att 

acceptera långvarig smärta. Litteraturstudiens slutsats belyste vikten av att sjuksköterskan har 

kunskap om att fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter genererade 

smärtupplevelsen. Sjuksköterskan behövde även ha kännedom om copingresurser för att 

kunna uppmärksamma individens unika förutsättningar och behov. Detta gjorde det möjligt 

för sjuksköterskan att erbjuda professionellt stöd anpassat efter individens unika 

copingresurser och hjälpa denne att uppnå acceptans av långvarig smärta.   

Nyckelord: långvarig smärta, copingresurser, acceptans.



 

Abstract  

The aim of the literature review was to describe which coping skills individuals with chronic 

pain use and how these skills improve or impair the individuals' ability to accept their pain. 

The design for the literature study was descriptive and the study was based on 17 scientific 

articles of both quantitative and qualitative approach. The literature searches were carried out 

in the databases Medline (via PubMed) and CINAHL. The main result showed that 

individuals with chronic pain use internal skills such as physical and psychosocial skills and 

abilities to accept chronic pain. Individuals also use external skills such as social support and 

material resources. These skills can improve or impair individuals' possibility to accept 

chronic pain. The conclusion highlighted that a nurse should have knowledge about that 

physical, psychological, social and existential aspects generated the pain experience. A nurse 

should also have knowledge about coping skills in order to pay attention to the individual's 

unique circumstances and needs. This enabled the nurse to offer professional support tailored 

to the individual's unique coping skills and help the individual to achieve acceptance of 

chronic pain. 

Keywords: chronic pain, coping skills, acceptance. 
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1. Introduktion   

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Smärta  

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som “en obehaglig 

sensorisk eller känslomässig upplevelse, förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan” och poängterar att smärta alltid är en 

subjektiv upplevelse (Merskey et al. 1979, s. 250). Det finns olika typer av smärta som har 

skilda uppkomstorsaker och därför måste de behandlas på olika vis (Mense 2008).  

Nociceptiv smärta uppkommer då receptorer som är specialiserade för att reagera på stimuli 

som skadar vävnad, nociceptorer, stimuleras. Stimulit kan vara mekaniskt så som trauma eller 

en mekanisk retning men stimulit kan även vara endogent och orsakas av substanser som 

bildas vid inflammation. Nociceptorerna är fria nervändar som sammankopplas med centrala 

nervsystemet via icke-myeliniserade alternativt tunt myeliniserade nervfibrer. När 

nociceptorerna stimuleras skickar de elektriska signaler genom nervfibrerna och dessa 

signaler ger upphov till sensorisk smärta. Upplevelsen kan vara känslan av att vävnaden slits 

sönder, att en kramp utlöses i vävnaden eller att vävnaden pressas samman. Smärtan är ofta 

svår att lokalisera och den är även svårt att uthärda (Mense 2008). 

Neurogen smärta uppkommer på grund av skador på det perifera eller centrala nervsystemet. 

Skadorna ger en bristfällig sensorisk upplevelse som innebär att individen helt eller delvis 

förlorar känseln, att känseln försämras och/eller att individen blir förlamad. Många gånger ger 

skador på nervsystemet upphov till en immunreaktion som ger en infektion eller en 

inflammation och detta leder till neurogen smärta. Neurogen smärta kan även uppkomma på 

grund av inflammation utan skada på nervsystemet eller på grund av inflammation i blodkärl 

(Zieglgänsberger et al. 2005). 

Idiopatisk smärta är smärta med okänd uppkomstorsak. Det är smärta som har varat i mer än 

sex månader och trots att lämpliga utredningar gjorts har ingen patofysiologisk orsak hittats 

(American Psychiatric Association 1994). Individer med kronisk smärta kan uppleva smärta 

som det inte finns någon fysisk orsak till, alternativt upplever de en högre smärtintensitet än 

vad deras fysiska åkomma förväntas leda till. Orsaken till smärtan är inte patologisk utan kan 

vara psykologisk eller social och det är viktigt att ha i åtanke att smärta inte endast beror på 

fysiska åkommor utan även påverkas av psykologiska och sociala faktorer (Malleson et al. 

2001) . 
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1.1.2 Långvarig smärta  

Smärta är långvarig om den har varat i mer än sex månader men kan även definieras som 

smärta som finns kvar efter att den sjukdomsspecifika läkningstiden gått ut eller som 

långvarig även om den ej är konstant (Socialstyrelsen 1994). Långvarig smärta är vid många 

tillstånd resultatet av en vävnadsskada som i första hand leder till akut smärta och som sedan 

övergår i ett kroniskt/långvarigt tillstånd (Tracey & Bushnell 2009). Vid långvarig smärta är 

smärtsystemet onormalt känsligt på grund av en kraftig överreaktion som medför långvarig 

sensitisering av det nociceptiva systemet. Denna sensitisering finns kvar trots att det 

nociceptiva inflödet har avstannat och skadan har läkt. Icke- malign långvarig smärta är 

troligen en av de mest frekventa anledningarna till kontakt med primärvården. De vanligaste 

smärttillstånden vid denna typ av smärta är muskuloskeletal smärta i form av till exempel 

artrit och artros, huvudvärk (migrän eller spänningshuvudvärk) samt neurogena smärttillstånd 

orsakade av bland annat diskbråck och diabetesneuropati. När smärta är långvarig blir 

smärtupplevelsen flerdimensionell. Från att tidigare ha varit till större del sensorisk påverkas 

nu även det psykosociala samspelet genom affektiv och kognitiv påverkan. Lidandet blir 

alltmer dominant, smärtbeteendet tilltar och inaktivitet, ångest, depression och känslor av att 

förlora kontrollen över tillvaron tillkommer som sekundära symtom. Detta medför att 

individen nu förutom medicinsk vård har behov av kunskap, mänskligt stöd och omvårdnad 

(Werner & Strang 2003).  

1.1.3 Copingresurser  

Coping består av individens beteende, kognitiva förmågor och förmåga att anpassa sig 

(Beutler et al. 2003). Coping är en individs ansträngningar för att klara av krav på anpassning 

och de känslor som denna anpassning ger upphov till (Lazarus 2006). Brattberg (2008) skriver 

att coping sker för att individen vill minska fysisk, emotionell och psykisk stress och detta 

görs med hjälp av copingresurser. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att copingresurser är 

de resurser som en individ har till sitt förfogande för att möta krav på anpassning. Hur väl en 

person klarar av de krav på anpassning som en situation ställer beror till stor del på de resurser 

som denna individ har till sitt förfogande samt vilka av dessa resurser som situationen kräver 

att individen använder. En individ som har många resurser och/eller är duktig på att hitta sätt 

att utnyttja sina tillgängliga resurser har stora möjligheter att möta krav på anpassning 

(Lazarus & Folkman 1984). 

Lazarus och Folkman (1984) delade in copingresurser i kategorier för att överskådligt visa hur 

multidimensionella resurserna är. Den första av dessa kategorier är inre copingresurser och 
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den kan delas in i subkategorierna fysiska copingresurser, psykosociala copingresurser samt 

förmågor. Den andra kategorin är yttre copingresurser med subkategorierna socialt stöd och 

materiella copingresurser (Lazarus & Folkman 1984).    

Inre fysiska copingresurser är de mest utmärkande resurserna därför att de används vid i 

strängt taget alla situationer där individen möter krav på anpassning. Att det fysiska 

välbefinnandet är viktigt märks extra tydligt vid tillstånd som ger långvariga problem. En 

individ som är sjuk har mindre energi över till coping än en frisk individ men även en sjuk 

individ kan i de flesta fall utnyttja sina resurser och anpassa sig för att bemästra 

påfrestningarna. Att ha en positiv livssyn är en mycket viktig inre psykosocial copingresurs. 

En positiv livssyn definieras som de övertygelser som ligger till grund för känslor av hopp 

och som upprätthåller individens försök till anpassning i de mest krävande situationerna. 

Övertygelser om att själv kunna kontrollera den krävande situationen, att kunna påverka hur 

stor påfrestning situationen orsakar samt att en person (till exempel en doktor) eller en 

behandling kan underlätta situationen och tro på rättvisa, frihet eller religion upprätthåller och 

främjar hopp. All tro och alla övertygelser främjar dock inte coping utan de kan minska eller 

förhindra individens försök till anpassning. Övertygelser om att Gud vill straffa individen kan 

leda till att individen anser att hon förtjänar att straffas och därför inte gör någonting för att 

situationen ska bli lättare att klara av. En tro på att påfrestningarna beror på ödet kan leda till 

att individen känner sig hjälplös vilket i sin tur minskar försöken till anpassning. Att individen 

upplever att hon inte har kapacitet att hantera påfrestningarna kan leda till att individens 

försökt till anpassning minskar. Att en individ är motiverad till och engagerad i att försöka 

anpassa sig till den påfrestande situationen är en viktig copingresurs för detta medför att 

individen är inställd på att anpassa sig. Problemlösningsförmåga är en viktig inre copingresurs 

för det är förmågan att leta information om en påfrestande situation och sedan analysera 

situationen för att upptäcka vad som orsakar problemet och på så vis hitta alternativa sätt att 

hantera situationen på. Problemlösningsförmåga baseras på individens tidigare erfarenheter, 

individens förmåga att utnyttja dessa erfarenheter och individens självbehärskning. Sociala 

färdigheter är en viktig inre copingresurs eftersom det styr hur väl individen fungerar socialt 

då individen upplever krav på anpassning. Sociala färdigheter är förmågan att kommunicera 

och att umgås med andra och ligger till grund för individens benägenhet att ta hjälp av andra 

för att klara av en situation samt att få stöd i situationen (Lazarus & Folkman 1984).   

Att ha närstående som individen får information och emotionellt samt fysiskt stöd ifrån är en 

viktig yttre copingresurs i påfrestande situationer. Yttre materiella copingresurser är pengar 
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samt de fördelar och möjligheter som individen kan skaffa sig med hjälp av pengar. Individer 

som har pengar, i de fall de kan utnyttja dem rätt, klarar sig i de flesta påfrestande situationer 

bättre än andra. Att ha materiella resurser förbättrar möjligheten till coping eftersom pengar 

många gånger ger enklare och effektivare rättslig, medicinsk samt finansiell rådgivning och 

annan professionell hjälp. Att ha en god ekonomi kan minska individens sårbarhet vid 

påfrestande situationer och det kan även förbättra individens möjlighet att anpassa sig till 

situationen (Lazarus & Folkman 1984). 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan krav på anpassning leda till påfrestningar som 

överstiger individens copingresurser. Faktorer som förhindrar individens försök att hantera 

påfrestande situationer definieras som hinder för att utnyttja copingresurser och dessa hinder 

kan bero på inre och personliga faktorer eller på yttre faktorer i omgivningen. Personliga 

hinder för att utnyttja copingresurser kan vara att individen har rätt copingresurser men inte 

utnyttjar dessa resurser på rätt sätt på grund av en övertygelse om att det kan leda till 

ytterligare påfrestningar. Personliga hinder är även individens kulturella värderingar och 

normer som bestämmer när vissa handlingar samt känslor är korrekta och när de är felaktiga. 

