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Sammanfattning  

Bakgrund 

I Sverige lider uppskattningsvis 20 % av befolkningen av långvarig smärta som kan 

skattas måttlig till svår. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan definieras som 

sensoriskt och känslomässigt obehag.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplever att långvarig 

smärta påverkar deras liv samt att beskriva de ingående studiernas 

datainsamlingsmetod.  

Metod 

Tolv kvalitativa artiklar som berörde patienters upplevelser av att leva med långvarig 

smärta inkluderades efter sökningar i databaserna PubMed och Cinahl och 

sammanställdes i en deskriptiv litteraturstudie. 

Huvudresultat 

Patienterna upplevde att långvarig smärta påverkade alla aspekter av deras liv. De 

beskrev smärtans oförutsägbarhet och hur kroppen kändes förändrad, icke tillförlitlig 

och icke funktionell. Många beskrev hur de påverkades både psykiskt och socialt samt 

att de drabbats av nedstämdhet, depressioner och minskad livskvalitet. Patienterna 

beskrev att det kunde vara svårt att acceptera smärtan som en del av livet, då acceptans 

först sågs som ett nederlag. Med tiden lärde sig många av patienterna att både hantera 

och acceptera smärtan, de omvärderade sin vardag och lärde sig att se livet ur andra 

perspektiv.  

Slutsats 

Att leva med långvarig smärta innebar att vardagen begränsades och hela livet 

påverkades, detta födde rädsla och oro som kunde leda till nedstämdhet och depression. 

Många patienter hade svårt att acceptera smärtan som en del av livet och behövde stöd i 

att lära sig hantera den. Därför behövs det mer forskning kring hur sjukvården ska 

kunna assistera patienterna i detta.  
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Abstract  

Background  

Twenty percent of the Swedish population is suffering from chronic pain that can be 

rated as medium to severe. Pain is a subjective experience that can be defined as a 

sensory or emotional discomfort.     

Aim 

The aim of this literature review was to describe how patients experience that chronic 

pain are effecting their lives and to describe the data collection of the included studies.   

Method 

Twelve articles with a qualitative design concerning patient experiences of living with 

chronic pain was included through searches of databases PubMed and Cinahl and 

compiled in a descriptive literature review. 

Main Results 

The patients experienced that chronic pain affected all aspects of their lives. They 

described the unpredictability of the pain and how the body felt changed, non-reliable 

and non-functional. Many patients described how they were affected both 

psychologically and socially. They were also suffering from low mood, depression and 

loss of quality of live. The patients described difficulties with accepting the pain as a 

part of life, acceptance was seen as a defeat at first. With time, many patients learned 

how to manage and accept the pain. They revalued their everyday life and learned to 

look at life in different perspectives.    

Conclusion 

Living with chronic pain meant a restricted everyday life and there was a general impact 

on life. This lead to fear and anxiety that could lead to low mood and depression. A lot 

of patients found it difficult to accept the pain as a part of life and were in need of 

support with pain management. There is a need of more research concerning how the 

healthcare can aid patients in this matter.       
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1. Introduktion  

1.1 Långvarig smärta 

Smärta definieras som en obehaglig upplevelse, vilken kan ge sig i uttryck både 

sensoriskt och känslomässigt. Den beskrivs som en subjektiv upplevelse vilken 

förknippas med en uppkommen vävnadsskada eller hotet om en sådan. Då smärtan 

kvarstår under en längre tid medför den ett ökat lidande för patienten och benämns då 

långvarig smärta (SBU 2006). 

Långvarig smärta definieras som smärta som pågått mer än tre till sex månader, dock 

skiljer sig definitionen åt mellan olika studier. Det anses lämpligt att använda begreppet 

långvarig smärta istället för kronisk smärta, i och med att det inte behöver röra sig om 

ett livslångt tillstånd (SBU 2006). Definitionen skiljer sig mellan olika källor vad gäller 

smärtans närvaro, det vill säga om den måste pågå kontinuerligt eller endast vara 

ständigt återkommande. Långvarig smärta kan även beskrivas som otillräckligt 

behandlad smärta. Detta beror dock inte på sjukvårdens ointresse utan snarare på deras 

okunskap på grund av otillräcklig utbildning i området (Gordh 2014). Det är dock 

vanligt att patienten söker botande behandling medan sjukvården vill koncentrera sig på 

rehabilitering. I Sverige lider uppskattningsvis 20 % av befolkningen av långvarig 

smärta som kan skattas som måttlig till svår (Rhodin 2014). I genomsnitt lider 27 % av 

EU:s medborgare av långvarig smärta (Leadley, Armstrong, Lee, Allen & Kleijnen 

2012). Enligt SBU (2006) finns det ingen tydlig statistik på huruvida det är kvinnor eller 

män som oftare drabbas av långvarig smärta (SBU 2006). 

 

1.1.1 Olika orsaker till smärta 

Långvarig smärta kan uppstå till följd av sjukdomar och skador både i muskel- och 

skelettvävnaden (muskuloskeletär), i nervsystemet (neuropatisk) samt till följd av 

psykisk ohälsa (psykogen) (SBU 2006). Beroende på vad som orsakar smärtan har den 

olika benämningar. Nociceptiv smärta uppstår till följd av vävnadsskada på grund av 

operation, trauma eller inflammation (Karlsten 2014), till denna hör den 

muskuloskeletära smärtan vilken är den vanligaste typen av långvarig smärta. Däribland 

är rygg- och nackproblem de vanligaste orsakerna till den muskuloskeletära smärtan, 

exempelvis förslitningsskador och whiplash-skador (SBU 2006). Skador eller 

sjukdomar i det somatosensoriska nervsystemet benämns neuropatisk smärta och är 

viktig att särskilja från nociceptiv smärta. För att diagnostisera neuropatisk smärta krävs 

en anamnes av skada eller sjukdom som kan ha påverkat nervsystemet samt kliniska 



 

2 

 

fynd så som känselstörningar i det drabbade området. Exempel på neuropatisk smärta är 

diabetespolyneuropati (komplikation av diabetes), fantomsmärtor (efter exempelvis 

amputationer samt ryggmärgsskador), inklämningar (nerver i kläm) och diskbråck 

(skadad disk mellan ryggradens kotor). Vad gäller psykogen smärta så uppstår den till 

följd av psykiatriska sjukdomar. Då orsaken till smärtan inte är känd, då det inte går att 

utreda dess uppkomst kallas den idiopatisk (Karlsten 2014). Fibromyalgi som ger 

upphov till långvarig smärta beräknas utgöra två till fyra procent av Sveriges befolkning 

(SBU 2006). 

 

1.1.2 Smärtan som subjektiv upplevelse  

Eftersom smärtan är en subjektiv upplevelse för patienten kan detta leda till att denne 

inte blir trodd av omgivningen. Vid akuta smärttillstånd kan det finnas vissa tecken på 

smärta som de flesta utomstående lätt kan observera. Det kan handla om en svullen buk 

eller felställningar på grund av exempelvis frakturer eller luxationer. Vid svårare 

smärttillstånd kan det autonoma nervsystemet aktiveras genom att pulsen och 

blodtrycket ökar, pupillerna vidgas, patienten kan bli blek och få svettningar. Detta i 

kombination med att patenten uttrycker smärta brukar vara tillräckligt för att de ska bli 

uppmärksammande av vårdpersonalen och erhålla vård. Vid utveckling av långvarig 

smärta är det inte säkert att patienten uppvisar några av dessa autonoma eller fysiska 

tecken. Detta gör att det blir svårt för patienten att beskriva sin smärta, vilket kan leda 

till svårigheter med att bli betrodda av omgivningen. Diagnostiseringen och 

smärtbehandlingen fördröjs och försvåras i och med avsaknaden av konkreta bevis. 

Därmed är det viktigt att vårdpersonalen lyssnar in och tror på vad patienten uttrycker i 

ord (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). I en studie av Nash et al. (1999) beskriver 

sjuksköterskorna vikten av att de tror på patientens smärta, samtidigt som de belyser 

svårigheten med att tro på och bedöma patientens smärta trots avsaknad av fysiska 

tecken.  

I en studie gjord av Kjällman, Alm och Norbergh (2013) undersöktes sjuksköterskors 

egna uppfattningar av patienters behov av smärtlindring. Alla deltagande sjuksköterskor 

tilldelades två patientfall, vilka var identiska vad gäller mätvärden så som blodtryck, 

puls, andningsfrekvens och patientens egen uppskattade smärtintensitet. Skillnaden 

mellan dessa patientfall var dock att den ena patienten log och den andra grimaserade. 

