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Sammanfattning 

 

Introduktion: Långvarig smärta påverkade personernas fysiska, psykiska och sociala 

tillstånd vilket innebar att personer med långvarig smärta är i stort behov av god omvårdnad. 

Personer med långvarig smärta använde sig av copingstrategier för att hantera 

smärtproblematik. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur personer upplever att 

leva med långvarig smärta och vilka copingstrategier som använts. Metod: Litteraturstudien 

har gjorts med deskriptiv design. Litteraturstudiens resultat baserades på 13 vetenskapliga 

artiklar som har söktes i databasen Cinahl. Huvudresultat: Huvudresultat visade att personer 

med långvarig smärta upplevde både stöd och begränsningar. Detta upplevdes även i mötet 

med vården och i behandlingar. Personer med långvarig smärta hanterade sin smärta med 

känslofokuserad coping, problemfokuserad coping och undvikandestrategier.  

Slutsats: Flera hälso- och sjukvårdspersonal hade brist på kunskap angående 

smärtupplevelsen hos personer med långvarig smärta. Ny forskningskunskap om 

smärtupplevelsen bör tillämpas inom vården. Personer med långvarig smärta utvecklade flera 

och olika copingstrategier för att hantera smärta. Undvikande strategier fick negativa 

konsekvenser i personernas liv. Författarna har inte påträffat information angående 

sjuksköterskans kunskap om copingstrategier därför är vidare forskning önskvärd kring detta 

område.  
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Abstract 

 

Introduction: Chronic pain affects person’s physical, mental and social condition which 

means that persons with chronic pain are in great need of good nursing care. Persons with 

chronic pain use coping strategies to manage the pain. Aim: The aim of this study was to 

describe how persons experience living with chronic pain and which coping strategies were 

used. Method: The literature review study has been carried out with descriptive design. The 

literature review study results were based on 13 scientific articles which were found in the 

database Cinahl. Results: The results show that persons with chronic pain experience both 

support and limitations. These experiences are perceived even in the encounter with the 

nursing staff and at treatments. Persons with chronic pain manage their pain by emotion-

focused coping, problem-focused coping and avoidance stategies. Conclusion: Many health 

care professionals have lack of knowledge concerning the experience of pain in persons with 

chronic pain. New research knowledge about the experience of pain should be applied in 

healthcare. Persons with chronic pain develops several and different coping strategies to 

manage their pain. The uses of avoidance strategies have negative consequences on the 

persons’ lives. The authors have been unable to find information about the nurse's knowledge 

of coping strategies. Therefore further research on this area is required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: experience, chronic pain, copingstrategies 



 
 

Innehållsförteckning 

 

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

1.1 Smärta ............................................................................................................................... 1 

1.2 Typer av smärta ................................................................................................................ 2 

1.3 Indelning av smärta .......................................................................................................... 2 

1.4 Smärtbedömning .............................................................................................................. 3 

1.5 Upplevelse och upplevelse av kronisksjukdom ............................................................... 3 

1.6 Coping .............................................................................................................................. 3 

1.7 Problemformulering ......................................................................................................... 4 

1.8 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.9 Frågeställningar ................................................................................................................ 4 

2. Metod ............................................................................................................ 4 

2.1 Design ............................................................................................................................... 4 

2.2 Databaser och sökord ....................................................................................................... 4 

2.3 Urvalskriterier .................................................................................................................. 5 

2.4 Dataanalys ........................................................................................................................ 6 

2.5 Forskningsetiska överväganden ....................................................................................... 6 

3. Resultat ......................................................................................................... 6 

3.1 Personers upplevelse ........................................................................................................ 7 

3.1.1 Stöd ................................................................................................................................ 7 

3.1.2 Begränsningar ................................................................................................................ 7 

3.1.3 Vårdens bemötande ....................................................................................................... 9 

3.1.4 Behandlingar ................................................................................................................. 9 

3.2 Personers copingstrategier .............................................................................................. 10 

3.2.1 Känslofokuserad coping .............................................................................................. 10 

3.2.2 Problemfokuserad coping ............................................................................................ 12 

3.2.3 Undvikandestrategier .................................................................................................. 12 

3.3 Artiklarnas undersökningsgrupp .................................................................................... 13 

4. Diskussion ................................................................................................... 14 

4.1 Huvudresultat ................................................................................................................. 14 

4.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 15 

4.2.1 Kvalitetsdiskussion av undersökningsgrupp ............................................................... 17 



 
 

4.3 Metoddiskussion ............................................................................................................. 18 

4.4 Allmän diskussion .......................................................................................................... 21 

4.5 Slutsats ........................................................................................................................... 22  

Referenser ...................................................................................................... 23 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Introduktion  

 

Smärta är ett stort problem i samhället och är en av de vanligaste orsakerna till att människor 

söker vård. Ungefär 20 % av befolkning i Europa och Sverige beräknas ha drabbats av svår 

långvarig smärta (SBU 2010).  Enligt Kallenberg (2013) har 10 % av Sverige befolkningen 

drabbats av långvarig smärta, vilket motsvarar ungefär 60 % av alla långtidssjukskrivningar.  

Enligt Werner och Leden (2010)  anses smärta inom äldrevården som ett mycket vanligt 

problem, trots att smärtbehandling finns att tillgå. En undersökning på äldreboende i USA 

med 21500 deltagare som var äldre än 65 år har visat att 50 % av deltagare led av långvarig 

smärta. Flera studier har visat att den fysiska funktionsförmågan, försämras efter 70 års ålder. 

Leadley et al. (2012) har visat i sin studie att det finns en stark koppling mellan stigande ålder 

och förekomst av långvarig smärta hos den europeiska befolkningen. Cornally och McCarthy 

(2011) har beskrivit i sin studie att människor drabbade av långvarig smärta, som var över 75 

år hade mer benägenhet att uttrycka ett behov för medicinsk smärtbehandling .  

 

1.1 Smärta 

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

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (SBU 2010, p. 29). Upplevelse av 

smärta förknippas med emotionella, psykologiska och existentiella aspekter som inte kan 

mätas objektivt och varierar från person till person. Smärta är därför mer en subjektiv 

upplevelse än en objektiv upplevelse (SBU 2010). Smärta ger människan en varningssignal 

om skada eller att något är fel i kroppen. Genom smärta kan en person reagera snabbt för att 

förhoppningsvis reducera eller förhindra allvarlig kroppsskada (Lindström 2011). 

Norman et al. (2010) har i sin studie beskrivit att flera deltagare hade flera funderingar 

relaterat till deras smärta. De funderade över smärtorsaker och smärttyper. Flera deltagare 

funderade på smärtans varaktighet, smärthantering och smärtbehandling. Andra deltagare 

funderade på läkemedels biverkningar och eventuella alternativa behandlingsmetoder. Flera 

deltagare har i studien funderat om hur de kan förmedla sin smärtupplevelse till andra för att 

få dem att uppfatta deras upplevelse. Tul et al. (2011) har visat i sin studie att personer som 

praktiserade yoga för att hantera kronisk smärta blev mer medvetna om hur deras egna 

kognitiva eller beteendemässiga vanor förvärrade smärtan.  
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1.2 Typer av smärta 

Det finns olika typer av smärta, nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, idiopatisk smärta samt 

psykogen smärta (Almås et al. 2011). Enligt Lindström (2011) är en nociceptiv smärta en 

smärta som uppkommer när en vävnad i kroppen skadas eller redan har skadats och som 

sedan följs av en smärtupplevelse. Denna typ av smärta kan även kallas för 

vävnadsskadesmärta. Enligt Almås et al. (2011) uppstår en nocicpetiv smärta vid potentiellt 

skadligt stimuli som hög temperatur eller kraftigt tryck. Neuropatisk smärta uppstår vid skada 

i centrala eller perifera nervsystemet. Perifera neuropatisk smärta uppstår vid skada på perifer 

nerv orsakad av t.ex. strålbehandling, kirurgiska ingrepp eller kroniska inflammatoriska 

sjukdomar. Centrala neuropatisk smärta uppstår när centrala nervsystem skadas orsakad av 

t.ex. stroke, multipelskleros samt trauma i ryggmärg eller hjärna. Med idiopatisk smärta 

menas ett smärtstillstånd där orsaken till smärta inte kan påvisas eller där orsaken är av okänd 

mekanism. Med psykogen smärta menas ett smärtstillstånd som förekommer i samband med 

olika psykiatriska tillstånd (Almås et al. 2011). 

 

1.3 Indelning av smärta 

Smärta kan delas in i akut och kronisk smärta. Akut smärta är ett symtom på en sjukdom eller 

underliggande vävnadsskada snarare än en sjukdom i sig. Det är en signal som varnar en 

person för fara eller behov av att söka hjälp (Almås et al. 2011). 

Akut smärta förekommer i samband med trauma, operativa ingrepp, tumörsjukdom eller vissa 

invärtes medicinska sjukdomar som t.ex. reumatiska sjukdomar. Akut smärta är ett tillfälligt 

tillstånd som försvinner efter att vävnadsskadan har läkt (Werner & Leden 2010). 

En smärta som har varat i mer än tre månader kan betraktas som långvarig. Vid långvarig 

smärta har smärtan blivit huvudproblemet, och anses då som en sjukdom i sig (Almås et al. 

2011). Långvarig smärta medför stora förändringar i personens fysiska, psykiska och sociala 

tillstånd (Almås et al. 2011). I Sverige används inte termen kronisk smärta för att människor 

inte ska tro att tillståndet är obotligt (Werner & Leden 2010, SBU 2006). En allvarlig 

vävnadsskada leder först till akut smärta som i sin tur ofta leder till kronisk smärta (Tracey & 

Bushnell 2009). Orsaken till långvarig smärta kan bero på olika sjukdomar eller skador i 

nerverna eller i centrala och perifera nervsystemet. T.ex. fibromyalgi, whiplashskada, 

fantomsmärta, Crohns sjukdom och artros är olika tillstånd där den långvariga smärtan är 

diffus och saknar en logisk orsak (Almås et al. 2011).  
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1.4 Smärtbedömning 

Werner och Leden (2010) menar att den viktigaste enskilda parametern vid bedömning av 

smärta är patientens självskattade smärtintensitet. Vårdpersonalens skattning av 

smärtintensitet via smärtbeteende är inte i allmänhet pålitligt. En del fall av smärta kan enbart 

tolkas genom att skattning av smärtan sker hos patienten och genom att observera 

smärtbeteende eller smärtrelaterade ändringar i autonoma funktioner som t.ex. puls, blodtryck 

och andning. 