Dessa kulturella värderingar ligger till grund för individens handlingsmönster och 

upplevelser. Personliga hinder är även psykosociala brister som individen har fått under sin 

utveckling.  Exempelvis så kan en individ ha en omgivning som erbjuder socialt stöd vid en 

påfrestande situation men individen inser inte att hjälpen erbjuds på grund av en felaktig 

tolkning av detta stöd. Individen kan neka professionellt stöd för att hon inte vill uppfattas 

som krävande eller hjälplös men kan även neka hjälp för att hon inte vill vara i 

beroendeställning eller för att hon inte litar på att motivet bakom erbjudandet är godhjärtat. 

Om individen upplever svårigheter med auktoritära personer, har svårt att erkänna ett behov 

av hjälp eller har förutbestämda regler för hur saker ska utföras kan även detta leda till hinder 

för utnyttjande av copingresurser. Yttre hinder för att utnyttja copingresurser är att individen 

upplever att dennes resurser måste användas för flera påfrestningar och att dessa behov 

konkurrerar med varandra. Då många resurser är ändliga, till exempel ekonomiska resurser, 

måste individen göra ett val om hur resurserna ska fördelas (Lazarus & Folkman 1984).  

En individ som har bristfälliga inre copingresurser behöver ha stöd från yttre copingresurser. 

Om omgivningen inte går att förändra för att minska påfrestningen bör individen anpassa sig 

själv efter omständigheterna genom att ändra sina mål så att de är går att uppnå. När denna 

anpassning sker blir de påfrestande omgivningarna en accepterad del av individens person 
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men när påfrestningarna överstiger individens copingresurser kan inte anpassningen ske och 

detta medför att individen ej kan hantera situationen (Brattberg 2008).  

1.1.4 Acceptans av långvarig smärta 

Acceptans av långvarig smärta är att vara medveten om sin smärta, ge upp ineffektiva försök 

att kontrollera smärtan samt att ha förmågan att kunna leva ett tillfredsställande liv trots 

smärtan (McCracken 1998). Acceptans är en intellektuell men framför allt en känslomässig 

process för när smärtan accepterats känslomässigt kan individen gå vidare i sitt liv trots 

smärtan. Acceptans innebär att individen har insikt om verkligheten men inte att allt som 

inträffar i livet ska accepteras. Det som går att förändra och bota skall inte accepteras men det 

som ej kan påverkas eller botas bör accepteras för att livet ska förbättras (Brattberg 2006). 

Brattberg (2006) skriver att behandling vid smärta för det mesta syftar till att reducera 

smärtan men menar att detta kan vara svårt då hela individens tillvaro upptas av smärta, när 

behandling medför biverkningar samt när dessa påverkar individens dagliga liv så mycket att 

livet tas ifrån denne. Att acceptera smärta leder till minskad smärta, minskad oro, minskat 

undvikande och färre funktionshinder, färre depressiva symtom samt förbättrad 

arbetsförmåga. Att acceptera ett tillstånd av långvarig smärta leder därför till en förbättring av 

det psykiska välbefinnandet samt minskar konsumtionen av så väl läkemedel som av vård 

(Brattberg 2006).  

1.2 Problemformulering  

Smärta har olika uppkomstorsaker och påverkar individer på skilda sätt. Hur individen 

påverkas beror på vilka krav på anpassning smärtan ger upphov till. Långvarig smärta ger ofta 

förutom fysisk påverkan även psykosociala påfrestningar och detta medför att individer är i 

stort behov av omvårdnad. Strong et al. (1994) skriver att långvarig smärta engagerar hela 

människan och förorsakar en individuell påverkan på hennes känslor och beteenden samt 

förmåga till coping. Vissa individer har en god copingförmåga då de tar kontroll och gör sitt 

bästa trots en svår situation medan andra har svårt att bemästra situationen (Strong et al. 

1994). Individers förutsättningar för att acceptera smärta är olika men många individer 

behöver mänskligt stöd. För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda denna omvårdnad och detta 

stöd behöver de ha kunskap om orsaker till smärta, om vilka krav på anpassning som 

långvarig smärta kan leda till samt vad individer kan ha för förutsättningar för att acceptera 

situationen. Denna litteraturstudies mål var att samla kunskap om dessa 

förutsättningar/resurser och på så vis göra denna kunskap lättillgänglig.  



 

6 

1.3 Syfte  

Syftet var att beskriva vilka copingresurser som individer med långvarig smärta använder sig 

av samt hur dessa resurser förbättrar eller försämrar individernas möjlighet att acceptera sin 

smärta.  

1.4 Frågeställningar  

Vilka copingresurser använder sig individer med långvarig smärta av? 

Hur förbättrar respektive försämrar dessa copingresurser individernas möjlighet att acceptera 

sin långvariga smärta? 

1.5 Begreppsdefinitioner  

Långvarig smärta är smärta som varat i mer än sex månader och/eller smärta som består trots 

att den sjukdomsspecifika läkningstiden har gått ut (Socialstyrelsen 1994).  

Copingresurser är de resurser som en individ har till sitt förfogande för att möta krav på 

anpassning (Lazarus & Folkman 1984). 

Acceptans av långvarig smärta är att vara medveten om sin smärta, ge upp ineffektiva försök 

att kontrollera smärtan samt att ha förmågan att kunna leva ett tillfredsställande liv trots 

smärtan (McCracken 1998). 

2. Metod  

2.1 Design  

Studien är en deskriptiv litteraturstudie. 

2.2 Kriterier för urval av källor 

Följande kriterier användes vid urval av källor. 

2.2.1 Exklusionskriterier  

Artiklar med undersökningar gjorda på minderåriga, det vill säga barn under 18 år, samt 

artiklar om malign smärta exkluderades från förevisad litteraturstudie. 

2.2.2. Inklusionskriterier  

Artiklar söktes endast i databaser med refereegranskade källor. Artiklar som inkluderades var 

skrivna på engelska alternativt svenska, publicerade från år 2000 till och med år 2009 samt 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Endast artiklar med kvalitetsgradering I eller II och som 

var etiskt granskade inkluderades i studien. Författarna inkluderade artiklar oavsett vilken 
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definition av långvarig/kronisk smärta som använts eftersom Socialstyrelsen (1994) i SoS-

rapport 1994:4 konstaterar att långvarig smärta är sjukdomsspecifikt.  

2.3 Litteratursökning  

Sökningar utfördes i databaserna PubMed samt CINAHL med sökorden neurologic 

manifestations; pain; coping; nurse; chronic pain; pain, intractable; adaptation, psychological; 

resources; neuropathic pain; coping skills; social support; family support; spirituality; 

autonomy och impairment and functioning inventory. Dessa sökord kombinerades fritt eller 

med den booleanska söktermen AND. Malign smärta uteslöts med den booleanska söktermen 

NOT i kombination med sökordet malign. I PubMed användes sökord som MeSH-term, 

MeSH Major Topic alternativt i fritextsökning och sökningar begränsades genom att en del 

sökord skulle var med i Title/Abstract. Sökningar avgränsades med hjälp av limits som var 

All Adult: 19+ years, published in the last 10 years. I CINAHL användes fritextsökning som 

avgränsades genom att en del sökord skulle vara med i abstract (AB). Källor söktes även 

manuellt i valda källors referenslistor och relaterade artiklar till lästa abstract studerades. 

Under litteratursökningarna förekom två dubbletter. Andra gången dessa artiklar påträffades 

valdes de ej ut eftersom de erhållits vid tidigare litteratursökningar. Dessa dubbletter 

redovisas i kolumnen antal träffar men ej i kolumnen valda källor i Bilaga 1.  

Utfallet för databassökningar, databaser samt sökord presenteras i Bilaga 1. Resultatet 

redovisas i fallande ordning enligt det datum då sökningarna genomfördes.   

I referenslistan utmärks studiens inkluderade källor med prefixet * före namnet på 

författaren/författarna. 

2.4 Urval  

Abstract lästes på artiklar vars titel bedömdes som relevant för studiens syfte. De artiklar vars 

abstract svarade mot förevisad litteraturstudies syfte valdes ut. Sex källor exkluderades med 

anledning av att dessa källor ej levde upp till kvalitetskravet, två källor exkluderades på grund 

av förevisad litteraturstudies exklusionskriterier och två källor exkluderas då dessa ej svarade 

mot litteraturstudies syfte.   

2.5 Dataanalys 

2.5.1 Kvalitetsbedömning  

Valda delar av ”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod” av Willman et al. (2006) samt ”Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-
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experimentella studier” av Forsberg och Wengström (2008) modifierades samt kombinerades 

till ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa källor anpassat efter förevisad 

litteraturstudie. För kvalitetsbedömning av kvalitativa källor modifierades samt kombinerades 

valda delar av ”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod” av Willman et al. (2006) samt ”Checklista för kvalitativa artiklar” av Forsberg och 

Wengström (2008) för att skapa ett protokoll för kvalitetsbedömning anpassat efter förevisad 

litteraturstudie. Protokollen var indelade i fem avsnitt och bestod av 24 respektive 23 

delfrågor. Varje delfråga tilldelades ett poäng för positivt svar och noll poäng för negativt 

svar. Poängsumman för varje artikel räknades om till den procentuella graden av positiva svar 

där grad III = 0-69%, grad II = 70-79% och grad I = 80-100% (Willman et al. 2006). 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa samt kvalitativa källor presenteras i Bilaga 2 

och 3. Protokollen användes för att utvärdera källornas vetenskapliga styrka. Denna 

kvalitetsbedömning utförde författarna oberoende av varandra och källor som enligt 

bedömningarna motsvarade förevisad litteraturstudies syfte, inklusionskriterier samt 

kvalitetskrav valdes ut.  

Översikt avseende författare, år, land, titel, metod, design, undersökningsgrupp, bortfall, 

dataanalys samt kvalitetsgradering av valda källor presenteras i Bilaga 4. Resultatet redovisas 

alfabetiskt efter första författarens efternamn.  