Sjuksköterskorna skattade (utifrån egen uppfattning) den leende patientens smärta lägre 

än den grimaserande patientens smärta. Detta ledde även till att den leende patienten 
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tilldelades svagare mediciner, medan den grimaserande patienten gavs starkare 

mediciner. I och med att sjuksköterskorna utgick från patienternas ansiktsuttryck 

snarare än att se till patientens egen smärtskattning så ledde detta till en felbedömning 

av situationen (Kjällman, Alm & Norbergh 2013). Det finns även en koppling mellan 

uppfattningen av smärta och konstaterade patologiska förändringar. Sjuksköterskor 

tenderade enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) att bedöma smärtans intensitet 

som allvarligare då den kunde knytas till en diagnos. Då smärtan saknade en synlig 

orsak bedömdes den av sjuksköterskan som lägre i intensitet (Berntzen, Danielsen & 

Almås 2011).  

 

1.1.3 Smärtskattning 

För patienten kan det vara svårt att beskriva smärtans uttryck och dess intensitet på ett 

sätt så att vårdpersonalen förstår deras upplevelse. Det finns olika sätt att underlätta 

denna kommunikation, att göra det lättare för patienten att sätta ord på smärtan och att 

göra det lättare för vårdpersonalen att värdera den information de tar emot från denne. 

Vårdpersonalen kan erbjuda patienten hjälpmedel för att det ska bli lättare att beskriva 

smärtan, exempelvis skattningsskalor och smärtteckningar som visar en tecknad 

helkroppsfigur (Karlsten 2014). Smärtkvaliteter kallas de olika ord som kan vara till 

hjälp för att beskriva smärtan, exempelvis brännande, huggande, skickande eller 

tryckande. Dessa används med fördel tillsammans med smärtteckningar där patienten 

märker ut vilken smärtkvalitet som uppstår var, på eller i kroppen (Magnusson & 

Mannheimer 2008). Bland de vanligaste skattningsskalorna är Visual Analogue Scale 

(även kallad VAS-skalan) vilket är en utmärkt 10 cm lång linje och Numeric Rating 

Scale (även kallad NRS-skalan) som sträcker sig mellan siffrorna 1-10 där patienten kan 

värdera sin smärta mellan ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta”. Det finns även 

en skala där patienten utan hjälpmedel verbalt får uppge en siffra mellan 1-10 Verbal 

Rating Scale (vilken förkortas VRS). Tanken med dessa skalor är dels att få ett värde på 

hur smärtan upplevs vid aktuellt tillfälle samt att möjliggöra en jämförelse över tid 

(Karlsten 2014). Genom att använda smärtskattningsskalor får vårdpersonalen även ett 

mått på hur smärtintensiteten skattas som lägst och hur den skattas när den är som värst. 

Dessutom möjliggör skalorna en utvärdering av insatt smärtlindring eller övriga 

behandlingsmetoder (Magnusson & Mannheimer 2008). Parallellt med dessa 

smärtskattningsskalor kan patienten beskriva situationer och aktiviteter för 

vårdpersonalen som lindrar eller förvärrar smärtan (Karlsten 2014).  
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1.1.4 Behandling av långvarig smärta  

Vid behandling av smärta brukar man gå efter WHOs smärttrappa (WHO 2016), vilken 

beskriver vilken typ av medicin som bör sättas in när eller i vilket skede och vid vilken 

typ av smärta. Först sätts paracetamol eller NSAID-preparat in som grundläggande 

behandling. I nästa steg tillsätter man svagare opioider. Om detta inte ger tillräcklig 

smärtlindring så går man över till att ge starkare opioider i sista steget. Samtliga steg 

kan kombineras med tilläggsbehandlingar exempelvis glukokortikoider (Berntzen, 

Danielsen & Almås 2011). Vid neuropatiska smärtor kan behandlingen behöva utökas 

till läkemedel som traditionellt inte klassas som analgetika. Till dessa räknas tricykliska 

antidepressiva som då ges i lägre doser än vid depressiva tillstånd och antiepileptika 

som har liknade effekt på smärtan som de antidepressiva läkemedlen (Slørdal & 

Rygnestad 2011).   

Då farmakologisk behandling inte ger önskad effekt kan alternativa 

behandlingsmetoder vara bättre lämpade eller fungera som komplement. Bland dessa 

kan akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), massage, värme- eller 

köldbehandling och fysisk aktivitet nämnas. Fysioterapi kan bestå av både av aktiva och 

passiva behandlingsmetoder som baseras på patientens egen kapacitet. Det kan handla 

om konditionsträning, stretchövningar, styrketräning av olika intensitet och träning i 

exempelvis varm bassäng. Vid långvarig smärta är patientens förmåga till egenvård 

viktig. För patienten är det viktigt att denne klarar av och får stöd i att behärska fysiska 

och psykiska besvär i vardagen i och med att ingen annan kan ta över dennes smärta. 

Det finns även olika former av psykoterapi att tillgå, bland annat i form av kognitiv 

beteendeterapi. Det handlar då till stor del om att uppmuntra patienterna till förändrade 

tanke- och handlingsmönster kring smärtupplevelsen. Genom detta lär sig patienterna 

olika copingstrategier vilket hjälper dem att hantera sin livssituation (Berntzen, 

Danielsen & Almås 2011).  

   

1.2 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden innefattar att lindra lidande, främja och 

återställa hälsa samt förebygga sjukdom. Oavsett vårdsammanhang, patientens 

livssituation och ursprung ska sjuksköterskan bemöta patienten med respekt utifrån 

dennes mänskliga rättigheter och rätt till självbestämmande. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan visar sig lyhörd för patientens behov, integritet och värdighet samt har 

förmåga att visa medkänsla. Sjuksköterskan ska uppträda professionellt och trovärdigt 
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samt inneha kunskaper som krävs för att arbeta patientsäkert. Det ingår även att 

sjuksköterskan kontinuerligt ska söka och ta till sig nya kunskaper för att på så vis 

upprätthålla en fortsatt evidensbaserad yrkesutövning (Svensk Sjuksköterskeförening 

2014).  

Då den långvariga smärtan inte kan behandlas leder det till att patienten drabbas av 

ökat lidande, i vissa fall tvingas denne även inse att det inte finns någon bot. 

Sjuksköterskans roll i den situationen är då att stötta och hjälpa patienten till att 

utveckla en väl fungerande egenvård som kan resultera i högre livskvalitet trots 

smärtan. Dessutom är hennes uppgift att samordna kontakterna kring patienten utefter 

dennes behov, så som kontakt med fysioterapeut eller kurator (Berntzen, Danielsen & 

Almås 2011).  

Långvarig smärta är en vanligt förekommande besöksorsak inom primärvården. 

Sammanlagt utgörs 20-40% av alla besök inom primärvården i Skandinavien av 

patienter med olika smärttillstånd. Det finns dock inte alltid de resurser som krävs för 

att ställa diagnos och behandla patienten inom primärvården. Därför remitteras många 

patienter till andra instanser för vidare utredningar. Vissa patienter kan behöva 

remitteras till flera olika instanser innan en förklaring kan ges, dock är det inte alla som 

erhåller med en tydlig diagnos.  

Då patienten gått igenom de utredningar och behandlingar som finns tillgängliga kan 

denne vara i behov av och i vissa fall få en chans att medverka i rehabilitering bestående 

av ett smärtteam. Teamet brukar bestå av läkare, sjuksköterska, psykologer, 

fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, kurator och sekreterare (Hysing 2014). Genom 

att använda sig av samordnade rehabiliteringsprogram, ibland kallade smärtteam, skapas 

förutsättningar för patienten att uppnå en långsiktig smärtlindring genom både 

förbättrad fysisk och social funktion samt förmåga att hantera smärtan (SBU 2006). En 

svensk studie av Hammarström et al. (2014) visar att högutbildade kvinnor oftare väljs 

ut till att medverka i multidisciplinära rehabiliteringsprogram än lågutbildade kvinnor. 

Däremot syntes ingen skillnad mellan hög- och lågutbildade män (Hammarström et al. 

2014). Sjuksköterskor beskriver själva i en studie av Nash et al. (1999) att de har en 

viktig roll i teamet kring patienter med långvarig smärta och bearbetningen av denna. 

Sjuksköterskorna förväntas ha en förståelse för och kunna reflektera kring de 

konsekvenser som patienter med långvarig smärta drabbas av. Det är även viktigt för 

dem att ha förmågan att skapa sig en helhetsbild av patientens smärta och livssituation 

för att kunna föreslå effektiva behandlingar (Nash et al. 1999). Enligt Dysvik och 
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Furnes (2012) är det även sjuksköterskan som har ansvaret för att motivera patienterna 

till förändring, både på ett individuellt och gemensamt plan. De måste ha förmåga att 

tillsammans med patienterna sätta upp realistiska mål vilket på bästa sätt genomförs 

med god kliniskt och teoretiskt kompetens i kombination med entusiasm från 

sjuksköterskans sida (Dysvik och Furnes 2012).    

 

1.3 Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer 

Att endast patienten själv kan avgöra smärtans karaktär kan skapa problem för denne då 

det kan upplevas svårt att förklara sin situation för vårdpersonalen. Smärta definieras 

som en subjektiv upplevelse vilken inte alltid speglar symtomen på eller 

komplikationerna av en specifik diagnos (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Joyce 

Travelbees teori om mellanmänskliga relationer beskriver den egna hälsan som 

subjektiv. Travelbee anser att det viktigaste inom teorin är människan som individ, 

meningen i situationen, det upplevda lidandet och relationer människor emellan samt 

vikten av kommunikation. Travelbee menar att mellanmänskliga relationer är den 

process som sker mellan sjuksköterskan och patienten från första mötet. 