Enligt Almås et al. (2011) är VAS-skalan, NRS-skalan, verbalskalan och ansiktsskalan olika 

typer av instrument för bedömning av smärta. Visuell analog skala (VAS) är troligen det mest 

kända smärtskattningsinstrument för smärta. VAS består av en vertikal eller en horisontell 

linje, där personen med en markör uppger aktuellt smärtintensitet mellan orden ”inte någon 

smärta” och orden ”kraftigt smärtintensitet”. Numerisk rang skala (NRS) är en numerisk skala 

där särbehandling utvärderas genom att be patienten att ange ett nummer för sin smärta 

genom att nämna en siffra mellan ”0” och ”10”. ”0” är ingen smärta och ”10” är värsta 

tänkbara smärta. Skalan har 11 poäng inklusive ”0”. 

VAS-skala och NRS-skala (numerisk rang skala) uppmärksammas som ett endimensionellt 

instrument. Därför kan de inte användas för bedömningen av multidimensionell smärta, utan 

används bäst för att följa akuta smärttillstånd.  

Vid långvarig smärta rekommenderas tillämpning av NRS-skala tillsammans med en 

skattning av smärtans livskvalitetsindikatorer som t.ex. kvalitativa aspekter, påverkan av 

psykosociala variabler och fysiska funktioner (Werner & Leden 2010). 

 

1.5 Upplevelse och upplevelse av kronisksjukdom 

En upplevelse är en erfarenhet, en händelse eller ett äventyr (Malmström et al. 1994). 

Med kronisk sjukdom menas att en sjukdom är långdragen, den kan vara bening eller malign 

(Lindskog 2008). Upplevelse av kronisk sjukdom innebär mycket mer än fysisk lidande, 

bekräftelse av symtom och vårdbehov. Upplevelsen inkluderar en metafor och en mening, 

moraliska värderingar och etiska dilemman, identitets frågor och återuppbyggnad av egot, 

dagliga ansträngningar och ständiga besvär. Livet är nu osäkert. Jaget har blivit sårbart och är 

därmed problematiskt (Albrecht et al. 2009).  

 

1.6 Coping 

Coping definieras som en förmåga att leva med oro, ovisshet och osäkerhet utan att ge upp. 

Coping består av alla strävor eller styrkor som en individ tar i anspråk för att tolerera, hantera 
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eller minska inre och yttre krav. Genom god coping skall en individ kunna bemästra en 

påfrestande situation (Brattberg 2008). 

 

1.7 Problemformulering 

 Smärta är en subjektiv och komplicerad upplevelse. Enligt Kallenberg (2013) lider 10 % av 

Sveriges befolkning av långvarig smärta. Långvarig smärta påverkar personernas fysiska, 

psykiska och sociala tillstånd vilket innebär att personer med långvarig smärta är i stort behov 

av god omvårdnad och gott bemötande. Personer med långvarig smärta använder sig av 

copingstrategier för att hantera smärtproblematik. Därför anser författarna att det är viktigt för 

allmänsjuksköterskan att få mer kunskap om personers upplevelse av att leva med långvarig 

smärta samt deras copingstrategier för att erbjuda god omvårdnad. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer upplever att leva med långvarig smärta 

och vilka copingstrategier som används samt vilken kvalitet artiklarna har utifrån beskrivning 

av undersökningsgrupp. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. Hur upplever personer att leva med långvarig smärta? 

2. Vilka copingstrategier används av personer med långvarig smärta?  

3. Hur väl beskrivs undersökningsgruppen i artiklarna? 

 
2. Metod 
 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design med induktiv ansats (Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Artiklarna har sökts i databasen Cinahl med stöd av Forsberg och Wengström (2008). 

Sökorden som använts har varit ”chronic pain”, ”patient experience”, ” personal experience”, 

”copingstrategies”. Sökorden har kombinerats i olika konstellationer. I början söktes varje 

sökord för sig. Sedan har sökorden kombinerats för att minimera antal träffar. Sökorden 

”chronic pain” hittades som Mesh-term (National Library of Medicine 2012). De andra 

sökorden hittades inte bland Mesh-termerna, därför har fritextsökning använts för att hitta 
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relevanta artiklar till studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström 2008). I 

tabell 1 redovisas databas, söktermer, antal träffar och valda källor. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

 

2.3 Urvalskriterier  

Artiklarna är skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2005 och 2012. Urvalskriterier 

för artiklarna har varit ”Referens available”, ”Abstract available”, ”English”, ”Peer Review” 

och ”Humans”. Författarna har använt sig av artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Författarna har exkluderat artiklarna som innehöll personer som var yngre än 18 år 

(Polit & Beck 2012, Forsberg & Wengström 2008). Urvalsmetod har uppdelats i fyra steg. I 

första steget har författarna läst 147 artiklars titlar och valt 46 artiklar som svarade på studiens 

syfte och frågeställningar. I andra steget har författarna läst abstrakt för de 46 artiklarna och 

av dessa valdes 25 som svarade på studiens syfte och frågeställningar. I tredje steget har 

författarna läst metoddelen till 25 artiklar och av dessa valdes 24 artiklar. I fjärde steget har 

författarna läst de 24 artiklarnas resultat och valt 13 artiklar som svarade mot studiens syfte 

och frågeställningar. Studien bygger således på resultatet av 13 artiklar. 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor  

 

Cinahl “Chronic pain” 

[Mesh] 

1312  

Cinahl coping strategies 940  

Cinahl “Chronic pain” 

[Mesh] AND patient 

experience NOT 

cancer OR malign 

82 9 

Cinahl “Chronic pain” 

[Mesh] AND 

personal experience 

NOT cancer OR 

malign 

21 2 

Cinahl “Chronic pain” 

[Mesh] AND coping 

strategies NOT 

cancer OR malign 

44 2 

Totalt   13 
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2.4 Dataanalys 

De 13 artiklarnas resultat har noggrant lästs igenom ett flertal gånger av båda författarna.  

Efter genomläsningen fann författarna återkommande meningar och utsagor som svarade mot 

studiens syfte och frågeställningar. Utifrån detta skapades subkategorier och kategorier. Se 

figur1. Författarna använder sig av induktiv ansats för att bearbeta information om 

copingstrategier (Forsberg & Wengström 2008). Vid frågeställning två har Brattbergs (2008) 

indelning i copingstrategier använts som utgångspunkt. Se bilaga 1, Tabell 2. Artiklarnas 

undersökningsgrupp har sedan granskats med hjälp av checklistor för kvalitativa och 

kvantitativa studier (Forsberg & Wengström 2008). Se bilaga 2, Tabell 3.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

De valda artiklarna har varit godkända av etisk kommitté eller har tagit hänsyn till etiska 

aspekter i sina studier. Artiklarna som behandlades har presenterats objektivt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström 2008).   

 

 

3. Resultat 

 

Litteraturstudien bygger på resultatet av 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet för frågeställning 

ett och två presenteras i löpande text under två kategorier och sju subkategorier samt i figur 1. 

Se figur 1. Artiklarnas syfte och resultat presenteras i tabell 4. Se bilaga 3, Tabell 4. Resultatet 

för frågeställning tre presenteras i löpande text under kvalitetsgranskning av 

undersökningsgruppen samt i tabell 3. Se bilaga 2, Tabell 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktlig presentation av resultatets kategorier och subkategorier. 

 

Personers upplevelser 
 Stöd 

 Begränsningar 

 Vårdens bemötande 

 Behandlingar 

Personers 

copingstrategier 
 Känslofokuserad 

coping 

 Problemfokuserad 

coping 

 Undvikandestrategier  
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3.1 Personers upplevelse  

Upplevelse hos personer med långvarig smärta presenteras under fyra subkategorierna stöd, 

begränsningar, vårdens bemötande och behandlingar.  

 

3.1.1 Stöd  

West et al.(2012) har i en kvalitativ studie undersökt upplevelser av anpassning hos personer 

med långvarig smärta. Forskarnas resultat har visat att personerna som deltog i studien 

uppgav att de upplevde att familj och vänner var den viktigaste källan för stöd och hjälp. 

Detta gav deltagarna i studien styrka och mening med livet. Även De Souza och Frank (2011) 

har kommit fram till ett liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt upplevelsen 

hos personer med smärta och de konsekvenser som drabbar det sociala familjelivet samt 

sociala livet på arbetet. Undersökningen har visat att flera deltagare upplevde att de fick 

mycket stöd från familj och vänner.  

Glavare et al.(2012) har i en kvalitativ studie undersökt hur patienter med långvarig 

muskuloskeletal smärta upplever sin återgång till arbetsplatsen. Deltagarna fick genomgå ett 

smärtrehabiliteringsprogram. Forskarnas resultat har visat att deltagarna som återvände till 

arbetet upplevde positiva känslor inför framtiden som självkänsla, glädje, tacksamhet och 

stolthet. Deltagarna i studien har upplevt att de hade lättare att acceptera smärtan och 

kroppens begränsningar i sin vardag. Arbetet har gett deltagarna känslan av att vara behövda 

vilket medförde att de upplevde hinder i livet som en utmaning. Deltagarna i studien har 

beskrivit även att en anställning ökade deras självförtroende vilket möjliggjorde att relation 

med familj och vänner återskapades. Däremot har Persson et al. (2011) visat motsägande 

resultat i en kvalitativ studie som har undersökt hur personer med kronisk smärta upplever 

deras dagliga sysselsättningar. Forskarnas resultat har visat att några deltagare ansåg att 

arbetslösthet ledde till ökat värde av självständighet och självstyre då de hade anpassat sig till 

en långsammare livstakt.  