2.5.2 Innehållsanalys  

Enligt Polit och Beck (2008) är en metod för manuell innehållsanalys att forskarna 

kategoriserar texter utifrån innehållet och ger de olika kategorierna en färgkod. Därefter 

sammanställs all data som hör till samma kategori för att granska de olika aspekterna av det 

valda ämnet (Polit & Beck 2008). Med detta som grund genomfördes en innehållsanalys för 

att besvara litteraturstudiens syfte. Författarna till litteraturstudien läste oberoende av varandra 

artiklarna flertalet gånger och meningar samt avsnitt som författarna ansåg ha direkt 

anknytning till litteraturstudiens syfte markerades enskilt i de granskade texterna. Författarna 

sammanställde därefter de textavsnitt som de gemensamt ansåg var relevanta. De utvalda 

textavsnitten delades in enligt Lazarus och Folkmans (1984) kategorisering av copingresurser 

som redovisats i introduktionen. Dessa kategorier var inre och yttre copingresurser. Under 

kategorin inre copingresurser bildades subkategorierna fysiska copingresurser, psykosociala 

copingresurser samt förmågor. Under kategorin yttre copingresurser skapades subkategorierna 

socialt stöd samt materiella copingresurser.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ingen ansökan om granskning i etisk kommitté genomfördes på grund av att Forsberg och 

Wengström (2008) skriver att litteraturstudier baseras på studier som redan finns publicerade 

vilket innebär att individer ej utsätts för fysisk eller psykisk påfrestning. Forsberg och 

Wengström (2008) skriver vidare att endast artiklar granskade av en etisk kommitté ska 

inkluderas i en litteraturstudie. Innehållsanalys och kvalitetsbedömning ska ske objektivt och 

inga artiklar ska exkluderas på grund av författarnas egna intressen. Data från artiklar ska ej 

plagieras eller förvrängas och alla artiklar som litteraturstudien baseras på ska redovisas samt 

sparas på säkert ställe i 10 år (Forsberg & Wengström 2008). Detta beaktades i förevisad 

litteraturstudie.  

3. Resultat  

Förevisad litteraturstudies utfall redovisas i löpande text utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

3.1 Valda källors syfte och resultat 

Sammanställning av valda källors syfte samt resultat presenteras i Bilaga 5. Resultatet 

redovisas alfabetiskt efter första författarens efternamn.  

3.2 Copingresursers inverkan på individer med långvarig smärta  

3.2.1 Inre copingresurser  

3.2.1.1 Fysiska copingresurser  

Lee et al. (2007) skrev att smärta ledde till minskad aktivitet och därför var det viktigt att 

individen försökte bibehålla samma aktivitetsnivå som tidigare. McCracken et al. (2005) 

menade att bibehållen aktivitet samt fokus på den dagliga funktionen främjade acceptans av 

smärta. Minskad aktivitet samt avvisande av hjälp och att inte be om hjälp hade motsatt effekt 

då det försämrade möjligheten till acceptans (McCracken et al. 2005). Sutherland och Morley 

(2007) skrev att ökad grad av upplevda funktionsnedsättningar gav sämre möjlighet till 

acceptans av smärta. Rippentrop et al. (2005) ansåg att skuldkänslor över att inte kunna leva 

upp till andras förväntningar samt över att inte kunna försörja sin familj ledde till att 

funktionsnedsättningar orsakade av smärta ökade och att möjligheten att acceptera smärta 

minskade. Clarke och Iphofen (2007) ansåg att minskad aktivitetsnivå kunde motverkas om 

individen sparade energi genom att planera dagsaktiviteter samt samlade energi genom att 

planera in vilopauser och att detta förbättrade möjligheten att acceptera smärta.  
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3.2.1.2 Psykosociala copingresurser 

Henwood och Ellis (2004) skrev att rationellt tänkande ökade individers möjlighet att hantera 

långvarig smärta och Jones et al. (2008) menade att även en bättre mental hälsa hade denna 

effekt då det ökade patientens övertygelse i dennes egen förmåga att hantera smärta och 

funktionella begränsningar. Enligt Dysvik et al. (2004) minskade möjligheterna att anpassa 

sig till smärta om individerna hade depressiva symtom. Även Henwood och Ellis (2004) skrev 

att depressiva symtom, oro, ilska, stress och frustration försämrade individernas möjlighet att 

hantera smärta. Detta berodde på att dessa känslor påverkade individernas personliga 

relationer negativt och även ledde till sömnstörningar och sömnsvårigheter vilket försämrade 

möjligheten att hantera smärtan. Henwood och Ellis (2004) menade att humor förbättrade 

möjligheten att hantera smärta. 

Enligt Lee et al. (2007) ledde positivt tänkande till att individer kunde hantera smärta bättre 

än de som inte hade denna positiva livssyn. Clarke och Iphofen (2007) menade att individer 

som accepterar långvarig smärta generellt hade en positiv livssyn och Lacey Cannella et al. 

(2007) skrev att de individer som inte hade denna optimism och positiva livssyn kunde 

behöva annat stöd och annan behandling än de individer som hade dessa positiva 

copingresurser. Ramirez-Maestre et al. (2008) skrev att individer som var pessimistiska och 

fokuserade på de negativa effekter som smärtan ledde till hade svårare att acceptera smärta 

vilket gjorde att funktionsnedsättningarna som orsakades av smärtan ökade. Att ha en för 

positiv livssyn samt för stora förväntningar försämrade, enligt Lacey Cannella et al. (2007), 

möjligheten att acceptera smärta eftersom denna överdrivna optimism och dessa höga 

förväntningar gjorde att smärtan kunde påverka livet mycket om förväntningarna ej 

införlivades på grund av smärtan. Även Sutherland och Morley (2007) skrev att högt ställda 

förväntningar som inte blev uppfyllda på grund av smärta ledde till sämre möjligheter att 

acceptera långvarig smärta. 

Att ha låg självkänsla medförde att individerna såg smärta som ett hot och detta ökade risken 

för depressiva symtom samt ökad smärtintensitet vilket i sin tur försämrade möjligheterna att 

anpassa sig till smärta (Dysvik et al. 2004). Att ha hög självkänsla förbättrade möjligheterna 

att acceptera långvarig smärta (Dysvik et al. 2004; Henwood & Ellis 2004). Heapy et al. 

(2005) skrev att då individerna hade en tro på sig själva ledde detta till att de lyssnade på råd 

och fick en vilja att träna upp sina copingresurser för att kunna hantera smärtan effektivare. 

Risdon et al. (2003) skrev att acceptans av smärta inte berodde på den sensoriska upplevelsen 

utan på individens självkänsla och att acceptans av smärta skedde då individer fann att de 
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hade en inre styrka. Denna inre styrka gav individen möjlighet att fokusera på njutbara delar 

av livet istället för på de delar av livet som dominerades av smärta och styrkan ledde även till 

en insikt om att det var meningslöst att kämpa mot något som inte kunde förändras (Risdon et 

al. 2003). Henwood och Ellis (2004) skrev att känsla av hjälplöshet försämrade möjligheten 

att hantera den långvariga smärtan. Individer som upplevde att de saknade kontroll över 

smärtan kände mer oro och sorg samt upplevde humörsvängningar och skuld gentemot 

familjen. Känslor av hjälplöshet ledde till att dessa individer fortsatte sitt sökande efter ett 

botemedel mot smärtan (Clarke & Iphofen 2007). Att vara engagerad i smärtacceptans och att 

vilja utmana smärtan förbättrade möjligheten att acceptera långvarig smärta och minskade 

funktionsnedsättningarna som orsakades av smärtan (McCracken et al. 2005; Sutherland & 

Morley 2007; Ramírez-Maestre et al. 2008).  

Risdon et al. (2003) skrev att acceptans av smärta kunde innebära att individen använde sig av 

spirituella resurser. Spirituell tro kunde ge styrkan att acceptera långvarig smärta samt att leva 

med smärtan och tro ledde till förståelse för att smärta var en del av livet samt till hopp om att 

smärtan kunde ge positiva erfarenheter samt andemening (Risdon et al. 2003). Jones et al. 

(2008) och Henwood och Ellis (2004) hade samma slutsats då de menade att tro och böner 

kunde hjälpa individen vid hantering av smärta. I studien av Wachholtz och Pargament (2008) 

kom författarna fram till att spiritualitet/andlighet och religion i förbindelse med meditation 

minskade smärtans negativa inverkan på individen vilket medförde minskad upplevd smärta 

samt bättre förmåga att fortsätta med det dagliga livet. Författarna menade att spirituell 

meditation var en kraftfull resurs som ledde till att patienten fick en bättre känsla av kontroll 

över smärtan samt förbättrad emotionell och existentiell hälsa och välbefinnande (Wachholtz 

& Pargament 2008). Risdon et al. (2003) beskrev även att tro ej ledde till att individen såg 

smärtan som ett straff utan till större möjligheter för acceptans av smärta. Dock menade 

Rippentrop et al. (2005) att tro vid långvarig smärta kunde leda till känslor av att vara 

övergiven eller straffad av Gud samt till upplevelsen av minskat socialt stöd från sin religiösa 

församling. Religion i samband med försämrad psykisk hälsa medförde att möjligheten att 

acceptera smärtan minskade (Rippentrop et al. 2005).    

3.2.1.3 Förmågor  

McCracken et al. (2005) menade att de individer som inte kom till insikt med smärtan hade 

minskad möjlighet till acceptans. Risdon et al. (2003) skrev att individen ej skulle undvika 

den långvariga smärtan utan behövde komma till insikt med smärtan för att kunna ta kontroll 

över den.  Att acceptera sin smärta och att se den som en del av livet ledde, enligt Clarke och 
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Iphofen (2007), till att individerna blev bestämda och etablerade regler i sitt dagliga liv som 

underlättade livet med smärta och Dysvik et al. (2004) ansåg att en inställning om att smärtan 

är en utmaning ledde till förkortad smärtduration. McCracken et al. (2007) skrev att 

mindfulness/medveten närvaro vid acceptans av långvarig smärta ledde till självkontroll och 

beteenden som var mer effektiva och gav mindre oro. Mindfullness ledde till att individerna 

var medvetna om och noterade smärtan men inte reagerade på den vilket i sin tur innebar att 

individerna led mindre och fungerade bättre trots sitt tillstånd (McCarcken et al. 2007). 

Autonomi och självständighet var, enligt Risdon et al. (2003), nödvändigt för att en individ 

skulle kunna acceptera långvarig smärta och komma till insikt med att livet inte är 

meningslöst trots att smärtan kvarstår. Henwood och Ellis (2004) skrev att bibehållen 

självständighet gjorde det lättare för patienten att hantera smärta och att denna självständighet 

var viktig även om den orsakade ökad smärta. Dysvik et al. (2004) menade att individer som 

var problemfokuserade och såg smärtan som en utmaning fick en förkortad smärtduration och 

Clarke och Iphofen (2007) skrev att individer som satte motiverande mål för att gå framåt i 

livet hade bättre förutsättningar att acceptera långvarig smärta. 

Heapey et al. (2005) skrev att följsamhet och tilltro till behandling ökade behandlingseffekten 

samt chansen för användande av effektiv coping men Henwood och Ellis (2004) menade att 

individer med kronisk smärta många gånger hade liten tilltro till modern medicinsk vetenskap 

och att individerna därför inte trodde att behandlingen skulle minska smärtupplevelsen. 

Psykologiskt stöd erbjöds enbart i undantagsfall till individer med långvarig smärta och i 

dessa fall ledde det ej till att individerna i större utsträckning accepterade sin smärta 

(Henwood & Ellis 2004). Gullacksen och Lidbeck (2004) skrev dock att professionellt stöd 

från sjukvårdspersonal var viktigt eftersom det ökade förståelsen för sjukdomstillståndet och 

ledde till att patienten kunde ta kontroll över smärtan och dess konsekvenser. Då 

sjukvårdspersonalen inte erbjöd stöd, hade otillräcklig förståelse eller uppvisade misstro till 

individens upplevelse ledde det till känslor av ilska och hjälplöshet vilket i sin tur försämrade 

möjligheten till acceptans under lång tid (Gullacksen & Lidbeck 2004).  