Sjuksköterskans uppgift enligt Travelbee är då att stötta patienten och dennes 

närstående i vad gäller förmågan att förebygga, hantera och finna mening i lidande som 

de går igenom samt att bibehålla eller väcka nytt hopp. Hon anser att varje människa är 

unik, att hon inte kan ersättas av någon annan och att hon endast kan existera en gång. I 

sin teori tar Travelbee upp att hon tycker att det är väsentligare för sjuksköterskan att se 

till hur patienten själv uppfattar sitt lidande, än att fokusera på aktuell diagnos eller egna 

uppfattningar av situationen. Att assistera patienten till att finna hopp och mening i 

livets skiftande upplevelser utgör omvårdnadens grund. När patienter genomgår lidande 

är önskan som störst att hitta en mening i tillvaron, då väcks frågor om varför detta sker 

och hur denne ska kunna ta sig igenom det svåra. Huvudsyftet med relationen mellan 

sjuksköterskan och patient är att patientens omvårdnadsbehov tillfredsställs, detta 

kräver ett förtroende dem emellan. Dessutom krävs det att sjuksköterskan har förmåga 

att visa både empati och sympati gentemot patienten (Kirkevold 2000).  

 

1.4 Långvarig smärta ur ett närstående- och samhällsperspektiv  

När en person drabbas av långvarig smärta påverkas även de närstående genom de 

omställningar det kan innebära. För den närstående kan det bli känslosamt att se vad 

patienten med långvarig smärta tvingas gå igenom. Dels på grund av att de känner en 
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ilska gentemot smärtan eftersom den förändrat livet så drastiskt (West, Usher, Foster & 

Stewart 2012a) och dels att det finns en ovetskap kring smärtans karaktär, uppkomst 

och utveckling vilket väcker känslor av oro och rädsla (Söderberg, Strand, Haapala & 

Lundman 2003). Enligt West et al. (2012a) och Söderberg et al. (2003) upplever 

närstående till personer med långvarig smärta att de får en ökad arbetsbörda och ökat 

ansvar både i hemmet och vad gäller jobb och inkomst. De närstående vill vara ett stöd 

för personen med långvarig smärta och ha möjlighet att vårda denne vid behov vilket 

inte alltid är genomförbart, detta i sin tur leder ofta till att relationen dem emellan 

förändras. Närstående till patienten med långvarig smärta upplever ofta att en del av 

kärleksrelationen har gått förlorad och ersatts av en vårdrelation (West et al. 2012a; 

Söderberg et al. 2003). 

Långvarig smärta utgör en stor del av sjukskrivningarna i Sverige, vilket kostar 

samhället ungefär 87,5 miljarder kronor varje år. Cirka 23 % av kostnaderna inom 

primärvården utgörs av tillstånd som rör rörelseorganens sjukdomar, däribland 

långvarig smärta. Personer med långvarig smärta kan ses konsumera mer sjukvård om 

de upplever att det uppstår en påverkan i det dagliga livet. De som inte upplever att 

deras dagliga liv påverkas söker heller inte sjukvård i lika stor utsträckning (SBU 2006). 

 

1.5 Problemformulering  

Långvarig smärta är ett vanligt förekommande problem, 20 % av Sveriges befolkning 

beräknas vara drabbade. Långvarig smärta leder till ett utdraget och ihållande lidande 

för patienten, vilket sjuksköterskan konfronteras med i sin yrkesroll i mötet med alla 

typer av patienter. Beroende på orsaken till smärtans uppkomst kan patienten drabbas av 

både fysiska begränsningar samt psykisk och social påverkan. För att sjuksköterskan 

ska kunna ge patienten adekvat omvårdnad krävs det god kunskap om långvarig smärta 

samt att den är en del av patientens subjektiva upplevelse. Dessutom är det viktigt att 

som sjuksköterska vara medveten om hur hela patientens liv kan påverkas av långvarig 

smärta. Tidigare forskning har visat på patienters upplevelser av att leva med långvarig 

smärta men det saknas en aktuell sammanställning av området. Författarna vill med 

föreliggande litteraturstudie öka sjuksköterskors medvetande kring hur långvarig smärta 

kan påverka patienternas liv.  

 

 

 



 

8 

 

1.6 Syfte och frågeställning 

1.6.1 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplever att långvarig 

smärta påverkar deras liv samt att beskriva de ingående studiernas 

datainsamlingsmetod.  

 

1.6.2 Frågeställning 

Hur upplever patienter att deras liv påverkas av långvarig smärta? 

Vilken datainsamlingsmetod har respektive artikel använt sig av?  

 

2. Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design, vilken enligt Polit och Beck (2012) används 

vid studier avsedda att beskriva upplevelser och fenomen.  

 

2.2 Sökord och sökstrategier 

Databaserna PubMed och Cinahl har använts eftersom de enligt Polit och Beck (2012) 

är relevanta för sökningar av artiklar gällande medicin, omvårdnad och hälsa. Begreppet 

”chronic pain” har använts som MeSH-term vid sökningar i PubMed och som Cinahl 

Headning vid sökningar i Cinahl. Alla artiklar som läggs in i PubMed och Cinahl 

tilldelas MeSH-termer respektive Cinahl Headings, dessa är nyckelord som används för 

indexera artiklarna efter innehåll. Vid sökning med hjälp av dessa säkerställs relevanta 

träffar, därför bör dessa användas i största möjliga utsträckning vid sökningarna 

gällande specifika ämnen (Polit & Beck 2012). Fritextsökningar har använts för 

resterande ord och begrepp (se tabell 1) i och med att dessa inte har någon relevant 

motsvarande term inom MeSH eller Cinahl Heading. De begrepp som använts vid 

fritextsökningar i båda databaserna var qualitative research, qualitative, experience, 

narrative, interview och daily life. På grund av avsaknad av tänkbara träffar samt 

dubbletter redovisas endast de sökordskombinationer som gav tänkbara träffar i tabell 1. 

Samtliga söktermer har kombinerats med ordet AND, vilket är en boolesk term som 

möjliggör en kombinerad sökning av de valda söktermerna. Detta innebär att samtliga 

valda söktermer inkluderas i sökningen (Polit och Beck 2012).  
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2.3 Urvalskriterier 

Samtliga sökningar har skett via Högskolan i Gävle. Inklusionskriterier för samtliga 

artiklar var att de blivit vetenskapligt granskade, de skulle svara till föreliggande studies 

syfte samt att de var kvalitativa. Exklusionskriterier för denna litteraturstudie var 

tidigare genomförda litteraturstudier. Vid sökningar i PubMed användes följande 

begränsningar; artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara publicerade 

inom de senaste fem åren samt beröra deltagare som är mellan 19-64 år. Vid sökningar i 

Cinahl användes följande begränsningar; artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska, publicerade mellan 2010-2016 samt beröra deltagare som är mellan 19-64 år. 

Vidare begränsningar som användes i Cinahl var peer reviewed och linked fulltext. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska för att underlätta förståelsen för 

författarna. Avsikten var efter de slutgiltiga sökningarna att inkludera forskning från de 

senaste fem åren. De initiala sökningarna gjordes däremot på de senaste tio åren vilket 

ledde till att användbara artiklar i Cinahl hittades från 2010 och framåt, varför 

författarna valde att förlänga den slutgiltiga tidsperioden till sju år. I och med att 

långvarig smärta hos barn innefattar fler dimensioner, så som föräldraansvar och 

bemötande av minderåriga, valde författarna att exkludera denna åldersgrupp från 

resultatet. Begränsningen 19-64 år valdes vidare för att inte få en koncentration av äldre 

patienter, i och med att många träffar annars ses handla om äldre patienters problematik 

rörande långvarig smärta.   