 

3.1.2 Begränsningar 

Crowe et al.(2010) har i en kvalitativ studie undersökt personers upplevelser av påverkan av 

kronisk ländryggssmärta. Undersökningen har visat att upplevelsen av smärtan tvingade 

personerna att ge upp jobb och karriär. Glavare et al.(2012)  har visat att några personer som 

inte hade arbete dominerades av negativa känslor som ångest, osäkerhet, rädsla och 

besvikelse. Känslan av ensamhet har gett dem en känsla av utanförskap. Deltagarna i studien 

har upplevt också minskad självkänsla, passivitet, mindre hopp och svårighet att ta emot 
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hjälp. Även Persson et al. (2011) har visat att några personer i studien har upplevt att 

arbetslösthet på grund av smärta orsakade en känsla av ensamhet och förlust av sociala 

kontakter med arbetskollegorna.  

 Hensing et al. (2007) har i en kvalitativ studie undersökt upplevelser av olika typer av 

dilemma i vardagen hos personer med neuropatisk smärta. Forskarnas resultat har visat att 

personerna i studien upplevde sömnsvårigheter, trötthet och överkänslighet mot yttre 

stimulans som lätt beröring, värme och kyla. De har också upplevt svårigheter med 

hushållsarbete, fysiska aktiviteter och personlig hygien. Även Löfgren och Norrbrink (2012) 

har kommit fram till liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt upplevelser hos 

personer med neuropatisk smärta. Undersökningen har visat att personer med långvarig 

smärta upplevde trötthet och utmattning. Persson et al. (2011) har visat att några deltagare 

upplevde olika kroppsliga förändringar på grund av smärta som begränsningar i kroppens 

stryka, rörlighet och uthållighet. Begränsningarna har gett deltagarna känslan av att vara 

långsammare och prestera mindre i de dagliga aktiviteterna. Även Afrell et al.(2007) har 

kommit fram till liknande resultat i en kvalitativ studie som har beskrivit hur personer med 

långvarig muskuloskeletal smärta förhåller sig till sin värkande kropp. Även Crowe et 

al.(2010) har visat att personerna i studien inte kunde förutsäga vilken kroppsrörelse som 

innebar upplevelse av ökad smärta som ledde till fysiska begränsningar. 

Allcock et al.(2007) har i en kvalitativ studie undersökt personers smärtupplevelser och 

känslor av långvarig smärta när de remitteras till smärtkliniken. Undersökningen har visat att 

samtliga deltagare i studien upplevde ångest, irritabilitet, fruktan, skam, frustation och 

förtvivlan vilket ledde till pessimism och depression. Flertal deltagare har uttryckt en känsla 

av rädsla för att aldrig bli smärtfria. Andra deltagare i studien berättade om sömnbrist, 

hjälplöshet och oförmåga att hantera smärta i det dagliga livet. Även Hensing et al. (2007) har 

visat liknande resultat då personerna upplevde värdelöshet, sorg, nedstämdhet, ilska, rädsla, 

nervositet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Även Crowe et al.(2010) har visat att 

personerna i studien upplevde frustation, oro och en förändrad självbild. Även Afrell et 

al.(2007) har visat att personerna upplevde svängningar mellan att acceptera och förneka den 

nya situationen. Deltagarna i studien har upplevt att den enda vägen var att acceptera smärtan 

vilket i sin tur gav dem en känsla av att kroppen är en fiende och att livet är orättvist. 

Osäkerhetskänsla som fanns i det dagliga livet kom som en följd av att deltagarna hade 

förlorat kontrollen över sin kropp. 
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3.1.3 Vårdens bemötande 

Slade et al.(2009) har i en kvalitativ studie undersökt personers upplevelse av 

träningsprogram för icke-specifik kronisk ländryggssmärta. Undersökningen har visat att 

deltagarna fick positiva terapeutiska upplevelser när de fick effektiv undervisning av 

vårdpersonalen. Deltagarnas möjlighet att kontakta vårdgivare när det behövdes har upplevts 

som positivt. Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att några deltagare i studien upplevde 

goda och respektfulla relationer när hälso- och sjukvårdspersonal visade förståelse och tro på 

deltagarnas smärtproblematik. Hansson et al.(2011) har dock visat motsägande resultat i en 

kvalitativ studie. Studien har undersökt hur personer med kronisk smärta upplevt mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Forskarnas resultat har visat att flertal deltagare upplevde sig 

förbisedda eller ignorerade när sjuksköterskan inte följde upp smärtbehandlingen. Personerna 

i studien fick inte hellre frågan om sin smärtupplevelse. När personalen inte utvärderade 

personens smärtupplevelse med hjälp av en visuell analog skala (VAS) kände sig personerna 

förbisedda. Flertal deltagare har upplevt sig kränkta eller mindre värda när vårdpersonalen 

bemötte dem med arrogans eller ifrågasatte deras smärtproblematik. En av deltagarna i 

studien har känt sig inte sedd och inte trodd på när vårdpersonalen genom sitt oprofessionella 

kroppsspråk visade minskat intresse för smärtproblematiken hos personen. Även Slade et 

al.(2009) har visat att flertal deltagare kände sig bortglömda när vårdpersonalen visade brist 

på följsamhet av smärtbehandlingen. Flertal deltagare har upplevt att deras smärtproblematik 

inte togs på allvar. Även Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att flertal deltagare i studien 

upplevde brist på intresse från vårdpersonal när de ifrågasatte deras smärtupplevelser och när 

de inte fick andra behandlingsalternativ utöver smärtstillande läkemedel. Även Allcock et 

al.(2007) har visat att flertal deltagare som inte erhållit diagnos relaterad till deras 

smärtproblematik upplevde mindre förtroende för vårdpersonal samt gav dem känslan av att 

personalen inte trodde på deras smärta. 

 

3.1.4 Behandlingar 

Löfgren och Norrbrink (2012) har kommit fram till att massage och akupunktur gav 

upplevelse av smärtlindring och avslappning. Personerna i studien har upplevt att värme gav 

effektiv smärtlindring, ökat välbefinnande och bättre avkoppling. Dessutom beskrev studien 

att fysisk aktivitet har gett bra smärtlindring. Även Allcock et al.(2007) har visat att flertal 

deltagare upplevde att daglig fysisk aktivitet var betydelsefullt för att minska smärta och 

förbättra livskvalitet.   
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Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att deltagarna i studien upplevde oönskade fysiska och 

psykiska biverkningar vid intag av läkemedel. Många deltagare har fått olika upplevelser av 

den farmakologiska behandlingen som hallucinationer, känslan av drogpåverkan eller 

personlighetsförändring. Den farmakologiska behandlingen har påverkat deltagarna 

ekonomiskt och socialt på ett påtagligt sätt. Deltagarna har beskrivit en rädsla för att fortsätta 

och avslutade därför behandlingen på eget initiativ. Allcock et al.(2007) har visat att en del 

deltagare tror att intag av smärtstillande läkemedel var en bekräftelse på att orsaken till smärta 

inte gick att bota. 

”When 3-4 months had gone, then it wasn’t only the aches that sailed out the window, reality 

went with them” (Löfgren & Norrbrink 2012, p. 2143). 

 

3.2 Personers copingstrategier  

Personers copingstrategier presenteras under tre subkategorierna känslofokuserad coping, 

problemfokuserad coping och undvikandestrategier.   

 

3.2.1 Känslofokuserad coping 

West et al.(2012) har i en kvalitativ studie undersökt upplevelser av anpassning hos personer 

med långvarig smärta. Forskarnas resultat visade att flertal deltagare beskrev att det var viktig 

att bli stark, utveckla en positiv inställning och fokusera på de saker som fortfarande kan 

utföras istället för att bara ge efter för smärta. Dessutom har deltagarna fokuserat på att tänka 

positivt i livet genom att inse att situationen kan bli värre när de tänker negativt. Även 

Hensing et al. (2007) har visat liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt 

upplevelser av olika typer av dilemma i vardagen hos personer med neuropatisk smärta. 

Undersökningen har visat att personerna i studien försökte hantera smärta genom att tänka 

positivt och använda sig av kognitiva strategier för att distrahera smärta. Även Löfgren och 

Norrbrink (2012) har visat liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt 

upplevelser hos personer med neuropatisk smärta. Forskarnas resultat har visat att personerna 

i studien ändrade fokus för att kunna distrahera smärta. Även Persson et al. (2011) har visat 

detta i en kvalitativ studie. Studien har undersökt hur personer med kronisk smärta upplever 

sina dagliga sysselsättningar. Undersökningen har visat att några personer använde sig av 

dagdrömmar för att distrahera sig från smärta vilket ledde till att öka välbefinnande och hitta 

mening med livet. 

Slade et al.(2009) har i en kvalitativ studie undersökt personers upplevelse av 

träningsprogram för icke-specifik kronisk ländryggssmärta. Forskarnas resultat har visat att 
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personerna har lärt sig att lyssna på kroppens reaktion på smärta vid dagliga aktiviteter. 

Personerna berättade om att de hade förbättrat förmågan att känna kroppens tolerans till 

smärta. Även Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att flertal deltagare i studien beskrev att 

lyssna på kroppen var ett väsentligt copingverktyg för att hantera smärta. Även Afrell et 

al.(2007) har visat liknande resultat i en beskrivande kvalitativ studie som beskrivit hur 

personer med långvarig muskuloskeletal smärta förhåller sig till sin värkande kropp. 

Undersökningen har visat att flertal deltagare berättade om att lyssna på kroppens 

smärtsignaler hade blivit en naturlig del av vardagen. Även Crowe et al.(2010) har visat 

liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt personers upplevelser av påverkan 

av kronisk ländryggssmärta. Undersökningen har visat att deltagarna i studien lyssnade till 

kroppens smärtsignaler vilket ledde till att balansera dagliga aktiviteter och hantera smärta.  