Lee et al. (2007) menade att det var viktigt att individen fick träning i sociala färdigheter för 

att kunna bevara sina sociala relationer då smärta ledde till stress och minskad aktivitetsnivå 

vilket i sin tur ökade risken för minskat socialt liv samt färre sociala kontakter (Lee et al. 

2007). Detta bekräftas av Henwood och Ellis (2004) som skrev att smärta ledde till 

koncentrationssvårigheter och minskad energi för sociala aktiviteter vilket ledde till ökad grad 
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av social isolering och påverkade personliga relationer negativt. Förmågan att bevara 

familjerelationer var faktorer som hjälpte individen att hantera smärtan (Henwood & Ellis 

2004). 

3.2.2 Yttre copingresurser  

3.2.2.1 Socialt stöd  

Familj och närstående samt stöd från dessa var viktigt för acceptans av smärta (Gullacken et 

al. 2004; Evans et al. 2005; Clarke & Iphofen 2007; Lee et al. 2007; López-Martínez et al. 

2008). Att acceptera smärta innebar i de flesta fall inte en förändrad personlighet men smärtan 

kunde fortfarande ge konsekvenser i det sociala samt personliga livet (Risdon et al. 2003). 

Lee et al. (2007) skrev att chansen att använda bra copingresurser ökade med socialt stöd och 

stöd från närstående samt att detta stöd ökade individens möjlighet att hantera smärtan och 

bibehålla sociala relationer. Clarke och Iphofen (2007) skrev att individer som hade svårt att 

acceptera sin smärta samt kontinuerligt sökte botemedel mot smärtan upplevde känslor av 

skuld gentemot sin familj. Evans et al. (2005) skrev att konflikter inom familjen ledde till 

sämre fysiskt välbefinnande vid långvarig smärta och att en harmonisk familjemiljö hade 

motsatt effekt.  

3.2.2.2 Materiella copingresurser 

Jones et al. (2008) skrev att en hög utbildningsnivå och hög inkomst ökade individens tro på 

sin egen förmåga att hantera smärtan och de funktionella begränsningarna som tillkom på 

grund av smärtan. Evans et al. (2005) hade samma slutsats då de menade att det fanns ett 

samband mellan inkomst, ekonomi och individens välmående vid långvarig smärta. Lee et al. 

(2007) menade att smärta ledde till minskad arbetsnivå och Henwood och Ellis (2004) skrev 

att en viktig resurs för individer med långvarig smärta var fortsatt deltagande i arbete och 

utbildning. 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Förevisad litteraturstudies huvudresultat visade att individer med långvarig smärta använde 

sig av inre och yttre copingresurser samt att dessa kunde förbättra eller försämra individens 

möjlighet till acceptans vid långvarig smärta. Inre copingresurser som aktivitet, 

sjukdomsinsikt, självkänsla, professionellt stöd, förmågan att tänka rationellt, mental hälsa, 

inre styrka samt autonomi och yttre copingresurser som socialt stöd, hög utbildningsnivå, 

arbete samt en god ekonomi främjade acceptans av långvarig smärta men då individen inte 
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hade dessa resurser försämrades möjligheten till acceptans. Spirituell tro och religion kunde 

främja acceptans av smärta men kunde även förhindra acceptans då det gav upphov till 

känslor av att vara straffad eller övergiven av Gud. Optimism var en copingresurs som 

förbättrade individens möjlighet till acceptans men överdriven optimism och för högt ställda 

förväntningar kunde leda till att individen blev besviken vilket förhindrade acceptans.  

4.2 Resultatdiskussion  

Enligt Richardson och Poole (2001) är Lazarus och Folkmans teori om coping den definition 

av coping som används flitigast och att teorin är välanvänd i sammanhang som rör coping är 

anledningen till att denna modell användes som teoretiskt bas i förevisad litteraturstudie. 

Användandet av denna teori styrks ytterligare då litteraturstudiens resultat visade en stark 

anknytning till Lazarus och Folkmans (1984) resonemang om copingresurser.  

4.2.1 Inre copingresurser 

4.2.1.1 Fysiska copingresurser  

Lazarus och Folkman (1984) menar att individer med långvariga besvär använder sig av inre 

fysiska copingresurser för att bemästra påfrestningarna och förevisad litteraturstudie verifierar 

detta. Aktivitet och bibehållen aktivitet förbättrade individens möjlighet till acceptans 

(Henwood och Ellis 2004; McCracken et al. 2005; Clarke och Iphofen 2007; Lee et al. 2007) 

men minskad aktivitet ledde till försämrad möjlighet till acceptans (McCracken et al. 2005; 

Clarke & Iphofen 2007). Dessa resultat bekräftas av Nicholas och Asghari (2006) samt 

Hensing et al. (2007) som skriver att bibehållande av aktiviteter hjälper individen att hantera 

smärta. Litteraturstudiens resultat visade att arbetsnivån minskade på grund av smärta (Lee et 

al. 2007) och att upplevda funktionsnedsättningar minskade möjligheten att acceptera smärta 

(Rippentrop et al. 2005; Sutherland och Morley 2007). Hensing et al (2007) visar på liknande 

resultat och menar att smärtupplevelse är energikrävande och inverkar på dagliga aktiviteter 

genom att tvinga individen att finna energibesparande vis att utföra aktiviteterna på. 

Författarna till förevisad litteraturstudie menar att den minskade aktivitetsnivån orsakades av 

energiförlust samt av att individerna trodde att aktiviteterna skulle förorsaka dem ökad smärta. 

Detta stöds av Lazarus och Folkmans (1984) tanke om att en individ kan ha tillräckliga 

copingresurser men rädsla för att användandet av dessa resurser ska leda till ytterligare 

påfrestningar hindrar individen från att utnyttja resurserna. Författarna till litteraturstudien 

anser därför att det är av stor vikt att sjuksköterskan förebygger denna rädsla och motiverar 

individen till bibehållen aktivitet eftersom det är en resurs som förbättrar möjligheten till 

acceptans.  
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4.2.1.2 Psykosociala copingresurser  

Hensing et al. (2007) skriver att långvarig smärta orsakar depressiva symtom som ilska, 

nervositet, rädsla, irritation, mindervärdeskomplex samt skuldkänslor. Enligt Ramírez-

Maestre et al. (2004) har dessa känslor ett samband med högre smärtintensitet samt med 

försämrade möjligheter att hantera smärta. I förevisad litteraturstudie redovisas liknande 

resultat. Depressiva symtom (Dysvik et al. 2004; Henwood & Ellis 2004), oro, ilska, stress 

och frustration (Henwood & Ellis 2004) var resurser som kunde förekomma hos individer 

med långvarig smärta och dessa minskade möjligheterna att anpassa sig till smärta. Förevisad 

litteraturstudie visade även att låg självkänsla (Dysvik et al. 2004) samt pessimism (Ramirez-

Maestre et al. 2008) ledde till en försämrad möjlighet att anpassa sig till långvarig smärta och 

individer som saknade optimism kunde vara i behov av mer stöd än de individer som hade 

denna positiva copingresurs (Lacey Cannella et al. 2007). Hög självkänsla, tron på sig själv 

(Dysvik et al. 2004; Henwood & Ellis 2004), inre styrka (Risdon et al. 2003), rationellt 

tänkande (Henwood & Ellis 2004), mental hälsa (Jones et al. 2008) samt positivt tänkande 

och positiv livssyn (Lee et al. 2007; Clarke & Iphofen 2007) var viktiga resurser vid 

acceptans av långvarig smärta. Likheter som styrker detta resultat återfinns i Lazarus och 

Folkmans (1984) teori då de menar att en positiv livssyn är en mycket viktig inre psykosocial 

copingresurs samt i en studie av Campbell och Cramb (2008) som visar att optimism leder till 

att individerna upplever kontroll över smärta. Förevisad studie har dock även redovisat att 

överdriven optimism och höga förväntningar försämrade möjligheten till acceptans (Lacey 

Cannella et al. 2007; Sutherland & Morley 2007). Författarna till förevisad studie vill belysa 

vikten av god mental hälsa, optimism och inre styrka hos individer med långvarig smärta men 

anser att det är viktigt att individen får hjälp av sjuksköterskan att sätta upp tillfredställande 

och motiverande mål som ej överskrider dennes fysiska och psykiska förmågor. Individen 

behöver även extra stöd då denne har depressiva symtom eller låg självkänsla. Detta stöd 

behövs för att förbättra individens självkänsla och positiva livssyn samt för att stimulera till 

ett välfungerande liv trots långvarig smärta. 

Förevisad litteraturstudie visade att spiritualitet, religion (Risdon et al. 2003; Henwood & 

Ellis 2004; Jones et al. 2008) och spirituell meditation (Wachholtz & Pargament 2008) var 

resurser som både kunde förbättra och försämra individens möjlighet till acceptans av 

långvarig smärta. Detta överrensstämmer med Lazarus och Folkmans (1984) teori om att 

religiös tro underlättar anpassning till påfrestningar men trosövertygelser och kulturella 

värderingar kan även förhindra individens försök till anpassning. Religionens och 
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spiritualitetens positiva effekt på individer med smärta återfinns i studier av Keefe et al. 2001, 

Wachholtz och Pearce 2007 samt Baetz & Bowen 2008. Förevisad litteraturstudie har 

identifierat religion som en potentiellt försämrande resurs vid långvarig smärta men detta 

dementeras av Keefe et al. (2001) som skriver att det är vanligare att använda religion som en 

positiv copingresurs vid långvarig smärta än att använda det som en negativ, försämrande, 

resurs. Författarna anser att det är viktigt att det finns utrymme för individens religiösa och 

spirituella tro i vård av långvarig smärta men att det är av stor vikt att sjuksköterskan är 

medveten om att dessa resurser kan påverka individen negativt och att denne kan vara i behov 

av ytterligare professionellt stöd.          

4.2.1.3 Förmågor  

Litteraturstudiens resultat visade att autonomi och självständighet var viktigt för acceptans av 

långvarig smärta (Risdon et al. 2003; Henwood & Ellis 2004). Enligt studier av Hensing et al. 

(2007) och Campbell och Cramb (2008) minskar långvarig smärta individens autonomi och 

oberoende vilket individen upplever som frustrerande och förnedrande. En högre 

smärtintensitet leder till en ökad grad av beroende och detta upplever individen som 

skrämmande och ovälkommet (Campbell & Cramb 2008). Förevisad litteraturstudie 

sammanställde resultat av Lee et al. (2007) samt Henwood och Ellis (2004) som visade att 

sociala färdigheter förbättrade möjligheten till acceptans av långvarig smärta. Detta bekräftas 

av Lazarus och Folkman (1984) som menar att sociala färdigheter är en inre copingresurs som 

ligger till grund för individens möjlighet att klara av en påfrestande situation samt vilja att ta 

emot stöd. Författarna till litteraturstudien anser att resultaten tyder på att det är viktigt att 

sjuksköterskan arbetar för att individen i så stor utsträckning som möjligt ska behålla sin 

autonomi. Sjuksköterskan bör uppmärksamma individens sociala färdigheter och vilja att ta 

emot hjälp för att på ett individanpassat vis och utan att reducera individens autonomi mer än 

nödvändigt kunna uppmuntra individen till att ta emot hjälp.  