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Författarna har sökt i en varsin databas och därefter gått igenom samtliga träffar 

gemensamt. Litteraturstudier sorterades bort i ett initialt skede, samtidigt exkluderades 

dubbletter. Samtliga abstract lästes i de artiklar vars titel ansågs stämma överens med 

aktuellt syfte för att på så vis få fram tänkbara artiklar. Vid granskning av valda artiklar 

sågs en artikel inte stämma överens med aktuellt syfte, och exkluderades därför. En 

manuell sökning ersatte denna genom att författarna sökte igenom en redan inkluderad 

artikels litteraturlista. För fullständig redovisning av urvalsprocessen se figur 1.  
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Figur 1. Redovisning av urvalsprocess  

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökningar  

Databas  Begränsningar och 

datum 

Sökord Antal 

träffar  

Tänkbara 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

källor 

Cinahl  År 2010-2016, engelska, 

svenska, Linked full 

text, Peer Reviewed, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (Cinahl Heading) 

AND Experience (fritext) AND 

Qualitative (fritext) 

47 11 6 

Cinahl  År 2010-2016, engelska, 

svenska, Linked full 

text, Peer Reviewed, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (Cinahl Heading) 

AND Interview (fritext) AND 

Qualitative (fritext) 

69 1 1 

Cinahl  År 2010-2016, engelska, 

svenska, Linked full 

text, Peer Reviewed, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (Cinahl Heading) 

AND Experience (fritext) AND 

Interview (fritext) 

56 1 1 

PubMed  5 år, engelska, svenska, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (MeSH) AND 

"Qualitative research" (fritext)  

64 7 3 

PubMed  5 år, engelska, svenska, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (MeSH) AND 

Narrative (fritext)  

19 1 0 

PubMed  5 år, engelska, svenska, 

ålder 19-64, 2016-01-27 

"Chronic pain" (MeSH) AND 

"Daily life" (fritext)  

46 7 0 

PubMed Manuell sökning  1 1 1 

Totalt   302 29 12 

 

 

2.5 Dataanalys 

De valda artiklarna lästes igenom upprepade gånger individuellt av författarna. Därefter 

diskuterade författarna artiklarnas innehåll ingående i relation till aktuell studies syfte. 

Relevanta delar av metod och resultat markerades med överstrykningspenna och 

anteckningar gjordes i marginalen. Samtliga artiklars metodavsnitt och resultatdelar 

302 artiklar 
Samtliga titlar lästes 

igenom 

204 artiklar exkluderades 
(inklusive 

litteraturstudier samt 
dubbletter)  

98 abstract lästes igenom 

70 artiklar exkluderades 
på grund av att de inte 

svarade på syftet 
28 lästes i sin helhet 

16 artiklar exkluderades 
på grund av att de inte 

svarade på syftet 
12 artiklar valdes ut  

1 artikel exkluderades på 
grund av att den inte 

svarade på syftet 
11 artiklar valdes ut  

1 artikel inkluderades 
genom manuell sökning   

12 artiklar inkluderades 
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studerades, metod- samt resultattabellen fylldes i (se tabell 2, bilaga 1 samt tabell 3, 

bilaga 2). Artiklarnas innehåll översattes gemensamt av de båda författarna till svenska i 

ett separat dokument. Författarna läste därefter individuellt igenom utskrifter av 

översättningen upprepade gånger och markerade likheter och skillnader i de olika 

artiklarnas resultat med överstrykningspennor i skilda färger och anteckningar skrevs i 

marginalen. Detta beskriver Polit och Beck (2012) som att identifiera likheter och 

skillnader samt skapa teman utifrån dessa i den samlade informationen, med syftet att 

förmedla den på ett tydligt sätt. Dessa likheter och skillnader utgjorde tematiseringen till 

föreliggande studies resultat. Vad gäller besvarande av den metodologiska 

frågeställningen har respektive artikels datainsamlingsmetod granskats av båda 

författarna. Därefter diskuterades denna författarna emellan och sammanställdes i 

föreliggande studies resultat samt i resultattabeller (tabell 2, bilaga 1 samt tabell 3, 

bilaga 2). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I dataanalysen har objektivitet eftersträvats. Författarna har under hela tiden gjort sitt 

yttersta för att undvika att lägga in egna värderingar och förutfattade meningar i 

granskningen. Information från aktuella vetenskapliga artiklar har inte medvetet 

uteslutits, förvrängts eller plagierats. Referenser har behandlas på ett tydligt sätt, enligt 

en vedertagen mall (Polit och Beck 2012).  

 

3. Resultat  

Resultatet i föreliggande litteraturstudie har baserats på 12 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Dessa har sammanställts i löpande text under följande fem teman; ”En 

begränsning i vardagen”, ”Social och psykisk påverkan”, ”Hur mötet med sjukvården 

upplevs”, ”Erfarenheter av behandlingar” och ”Att hitta ett nytt sätt att leva”. Resultatet 

av granskningen av valda artiklars datainsamlingsmetod redovisas under rubriken 

”Datainsamlingsmetod” sist i resultatet. 

 

3.1 En begränsning i vardagen  

Många patienter beskrev att det som påverkade dem mest var den oförutsägbarhet som 

den långvariga smärtan medförde. Det blev både svårt att förutse vad som kunde 

komma att förvärra smärtan, hur den skulle komma att upplevas från dag till dag och 

hur de skulle planera utefter rådande dagsform (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, 
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Pankhurst & Valledor 2010; Robinson, Kennedy & Harmon 2013; Henwood, Ellis, 

Logan, Dubouloz & D´Eon 2012; Ojala, Häkkinen, Karppinen, Sipilä, Suutama & 

Piirainen 2015; Persson, Andersson & Eklund 2011). Enligt flera studier (Crowe et al. 

2010; Robinson et al. 2013; Henwood et al. 2012; Ojala et al. 2015; Löfgren & 

Norrbrink 2012) ledde detta till att patienterna upplevde en förlust av kontroll och en 

begränsning i vardagen. Detta gjorde enligt Snelgrove, Edwards och Liossi (2013) även 

att patienternas relation till miljön runtomkring dem sågs som ständigt föränderlig och 

problematiskt. Samtidigt uppgav flera patienter att de upplevde livet som statiskt, som 

att de fastnat i tiden eller skiljts från det tidigare dagliga livet. De uppgav att kroppen 

tog kontroll över självet, de såg sig själva som hjälplösa åskådare vilka iakttog kroppen 

från sidan om. Detta ledde även till att de utvecklade undvikande beteenden vilket 

patienterna beskrevs som att de levde runt smärtan istället för med smärtan som en del i 

deras vardag (Snelgrove et al. 2013).  

Enligt Snelgrove et al. (2013) beskrev patienterna smärtan som ett hot mot den 

fysiska och den personliga integriteten och att den inkräktade på varje aspekt av deras 

liv. I två studier (Ojala et al. 2015; Crowe et al. 2010) beskrev patienterna att de kände 

ett behov av att vara försiktiga och undvek därför situationer som kunde leda till att 

deras smärta förvärrades. Enligt Ojala et al. (2015) beskrev patienterna att långvarig 

smärta ledde till att kroppen kändes förruttnad, kraftlös och föråldrad. Generellt sett 

upplevde de även att de blivit långsammare. Enligt två studier (Löfgren & Norrbrink 

2012; Persson et al. 2011) beskrev patienterna att de hade två val, antingen undvek de 

aktiviteterna eller stod ut med smärtan som en förväntad komplikation till aktiviteten. 

Vissa patienter uttryckte värdet i att ha någonting de kunde sysselsätta sig med för att 

distrahera dem från smärtan. I studien av Crowe et al. (2010) upplevde patienterna att 

rädslan och oron de kände på grund av smärtan ledde till ökad nervositet och ökad 

uppmärksamhet på den egna kroppens rörelser. De reflekterade över var de satte 

fötterna och undvek folkmassor med rädsla för att någon skulle knuffa till dem. I en 

studie av Damsgård, Dewar, Røe och Hamran (2011) förknippade många patienter 

smärta vid aktiviteter med fysiska orsaker, exempelvis muskuloskeletära skador. Detta 

kunde leda till att de på grund av rädsla undvek den typen av aktiviteter. Enligt 

Damsgård et al. (2011) beskrev patienterna hur de genom att prova sig fram och lära 

känna sin egen smärta kunde förstå den, vilket innebar att rädslan för fysisk aktivitet 

minskade. De patienter som fick en konkret diagnos eller en logisk förklaring till 
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smärtans uppkomst kände sig i vissa fall säkrare. Detta på grund av att de förstod vad de 

kunde utsätta kroppen för utan att det skulle resultera i skador som förvärrade smärtan.  

I flera studier (Ojala et al. 2015; Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011) 

beskrev patienterna hur de kunde känna sig rastlösa på grund av att de var tvungna att 

röra på sig för att lindra smärtan. Enligt Ojala et al. (2015) beskrev patienterna problem 

med att inte ha möjlighet att kunna röra på sig på samma sätt nattetid, vilket ledde till 

sömnstörningar.  

 

3.2 Social och psykisk påverkan 

I flera studier (Demierre, Castelau & Piot-Ziegler 2011; Snelgrove et al. 2013; Ojala et 

al. 2015; Damsgård et al. 2011) beskrev patienterna de sociala konsekvenser som 

drabbat dem på grund av smärtan. Enligt flera studier (Demierre et al. 2011; Snelgrove 

et al. 2013; Ojala et al. 2015) kunde patienterna tvingas överge både anställningar och 

fritidsaktiviteter vilket i sin tur kunde leda till förlust av sociala kontakter. Den 

långvariga smärtan kunde bidra till att patienterna upplevde att deras sociala roller 

exempelvis som mamma eller make hade förändrats eller förlorats, vilket kunde 

resultera i att livet känns ensamt och isolerat (Demierre et al. 2011; Snelgrove et al. 

2013; Ojala et al. 2015).  