Persson et al. (2011) har visat att flertal deltagare var nöjda och accepterade den nya 

livssituationen. Detta ledde till att de uppskattade livet trots sina motgångar, anpassade sin 

egen förmåga, accepterade dagen som den är och uppskattade små och vardagliga saker i 

livet. Även Afrell et al.(2007) har visat att personerna i studien lärde sig att vara realistiska 

och acceptera förändringar i livet på grund av smärta vilket medförde ett rikare liv. Även 

West et al.(2012) har visat att några deltagare beskrev att smärta är oundviklig och att det är 

viktigt att acceptera och vänja sig vid smärta. De har berättat om att smärtan inte kommer att 

försvinna därför var det meningslöst att fortsätta klaga över smärtan. Även Glavare et 

al.(2012) har visat liknande resultat i en kvalitativ studie. Studien har undersökt hur patienter 

med långvarig muskulo- skeletal smärta upplever sin återgång till arbetsplatsen. Deltagarna 

fick genomgå ett smärt- rehabiliteringsprogram. Undersökningen har visat att flertal deltagare 

accepterade smärta som en del av sitt liv. Detta har medfört att de tog hand om sig själv 

genom att lyssna på och vårda sina kroppar, sätta gränser och tänka positivt. Även Persson et 

al. (2011) har visat att flertal deltagare i studien visade tacksamhet till livet trots deras 

begränsningar orsakade av smärta. Andra deltagare har anpassat sig till det nya livet genom 

att inte ha för stora förväntningar.  

West et al.(2012) har visat att flertal deltagare beskrev att det var viktigt att hoppas på det 

bästa i framtiden för att hantera smärta. Även Afrell et al.(2007) har visat att flertal personer 

upplevde hopp om att tillfriskna någon gång i framtiden vilket gav dem styrkan att fortsätta 

leva. Även Phillips et al. (2012) har visat liknande resultat i en kvantitativ studie som har 

undersökt smärtcoping hos sårade arbetare. Undersökningen har visat att flera deltagare som 

led av depression orsakad av smärta använde sig av bön och hopp för att hantera smärta.  
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Viggers och Caltabiano (2012) har i en kvantitativ studie undersökt effekten av 

återhämtningsförmåga och copingstrategier på den psykologiska funktionen hos personer med 

kronisk smärta. Undersökningen har visat att flertal deltagare som lider av depression och 

ångest orsakade av långvarig smärta använder sig av överbetoning av smärtupplevelse för att 

hantera smärta. Även Phillips et al. (2012) har visat att flera deltagare i studien med 

depression orsakad av långvarigsmärta överbetonade sina smärtupplevelser för att hantera 

smärta. Däremot har andra deltagare utan depression använder sig av att ignorera smärtan som 

en copingstrategi. Afrell et al.(2007) har visat att flertalet deltagare trodde på sin egen 

förmåga att hantera oförutsägbarhet av smärtan. Deltagare beskrev även att de trodde på att 

kroppen kommer att anpassa sig till smärtan. 

 

3.2.2 Problemfokuserad coping 

Persson et al. (2011) har visat att personerna i studien planerade om sina dagliga aktiviteter 

och försökte byta till andra yrken som krävde mindre fysisk stryka. Detta har medfört att 

upprätthålla välbefinnande i det dagliga livet. Andra deltagare har planerat om sina dagliga 

aktiviteter och minskade på fysiskt krävande arbeten för att få en lugnare vardag. Flertalet 

deltagare har berättat om att de utförde dagliga aktiviteter med långsammare takt för att 

hantera smärta.  Även Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att deltagarna i studien beskrev 

att de respekterade kroppens begränsningar genom att undvika stress och finna balans mellan 

vila och aktivitet. Däremot har Persson et al. (2011) visat att flertalet deltagare var beredda att 

riskera ökad smärta när de sysselsatte sig med aktiviteter som upplevdes som intressanta eller 

värdefulla för dem. 

Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att personerna i studien sysselsatte sig med andra 

aktiviteter för att kunna distrahera smärta. Även
 
Allcock et al.(2007) har kommit fram till 

liknande resultat i en kvalitativ studie som har undersökt personers smärtupplevelser och 

känslor av långvarig smärta när de remitteras till smärtklinik. Undersökningen kom fram till 

att flertalet personer upplevde att arbetet var en viktig copingstrategi för att kunna distrahera 

smärta. Crowe et al.(2010) har visat att smärtans oförutsägbarhet gjorde personerna i studien 

extra uppmärksamma på och försiktiga vid alla kroppsliga rörelser för att förhindra ökad 

smärta.  

 

3.2.3 Undvikandestrategier 

Löfgren och Norrbrink (2012) har visat att flertal deltagare försökte att vila eller sova när 

deras aktiva copingstrategier inte gav någon effekt. Även Glavare et al. (2012) har visat 
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liknande resultat där flertalet deltagare i studien hanterade smärta genom att stanna hemma 

och undvika sociala relationer. Däremot har också deltagare beskrivit att de förnekade sina 

egna behov och var ibland tvungna att använda olämpliga arbetsställningar för att kunna 

behålla arbetet. Deltagarna i studien vägrade även att ta emot hjälp, för att inte visa sin 

oförmåga.  

 

3.3 Artiklarnas undersökningsgrupp  

Kvalitetsgranskning av undersökningsgruppen redovisas i löpande text samt i bilaga 2, Tabell 

3. Se bilaga 2, Tabell 3. 

 

Litteraturstudien bygger på tretton studier där elva har kvalitativ ansats (Löfgren & Norrbrink 

2012, Glavare et al.2012, West et al. 2012, De Souza och Frank 2011, Crowe et al. 2010, 

Slade et al. 2009, Allcock et al. 2007, Afrell et al. 2007, Persson et al. 2011, Hensing et al. 

2007, Hansson et al. 2011) och två har kvantitativ ansats (Phillips et al. 2012, Viggers & 

Caltabiano 2012). 

Samtliga studier förutom två (Allcock et al. 2007, Afrell et al.2007) har inte tydligt beskrivet 

var deltagarna kontaktades. Två (Allcock et al. 2007, Afrell et al.2007) av tretton studier har 

beskrivit att deltagarna kontaktades med skriftlig inbjudan och två studier (Glavare et al. 

2012, Hensing et al. 2007) kontaktades per telefon. Övriga studier har inte tydligt beskrivit 

hur deltagarna kontaktades. Ingen av de valda 13 studierna har på ett tydligt sätt beskrivit när 

deltagarna kontaktades.  

Antal deltagare i samtliga studier var 795 personer med långvarig smärta av vilka 367 var 

kvinnor och 428 män. Åldrarna varierade mellan som lägst 18 år (Slade et al. 2009, Phillips et 

al. 2012, Viggers & Caltabiano 2012) och som högst 80 (Crowe et al.2010, Hensing et al. 

2007).  

De 13 studierna utfördes i fem olika länder. Sex studier utfördes i Sverige (Löfgren & 

Norrbrink 2012, Glavare et al.2012, Hansson et al. 2011, Afrell et al. 2007, Persson et al. 

2011, Hensing et al. 2007). Tre studier utfördes i Australien (West et al. 2012, Slade et al. 

2009, Viggers & Caltabiano 2012) och två i Storbritannien (De Souza & Frank 2011, Allcock 

et al.2007). En studie utfördes i Nya Zeeland (Crowe et al. 2010) och en i Kanada (Phillips et 

al. 2012). 

Tio studier har utförligt beskrivit socialt status och demografisk bakgrund (Löfgren & 

Norrbrink 2012, Glavare et al.2012, De Souza och Frank 2011, Allcock et al. 2007, Afrell et 

al. 2007, Persson et al. 2011, Hensing et al. 2007, Hansson et al. 2011, Phillips et al. 2012, 
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Viggers & Caltabiano 2012). I resterande tre studier (Crowe et al.2010, Slade et al.2009, 

West et al. 2012) har detta inte beskrivit.  

Tio studier använder sig av strategiskt urval för att välja ut deltagarna till sina studier. 

(Löfgren & Norrbrink 2012, Glavare et al.2012, West et al. 2012, De Souza och Frank 2011, 

Crowe et al. 2010, Slade et al. 2009, Allcock et al. 2007, Afrell et al. 2007, Persson et al. 

2011, Hensing et al. 2007). En studie hade nätverksurvalsmetod (Hansson et al. 2011) och två 

studier hade icke- slumpmässigt urval (Phillips et al. 2012, Viggers & Caltabiano (2012).   

Fyra studier hade tydligt redovisat inklusions- och exklusionskriterierna (Löfgren & 

Norrbrink 2012, Slade et al. 2009, Afrell et al. 2007, Hensing et al. 2007. Fyra studier hade 

inte redovisat varken inklusions- eller exklusionskriterier (De Souza & Frank 2011, Allcock et 

al. 2007, Persson et al. 2011, Phillips et al. 2012). Övriga fem studier hade redovisat enbart 

inklusionskriterier (Glavare et al. 2012, West et al.2012, Crowe et al. 2010, Hansson et al. 

2011, Viggers & Caltabiano 2012). 

I tolv (Löfgren och Norrbrink 2012, Glavare et al. 2012, West et al. 2012, Hansson et al. 

2011, Crowe et al. 2010, Slade et al. 2009, Allcock et al. 2007, Afrell et al.2007, Persson et 

al. 2011, Hensing et al. 2007, Phillips et al. 2012, Viggers & Caltabiano 2012) av tretton 

studier har inte något bortfall beskrivits, endast i en studie (De Souza & Frank 2011) beskrev 

ett bortfall på en deltagare.  

 

4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudien har visat att familj, vänner och arbete gav stöd och positiva upplevelser hos 

personer med långvarig smärta. Flera personer upplevde fysiska, psykiska och sociala 

begränsningar som trötthet, ångest och förlust av sociala kontakter. Litteraturstudien har visat 

att flertalet personer bemöttes med förståelse från vårdpersonalen. Medan andra personer i 

studierna upplevde ett negativt bemötande när vårdpersonalen ifrågasatte deras 

smärtupplevelse. Läkemedelsbehandling gav negativa upplevelser som hallucinationer och 

personlighetsförändringar. Däremot har alternativa behandlingsmetoder som massage och 

värme gett positiva upplevelser och effektiv smärtlindring.  