Förevisad litteraturstudie har visat att professionellt stöd var viktigt för individens möjlighet 

att ta kontroll över smärta vilket bekräftas av Aldrich och Eccleston (2000). Förevisad 

litteraturstudie visade även att det förekom liten tilltro till behandling hos individer med 

långvarig smärta vilket bekräftas av Campbell och Cramb (2008) som skriver att misstro till 

medicinsk behandling och medicinering är en vanlig inställning hos individer med långvarig 

smärta. Cambell och Cramb (2008) skriver att individer med långvarig smärta inte alltid får 

det stöd de är i behov av och detta intygas av förevisad litteraturstudies resultat att behandling 

inte hade någon större påverkan på individers möjlighet till acceptans av smärta (Henwood & 
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Ellis 2004). Litteraturstudiens resultat visade även att när den professionella hjälpen 

uppvisade misstro till individens upplevelse ledde detta till försämrad möjlighet för acceptans 

av långvarig smärta (Gullacksen & Lidbeck 2004). Aldrich och Eccleston (2000) skriver att 

individer med långvarig smärta anser att ansvaret att söka professionell hjälp ligger hos dem 

själva och Lazarus och Folkman (1984) menar att individen kan neka professionellt stöd för 

att hon inte vill erkänna ett behov av hjälp och detta leder till att individen får försämrade 

möjligheter att anpassa sig till påfrestningar. Författarna till förevisad litteraturstudie menar 

att dessa resultat visar att det är essentiellt att sjuksköterskan är professionell i sitt bemötande 

för att patienten ska vilja ta emot hjälp, känna tilltro till sjukvården och för att behandlingen 

ska ha effekt.  Det är viktigt att stöd erbjuds individer med långvarig smärta men det är upp 

till individen att välja om denne vill ta emot hjälpen. Då hjälpen avböjs är det viktigt att 

sjuksköterskan är uppmärksam på vad orsaken till detta är och vid behov åtgärdar detta samt 

informerar om att erbjudandet om professionellt stöd kvarstår. 

Förevisad litteraturstudie visade att avsaknad av kontroll försämrade individens möjlighet att 

hantera och acceptera långvarig smärta (Henwood & Ellis 2004) och att individen behövde 

komma till insikt med smärtan för att kunna kontrollera den (Risdon et al. 2003; McCracken 

et al. 2005). Detta styrks av tidigare forskning då Sofaer et al. (2005) och Aldrich och 

Eccleston (2000) skriver att kontroll över smärtan är en viktig del av acceptans. Lazarus och 

Folkman (1984) menade att problemlösningsförmåga är en copingresurs som ger individen 

möjlighet att hitta alternativa sätt att hantera påfrestningar på. Författarna till förevisad 

litteraturstudie menar att detta tyder på att individer med en problemlösningsförmåga kan 

bryta ett beteendemönster för att uppnå kontroll över smärtan samt få sjukdomsinsikt. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan, genom till exempel patientundervisning och 

motivationsarbete, stimulerar individen till att använda sin problemlösningsförmåga. Detta 

leder till att individen får insikt om sitt sjukdomstillstånd och därmed kan ta kontroll över 

situationen vilket hindrar att smärtan dominerar hela individens existens. 

 

4.2.2 Yttre copingresurser 

4.2.2.1 Socialt stöd  

Harmonisk miljö i familjen (Evans et al. 2005) samt familj, närstående och stöd från dessa 

(Gullacken et al. 2004; Evans et al. 2005; Clarke & Iphofen 2007; Lee et al. 2007; López-

Martínez et al. 2008) var viktiga copingresurser för acceptans av långvarig smärta. Detta 



 

18 

resultat styrks i studier av Ramírez-Maestre et al. (2004) och Sofaer et al. (2005) samt av 

Lazarus och Folkman (1984) då de i sin teori skriver att stöd från närstående är en viktig yttre 

copingresurs. Dessa resultat visar att individer med ett gott socialt stöd har förbättrade 

möjligheter att acceptera långvarig smärta. Författarna till förevisad litteraturstudie anser 

därför att det är betydelsefullt att sjuksköterskan uppmärksammar individer utan detta sociala 

stöd och erbjuder dem sociala kontakter i form av till exempel patientgrupper. Då individen 

har socialt stöd är det angeläget att sjuksköterskan bekräftar individens närstående och ger 

dem uppmuntran så att de förstår att de är en positiv resurs som förbättrar individens 

möjlighet till acceptans av långvarig smärta.  

4.2.2.2 Materiella copingresurser  

Förevisad litteraturstudies resultat visade att minskad arbetsnivå försämrade individens 

möjlighet till acceptans (Lee et al. 2007) och att fortsatt deltagande i arbete/utbildning och en 

god ekonomi förbättrade möjligheten till acceptans (Henwood & Ellis 2004; Evans et al. 

2005; Jones et al. 2008). Dessa resultat bekräftas av Koster et al. (2005) och överensstämmer 

med Lazarus och Folkmans (1984) resonemang om att materiella resurser förbättrar 

individens möjlighet till coping. Belgrave (1991) anser dock att copingresurserna inkomst och 

utbildningsnivå inte har en lika betydande roll som psykosociala copingresurser vid 

anpassning till en funktionsnedsättning. Författarna till förevisad litteraturstudie menar att det 

är viktigt att sjuksköterskan observerar individens arbetssituation, utbildningsnivå samt 

ekonomiska situation för att kunna erbjuda individer med lägre utbildning, arbetslöshet eller 

låg ekonomi utökat stöd och hjälp i copingprocessen. Det är dock viktigt att sjuksköterskan 

inte ser dessa faktorer som allt för betydande utan är medveten om att psykosociala faktorer 

kan ha större inverkan på anpassningsprocessen.   

4.3 Metoddiskussion 

Förevisad litteraturstudies syfte var att beskriva ett forskningsområde. Författarna anser att 

designen för förevisad litteraturstudie var lämplig för att besvara studiens syfte utefter givna 

förutsättningar.   

Studier som hade minderåriga deltagare och/eller deltagare med malign smärta exluderades då 

dessa aspekter kan påverka smärtupplevelsen. Att de inkluderade studierna skulle vara 

publicerade från år 2000 till och med 2009 var på grund av att litteraturstudien skulle beskriva 

forskningen inom problemområdet det senaste decenniet. Aspekter inom forskningsområdet 

kan ha utelämnats då endast artiklar publicerade på svenska och engelska inkluderades men 
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anledningen till detta var att det var dessa språk som författarna hade tillräcklig kunskap 

inom. I studien av Henwood och Ellis (2004) orsakades den långvariga smärtan hos fyra av 24 

deltagare av stenos eller en tumör. Det angavs ej om tumörerna var av benign eller malign art. 

Malign smärta var en av förevisad litteraturstudies exlusionskriterer varför denna studie skulle 

ha uteslutits ur litteraturstudien. Författarna till litteraturstudien var medvetna om att de 

genom inklusion av denna artikel försämrade litteraturstudiens trovärdighet men de ansåg att 

denna försämring endast var marginell. Studien inkluderades på grund av att andelen 

deltagare med malign smärta var högst tre av 24 deltagare och en bedömning gjordes om att 

dessa deltagares medverkan troligen inte påverkat studiens resultat avsevärt.  

Sökningar i databaserna utfördes med utvalda sökord. Att sökningar specificerades genom 

sökord som neurologic manifestations, neuropathic pain, social support, family support, 

spirituality, autonomy och impairment and functioning inventory kan ha försämrat den 

systematiska litteraturgenomgången. Anledningen till att sökningar utfördes på detta vis var 

för att finna forskning om dessa specifika smärtområden eller copingresurser och på så vis 

utveckla litteraturstudiens resultat. Om sökningarna inte specificerats på detta vis hade 

litteraturstudien troligen bestått av mindre än tio källor vilket hade försämrat 

litteraturgenomgången. Under litteratursökningarna förekom två dubbletter bland 237 träffar. 

Författarna till litteraturstudien bedömde att eftersom det fanns ett fåtal dubbletter tydde detta 

på att litteratursökningarna omfattade en stor del av det undersökta forskningsområdet. Källor 

hittades förutom databassökning genom manuell sökning. Området som undersöktes var 

begränsat och sökningar gjordes på detta vis för att bredda litteraturgenomgången genom att 

ta in källor som berörde området trots att de ej hittades med hjälp av de utvalda sökorden.  

Majoriteten av studiernas geografiska härkomst var Europa och Nordamerika då fem av 

förevisad litteraturstudies inkluderade källor var gjorda i Storbritannien respektive USA, två 

studier var gjorda i Kanada respektive Spanien och en studie vardera var gjord i Norge, 

Sverige samt Nya Zeeland. Resultaten funna i studierna från Europa och Nordamerika hade 

liknande resultat och detta anser författarna till förevisad litteraturstudie stärker möjligheten 

till generaliserbarhet i dessa världsdelar. Endast en av inkluderade källor härledde från 

Oceanien och litteraturstudiens resultat är ej applicerbart i samma utsträckning på denna 

kontinent. Källorna valdes ut objektivt och ursprungsländernas geografiska fördelning 

motsvarade var forskningen inom detta forskningsområde utförts. Därför är resultatet ej giltigt 

i de kontinenter som ingen inkluderad studie är utförd i. 
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Studier skrivna på engelska samt äldre svensk litteratur benämnde det undersökta området 

som kronisk smärta men i litteraturstudien benämndes det som långvarig smärta. Detta 

motiverades med att kronisk smärta, enligt Socialstyrelsen (1994), är den tidigare använda 

termen för långvarig smärta men den bör undvikas då den för patienten antyder att tillståndet 

ej går att bota (Socialstyrelsen 1994). Internationellt är dock den vedertagna termen för 

långvarig smärta fortfarande ”chronic pain” (Werner & Strang 2003). 

För kvalitetsbedömning av kvantitativa respektive kvalitativa artiklar skapades en modifierad 

och kombinerad version av protokoll samt checklistor. Detta gjordes för att författarna, genom 

att diskutera bedömningsmallarnas innehåll, skulle tolka dem på samma vis och under den 

oberoende kvalitetsbedömningen bedöma källorna likvärdigt. Avsikten med 

bedömningsmallarna var även att förtydliga de ursprungliga checklistorna och protokollen. 

Endast källor som enligt bedömningsmallarna fick kvalitetsgradering I alternativt II valdes ut. 