Enligt Snelgrove et al. (2013) beskrev patienterna hur de till följd av oförmåga att 

arbeta och förlust av inkomster kunde uppleva att de förlorade rollen som försörjare och 

därigenom drabbades de av känslor av skam. I en studie av Persson et al. (2011) beskrev 

patienterna arbetsplatsens sociala funktioner som någonting de saknade, det handlade 

om allt från samtalen under lunchrasten till att umgås med kollegorna utanför arbetstid. 

Enligt Demierre et al. (2011) och Ojala et al. (2015) upplevde patienterna också att 

deras intima relationer begränsats på grund av fysiska svårigheter vilket i sin tur hade 

fått dem att ifrågasätta deras roller som partner ytterligare.  

Enligt två studier (Robinson et al. 2013; Ojala et al. 2015) beskrev patienterna att de 

fick ta emot olika reaktioner på deras smärta från omgivningen, bland annat sympati, 

tvivel och brist på intresse. Vissa upplevde att de blev uttittade, de fick känslan av att de 

bara klagade och att omgivningen tvivlade på både smärtans intensitet och existens 

vilket i sin tur ledde till en känsla av utstötthet. I två av studierna (West, Stewart, Foster, 

Usher 2012b; Demierre et al. 2011) beskrev patienterna att de inte vill be om hjälp från 

omgivningen på grund av risken för stigmatisering. Enligt Ojala et al. (2015) upplevde 

även patienterna svårigheter med att möta andra människor på grund av att de inte 
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kunde stå ut med glädjen och glädjen hos personer i deras omgivning. De var motvilliga 

till att påbörja nya relationer på grund av de själva kände sig miserabla och fulla med 

sorg över den långvariga smärtan som de drabbats av. Vissa patienter valde enligt Ojala 

et al. (2015) och Demierre et al. (2011) att gömma sin smärta från omvärlden för att på 

så vis undvika bemötande i form av tvivel och dömande blickar och nedvärderande 

attityder.  

  Enligt Robinson et al. (2013) såg många patienter smärtan som en personlig tragedi. 

De beskrev även hur deras framtid dominerades av ovisshet och oro för vidare 

smärtutveckling både vad gällde aktivitetsförmåga, brist på komfort och eventuellt 

kommande behov av hjälp. Detta ledde till att de upplevde ett försämrat självförtroende. 

I flera artiklar (Demierre et al. 2011; Robinson et al. 2013; Snelgrove et al. 2013; Ojala 

et al. 2015) beskrev patienterna att de drabbats av nedstämdhet och depressioner till 

följd av den långvariga smärtan. Vissa patienter beskrev, i en studie av Norman et al 

(2010), att de funderat på om det var värt att överhuvudtaget fortsätta leva, detta i och 

med att det liv de levde med smärtan bidrog till ett evigt lidande och en minskad 

livskvalitet. Enligt Robinson et al. (2013) fanns det en förståelse bland patienterna att 

smärtan kunde leda till psykisk ohälsa, i och med att många av dem drabbats av just 

detta.  

 

3.3 Hur mötet med sjukvården upplevs 

De patienter som led av långvarig smärta beskrev att de hade mycket kontakt med 

sjukvården, detta var nödvändigt då de sökte en diagnos eller förklaring till dess 

uppkomst och då de var i behov av olika behandlingar. De beskrev även hur mötet med 

och förtroendet för sjukvården påverkade hur de tänkte kring den egna smärtan och 

även till vilken grad de upplevde att de klarade av att bearbeta den (Löfgren & 

Norrbrink 2012; Säll-Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask 2011; Robinson et al. 

2013; Norman et al. 2010). Enligt två studier (Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson 

et al. 2011) utgjordes ett gott bemötande av en bra dialog och bra relation med 

sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde då att de blev respekterade, förstådda, 

betrodda och icke ifrågasatta samt att de var experter på sin egen smärtupplevelse. 

Enligt Säll-Hansson et al. (2011) ansåg patienterna att det var viktigt att 

sjukvårdspersonalen hade ett holistiskt synsätt, vilket för dem innebar att de inte bara 

koncentrerade sig på smärtan i sig utan på hela patientens livssituation.  
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Enligt Robinsson et al. (2013) uppgav många patienter negativa erfarenheter från 

sjukvården. De upplevde att de inte fått de undersökningar de hade rätt till, de hade varit 

med om opassande utredningar och remitteringar, deras testresultat hade blivit 

borttappade, deras journaler hade inte förts på ett korrekt sätt och ibland saknades de 

helt (Robinson et al. 2013). Dessutom hade de mött sjukvårdspersonal som saknade 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter om långvarig smärta (Robinson et al. 2013; 

Löfgren & Norrbrink 2012). Enligt Robinson et al. (2013) beskrev patienterna 

vårdpersonalens attityder som avfärdande, ointresserade, vårdslösa, defensiva och 

osympatiska. I flera studier (Robinson et al. 2013; Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-

Hansson et al. 2011) beskrev patienterna detta som speciellt problematiskt då de gång 

på gång träffade ny personal inom sjukvården. Patienterna såg vårdbesöket som 

upprörande och överväldigande, förödmjukande och maktberövande, de upplevde att de 

blev kallade till förhör hos vårdpersonalen och att söka vård kändes som en kamp. I en 

studie av Säll-Hansson et al. (2011) beskrev patienterna även en rädsla för att bli 

övergiven av sjukvårdspersonalen och bli lämnade ensam med sin smärta. Patienternas 

egna kunskaper, som de över tid samlat på sig om sin smärta, kunde uppfattas som ett 

hot och någonting negativt från sjukvårdens sida. I många fall uppfattade patienterna sig 

själva som gnälliga, tjatiga och själviska på grund av att de ställt krav på sjukvården då 

de upplevt att personalens kunskap varit bristfällig. Patienterna i flera studier (Löfgren 

& Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Robinson et al. 2013; Norman et al. 2010) 

uttryckte att de blev dåligt bemötta av vårdpersonalen, vilket ledde till ett onödigt 

lidande och påverkade deras liv negativt. 

 

3.4 Erfarenheter av behandlingar 

I en studie av Norman et al. (2010) framkom patienternas känsla av hopplöshet kring 

icke effetiv medicinering och upplevda biverkningar. Patienterna beskrev bland annat 

hur orimligt det kändes att ta stora mängder mediciner och ändå ha ont. De beskrev att 

om de kände smärtan trots medicinerna så fanns det ingen mening med att fortsätta 

behandlingen. Enligt Demierre et al. (2011) beskrev flera av patienterna hur de såg 

smärtstillande mediciner som ett problem snarare än en lösning, de gav tillfällig lindring 

men botade eller löste inte grundorsaken till smärtan. Medicinerna sågs som en daglig 

kompanjon som i många fall var nödvändig för att bibehålla en acceptabel livskvalitet. 

Dock sågs den även som en förrädisk vän som berövade patienterna på smärtan som en 
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naturliga varningsklocka vilket kunde leda till att de pressade sina kroppar för långt vid 

vissa aktiviteter. 

 Enligt Säll-Hansson et al. (2011) beskrev några patienter hur de vid vårdbesöket 

övervägde att skatta sin smärta högre på VAS-skalan för att på så vis få ökade 

medicindoser eller en ny medicin. Att ljuga om smärtans intensitet sågs som den enda 

utvägen för vissa patienter då de ansåg att de var i behov av förändringar i sin 

medicinering, även om detta ledde till att de manipulerade vårdpersonalens 

uppfattningar och bedömningar. I studien av Löfgren och Norrbrink (2012) beskrev 

vissa patienter att sjukvården inte erbjöd alternativa behandlingar trots att patienterna 

själva uppgav att dessa fungerade bättre. De patienter som på egen hand provade 

alternativa behandlingar och upplevde smärtlindring av dessa tvingandes många gånger 

att överge dem på grund av de var dyra samt tids- och energikrävande. På grund av 

sjukvårdens brist på behandlingsalternativ erhöll inte patienterna, vad de ansåg vara 

optimala alternativ för smärtlindring (Löfgren & Norrbrink 2012).  

 

3.5 Att hitta ett nytt sätt att leva 

Enligt två studier (West et al. 2012b; Löfgren och Norrbrink 2012) upplevde patienterna 

att det tog lång tid att acceptera smärtan. Enligt West et al. (2012b) beskrev patienterna 

hur de var tvungna erkänna de förändringar som skett och därigenom även omdefiniera 

både sig själv och den egna identiteten. Från början beskrev patienterna hur de såg 

acceptansen av den långvariga smärtan som ett nederlag, som att de gav upp. Med tiden 

insåg patienterna vikten av acceptans som en del av omvärderingen av livet med 

långvarig smärta.  