Genom känslofokuserad coping kunde flera personer acceptera smärta, tänka positivt och 

lyssna på kroppens smärtsignaler. Flertalet personer använde sig av problemfokuserad coping 

genom att bland annat planera om sina dagliga aktiviteter vilket medförde minskad smärta. 
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Vissa personer vägrade att ta emot hjälp och undvek sociala relationer som en typ av 

undvikandestrategier. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta upplevde stöd och hjälp 

från familj och vänner (West et al. 2012, De Souza & Frank 2011). Liknande resultat har 

Keponen och Kielhofner (2006) visat i sin studie. Forskarnas resultat visade att flertalet 

deltagare upplevde stöd när familjen uppmuntrade dem att inte ge upp när de misslyckades. 

Även Closs et al. (2009) har visat i sitt resultat att flera deltagare upplevde stöd från familj 

och vänner trots att de förlorade flera relationer i sin omgivning på grund av smärta. 

Författarna till litteraturstudien menar att familj och vänner är en viktig källa för stöd och 

uppmuntran till personer med långvarig smärta. 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarigsmärta upplevde kroppsliga 

begränsningar orsakade av smärta som trötthet, överkänslighet och svårigheter med dagliga 

fysiska aktiviteter (Hensing et al. 2007). Liknande resultat har Müllersdorf et al. (2011) visat i 

sin studie. Forskarnas resultat har visat att flera deltagare i studien upplevde svårigheter med 

fysisk aktivitet orsakade av smärta. Även SBU (2006) har visat att långvarig smärta leder ofta 

till sömnsvårighet och nedsatt fysisk förmåga. Författarna till litteraturstudien menar att 

långvarig smärta kan medföra fysiska begränsningar och svårigheter. 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta upplevde emotionella 

begränsningar som rädsla, frustation, irritabilitet, skam, fruktan och koncentrationssvårigheter 

(Allcock et al. 2007, Hensing et al. 2007). Liknande resultat har Müllersdorf et al. (2011) 

visat i sin studie. Forskarnas resultat har visat att flera deltagare i studien beskrev att långvarig 

smärta medförde emotionella påverkningar som depression, ångest, meningslösthet, vrede och 

förvirring. Även Aegler och Satink (2009) har visat i sitt resultat att flertalet deltagare 

upplevde frustation och koncentrationssvårigheter orsakade av smärta. Författarna till 

litteraturstudien menar att långvarig smärta kan leda till negativa emotionella upplevelser. 

Enligt SBU (2006) ledde långvarig smärta till psykologiska och sociala konsekvenser för 

personerna. Rapporten visade att personer med långvarig smärta pendlade mellan hopp och 

uppgivenhet samt att de har förlorat sin mänskliga värdighet. Författarna till litteraturstudien 

menar att långvarig smärta kan leda till att de drabbade personerna förlorar sin mänskliga 

värdighet. 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta upplevde negativt 

bemötande från vårdpersonal. Dessa personer upplevde att de var bortglömda, inte trodda, 
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förbisedda och ignorerade. Upplevelsen av att inte bli trodd dök upp när vårdpersonalen 

ifrågasatte personernas smärtproblematik då de bemöttes med arrogans (Allcock et al. 2007, 

Hansson et al. 2011, Löfgren & Norrbrink 2012, Slade et al.2009). Enligt Almås et al. (2011) 

uppnås målet med vården när patienten inte plågas av negativa känslor och tankar som 

depression, oro, ångest eller skuldkänslor. Att inte bli trodd orsakar mer ont än vad själva 

smärtan gör. Författarna till litteraturstudien menar att vårdpersonalens negativa bemötande 

ökar patienternas lidande. Enligt Eide och Eide (2009) ska vårdpersonalen bemöta alla 

patienter med respekt, omsorg och empati. Vårdgivaren ska lägga sina egna fördomar åt sidan 

vilket kan leda till ett rättvist möte. Författarna till litteraturstudien menar att vårdpersonalens 

negativa bemötande påverkar även patienten negativt. Enligt Edberg och Wijk (2009) 

betraktas smärta som en subjektiv och unik upplevelse som kan variera från individ till 

individ. När sjuksköterskan ifrågasätter personens smärtupplevelse visar han/hon tecken på 

kunskapsbrist. En god vård betyder att ge ett gott bemötande som visar på en förståelse av 

personens upplevelser. Författarna till litteraturstudien menar att när vårdpersonalen 

ifrågasätter personernas smärtupplevelser visar de tecken på kunskapsbrist. Enligt Hälso- och 

sjukvård lagen (SFS1982:763) (HSL) ska hälso- och sjukvårdspersonal visa respekt till alla 

människor och behandla alla lika. Författarna till litteraturstudien menar att när 

vårdpersonalen ifrågasätter personens smärtupplevelse följer de inte HSL. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) ska hälso- och sjukvårdspersonal ge professionell och 

omsorgsfull vård samt visa omtanke och respekt för patienter. Författarna till litteraturstudie 

menar att när vårdpersonal visar negativt bemötande följer de inte PSL. Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007) har sjuksköterskan ansvar för att skapa en hälsofrämjande miljö 

samt att ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tillvaratar personernas tro, 

vanor och värderingar. Dessutom har sjuksköterskan ansvar att främja åtgärderna som tar 

hänsyn till svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Författarna till litteraturstudien 

menar att vårdpersonalens negativa bemötande inte följer ICN:s etiska kod. 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta kan drabbas av 

hallucinationer, personlighetsförändringar eller känslan av drogpåverkan som biverkningar 

vid läkemedelsbehandling. Dessa biverkningar medförde ekonomiska och sociala 

konsekvenser samt en rädsla vid läkemedelsintag (Löfgren & Norrbrink 2012). Även 

Müllersdorf et al. (2011) har visat i sitt resultat att flertal deltagare i studien visade rädsla 

inför läkemedelsintag på grund av dessa biverkningar. Författarna till litteraturstudien menar 

att läkemedelsbiverkningar leder till att flertalet personer med långvarig smärta upplever 

rädsla vid läkemedelsintag. 



17 
 

Litteraturstudiens resultat har även visat att personer med långvarigsmärta använder sig av 

hopp för att hantera smärta. Med hopp menas att bli frisk någon gång i framtiden (Afrell et al. 

2007). Även Müllersdorf et al. (2011) har visat liknande resultat i sin studie. Forskarnas 

resultat visade att flera deltagare i studien upplevde hopp om att någon gång bli smärtfri. 

Även Kristoffersen et al. (2005) har beskrivit att hopp är en viktig egenskap för varje 

människa för att kunna uppleva livet som meningsfullt och gott. Hoppet är viktigt för 

människor med allvarlig eller kronisk sjukdom eftersom det ger dem en anledning att leva. 

Författarna till litteraturstudien menar att hopp ger en anledning att leva och en mening med 

livet.  

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta planerade om sina 

dagliga aktiviteter vilket medförde en lugnare vardag för att på så sätt kunna hantera sin 

smärta och öka välbefinnandet (Persson et al. 2011). Liknande resultat har (Keponen & 

Kielhofner 2006, Aegler & Satink 2009) visat i sina studier. Forskarnas resultat har visat att 

flera deltagare planerade om sina dagliga aktiviteter och ändrade sina dagliga vanor för att 

undvika ökad smärta. Författarna till litteraturstudien menar att planera om sina dagliga 

aktiviteter är ett bra sätt för att hantera smärta.  

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta hanterade smärta genom 

att undvika sociala relationer, förneka sina egna behov och vägra ta emot hjälp (Glavare et al. 

2012). Liknande resultat har Tollefson et al. (2011) visat i sin studie. Undersökningsresultatet 

har visat att flera deltagare undvek sociala relationer med familj, vänner och kollegor på 

grund av skuldkänslor. Författarna till litteraturstudien menar att långvarig smärta kan 

medföra skuldkänslor och social isolering. Liknande resultat har Müllersdorf et al. (2011) 

visat i sin studie. Forskarnas resultat har visat att deltagarna i studien dolde sina 

smärtupplevelser för familjen för att inte oroa dem. Författarna till litteraturstudien menar att 

personer med långvarig smärta döljer sin smärta för att inte belasta andra. Även Keponen och 

Kielhofner (2006) har visat i sitt resultat att flertalet deltagare upplevde svårigheter med att be 

om hjälp när de hade svårt att utföra vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter utfördes endast som en 

pliktkänsla t.ex. rädsla för vad som skulle hända med dem eller andra i familjen om de inte 

utförde ett visst hushållsarbete. Detta ledde till en ökad smärta som deltagarna inte visade för 

närstående.   

 

4.2.1 Kvalitetsdiskussion av undersökningsgrupp  

Författarna till litteraturstudien har granskat inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp med 

stöd av Forsberg och Wengströms (2008) checklistor för kvalitativa och kvantitativa artiklars 
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undersökningsgrupp. De flesta artiklarna har tydligt beskrivit urvalskriterierna för 

undersökningsgruppen vilket gav författarna till litteraturstudien en bra överblick över valda 

artiklar.  

De flesta artiklarna i litteraturstudien har inte tydligt beskrivit om när, var och hur 

undersökningsgruppen kontaktades. Studierna utfördes i fem olika länder och 

undersökningsgruppen bestod av män och kvinnor med åldersintervall från 18 till 80 år. 

Dessutom hade deltagarna i valda studier olika utbildningsnivåer, civilstånd och 

anställningsformer. Deltagarna hade även olika smärttyper, varaktighet av smärta och 

nationaliteter. Några deltagare bodde på landsbygd och andra i städer. Deltagarna i de flesta 

artiklarna var arbetslösa, pensionärer, sjukpensionärer, anställda eller studenter. Med stöd av 

Forsberg och Wengström (2008) har författarna ansett att studierna gav större förståelse i ett 

bredare perspektiv över upplevelser av personer med långvarig smärta och deras 

copingstrategier för att hantera smärta. 

Valda studier med kvalitativ ansats använde sig av strategiskt urval vilket gav mest lämpliga 

och relevanta deltagare för studierna. Detta innebär att deltagarna uppfyllde 

inklusionskriterierna till studiernas syfte och frågeställningar. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är det standard med små undersökningsgrupper vid studier med strategiskt urval. Antal 

deltagare i kvalitativa studier varierade mellan 8-64 personer. Undersökningsgruppen var 

lämplig då alla deltagare uppfyllde kriterierna samt att den svarade mot litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. 