Detta gjordes för att säkerställa att de granskade källorna var av god kvalitet och på så vis fick 

litteraturstudien en stabilare vetenskaplig grund. Författarna utförde kvalitetsbedömningen i 

enlighet med Willman et al. (2006) som skriver att det viktiga vid evidensbaserad omvårdnad 

är att utvärderingen av artiklar sker systematiskt. Minst två personer bör oberoende av 

varandra systematiskt granska och kvalitetsbedöma artiklarna (Willman et al. 2006). Att dessa 

anvisningar följdes stärkte studiens validitet samt reliabilitet.  

Enligt Willman et al. (2006) finns det ingen specifikt utvecklad metod för att utvärdera 

studier. Med anledning av detta utformades en metod för innehållsanalys med Polit och Becks 

(2008) anvisningar för innehållsanalys som grund. Att det av författarna till förevisad 

litteraturstudie skapades en metod för innehållsanalys innebar att metoden ej var testad 

avseende validitet och reliabilitet. Detta kan ha medfört att tolkningen av källornas resultat 

blev felaktigt men författarna anser att det trots detta var godtagbart att använda denna metod 

då de utförde innehållsanalysen oberoende av varandra ett flertal gånger. Vid diskussionerna 

om textavsnittens relevans förekom inga meningsskiljaktigheter vilket tydde på att 

bedömningarna genomförts korrekt och det stärkte litteraturstudiens trovärdighet. 

Det resultat som redovisades i Bilaga 5 var ej respektive källas huvudresultat utan det var 

resultatet som svarade mot förevisad litteraturstudies syfte. Anledningen till det var att 

källornas huvudresultat i de flesta fall berörde copingstrategier och ej copingresurser. 

Källorna hade undersökt deltagarnas copingresurser och sedan sammanställt detta till ett 
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huvudresultat om copingstrategier. Förevisad litteraturstudies syfte var att beskriva 

copingresurser och därför valdes delar om detta i källornas resultat ut.  

4.4 Allmän diskussion 

Förevisad litteraturstudie har sammanställt forskningsstudier som beskriver vilka 

copingresurser individer med långvarig smärta använde sig av samt hur dessa resurser 

påverkade individernas möjlighet till acceptans av långvarig smärta. Forskningsstudiernas 

syfte var i de flesta fall att beskriva individernas copingstrategier och kunskapen om 

individernas copingresurser var endast ett biresultat. Förevisad litteraturstudie har genom att 

sammanställa dessa biresultat åskådliggjort en brist på forskningsstudier vars syfte direkt 

berörde copingresurser. Det tydde även på att förevisad litteraturstudie har sammanställt 

befintlig kunskap på ett nytt vis och belyst nya aspekter av forskningsområdet. Andra studier 

har visat att forskning inom området var nödvändig för att kunna åstadkomma förståelse för 

individer med långvarig smärta. Shaw (2005) beskriver att sjuksköterskor finner patienter 

med långvarig smärta svåra att arbeta med och att långvarig smärta är komplex för så väl 

patienten som för sjukvårdspersonal vilket resulterar i att den inte alltid förstås eller hanteras 

på rätt sätt. Traditionella behandlingsmetoder och synsätt inom hälso- och sjukvården är 

troligtvis inte rätt tillvägagångssätt för omhändertagande av individer med långvarig smärta. 

Därför behövs det nya metoder för att bedöma samt behandla denna heterogena patientgrupp 

(Richardson & Poole 2001; Shaw 2005). Hensing et al. (2007) instämmer och skriver att 

individer med långvarig smärta är en utmaning för hälso- och sjukvården eftersom 

behandlingsalternativen är få. Detta medför att individerna måste lära sig att leva med smärtan 

och sjukvårdspersonal kan vara en hjälp i denna anpassningsprocess men det kräver att 

personalen har kunskap om hur individer med långvarig smärta lever sitt liv (Hensing et al. 

2007). Att det finns få passande behandlingsalternativ och undersökningsmetoder för 

individer med långvarig smärta belyser att forskning inom detta område är mycket viktigt. 

Förevisad litteraturstudie har sammanställt en del av den forskning som utförts om 

copingresurser vid långvarig smärta, dock krävs fler sammanställningar samt mer forskning 

för att resultat ska framkomma som dementerar eller bekräftar tidigare kunskap inom 

forskningsområdet. 

Förevisad litteraturstudie visade på att långvarig smärta accepteras med hjälp av inre och yttre 

copingresurser. Författarna till litteraturstudien anser att resultatet visar att dessa inre och yttre 

resurser innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter hos individen och 

därmed omfattar hela människan. Enligt Saunders & Baines (1983) genererar dessa aspekter 



 

22 

individens smärtupplevelse och det är viktigt att individer som lider av fysisk smärta får 

förståelse för att psykiska, sociala och andliga komponenter har lika stor del i patientens 

lidande som den fysiska komponenten.  

4.5 Slutsats 

Författarna till förevisad litteraturstudie anser att då lidandet engagerar hela individen skapas 

ett behov av att denne utnyttjar copingresurser som är kopplade till alla aspekter av 

smärtupplevelsen. För att uppnå detta är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

copingresurser för att kunna uppmärksamma individens unika förutsättningar och behov. Om 

individen har copingresurser som främjar acceptans av långvarig smärta bör sjuksköterskan 

stimulera till användandet av dessa resurser. Då individen har copingresurser som försämrar 

möjligheten till acceptans bör det ingå i sjuksköterskans professionella arbete att förhindra 

användandet av dessa resurser alternativt förändra resurserna. De som saknar viktiga 

komponenter för coping vid långvarig smärta behöver professionellt stöd för att finna dessa 

resurser. Det är sjuksköterskans uppgift att anpassa detta stöd efter individernas unika fysiska, 

psykiska, sociala samt existentiella copingresurser och hjälpa dem att uppnå acceptans av 

långvarig smärta.   
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Bilaga 1 

Presentation av databassökning.  

Databas Datum för 

sökning  

Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Medline  

(via 

PubMed) 

2009-11-03 Neurologic manifestations 

Coping 

 Nurse 

 Chronic pain 

 46 15 1 

Medline  

(via 

PubMed) 

2009-11-03 ((neurologic 

manifestation[MeSH Major 

Topic]) AND (pain, 

intractable[MeSH Major 

Topic])) AND (adaptation, 

psychological[MeSH Major 

Topic]) 

 28 13 1 

Medline 

(via 

PubMed) 

2009-11-06 chronic pain AND coping 

AND resources   

 41 17 1 

Medline (via 

PubMed) 

2009-11-11 ("neuropathic pain 

"[Title/Abstract]) AND 

("coping"[Title/Abstract]) 

 14 7 1 

CINAHL 2009-11-17 AB coping skills and AB 

chronic pain   

 33 17 2 

Medline (via 

PubMed) 

2010-02-08 social support AND family 

support AND coping skills 

AND pain, intractable NOT 

malign 

 3 1 1 

Medline (via 

PubMed) 

 

 

 

2010-02-08 spirituality AND coping 

skills AND pain 

All Adult: 

19+ years, 

published in 

the last 10 

years 

33 10 2 

 



 

Databas Datum för 

sökning  

Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Medline (via 

PubMed) 

2010-02-08 autonomy AND coping 

skills AND pain 

All Adult: 

19+ years, 

published in 

the last 10 

years 

33 1 1 

Medline (via 

PubMed) 

2010-02-08 Impairment and functioning 

inventory AND coping 

skills AND pain 

All Adult: 

19+ years, 

published in 

the last 10 

years 

6 1 1 

Manuell 

sökning i 

referenslistor 

     4 

Relaterade 

artiklar 

     2 

Totalt    237 82 17 

 

 



 

Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar 

Titel, abstract och inledning 

Titeln motsvarar studiens innehåll  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Abstractet återger studiens innehåll Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Problemområdet beskrivs   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Syfte 

Studiens syfte är tydligt formulerat  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Studiens syfte besvaras   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Metod 

Kontrollgrupp har används  Ja=1p  nej=0p  poäng:  

Valet av design är relevant 

   och kan besvara syftet  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Deltagarkaraktäristiska  

- antal ≥ 30 per grupp  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- könsfördelningen motsvarar  

   populationen   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- undersökningsgruppen är beskriven 

   avseende bakgrundsvariabler Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Urval 

- urvalsförfarandet är beskrivet Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- representativt urval  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- randomiserad forskningsmetod Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- inklusionskriterier och/eller 

   exklusionskriterier är beskrivna Ja=1p  nej=0p  poäng: 

 

 



 

Resultat 

Dataanalys 

- adekvat statistisk metod har använts Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- dataanalyserna beskrivs   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Tillförlitlighet 

- Instrumentens validitet beskrivs Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- Instrumentens reliabilitet beskrivs  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- Resultatet är generaliserbart Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- Den statistiska signifikansen  

   är ≤ 0,05?   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Diskussion 

Etiskt resonemang finns beskrivet Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Metoddiskussion finns beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Bortfall 

- bortfallsstorleken är beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- bortfallsdiskussion finns beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

 

 

Max antal positiva svar = 24    

Antal positiva svar:  

Procentuell grad av positiva svar:  

Kvalitetsgradering:  I= 80-100%          II = 70-79%          III = 0 - 69% 

 

Modifierad version av: Willman et al. (2006) samt Forsberg & Wengström  (2008).  

 

 



 

Bilaga 3 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

Titel, abstract och inledning 

Titeln motsvarar studiens innehåll  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Abstractet återger studiens innehåll Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Problemområdet beskrivs   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Syfte 

Studiens syfte är tydligt formulerat  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Studiens syfte besvaras   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Metod 

Deltagarkaraktäristiska  

- godtagbart antal deltagare Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- könsfördelningen motsvarar  

   populationen   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- undersökningsgruppen är beskriven 

   avseende bakgrundsvariabler Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Urval 

- urvalsförfarandet är beskrivet Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- urvalet är representativt  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- inklusionskriterier och/eller 

   exklusionskriterier är beskrivna Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Datainsamlingsmetoden är 

   tydligt beskriven   Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Data samlades in systematiskt  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Valet av design är relevant 

   och kan besvara syftet  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

 



 

Resultat 

Dataanalysen är tydligt beskriven  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Resultatet redovisas klart och tydligt Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Diskussion 

Etiskt resonemang finns beskrivet Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Metoddiskussion finns beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Bortfall 

- bortfallsstorleken är beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

- bortfallsdiskussion finns beskriven Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Teoretisk anknytning diskuteras  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

Klinisk implikation diskuteras Ja=1p  nej=0p  poäng: 

En teori genereras  Ja=1p  nej=0p  poäng: 

 

 

Max antal positiva svar = 23    

Antal positiva svar:  

Procentuell grad av positiva svar:  

Kvalitetsgradering:  I = 80-100%          II = 70-79%          III = 0 - 69% 

 

Modifierad version av: Willman et al. (2006) samt Forsberg & Wengström  (2008).  

 



 

Bilaga 4 

Översikt av valda källor 

Författare. År. 

Land 

Titel  Metod. Design  Undersöknings 

grupp. Bortfall 
Dataanalys  Kvalitets-

gradering 

Clarke A.K., Iphofen 

R. 2007. 

Storbritannien.  