 Flera studier (West et al. 2012b; Snelgrove et al. 2013; Henwood et al. 2012; 

Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; Persson et al. 2011) beskrev vikten 

av att bearbeta smärtan, patienterna ansåg att de måste lära sig att anpassa sig till 

smärtan och därmed även tolerera den. Patienterna beskrev även att de provat sig fram 

till olika strategier för att hantera, förstå och svara till smärtan, detta var någonting som 

måste ske individuellt eftersom alla strategier inte fungerade för alla patienter. I två 

studier (Löfgren och Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011) beskrev även patienterna 

den process genom vilken de utvecklade en god kroppskännedom, slutligen insåg de 

deras egna begränsningar och lärde sig respektera dem. Patienterna i studierna av 

Henwood et al. (2012) och Ojala et al. (2015) beskrev att de var tvungna att acceptera 

smärtan och den nya livssituationen steg för steg. Enligt West et al. (2012b) ansåg 
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patienterna att det var viktigt att behålla ett positivt synsätt och att försöka se situationen 

ur nya perspektiv för att på så vis få ut mer av livet.  

I en studie av Snelgrove et al. (2013) beskrev patienterna hur perioder med minskad 

smärta eller avsaknad av smärta kunde få dem att reflektera över framtiden och inse att 

vad de kallar ”det gamla självet” fortfarande fanns där någonstans. Hoppet för framtiden 

väcktes då igen, liksom hoppet om ett nytt socialt liv, vilket fick patienterna att knyta 

band till ”det nya självet”. Enligt Henwood et al. (2012) beskrev patienterna att då de 

lärde sig att acceptera smärtan sammansmälte den med den egna identiteten. I studien av 

Persson et al. (2011) beskrev patienterna hur de omvärderat vardagen, flera beskrev hur 

de funnit en mening i icke materiella ting så som naturupplevelser och värdesatte dem 

högre än de gjort innan smärtgenombrottet. Många patienter uttryckte även sin 

tacksamhet för livet i sig, de ansåg att de skulle vara tacksamma för den de var. De 

ansåg att även om de vid vissa tillfällen kände sig uppgivna hade de trots det förmåga 

att värdesätta livet.  

 

3.6 Datainsamlingsmetod  

Endast två av artiklarna (Damsgård et al 2011; Norman et al. 2010) beskrev 

datainsamlingsmetoden ingående genom att uppge datainsamlingsmetod, typ av 

intervju, användning av intervjuguide, vem som genomförde intervjuerna, vart de ägde 

rum och hur informationen från dem sparades (Polit & Beck 2012).  

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod i samtliga artiklar (Löfgren & 

Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Damsgård et al. 2011; Ojala et al. 2015; 

Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013; Robinson et al. 2013; 

Demierre et al. 2011; West et al. 2012b; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011). Semi-

strukturerade intervjuer användes i nio av studierna (Damsgård et al. 2011; Henwood et 

al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013; Robinson et al. 2013; Demierre et 

al. 2011; West et al. 2012b; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011) medan en av 

studierna (Ojala et al. 2015) beskrev att de använt sig av ett samtalsliknande upplägg. 

Övriga studier (Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011) beskrev inte 

vilken typ av intervju de genomfört.  

Endast åtta av studierna (Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; 

Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Demierre et al. 2011; Crowe et al. 2010; 

Persson et al. 2011) beskrev att de använt sig av en intervjuguide. I en av studierna 

(Löfgren & Norrbrink 2012) bad författarna deltagarna att föra dagbok under två veckor 
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för att på så vis kunna utveckla en intervjuguide utefter uppkomna teman i dessa. 

Norman et al. (2010) delade ut en enkät som deltagarna fick fylla i, vilken sedan 

användes som grund för att utveckla en intervjuguide. 

Att samma person genomfört samtliga intervjuer beskrevs i sex av artiklarna 

(Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; Ojala et al. 2015; West et al. 2012b; 

Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011). Norman et al. (2010) beskrev att två av 

författarna genomförde samtliga intervjuer i och med att de var utbildade i kvalitativ 

intervjuteknik.  

Exempel på platser där intervjuerna genomfördes uppgavs i sex av artiklarna 

(Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Damsgård et al. 2011; Henwood 

et al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013). I en artikel (West et al. 2012b) 

beskrevs att platsen valdes av deltagarna själva. Norman et al. (2010) uppgav att sex 

stycken av intervjuerna genomfördes över telefon. Ojala et al. (2015) uppgav endast att 

intervjuerna i deras studie genomfördes i en stöttande atmosfär. Endast i två artiklar 

(Löfgren & Norrbrink 2012; West et al. 2012b) uppgav författarna att intervjupersonen 

var delaktig i beslutet om vart intervjun skulle äga rum. Det uppgavs inte någon plats 

för intervjuernas genomförande i fyra av artiklarna (Robinson et al. 2013; Demierre et 

al. 2011; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011)  

Löfgren & Norrbrink (2012) uppgav att deras intervjuer pågick under 21-94 minuter, 

Demierre et al. (2011) räknade ut att deras intervjuer pågick 18 minuter i genomsnitt, 

medan Damsgård et al. (2011) uppgav ett genomsnitt på 60 minuter. I en av studierna 

(Crowe et al. 2010) uppgavs ingen tidsåtgång. Övriga studier (Henwood et al. 2012; 

Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013; Norman et al. 2010; Säll-Hansson et al. 

2011; Ojala et al. 2015; West et al. 2012b; Persson et al. 2011; Robinson et al. 2013) 

pågick mellan 30-120 minuter.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av någon form av ljudinspelare i samtliga studier 

(Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Damsgård et al. 2011; Ojala et al. 

2015; Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013; Robinson et al. 

2013; Demierre et al. 2011; West et al. 2012b; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Många patienter upplevde att långvarig smärta påverkade alla aspekter av deras liv. De 

beskrev hur oförutsägbar smärtan var och hur oförutsägbart livet upplevdes på grund av 
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att de inte längre kunde planera vardagen som innan, de upplevde en förlust av kontroll. 

Patienterna beskrev hur kroppen kändes förändrad, den upplevdes inte vara lika 

tillförlitlig och funktionell som innan smärtan. Detta födde rädsla och oro hos 

patienterna och ledde till att de många gånger undvek fysisk aktivitet även om vissa 

patienter upplevde att rörelse även kunde lindra smärtan. Många beskrev hur de 

påverkades både psykiskt och socialt på grund av förlust av förmåga att utföra deras 

tidigare arbete och fritidsaktiviteter. De beskrev även att de blev stigmatiserade på 

grund av att de inte blev betrodda av omgivningen, detta ledde till att många patienter 

kände sig utstötta. Nedstämdhet, depressioner och minskad livskvalitet beskrevs av 

många av patienterna. Patienterna beskrev skillnaden mellan ett positivt och ett negativt 

bemötande från sjukvården och hur viktigt det var att vårdpersonalen hade ett holistiskt 

synsätt. Trots att de smärtstillande medicinerna i många fall var nödvändiga så var de 

inte alltid tillräckliga och patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information kring biverkningar och risker. Det kunde vara svårt för många patienter att 

acceptera smärtan som en del av livet, då acceptans först sågs som ett nederlag. Med 

tiden lärde sig många av patienterna att både hantera och acceptera smärtan, de 

omvärderade sin vardag och lärde sig att se livet ur andra perspektiv. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Tidigare studier (West et al. 2012a; Söderberg et al. 2003) beskrev hur närstående 

upplevde en ökad arbetsbörda i hemmet och att ansvaret för jobb och inkomst ökat för 

dem. I föreliggande studie beskrev patienterna hur de på grund av den långvariga 

smärtan kände skam då de tvingades överge sina anställningar och led förlust av sociala 

roller så som försörjare, make eller mamma (Demierre et al. 2011; Snelgrove et al. 

2013; Ojala et al. 2015). Patienterna beskrev även hur deras intima relationer 

begränsades (Demierre et al. 2011; Ojala et al. 2015). Vilket även det kan kopplas till 

tidigare studier (West et al. 2012a; Söderberg et al. 2003) som beskrev närståendes 

upplevelse av en förändrad relation till patienten, en vårdrelation ersatte det som 

tidigare endast var en kärleksrelation.  

I föreliggande studies resultat beskrev patienterna hur de såg framtiden som oviss 

och att de oroade sig för den och vad den skulle kunde innebära. Vissa patienter 

riskerade ett försämrat självförtroende på grund av att de var rädda för att de i framtiden 

kunde komma att behöva hjälp med det dagliga livet (Robinson et al. 2013). Samtidigt 

beskrev tidigare studier (West et al. 2012a; Söderberg et al. 2003) de närståendes oro 
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över smärtans utveckling och rädslan över att inte kunna räcka till som stöd för 

patienten. Detta kan kopplas till Travelbees teori där hon beskriver sjuksköterskans 

ansvar vad gäller att stötta patienter och närståendes i deras förmåga att hantera smärtan 

som en del av deras dagliga liv. Enligt Travelbee är det minst lika viktigt att ta de 

närståendes upplevelser i beaktning i och med att de ofta är en viktig del i patientens liv 

(Kirkevold 2000).  

Travelbees teori säger att det är viktigt att som sjuksköterska fokusera på hur 

patienten själv uppfattar sin smärta och livssituation (Kirkevold 2000). Det 

framkommer i föreliggande studie att patienterna upplever en känsla av stigmatisering 

på grund av skilda reaktioner från omgivningen (West et al. 2012b; Demierre et al. 