Antal deltagare i två kvantitativa studier var 479 och 87 deltagare. Undersökningsgruppen var 

representativ för en större population. Detta för att deltagarna i studierna uppfyllde kraven 

som bestämts för att inkluderas i studierna. Valda studier med kvantitativ ansats använde sig 

av icke-slumpässigt urval vilket innebar att deltagarna uppfyllde inklusionskriterierna. 

Författarna ansåg att undersökningsgruppen svarade mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar (Forsberg & Wengström 2008). 

Alla artiklar förutom De Souza och Frank (2011) beskrev inte något bortfall i sina studier. 

Bortfallet i De Souza och Frank (2011) artikeln var bara en deltagare som inte kunde fortsätta 

med studien på grund av utrustnings fel.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008) har författarna valt en deskriptiv design till sin 

litteraturstudie som är mest lämplig för att beskriva och förklara upplevelser och erfarenheter.  
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Enligt Polit och Beck (2012) innehåller Cinahl mer än en miljon dokument samt innehåller 

cirka 3000 tidskrifter från år 1981. Artiklarna i litteraturstudien har sökts i databasen Cinahl. 

Författarna har valt denna databas för att den täcker omvårdnad, arbetsterapi och 

sjukgymnastik. Den är också mer specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller 

tidsskrifter som inte finns i databasen Medline enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Författarna har använt Cinahls databas, vilket gav det styrka till litteraturstudiens resultat.  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska flera inklusionskriterier inkluderas för att 

begränsa sökningen. Därför valde författarna till litteraturstudien att använda sig av 

inklusionskriterierna ”Referens available”, ”Abstract available”, ”Peer Review”, ”English” 

och” Humans”. Med stöd av Polit och Beck (2012) anser författarna att ”Peer Review” gav en 

styrka till studien då alla valda artiklar var vetenskapligt granskade av två eller flera 

oberoende forskare.  

Det är juridiskt och etiskt att barn inte har någon behörighet att ge informerat samtycke (Polit 

& Beck 2012). Därför har författarna valt att exkluderar personer som är yngre än 18 år. 

Författarna har sökt artiklar som publicerades mellan åren 2005-2012. Vidare exkluderades 

artiklar som var publicerade innan 2007 för att få nyare studier enligt Forsberg och 

Wengström (2008). En svaghet med litteraturstudien var att några artiklar är 6 år gamla och 

enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklar vara mellan 3-5 år gamla.  

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008) har författarna till litteraturstudien använt sig 

mest av fritextsökning för orden ”patient experience”, ” personal experience” och ” coping 

strategies”. Booleska operatora ”AND”, ”OR”och ”NOT” har använts för att begränsa 

sökning och få artiklar som svarar mot studiens syfte och frågeställningar, samt för att 

exkludera artiklar som inte svarade mot studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & 

Wengström 2008). Enligt Polit och Beck (2012) används MesH- term (Medical Subject 

Headings) för att identifiera nyckelorden i artiklarna. Författarna har sökt på ordet ”chronic 

pain” som var MesH- term. Av alla sökorden som har använts i litteraturstudien har sökordet 

”chronic pain” varit det enda sökordet som kunde hittas som MesH- term.  

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008) har författarna till litteraturstudien valt att läsa 

studiernas titel, abstrakt, metod och resultat för att kunna precisera och välja ut artiklar som 

svarade mot litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Med stöd av Forsberg och 

Wengström (2008) ansåg författarna till litteraturstudie att denna urvalsmetod gav relevanta 

artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Författarna har analyserat artiklarnas resultat genom att först definiera upplevelsen i 

introduktionen. Utifrån denna definition diskuterade både författarna vilka upplevelser som 
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det skulle fokuseras på under artiklarnas resultat. Efter en lång diskussion kom författarna 

fram till att söka följande upplevelser: fysiska, psykiska och sociala. Efter genomläsningen 

fann författarna återkommande meningar och utsagor som svarade mot frågeställningarna och 

syftet. Utifrån detta skapades följande subkategorier: stöd, begränsningar, vårdens bemötande 

och behandlingar (Polit & Beck 2012, Forsberg & Wengström 2008).  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) betyder den induktiva ansatsen, att när forskaren 

börjar samla fakta så upptäcker han/hon ett oväntat fynd i sitt sökande där nya informationer 

och fenomen upptäckas. Detta leder till att utveckla nya begrepp, teorier eller en ny 

frågeställning. Författarna till litteraturstudien har ansett att artiklarnas resultat gav bra och 

mycket om copingstrategier som personer använder sig av för att hantera smärta. Med stöd av 

Forsberg och Wengström (2008) bestämde författarna sig för att komplettera och söka mer 

studier som handlade om copingstrategier och långvarig smärta. Därefter kunde författarna 

använda sig av information om coping från den gamla och den nya sökningen. Därefter 

skapades en ny frågeställning om copingstrategier. Även dataanalys, design, syfte och titel 

korrigerades efter den nya frågeställningen.  

Efter genomläsningen fann författarna återkommande meningar och utsagor som svarade mot 

syfte och frågeställningar. Med stöd av Brattberg (2008) kunde författarna kategorisera de 

hittade meningarna och utsagorna till följande subkategorier: känslofokuserad coping, 

problemfokuserad coping och undvikandestrategier. Se bilaga 1, tabell 2 för olika 

copingresurser, strategier, metoder och processen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det krav att vetenskapliga studier ska ha etiskt 

godkännande eller tagit hänsyn till etiska aspekter för att skydda individerna som deltar i 

studiens undersökning. Därför har författarna till litteraturstudie valt enbart artiklar som var 

godkända från etisk kommitté eller som tog hänsyn till etiska principer. 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008) har litteraturstudiens resultat presenterats i 

figur, tabeller och löpande text.  

Litteraturstudiens resultat bestod av 11 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar. De kvalitativa 

artiklarna har svarat bättre på studiens första frågeställning eftersom dessa artiklar fördjupar 

sig i att förklara och förstå upplevelse, fenomen eller erfarenhet (Forsberg & Wengström 

2008). 

För att kunna generalisera resultatet var det viktigt att välja studier med slumpmässig 

urvalsmetod enligt (Forsberg & Wengström 2008). Författarna till litteraturstudien har inte 

hittat mer än två kvantitativa artiklar med icke-slumpmässig urvalsmetod som svarar på 



21 
 

studiens syfte och frågeställningar. Därför betraktade författarna till litteraturstudien detta som 

en svaghet i studien. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska bortfallet vara så litet som möjligt för att kunna 

generalisera studiens resultat. Alla artiklar förutom De Souza och Frank (2011) har inte 

beskrivit något bortfall i sina studier vilket författarna till litteraturstudie ansåg var en styrka 

då bortfallet var litet. Bortfallet till De Souza och Franks (2011) artikel var bara en deltagare 

på grund av utrustningsfel, när deltagaren intervjuades.  

 Författarna till litteraturstudie fick stöd från en bibliotekarie vid databassökning (Forsberg & 

Wengström 2008).  

Författarna till litteraturstudien har använt sig av ett eget system för att organisera de valda 

artiklarna. Författarna har numrerat alla valda artiklar båda på papper och i datorn vilket 

underlättade artiklarnas bearbetning.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarigsmärta upplevde kroppsliga och 

emotionella begränsningar orsakade av smärta. Författarna till litteraturstudien anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka och minska svårigheter hos personer med 

långvarig smärta. Enligt Kallenberg (2013) lider 10 % av Sveriges befolkning av långvarig 

smärta. Författarna till litteraturstudien anser att långvarig smärta är ett stort problem i 

Sverige. Socialstyrelsen (2005) beskriver att en sjuksköterska ska ha kompetens att möta 

personens sjukdomstillstånd och förhindra lidande genom användning av lämpliga och 

individanpassade åtgärder. Sjuksköterskan ska bemöta och kommunicera med patienten på ett 

lyhört, empatiskt och respektfullt sätt. Författarna till litteraturstudien anser vidare att 

sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet genom att upptäcka och förstå 

personernas svårigheter.  

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarigsmärta upplevde det som 

negativt när vårdpersonalen ifrågasatte deras smärtupplevelse. Edberg och Wijk (2009) säger 

att när sjuksköterskan ifrågasätter personens smärtupplevelse visar han/hon tecken på 

kunskapsbrist. Mårtensson et al. (2010) har visat att flertalet personer i studien uttryckte 

negativa upplevelser med vården. De föredrog en mer engagerad, ärlig, tillgänglig och mindre 

stressad sjukvårdspersonal. Almås et al.( 2011) beskriver att när en sjuksköterska misstror 

personens smärtupplevelse kommer smärtbehandlingen att bli mindre effektiv. Författarna till 

litteraturstudien anser att brist på kunskap angående smärtupplevelser är ett stort problem 

inom vården. Ehrenberg et al. (2009) beskriver att det är viktigt att förbättra och utveckla 
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kliniska verksamheter. Det är viktigt att använda forskningsresultat i praktiken. Det sägs 

också om ett ökat behov av nya kunskaper som riktade sig mot att vårda patienter med 

kroniska sjukdomar. Sjuksköterskan har skyldighet att uppdatera sina kunskaper. Ledningen 

på vårdinrättningar har skyldighet att skapa förutsättningar för att nya kunskaper utvecklas i 

vården. Författarna till litteraturstudien anser också att det är oerhört viktigt att utveckla 

sjuksköterskans kunskap om smärtupplevelser hos personer med långvarig smärta. Vidare 

anser författarna att vårdinrättningar och olika vårdutbildningar ska i högre grad tillämpa ny 

forskningskunskap om smärtupplevelse för att erbjuda en god omvårdnad till personer med 

långvarig smärta. 

Litteraturstudiens resultat har visat att personer med långvarig smärta hanterade 

smärtproblematiken genom känslofokuserad coping, problemfokuserad coping och 

undvikandestrategier. Undvikandestrategier ledde till negativa konsekvenser hos personer 

med långvarig smärta. Kristoffersen et al. (2005) beskriver att en person med en god 

copingsförmåga har en hög hälsonivå. Därför har sjuksköterskan en viktig funktion genom att 

etablera en god relation med patienten för att kunna hjälpa honom/henne att förbättra sin 

copingstrategi och planera lämpliga åtgärder för att minska patientens negativa upplevelse. 