Accepting Pain 

Management or 

Seeking Pain Cure: 

An Exploration of 

Patients’ Attitudes 

to Chronic Pain. 

Kvalitativ metod. 

Explorativ design med 

lågstrukturerade intervjuer 

kombinerade med 

patienters dagböcker. 

4 män och 4 

kvinnor mellan 

36 och 71års 

ålder. 

Hermeneutisk 

analys inom en 

fenomenologisk 

inramning.  

 

I 

Dysvik E., Natvig G. 

K., Eikeland O-J., 

LindstrØm TC. 2004. 

Norge. 

Coping with 

chronic pain. 

Kvantitativ metod och 

explorativ design. The 

Ways of Coping Checklist 

(WCCL), Short Zung 

(ZDS),  Rosenberg self-

esteem scale (RSES) samt 

The Visual analogue scale 

(VAS) användes.   

73 kvinnor och 

15 män mellan 

22 och 66 års 

ålder. 

Pearsons 

korrelations-

koefficient. 

 

II 

Evans S., Shipton 

E.A., Keenan T.R. 

2005. Nya Zeeland. 

Psychosocial 

functioning of 

mothers with 

chronic pain: a 

comparison to pain-

free controls. 

Kvantitativ metod med 

jämförande design. 

Background information 

questionnaire,  RAND-36 

health status inventory, 

Brief symptom inventory 

(BSI), Ways of coping 

checklist (WCCL), Social 

support questionnaire 

(SSQ), Family 

environment scale (FES) 

samt Parenting tasks index 

(PTI) användes.   

39 kvinnor som 

haft smärta i 

minst 6 av de 

senaste 12 

månaderna. 

Kontrollgruppen 

bestod av 35 

kvinnor som ej 

haft långvarig 

smärta eller 

annat kroniskt 

tillstånd det 

senaste året.  

Oberoende t-test, 

chi-2 test och 

regressionstest. 

 

II 

Gullacksen A-C., 

Lidbeck J. 2004. 

Sverige.  

The life adjustment 

process in chronic 

pain: Psychosocial 

assessment and 

clinical 

implications. 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design. Två 

semistrukturerade 

intervjuer utfördes. 

18 deltagare, 

samtliga 

kvinnor, mellan 

åldrarna 23 till 

55 år. 

Deltagarna hade 

varit sjuka 

mellan 1 och 9 

år.  

Fenomenologisk 

inramning. 

 

II 

Heapy A., Otis J., 

Marcus K.S., 

Frantsve L.M., Janke 

E.A., Shulman M., 

Bellmore M., 

BellmoreW., Kerns 

R.D. 2005. USA. 

Intersession coping 

skill practice 

mediates the 

relationship 

between readiness 

for self-

management 

treatment and goal 

accomplishment.  

Kvantitativ metod med 

jämförande design. Pain 

Stages of Change 

Questionnaire (PSOCQ) 

och de kognitiva 

beteendeterapierna 

Primary care based 

cognitive-behavioral 

therapy (PRIME CBT), 

Standard cognitive-

behavioral therapy (CBT) 

samt Standard care (SC).  

78 deltagare 

som haft smärta 

i minst sex 

månader. 

Bortfall på 11 

deltagare. 

Variansanalys 

(ANOVA).  

 

II 



 

Författare. År. 

Land 

Titel  Metod. Design  Undersöknings 

grupp. Bortfall 
Dataanalys  Kvalitets-

gradering 

Henwood P., Ellis 

A.J. 2004. Kanada.  

Chronic neuropatic 

pain in spinal cord 

injury: The 

patient´s 

perspective. 

Kvalitativ metod med 

explorativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

17 män och 7 

kvinnor från 34 

till 60 år. 

Bortfall på sex 

deltagare. 

 

Innehållsanalys.    

I 

Jones A.C., Kwoh 

K., Groeneveld P.W., 

Mor M., Geng M., 

Ibrahim S.A. 2008. 

USA. 

Investigating Racial 

Differences in 

Coping with 

Chronic 

Osteoarthritis Pain. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Instrumenten The Efficacy 

of Sepcific Treatments 

Questionnaire, the Coping 

Strategies Questionnaire 

(CSQ), The Arthritis Self-

Efficacy Scale samt The 

SF-12 MCS användes.   

939 deltagare, 

från 50 till 80år. 

Bortfall på 56 

deltagare. 

Logistiskt 

regressionstest samt 

multivarierad 

statistik.  

 

II 

Lacey Cannella D.T., 

Lobel M., Glass P., 

Lokshina I., Graham 

J.E. 2007. USA.  

 

Factors Associated 

With Depressed 

Mood in Chronic 

Pain Patients: The 

Role of 

Intrapersonal 

Coping Resources. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Instrumenten The center 

for Epidemiological 

Studies Depression Scale 

(CES-D), Pain Severity 

and Interference subscale 

of the West Haven-Yale 

Multidimensional Pain 

Inventory (MPI), Life 

Orientation test samt 

Rosenberg Self-Esteem 

Scale användes.    

141 deltagare 

från 22 till 70års 

ålder, 60% var 

kvinnor. 

Bortfall på 22 

deltagare. 

Variansanalys 

(ANOVA), 

Structural Equation 

Modeling (SEM), 

chi 2- test.  

 

I 

Lee G.K., Chan F., 

Berven N.L. 2007. 

Kanada.  

Factors Affecting 

Depression Among 

People With 

Chronic 

Musculoskeletal 

Pain: A Structural 

Equation Model. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. The 

center for Epidemiological 

Studies Depression Scale 

(CES-D), Zung Self-

Rating Depression Scale, 

The Visual Analogue Scale 

(VAS), Medical Outcomes 

Study Pain Severity scale 

(MOS-PS), The MOS 

daily Activities measure 

(MOS-DA), MOS Pain 

Effects measure (MOS-

PE),West Haven-Yale 

Multidimensional Pain 

Inventroy-Interference 

subscale (WHYMPI-I), 

Recent Life Changes 

Questionnaire (RLCQ), 

Coping Strategies 

Questionnaire (CSQ), The 

MOS Family (MOS-F), 

Social Support Index (SSI) 

samt The Preinjury 

Psychpathology Scale 

användes.     

87 män och 84 

kvinnor från 19 

till 67års ålder. 

Deltagarna hade 

haft smärta i 

minst 3 

månader. 

Bortfall på 26 

deltagare. 

T-test, chi 2–test 

samt variations-

koefficiens.  

 

I 



 

Författare. År. 

Land 

Titel  Metod. Design  Undersöknings 

grupp. Bortfall 
Dataanalys  Kvalitets-

gradering 

López-Martínez A. 

E. Esteve-Zarazaga 

R., Ramírez-Maestre 

C. 2008. Spanien.  

Perceived Social 

Support and Coping 

Responses Are 

Independent 

Variables 

Explaining Pain 

Adjustment Among 

Chronic Pain 

Patients. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Instrumenten Duke-UNC 

Functional Social Support 

Questionnaire, Vanderbilt 

Pain Management 

Inventory (VPMI), 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), 

The impairment and 

Functioning Inventory 

(IFI) och 

semistrukturerade 

intervjuer.   

84 kvinnor och 

33 män. 

Medelåldern var 

54 år och de 

hade haft daglig 

eller nästan 

daglig smärta i 1 

till 25 år.  

Structural equation 

modeling (SEM) 

samt Maximum 

likelihood-metoden 

(ML-metoden).  

 

II 

McCracken M.L., 

Eccleston C., Bell L. 

2005. Storbritannien.  

Clinical asessment 

of behavioral 

coping responses: 

preliminary results 

from a brief 

inventory. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Självskattningsformulär 

avseende karaktäristiska 

samt instrumenten Brief 

Pain Coping Inventory 

(BPCI), Pain Anxiety 

Symptoms Scale och 

Chronic Pain Acceptance 

Questionnaire användes.    

200 deltagare 

med 

medelåldern 

44,9 år. 

Deltagarna hade 

lidit av smärta 

mellan 12-576 

månader.  

Pearson´s 

produktmoment-

korrelation t-test. 

 

II 

McCracken M.L., 

Gauntlett-Gilbert J., 

Vowles K.E. 2007. 

Storbritannien.  

The role of 

mindfulness in a 

contextual 

cognitive-

behavioral analysis 

of chronic pain-

related suffering 

and disability.  

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Instrumenten Mindful 

Attention Awareness Scale 

(MAAS), The British 

Columbia-Major 

Depression Inventory (BC-

MDI), Chronic Pain 

Acceptance Questionnaire 

(CPAQ), Pain Anxiety 

Symptoms Scale (PASS-

20) samt Sickness Impact 

Profile (SIP) användes. 

105 deltagare 

Majoriteten av 

deltagarna var 

kvinnor och 

medelåldern var 

46.9 år. 

Medianvärdet 

av 

smärtduration 

var 96,0 

månader. < 10% 

bortfall.    

Korrelations test 

och regressions test.   

 

II 

Ramírez-Maestre C., 

Esteve R., López 

A.E. 2008. Spanien.  

Cognitive appraisal 

and coping in 

chronic pain 

patients.  

Kvantitativ metod med 

jämförande design. 

Instrumenten The 

Cognitive Appraisal 

Inventory for Chronic Pain 

Patients (CAI), the 

Vanderbilt Pain 

Management Inventory 

(VPMI), the McGill Pain 

Questionnaire (MPQ) samt 

the Impairment and 

Functioning Inventory for 

Chronic Pain Patients (IFI) 

användes. 

122 deltagare. 

80 kvinnor och 

42 män som haft 

smärta i minst 

sex månader.  

Structural equation 

modeling (SEM) 

samt Pearsons 

produktmoment-

korrelations-

koefficient.  

 

II 



 

Författare. År. 

Land 

Titel  Metod. Design  Undersöknings 

grupp. Bortfall 
Dataanalys  Kvalitets-

gradering 

Rippentrop A.E., 

Altmaier E.M., Chen 

J.J., Found E.M., 

Keffala V.J. 2005. 

USA. 

The relationship 

between 

religion/spirituality 

and physical health, 

mental health and 

pain in a chronic 

pain population. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. Nio av 

elva domän av 

instrumentet the Brief 

Multidimensional Measure 

of 

Religiousness/Spirituality 

(BMMRS) användes samt 

intrumenten the Physical 

Component Summary 

(PCS), Mental Component 

Summery (MCS), 

förkortad version av The 

McGill Pain Qustionnaire 

(SF-MPQ) samt the 

Interference Scale från the 

Multidimensional Pain 

Inventory (MPI).  

122 deltagare, 

54 kvinnor och 

68 män. Bortfall 

på 13 deltagare. 

Regressions-

analyser och 

korrelations analys.   

 

I 

Risdon A., Eccleston 

C., Crombez G., 

McCracken L. 2003. 

Storbritannien.  

How can we learn 

to live with pain? A 

Q-methodilogical 

analysis of the 

diverse 

understandings of 

acceptance of 

chronic pain. 