2011; Robinson et al. 2013; Ojala et al. 2015). Det centrala i Travelbees teori 

(Kirkevold 2000) handlar om att utveckla en relation med patienten vilken bygger på ett 

förtroende dem emellan, det kan i sin tur enbart komma ur en väl fungerande 

kommunikation. Föreliggandes studies resultat beskrev dock hur patienterna upplevde 

mötet med sjukvården som negativt på grund av vårdpersonalens attityder, vilka bland 

annat framställdes som avfärdande, defensiva och osympatiska (Robinson et al. 2013). 

Patienterna beskrev även vårdpersonalens kunskaper gällande långvarig smärta som 

bristande och de upplevde att de inte gavs tillåtelse att ställa krav utifrån deras egna 

kunskaper (Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Robinson et al. 2013; 

Norman et al. 2010). Patienterna hade även blivit remitterade till fel instanser vilket 

påverkade deras syn på sjukvården i dess helhet (Robinson et al. 2013). Även i tidigare 

forskning (Toye et al. 2013) beskrevs patienternas upplevelser av att bli skickad till den 

ena instansen efter den andra i sökandet efter korrekt diagnos och behandling, vilket 

kunde få patienterna att tappa förtroendet för sjukvårdssystemet och bli negativt 

inställda till att söka vård (Toye et al. 2013). Enligt Travelbees teori är det viktigaste för 

sjuksköterskan att se till hur patienten själv uppfattar sitt lidande och att hen har 

förmåga att bemöta patienten med både empati och sympati (Kirkevold 2000). I ICN:s 

etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening 2014) beskrivs sjuksköterskans ansvar för att 

kontinuerligt söka och att ta vara på nya kunskaper som en viktig del av professionen. 

Patienterna i föreliggande studie (Robinson et al. 2013; Löfgren & Norrbrink 2012; 

Säll-Hansson et al. 2011) beskrev att de ansåg att ett gott bemötande även utgjordes av 

att sjuksköterskan hade ett holistiskt synsätt på patientens situation. 

Travelbees teori säger att patienters önskan om att finna en mening i tillvaron är som 

störst när de utsätts för lidande, exempelvis långvarig smärta (Kirkevold 2000). 
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Patienterna i föreliggande studie (Demierre et al. 2011; Robinson et al. 2013; Snelgrove 

et al. 2013; Ojala et al. 2015) beskrev psykisk påverkan i form av depressioner och 

nedstämdhet, vilket även bekräftas av en tidigare studie (Toye et al. 2013). I 

föreliggandes studies resultat framkom även att patienterna upplevde svårheter med att 

acceptera och tolerera smärta som en del av livet och att det kunde ta tid att erkänna de 

förändringar som den långvariga smärtan medför (West et al. 2012b; Snelgrove et al. 

2013; Henwood et al. 2012; Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; Persson 

et al. 2011). Patienterna beskrev även vikten av att bevara en positiv inställning till livet 

samt att behålla hoppet trots de svåra motgångar som långvarig smärta sågs medföra 

(West et al. 2012b; Snelgrove et al. 2013). Enligt ICN:s etiska kod (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014) ska sjuksköterskan arbeta för att lindra lidande och främja 

samt återställa hälsa. Samtidigt beskriver Travelbee att sjuksköterskans ansvar består i 

att förmedla hopp och att stötta patienten till att finna mening i lidandet, även om detta 

lidande uppkommit på grund av komplexa eller svårbehandlade tillstånd så som 

långvarig smärta (Kirkevold 2000). 

 

4.3 Datainsamlingsmetod i de inkluderade artiklarna 

Enligt Polit och Beck (2012) ska en metodbeskrivning innefatta vilken 

datainsamlingsmetod som använts, vid intervjuer bör typ av intervju och eventuell 

användning av intervjuguide uppges. Dessutom bör det beskrivas hur datainsamlingen 

gått till vad gäller vem som genomfört intervju, vart den ägt rum, hur lång tid den 

pågått, samt hur data från intervjutillfället sparats.  

Samtliga inkluderade artiklar hade en kvalitativ ansats med intervjuer som 

datainsamlingsmetod vilket enligt författarna till föreliggande studie kan se som 

lämpligt utifrån respektive studies syfte. Majoriteten av studierna (Damsgård et al. 

2011; Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013; Robinson et al. 

2013; Demierre et al. 2011; West et al. 2012b; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011) 

använde sig av semi-strukturerade intervjuer, vilket Polit och Beck (2012) beskriver 

som en passande intervjuform då syftet är att undersöka ett specifikt ämnesområde. Till 

semi-strukturerade intervjuer sammanställs en ämnes- eller intervjuguide i form av 

områden eller frågor som forskaren vill ska besvaras under intervjun. Av de inkluderade 

artiklarna var det endast åtta stycken (Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; 

Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Demierre et al. 2011; Crowe et al. 2010; 

Persson et al. 2011) som uppgav att de använt sig av en intervjuguide vid intervjuerna, 
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men det kan antas att samtliga semi-strukturerade intervjuer använt sig av en sådan. 

Parallellt med intervjuguiden ska det finnas utrymme till att ställa följdfrågor och det är 

intervjuarens uppgift att uppmuntra intervjupersonen till att berätta fritt och med deras 

egna ord om deras upplevelser (Polit & Beck 2012). Genom att låta samma person 

genomföra samtliga intervjuer så kommer de uppvisa en liknande struktur i och med att 

varje person har sitt egna unika sätt att kommunicera, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) kan ses som en styrka i en intervjusituation. I föreliggande studie har sju av de 

inkluderade artiklarna (Löfgren & Norrbrink 2012; Damsgård et al. 2011; Ojala et al. 

2015; West et al. 2012b; Crowe et al. 2010; Persson et al. 2011; Norman et al. 2010) 

uppgett att samtliga intervjuer har genomförts av samma person vilket kan ses som en 

styrka i deras studier.  

Intervjuer bör också genomföras på en plats som erbjuder avskildhet för 

intervjupersonen, denne bör om möjligt medverka i valet av plats (Polit & Beck 2012) 

vilket möjliggjorts i två av de inkluderade artiklarna i föreliggande studie (Löfgren & 

Norrbrink 2012; West et al. 2012b). Ofta föredras att intervjuerna genomförs hemma 

hos intervjupersonen men om denne önskar är det en fördel om det finns alternativ, 

exempelvis ett kontor eller ett café (Polit & Beck 2012). Sex av de inkluderade 

artiklarna (Löfgren & Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Damsgård et al. 2011; 

Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010; Snelgrove et al. 2013) uppgav exempel på 

platser där intervjuerna ägt rum, medan en artikel (Ojala et al. 2015) uppgav att 

intervjuerna ägt rum i en stöttande atmosfär vilket författarna till föreliggande studie 

tolkar som att det är till fördel för intervjupersonernas trygghetskänsla. I en artikel 

(Norman et al. 2010) genomfördes hälften av intervjuerna över telefon vilket enligt Polit 

och Beck (2012) är ovanligt men genomförbart. Polit och Beck (2012) anser inte att 

telefonintervjuer är passande vid längre intervjuer som berör personliga ämnen, vilket 

författarna till föreliggande studie tolkar att den inkluderade studiens syfte var (Norman 

et al. 2010), därför kan detta ses som en svaghet i studien. I och med att resterande 

intervjuer genomfördes personligen intervjuaren och intervjupersonen emellan bör dock 

inte detta påverka föreliggande studies resultat negativt. En av de inkluderade artiklarna 

(Demierre et al. 2011) angav en tidsåtgång på genomsnitt 18 minuter för samtliga 24 

deltagare vilket författarna till föreliggande studie anser vara en kort tidsåtgång för en 

semi-strukturerad intervju som fokuserar på att ta till vara på intervjupersonernas 

upplevelser av långvarig smärta. Att de dessutom inte uppgav någon plats gör att 

författarna till föreliggande studie ifrågasätter intervjuernas upplägg, om 
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intervjupersonerna känt sig trygg på platsen för intervjun eller om de befunnit sig i en 

stressig miljö som kunnat påverka dem (Polit & Beck 2012). En annan av de 

inkluderade artiklarna (Crowe et al. 2010) som inte uppgav någon plats angav heller 

ingen tidsåtgång, dock uppger de det högsta deltagarantalet med 64 personer. Med 

anledning av detta anser författarna till föreliggande studie att det skulle vara intressant 

att få ta del av informationen kring tidsåtgången för att öka den inkluderade studiens 

trovärdighet och pålitlighet så som dessa beskrivs av Polit och Beck (2012). Författarna 

till föreliggande studie är kritiskt inställda till tidsskillnaden på 73 minuter som en av de 

inkluderade artiklarna uppgav (Löfgren & Norrbrink 2012). Då de beskrev att 

intervjuerna genomfördes med hjälp av samma intervjuguide kan denna tidsskillnad 

ifrågasättas. Samtidigt väcks frågor kring intervjuguidens utformning och detaljrikedom 

då den kortaste intervjun varade i 21 minuter medan den längsta varade i 94 minuter. 