Författarna till litteraturstudien anser också att sjuksköterskan ska ha kunskap om de olika 

copingstrategier som används av flertalet personer med svårigheter i livet. Sjuksköterskan bör 

observera personens copingstrategi och stötta och handleda dem till realistiska och 

problemlösande strategier vilket förhoppningsvis leder till ett ökat välbefinnande och 

förhindrar negativa konsekvenser.  

 

4.5 Slutsats  

Litteraturstudien har visat att flera hälso- och sjukvårdspersonal har brist på kunskap 

angående smärtupplevelsen hos personer med långvarig smärta. Ny forskningskunskap om 

smärtupplevelsen bör tillämpas, i större grad, i vårdinrättningar och vårdutbildningar för att 

erbjuda en god omvårdnad.  

Personer med långvarig smärta utvecklar flera och olika copingstrategier för att hantera 

smärta. En person med god copingsförmåga har en hög hälsonivå. Undvikande strategier får 

negativa konsekvenser i personernas liv. Författarna till litteraturstudien har inte påträffat 

information angående sjuksköterskans kunskap om copingstrategier därför är vidare forskning 

önskvärd kring detta område.  
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Bilaga 2.  

Tabell 3. Översikt av resultatartiklarnas undersökningsgrupp 

 

Författare, 

Publicerings 

år, 

Land 

Titel Design Datainsa

mlingsm

etod 

Urvalsmetod 

U: Undersökningsgrupp 

I: Inklusions kriterier 

E: Exklusions kriterier 

B: Bortfall 

 

dataanalys

metod 

Etisk 

granskni

ng 

 

Afrell et al. 

(2007) 

Sweden 

Living 

with a 

body in 

pain – 

between 

acceptan

ce and 

denial 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

beskriv

ande 

design 

Semi-

struktuer

ade 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=20; kvinnor=13; 

Män=7; åldersintervall=30-

72. 

I: Personer som har varit 

hos sjukgymnast med eget 

initiativ eller på remiss på 

grund av långvarig 

muskuloskeletal smärta och 

spänningar. 

E: Personer med märkbar 

svårighet att tala svenska 

och personer som lider av 

smärta på grund av 

malignitet. 

B: Anges ej 

Fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k metod. 

Etiskt 

godkänn

ande 

Allcock et al. 

(2007) 

United 

Kingdom 

Patients 

referred 

to a pain 

manage

ment 

clinic: 

beliefs, 

expectati

ons and 

priorities

. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

Utforsk

ande 

deisgn 

Fokusgru

pper 

Strategiskt urval 

U: n=18 personer med 

kronisk smärta; kvinnor=9; 

män=9; åldersintervall=27-

76. 

I: Anges ej 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

 

Thematic 

content 

analaysis 

Etiskt 

godkänn

ande 

Crowe et al. 

(2010) 

New Zealand 

Listening 

to the 

body and 

talking to 

myself - 

the 

impact of 

chronic 

lower 

back 

pain: a 

qualitativ

e study. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

tolkand

e 

design 

 

 

Semi-

strukture

rade 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=64 personer med 

kronisk ländryggssmärta; 

kivnnor=31; män=33; 

åldersintervall=25-80. 

I: >18 år; personer som 

lider av kronisk 

ländryggssmärta; smärtan 

som kvarstår längre än 12 

veckor. 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

 

 

Tematisk 

analysmeto

d 

 

 

 

Etiskt 

godkänn

ande 
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De Souza & 

Frank (2011) 

United 

Kingdom 

Patients’ 

experien

ces of 

the 

impact of 

chronic 

back 

pain on 

family 

life and 

work 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

utforsk

ande 

design 

Ostruktu

e-rade 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=11; kvinnor=6; 

män=5; åldersinterval=27-

79. Smärta varaktighet>6 

månader. 

I: Anges ej 

E: Anges ej 

B: 1 bortfall på grund av 

utrustningsfel 

 

Tematisk 

innehålls-

analys 

Etiskt 

godkänn

ande 

Glavare et 

al. (2012) 

Sweden 

Between 

unemplo

yment 

and 

employm

ent: 

Experien

ce of 

unemplo

yed long-

term pain 

sufferers. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

emerge

nt 

design 

Ostruktu

e-rade 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=11; kvinnor=8; 

män=3; personer med 

långvarig muskuloskeletal 

smärta. 

I: Anges ej 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

Konstant 

jämförelse 

metod 

Tagit 

hänsyn 

till etiska 

aspekter 

Hansson et 

al. (2011) 

Sweden 

The 

meaning 

of the 

experien

ces of 

persons 

with 

chronic 

pain in 

their 

encounte

rs with 

the 

health 

service 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

beskriv

ande 

design 

 

 

Ostruktu

e-rade 

intervjue

r 

Nätverk urvalsmetod 

U: n=8; kvinnor=6; män=2; 

åldersintervall=29-66.De 

hade erfarenhet av kronisk 

smärta i 3-45 år med 

diagnoser såsom reumatoid 

artrit, ryggsmärta, 

nacksmärta, fibromyalgi och 

magsmärtor. 

I: viljan att tala om deras 

upplevelser av sina möten 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

Fenomenolo

gisk metod 

 

Tagit 

hänsyn 

till etiska 

aspekter 

Hensing et 

al. (2007) 

Sweden 

Experien

ced 

dilemma

s of 

everyday 

life in 

chronic 

neuropat

hic pain 

patients - 

results 

from a 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

explora

tiv 

design 

Ostruktu

e-rade 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=39; kvinnor=23; 

män=16; åldersintervall=25-

80. 

I: (i) har kronisk 

neuropatisk smärta >6 

månader (ii) smärtan 

resistent mot TENS, 

konventionella analgetika, 

tricykliska antidepressiva, 

antiepileptika och 

konventionella 

Tematisk 

analys 

Etiskt 

godkänn

ande 



30 
 

critical 

incident 

study. 

 

 

smärtstillande block, (iii) 

smärt intensitet tillräckligt 

hög för att besvära det 

dagliga livet och (iv) räkna 

med att den 

tvärvetenskapliga 

behandlings- program skulle 

gynna patienten. 

E: (i) icke svensktalande 

patienter (ii) patienter anses 

som kan ej slutföra 

rehabiliteringsprogram för 

olika skäl, inklusive 

patienter med uttalade låg 

kognitiva förmågan eller 

dysfasi. 

B: Anges ej 

Löfgren & 

Norrbrink 

(2012) 

Sweden 

'But I 

know 

what 

works' - 

patients' 

experien

ce of 

spinal 

cord 

injury 

neuropat

hic pain 

manage

ment. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

emerge

nt 

forskni

ngs- 

design 

Dagböke

r och 

ostruktur

erade 

intervju 

Strategiskt urval 

U: n=18, kvinnor=7; 

män=11; åldersintervall=28-

66; lider av långvarig smärta 

orsakades av 

ryggmärgskada. 

I: ryggmärgskada >2 år; 

neuropatisk smärta >6 

månader. 

E: Diagnostiserad 

hjärnskada och svårigheter 

att förstå och tala svenska. 

B: Anges ej 

Innehållsan

alys metod 

och 

konstant 

jämförelse 

metod 

Etiskt 

godkänn

ande 

Persson et al. 

(2011) 

Sweden 

Defying 

aches 

and 

revaluati

ng daily 

doing: 

Occupati

onal 

perspecti

ves on 

adjusting 

to 

chronic 

pain. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

utforsk

ande 

design 

Djup 

intervjue

r 

Strategiskt urval 

U: n=12; kvinnor=7; 

män=5; åldersintervall=42-

71.Har utbredd eller 

lokaliserad kronisk smärta. 

I: Anges ej 

E: Anges ej 

B: Anges ej. 

Innehållsan

alys metod 

Etiskt 

godkänn

ande 

Phillips et al. 

(2012) 

Canada 

Pain 

coping in 

injured 

workers 

with 

Icke-

experi

mentall 

(beskri

vande 

Coping 

strategies 

enkäter 

Icke-slumpmässigt urval 

U: n=479; kvinnor=184; 

män=295; medelålder=44 

år. 

 

Beskrivande 

statisk 

analys 

metod 

Etiskt 

godkänn

ande 
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chronic 

pain: 

what’s 

unique 

about 

workers? 

tvärsnit

t studie 

design) 

A-kassan remittera personer 

som upplever långvarigt 

funktionshinder för >3 

månader till interdisciplinär 

”återvänd till arbete” 

rehabilitations program. 

I: Anges ej 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

Slade et al. 

(2009) 

Australia 

'Listen to 

me, tell 

me': a 

qualitativ

e study 

of 

partnersh

ip in care 

for 

people 

with 

non-

specific 

chronic 

low back 

pain. 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

utforsk

ande 

design 

fokusgru

pper 

Strategiskt urval 

U: Tre fokusgrupper av sex 

vuxna 

I: Personer som är >18år, 

kan tala, läsa och förstå 

Engelska. 

E: deltagare som hade ont i 

ryggen men hade inte 

deltagit i en 

rehabiliteringsprogram, var 

gravid eller hade någon av 

följande: inflammatorisk 

ledsjukdom, neurologisk 

eller nervrot patologi, cauda 

equina tecken, spinal 

fraktur, tumör eller 

malignitet och osteoporos . 

B: Anges ej 

 

Principer av 

Grounded 

Teori 

Etiskt 

godkänn

ande 

Viggers & 

Caltabiano 

(2012) 

Australia 

Factors 

affecting 

the 

psycholo

gical 

functioni

ng of 

Australia

n adults 

with 

chronic 

pain 

Icke- 

experi

mentall 

(tvärsni

tt 

undersö

kning) 

Anonym 

enkäter 

Icke- slumpmässigt 

kvoturval 

U: n=87; kvinnor=56; 

män=31 

I: >18 år; personer med 

pågående smärta för sex 

månader eller mer, 

E: Anges ej 

B: Anges ej 

 

SPSS Etiskt 

godkänn

ande 

West et al. 