Kvalitativ metod med 

explorativ design.   

Q-metodologi användes 

med intrumentet the 80 

item Q set.  

30 deltagare. 

Medelåldern var 

46 år och 

merparten var 

kvinnor.  

Bortfall på tre 

deltagare. 

PQ Metod.    

II 

Sutherland R., 

Morley S. 2007. 

Storbritannien.  

Self-pain 

enmeshment: 

Future possible 

selves, sociotropy, 

autonomy and 

adjustment to 

chronic pain. 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. Visual 

analogue scales (VAS), 

Pain disability index 

(PDI), word fluency test, 

Chronic pain acceptance 

questionnaire (CPAQ), 

Beck depression inventory 

II (BDI-II), Hospital 

anxiety and depression 

scale (HADS), Personal 

style inventory II (PSI-II) 

samt Possible selves 

interview användes.   

82 deltagare, 51 

kvinnor och 31 

män från 18 till 

65års ålder. De 

hade haft smärta 

i mer än 6 

månader.  

Bortfall på 14 

deltagare. 

Variansanalys 

(ANOVA) samt 

regressionsanalys.  

 

I 

Wachholtz A.B., 

Pargament K.I. 2008. 

USA. 

Migraines and 

meditation: does 

spirituality matter? 

Kvantitativ metod med 

explorativ design. 

Dagböcker samt 

instrumenten The Positive 

and Negative Affect Scale, 

The State-Trait Anxiety 

Inventory, The Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression Scale, The 

Migraine Specific Quality 

of Life Scale, The 

Headache Management 

Self-Efficacy Scale, delar 

av The Brief 

Multidimensional Measure 

of 

Religiousness/Spirituality, 

The Spiritual Well Being 

83 deltagare 

varav 75 var 

kvinnor och 8 

var män. 

Medelåldern var 

19,1 år. Bortfall 

på nio deltagare. 

Variansanalys 

(ANOVA) samt 

Least square 

Differences posthoc 

tester.  

 

I 



 

Författare. År. 

Land 

Titel  Metod. Design  Undersöknings 

grupp. Bortfall 
Dataanalys  Kvalitets-

gradering 

Scale samt The Daily 

Spiritual Experiences 

Scale användes.   

  

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Sammanställning av valda källors syfte och resultat.  

Det resultat som redovisas är det resultat som var relevant för förevisad litteraturstudie.  

Författare. År  Syfte  Resultat 

 

Clarke A.K., Iphofen 

R. 2007.  

Syftet var att undersöka 

förmågan/oförmågan att hantera smärta 

genom att granska individers erfarenhet 

av att leva med kronisk smärta 

Positiv livssyn, att visa lite sorg och att sätta upp 

motiverande mål förbättrade möjligheterna att hantera 

långvarig smärta men känslor av hjälplöshet, oro, sorg 

samt skuld och humörsvängningar minskade dessa 

möjligheter. Familjen och copingstrategier spelade en 

stor roll vid hantering av långvarig smärta.  

Dysvik E., Natvig 

G.K., Eikeland O-J., 

LindstrØm T.C. 2004. 

Syftet var att undersöka de faktorer 

som leder till stress hos personer med 

kronisk smärta och att undersöka hur 

smärtintensitet, smärtduration, 

värderingar, depression samt 

självkänsla påverkar coping. 

 

Att vara problemfokuserad förbättrade möjligheten att 

acceptera långvarig smärta men att se smärta som ett 

hot, ha depressiva symtom och/eller låg självkänsla 

försämrade möjligheten att acceptera långvarig smärta. 

Personer med hög självkänsla hade mer sällan 

depressiva symtom och anpassade sig effektivare till 

smärta. 

Evans S., Shipto, 

E.A., Keenan T.R. 

2005. 

Syftet var att jämföra psykologiskt 

hälsotillstånd och coping hos mödrar 

med kronisk smärta med mödrar som 

inte har kronisk smärta.  

Inkomst, ekonomi samt familjesituation påverkade det 

psykiska samt fysiska välbefinnandet hos mödrar med 

kronisk smärta.  

  

Gullacksen A-C., 

Lidbeck J. 2004.  

Syftet var att undersöka kvinnors 

subjektiva upplevelse av kronisk 

smärta. 

Både professionellt stöd och stöd från närstående 

förbättrade möjligheten att hantera kronisk smärta men 

brist på stöd försämrade anpassningen till smärtan.   

Heapy A., Otis J., 

Marcus K.S., 

Frantsve L.M., Janke 

E.A., Shulman M., 

Bellmore M., 

Bellmore W., Kerns 

R.D. 2005. 

Syftet var att undersöka effekten av tre 

olika typer av kognitiv beteendeterapi 

på smärtpatienter samt att undersöka 

om formuläret Pain Stages of Change 

Questionaire och Self-Efficacy kan 

användas för att förutspå följsamhet till 

behandlingsprogrammet och 

beteendeterapins effekt.   

Följsamhet och tilltro till behandling samt självkänsla 

ökade behandlingseffekten samt chansen för 

användandet av effektiv coping.   

Henwood P., Ellis 

A.J. 2004.  

Syftet var att utforska erfarenheter av 

kronisk neurogen smärta hos patienter 

med ryggmärgsskada med hänseende 

på psykologiska, emotionella, fysiska, 

praktiska, och spirituella områden samt 

miljö och information och att 

identifiera effektiva samt ineffektiva 

copingstrategier.  

Mental samt fysisk energi, spirituell tro, goda 

familjerelationer, självkänsla, humor, rationellt 

tänkande och autonomi främjade hantering av 

långvarig smärta. Känsla av hjälplöshet försämrade 

möjligheten att hantera långvarig smärta. Långvarig 

smärta orsakade misstro till medicinsk vetenskap, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och 

depressiva symtom.  

Jones A.C., Kwoh K., 

Groeneveld P.W., 

Mor M., Geng M., 

Ibrahim S.A. 2008.  

Syftet var att undersöka sambandet 

mellan patientens ras och 

copingstrategi vid smärta. 

Hög utbildningsnivå, god ekonomi, god mental hälsa, 

tro och böner förbättrade möjligheten att hantera 

kronisk smärta.  

Lacey Cannella D.T., 

Lobel M., Glass P., 

Lokshina I., Graham 

J.E. 2007. 

Syftet var att utforska hur kronisk 

smärta kan leda till depression och att 

utreda hur personliga resurser som hög 

självkänsla och optimism påverkar 

denna process. 

Få positiva copingresurser samt hög smärtintensitet 

ökade risken för depressiva symtom vilket i sin tur 

ledde till att smärtan påverkade livet i större 

utsträckning.  

Lee G.K., Chan F., 

Berven N.L. 2007. 

Syftet var att finna och testa en modell 

för depression hos individer med 

kronisk muskel- samt skelettsmärta.  

Socialt stöd, stöd från närstående och positivt tänkande 

ledde till effektivare anpassning till långvarig smärta.  



 

Författare. År Syfte Resultat 

López-Martíne, A.E., 

Esteve-Zarazaga R., 

Ramírez-Maestre C. 

2008. 

Syftet var att testa sambandet mellan 

upplevt socialt stöd, coping, 

smärtintensitet, depressiva symtom och 

funktionshinder.  

Tillfredsställelse med socialt stöd hade ett starkt 

samband med färre depressiva symtom samt minskad 

smärtintensitet vilket visade att psykosociala faktorer 

spelade stor roll vid anpassningen till kronisk smärta.  

McCracken M. L., 

Eccleston C., Bell L. 

2005.  

Syftet var att undersöka Brief Pain 

Coping Inventory stabilitet och 

validitet samt relationen mellan 

mätinstrumentets resultat och 

standardmätning av smärta, 

känslomässig påverkan och daglig 

funktion. 

Vilja att uppleva smärta och bibehållen aktivitet 

förbättrade möjligheten till acceptans av smärta. Att 

inte be om hjälp eller inte ta emot hjälp, att undvika 

smärtan, lite aktivitet och att inte komma till insikt med 

smärtan minskade möjligheten för acceptans av 

långvarig smärta.  

McCracken M.L., 

Gauntlett-Gilbert J., 

Vowles K.E. 2007.  

Syftet med studien var att undersöka 

mindfulness i relation till smärta och 

fysiska, emotionella och sociala 

funktioner hos individer med kronisk 

smärta. 

Mindfullness ledde till att individerna inte reagerade på 

den långvariga smärtan och därför mådde de bättre än 

andra individer med långvarig smärta. 

 

Ramírez-Maestre C., 

Esteve R., López A.E. 

2008. 

Syftet var att analysera sambanden 

mellan mental fokusering, 

copingstrategier, smärtintensitet samt 

funktionsnedsättningar. 

Vilja att utmana smärtan ökade möjligheten till 

acceptans av långvarig smärta men fokus på de 

negativa effekter som smärtan hade minskade 

möjligheten till acceptans.   

Rippentrop A.E., 

Altmaier E.M., Chen 

J.J., Found E.M., 

Keffala V.J. 2005.  

Syftet var att undersöka sambandet 

mellan religion/andlighet samt hälsa 

hos personer som lider av kronisk 

smärta.  

Skuldkänslor samt känsla av att vara övergiven eller 

straffad av Gud minskade möjligheten att acceptera 

kronisk smärta.  

  

Risdon A., Eccleston 

C., Crombez G., 

McCracken L. 2003. 

Syftet var att undersöka den förståelse 

som skapas då människor blir insatta i 

innebörden av att acceptera kronisk 

smärta.  

Autonomi och spirituell tro förbättrade möjlighen att 

acceptera långvarig smärta. Individen behövde 

konfrontera smärtan och komma till insikt med den för 

att ta kontroll över den. 

Sutherland R., Morley 

S. 2007. 

Syftet var att upprepa samt utveckla en 

studie om sambandet mellan 

smärtpåverkan, smärta och 

smärtacceptans som gjorts år 2005 

samt att pröva en hypotes om att den 

individuella motivationsgraden att 

acceptera smärta påverkas av 

individens upplevelse hur mycket hon 

påverkas av smärtan.  

Att vara engagerad i smärtacceptans ledde till ökad 

grad av acceptans men ju större de upplevda 

funktionsnedsättningarna på grund av smärtan var 

desto sämre var möjligheterna till acceptans av 

smärtan. Upplevelse av att förväntningar inte infriades 

på grund av smärtan ledde till sämre möjligheter till 

acceptans av smärtan. 

 

 

Wachholtz A.B., 

Pargament K.I. 2008. 

Syftet var att testa hypotesen om att 

spirituell/andlig meditation är mer 

effektiv än trygghetsmeditation eller 

avslappning för individer som lider av 

migrän.  

Andlighet samt religion i förbindelse med meditation 

ledde till ökad övertygelse i sin egen förmåga att 

hantera smärtan och de funktionella begränsningarna 

och ledde även till att patienter fick bättre känsla av 

kontroll över smärtan samt förbättrad emotionell och 

existentiell hälsa. 

 