(2012) 

Australia 

 

The 

meaning 

of 

resilienc

e to 

persons 

living 

with 

chronic 

pain: an 

Kvalitat

iv 

ansats 

med 

tolkand

e 

design 

 

 

Semi- 

strukture

rade 

intervjue

r 

 

 

Strategiskt urval 

U: n=10 personer med 

långvarig smärta. 

I: >18år; förmåga att 

kommunicera på engelska, 

en diagnos av kronisk icke-

malign smärta som 

diagnostiseras av en läkare 

och/eller vara 

familjemedlem till en 

Tematisk 

analysmeto

d 

Etiskt 

godkänn

ande 
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interpreti

ve 

qualitativ

e inquiry 

person med långvarig 

smärta. 

E: Anges ej 

B: Finns ej 
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Bilaga 3.  

Tabell 4. Översiktstabell över författare, år, syfte och resultat  

 

Författare, 

Publicerings 

år, Land 

Titel Syfte Resultat 

Afrell et al. 

(2007)  

Sweden 

Living with a 

body in pain – 

between 

acceptance and 

denial 

Syftet var att 

beskriva hur personer 

med långvarig 

muskuloskeletal 

smärta, i en kroppslig 

existentiellt 

perspektiv, förhålla 

sig till deras 

värkande kropp. 

Resultatet visar att patienter med 

långvarig smärta finner sig i ett 

spektrum från att acceptera till att 

förkasta deras värkande kropp. 

Kroppskännedom och tillit till 

kroppen har stor betydelse i 

processen av kroppens acceptans 

likväl livssituation som helhet. 

Allcock et al. 

(2007) 

United 

Kingdom 

Patients 

referred to a 

pain 

management 

clinic: beliefs, 

expectations 

and priorities. 

Syftet var att 

undersöka 

smärtuppfattningar 

och emotioner hos 

personer som 

upplever kronisk 

smärta, deras 

förväntningar från 

smärtkliniken och 

deras prioriteringar i 

livet. 

Deltagarna hade tre huvud- 

uppfattningar: orsaken till smärtan 

måste fastställas, folk tror inte på 

personens smärta utan en fastställd 

diagnos, smärtstillande läkemedel 

är ett sätt att ’prackar på dig’. 

Deltagarna hade lite kunskap och 

få konkreta förväntningar från 

smärtkliniken. Deras huvud 

prioriteringar var ’mindre smärta’, 

’några smärtfria tider’ och kunna 

göra mer ’vardagliga saker’. 

 

Crowe et al. 

(2010) 

New Zealand 

Listening to 

the body and 

talking to 

myself - the 

impact of 

chronic lower 

back pain: a 

qualitative 

study. 

Syftet var att 

undersöka påverkan 

av personers 

upplevelser av 

kronisk 

ländryggssmärta. 

  

Fyra huvudteman identifierades: 

oförutsägbarheten av smärta, 

behovet av vaksamhet, möjligheten 

att lämna kroppen och förändring 

av självbilden. 

De Souza 

och Frank 

(2011)  

United 

Kingdom 

Patients’ 

experiences of 

the impact of 

chronic back 

pain on family 

life and work 

Syftet var att 

undersöka hur 

individer upplever 

smärta och dess 

konsekvenser i 

familjelivet och 

arbetet. 

Patienter värderade stöd från 

familj, men uttryckte oro för att 

belasta familjen med deras 

bekymmer. Arbetsrelaterade 

problem inkluderade fysiska och 

emotionella ansträngningar av att 

arbeta under smärta då man var 

rädd för arbetslöshet och 

ekonomiska problem.  
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Glavare et al. 

(2012)  

Sweden 

Between 

unemployment 

and 

employment: 

Experience of 

unemployed 

long-term pain 

sufferers. 

Syftet var att 

undersöka och 

analysera upplevelse 

hos patienter med 

långvarig 

muskuloskeletal 

smärta vid återgång 

till arbetsplatsen efter 

att ha genomgått ett 

smärtrehabiliterings- 

program med 

coacher. 

Tre kategorier framkom. Huvud 

kategorin ’Erfarenhet av vägen 

tillbaka till arbete’ bestod av 

informanternas erfarenheter under 

processen mellan arbetslöshet och 

sysselsättning. Kategorin’Support’ 

beskriver den hjälp informanterna 

fått från olika aktörer, och 

kategorin ’Negativt svar’ beskriver 

negativa svar från de berörda 

aktörerna, vilket var en viktig 

barriär i processen mellan 

arbetslöshet och sysselsättning. 

 

Hansson et 

al. (2011)  

Sweden 

The meaning 

of the 

experiences of 

persons with 

chronic pain in 

their 

encounters 

with the health 

service 

Syftet var att 

undersöka upplevelse 

av personer med 

kronisk smärta i sina 

möten med hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

Studien visade att en positiv attityd 

från vårdpersonalen kan medföra 

hopp och bidra till att stärka 

patienten. Studien visade också att 

en negativ inställning av vård- 

personalen spelade en 

framträdande roll i patienternas liv. 

Personerna upplevde inte alltid att 

vårdpersonalens beteende var 

empatisk eller sympatiska, vilket 

ledde till större lidande. 

 

Hensing et 

al. (2007)  

Sweden 

Experienced 

dilemmas of 

everyday life 

in chronic 

neuropathic 

pain patients - 

results from a 

critical 

incident study. 

 

 

Syftet var att 

undersöka upplevt 

problem av patienter 

med kronisk 

neuropatisk smärta i 

sina vardagar för att 

förbättra vård och 

rehabilitering. 

 

Ett brett spektrum av upplevelser 

har identifierats och kategoriserats 

som dilemman, störningar, 

konsekvenser och hanteringar av 

dagliga liv. Majoriteten av 

patienter använde sig av aktiva 

strategier för att hantera sin smärta 

som alternativa sätt att utföra en 

uppgift, en kognitiv metod eller 

ignorering av smärta. 

Löfgren och 

Norrbrink 

(2012)  

Sweden 

'But I know 

what works' - 

patients' 

experience of 

spinal cord 

injury 

neuropathic 

pain 

management. 

Syftet var att utforska 

och uppnå ökad 

kunskap om (i) 

strategier och 

behandlingar som 

individer med 

neuropatisk smärta 

används och (ii) 

individernas 

erfarenheter, behov 

och förväntningar 

av neuropatisk 

smärtlindring. 

En modell med fyra kategorier 

framkom: ’Smärta är mitt största 

problem’ förklarade effekterna av 

smärta på vardag, ’Droger – 

vårdens lösning’, beskrev 

upplevelse av smärtlindring 

’Klyftan i mitt möte med hälso- och 

sjukvård’ beskrev skillnad mellan 

förväntningar och erbjudan och 

’Men ... detta fungerar för mig’ 

beskrev strategier som ansåg vara 

hjälp för smärtkontroll. 
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Persson et al. 

(2011)  

Sweden 

Defying aches 

and 

revaluating 

daily doing: 

Occupational 

perspectives 

on adjusting to 

chronic pain. 

Syftet var att under- 

söka hur personer 

med kronisk smärta 

upplever sina dagliga 

sysselsättningar, med 

fokus på möjliga 

justeringar till smärta 

och förändrade livs- 

villkor för att hantera 

smärta och bibehålla 

välbefinnandet.   

Resultaten visade att tillsammans 

med sorgen av att vara tvungen att 

lämna arbete och tidigare sociala 

nätverk, har deltagarna hanterat det 

dagliga livet genom användning av 

fantasi och improvisation samt 

värdering av ideella och altruistiska 

beteende. 

 

Phillips et al. 

(2012)  

Canada 

Pain coping in 

injured 

workers with 

chronic pain: 

what’s unique 

about workers? 

Syftet var att 

undersöka 

smärtcoping hos 

skadade arbetare. 

Statistiska skillnader för 

copingstrategier noterades mellan 

kön, civilstånd, depressions nivåer, 

självupplevd 

funktionsnedsättningsnivåer och 

smärta (p <0,01 för alla). 

 

Slade et al. 

(2009)  

Australia 

'Listen to me, 

tell me': a 

qualitative 

study of 

partnership in 

care for people 

with non-

specific 

chronic low 

back pain. 

Att undersöka 

deltagare upplevelse 

av tränings program 

för icke-specifik 

kronisk 

ländryggssmärta och 

effekterna av dessa 

erfarenheter 

angående träning, 

deltagandet och 

engagemang. 

Följande teman framkom (1) 

engagemang i vårdprocessen (2) 

’lyssna på mig, jag känner min 

egen kropp’ (3) ’berätta, förklara 

det för mig’. Personer med icke-

specifik kronisk ländryggssmärta 

vill ha en aktiv roll i sin 

rehabilitering.   

Viggers & 

Caltabiano 

(2012)  

Australia 

Factors 

affecting the 

psychological 

functioning of 

Australian 

adults with 

chronic pain 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av återhämtnings- 

förmåga och coping- 

strategier på den 

psykologiska 

funktionen av 87 

australiska vuxna 

med kronisk smärta. 

 

Med hjälp av hierarkisk 

regressionsanalys, efter effekterna 

av smärtintensitet, catastrophizing 

och ignorering av smärtan 

kontrollerades, återhämtnings- 

förmåga var signifikant associerade 

med psykisk hälsorelaterat 

livskvalitet (β = 0,18, p <0,05), 

depression (β = -0,31, P <0,01), 

och ångest (β = -0,20, P <0,05).  

West et al. 

(2012) 

Australia 

 

The meaning 

of resilience to 

persons living 

with chronic 

pain: an 

interpretive 

qualitative 

inquiry 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka betydelsen 

av uthållighet och 

anpassning inför 

motgångar för 

människor med 

kronisk smärta. 

Resultaten från denna studie visade 

att medan att leva med kronisk 

smärta är i allmänhet en negativ 

upplevelse har deltagarna berättade 

också om positiva berättelser kring 

följande teman: (i) erkännande av 

individuell styrka; (ii) Sökandet av 

det positiva i livet; (iii) Acceptera 

smärtan; och (iv) lära sig att ta 

emot hjälp. 
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