Författarna till föreliggande studie ställer sig frågande till denna tidsskillnad i och med 

att man under en längre intervju oftast hinner få fram mer information. Dessutom väcks 

undran om samtliga intervjuers innehåll och beskrivningar av upplevelser uppnår 

samma kvalitet trots den stora tidsskillnaden. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med deskriptiv design för att på så vis 

förmedla en sammanställning av tidigare forskning. Föreliggande studies resultat 

baseras enbart på kvalitativa studier i och med syftet att beskriva patienters upplevelser 

av långvarig smärta. Dock är kvalitativa studier med få deltagare enligt Polit och Beck 

(2012) inte lika generaliserbara som kvantitativa studier med ett urval av deltagare som 

anses kunna representera en hel befolkning. Däremot beskriver även Polit och Beck 

(2012) att en sammanställning av kvalitativa studier ökar dess trovärdighet och 

generaliserbarhet om de redovisar liknade resultat vilket kan ses i föreliggande studies 

resultat.  

Att författarna valt att endast söka PubMed och Cinahl kan ses som en svaghet i och 

med att andra databaser eventuellt givit ytterligare relevanta träffar (Polit & Beck 2012). 

Valet att använda PubMed och Cinahl vid sökningar av artiklar kan däremot ses som en 

styrka i och med att dessa ses som relevanta databaser gällande medicin, omvårdnad och 

hälsa (Polit & Beck 2012). Vad gällde sökorden valdes dessa på grund av att de ansågs 

relevanta för föreliggande studies syfte. Författarna använde sig av Mesh-termer och 

Cinahl Headings gällande begreppet långvarig smärta (”Chronic pain”) men fann inga 
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termer som stämde överens med övriga önskvärda begrepp som då söktes i fritext. Detta 

kan ses som en svaghet i och med att Mesh-termer och Cinahl Headnings ger mer 

specifika träffar enligt Polit och Beck (2012). Att söka genom en kombination mellan 

Mesh-termer eller Cinahl Headings och fritext sågs ge träffar som överensstämde med 

studiens syfte vilket bekräftar detta val som en styrka. Författarna kan dock inte avgöra 

om sökningar med andra begrepp kunnat ge mer relevanta träffar.  

I litteraturstudier bör man i första hand använda sig av primära källor till resultatet 

vilket även har gjorts i föreliggande studie (Polit och Beck 2012). En av artiklarna 

(Snelgrove et al. 2013) i föreliggande studie bygger dock sitt resultat på citat och 

slutsatser dragna av dessa i kombination med referenser till andra primärkällor. 

Föreliggande studie refererar enbart till de avsnitt i artikeln (Snelgrove et al. 2013) som 

innefattar citaten från och beskrivningar av de genomförda intervjuerna, därför bör inte 

föreliggande studies resultat påverkas negativt av valet att inkludera upplevelser 

beskrivna i denna artikel (Snelgrove et al. 2013).  

Polit och Beck (2012) skriver att litteraturstudier bör baseras på aktuell forskning 

därför baseras föreliggande studie på artiklar som publicerats från 2010 och framåt. På 

grund av att de initiala sökningarna av artiklar skedde 2015 och att de då resulterade i 

tänkbara träffar i Cinahl från 2010 valde författarna att låta tidsbegränsningen 2010-

nutid kvarstå i den databasen. På grund av att båda författarna har svenska som 

modersmål och grundläggande kunskaper i engelska språket söktes samtliga artiklar på 

antingen svenska eller engelska. Att inkludera artiklar på engelska trots författarnas 

begränsade kunskaper i språket kan ses som en svaghet. För att undvika eventuella 

feltolkningar av de engelskspråkiga artiklarnas innehåll har författarna använt sig av 

tillämpliga ordböcker för översättning (Polit och Beck 2012). Dessutom har författarna, 

efter att individuellt ha läst igenom artiklarna upprepade gånger, tillsammans diskuterat 

och översatt dess innehåll. Efter översättningen läste författarna igenom denna både 

individuellt och tillsammans för att diskutera eventuella likheter och skillnader. Likheter 

och skillnader färgkodades individuellt av författarna för att sedan jämföras och 

diskuteras ännu en gång innan resultatet till föreliggande studie sammanställdes och 

redovisades i olika teman. Vilket kan, enligt Polit och Beck (2012), ses som en styrka 

vad gäller att minimera risken för feltolkning och inblandning av egna förutfattade 

meningar och förkunskaper i tolkningen av artiklarnas innehåll.  

Artiklarna som inkluderats i föreliggande studie kommer från Sverige (Löfgren & 

Norrbrink 2012; Säll-Hansson et al. 2011; Persson et al. 2011), Norge (Damsgård et al. 
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2011), Finland (Ojala et al. 2015), Kanada (Henwood et al. 2012; Norman et al. 2010), 

Storbritannien (Snelgrove et al. 2013), Irland (Robinson et al. 2013), Schweiz 

(Demierre et al. 2011), Australien (West et al. 2012b) och Nya Zeeland (Crowe et al. 

2010). Det finns skillnader i de olika ländernas sjukvårdssystems uppbyggnad vilket 

kan påverka hur patienterna beskriver sina upplevelser angående mötet med sjukvården 

och kostnaden för behandlingar. Detta i sig kan göra att föreliggande studies resultat 

inte går att applicera på Sveriges befolkning i samma utsträckning som om samtliga 

studier genomförts i Sverige eller övriga Norden, där sjukvården är mer likvärdig, vilket 

kan ses som en svaghet (Polit & Beck 2012). Författarna fann dock många likheter 

mellan beskrivningarna av patienternas upplevelser av hur det är att leva med långvarig 

smärta i de olika studierna. Detta gör att resultatet, trots de inkluderade artiklarnas olika 

ursprung, skulle kunna appliceras på Sveriges befolkning vilket då kan ses som en 

styrka (Polit & Beck 2012). 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplevde att 

långvarig smärta påverkade deras liv, vilket författarna anser att vårdpersonal bör vara 

medveten om i arbetet med dessa patienter. Långvarig smärta påverkar hela patientens 

liv vilket innebär att sjuksköterskan måste ha ett holistiskt synsätt i mötet med och vid 

behandlingen av denne. Författarna har en förhoppning om att föreliggande studie ska 

kunna öka sjuksköterskornas medvetenhet kring vilka dimensioner av patienters liv som 

kan komma att påverkas av att leva med långvarig smärta, för att på så vis kunna 

bemöta patienten utifrån dennes individuella behov. För att uppnå bättre kunskap om 

vården av patienter med långvarig smärta kan sjuksköterskan komma att behöva 

ytterligare utbildningar. De viktigaste områdena för utbildningar kan då anses vara 

bemötandet av dessa patienter, förståelsen för deras problematik, hur sjuksköterskan 

genom ett holistiskt synsätt ska kunna förmedla stöd och information angående 

långvarig smärta.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning  

Författarna till föreliggande studie anser att det finns en brist vad gäller forskning om 

patientupplevelser kring långvarig smärta från Sverige och övriga Norden. Detta på 

grund av att sjukvårdsystemen skiljer sig mellan olika ställen i världen och att 

patientens livssituation påverkas av hur dessa fungerar bland annat vad gäller 
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ekonomiska aspekter. Vidare upplever författarna en brist på forskning gällande hur 

patienter påverkas av långvarig smärta då de inte blivit tilldelade en diagnos. Det vill 

säga hur patienter upplever att det är att leva med långvarig smärta och inte veta varför 

den uppstått. Utifrån detta anser författarna även att det saknas forskning gällande hur 

patienter upplever det bristfälliga stöd de får från sjukvården och hur detta kan 

förbättras då de förväntas leva med och kunna hantera sin smärta under en längre tid. 

 

4.7 Slutsats 

Att leva med långvarig smärta innebar att vardagen begränsades och hela livet 

påverkades, detta födde rädsla och oro som kunde leda till nedstämdhet och depression. 

Många patienter hade svårt att acceptera smärtan som en del av livet och behövde stöd i 

att lära sig hantera den. Därför behövs det mer forskning kring hur sjukvården ska 

kunna assistera patienterna i detta.  
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Tabell 2. Sammanfattning och beskrivning av artiklar redovisade i resultatet utifrån metodologiskt innehåll 

Författare 

(publ.år, studieland) 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Urval/undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

 

Crowe, M., Whitehead, 

L., Gagan, M., Baxter, 

G.D., Pankhurst, A. & 

Valledor, V. 

 

2010, Nya Zeeland 

Listening to the body 

and talking to my self - 

the impact of chronic 

lower back pain: a 

qualitaive study 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsenligt urval 

 

64 deltagare, 31 kvinnor, 33 

män. 

 

Ålder 25-80. 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuguide 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: uppges ej 

Tidsåtgång: uppges ej 

Intervjuerna transkriberades 

Tematisk analys 

 

 

 

Damsgård, E., Dewar, 

A., Røe, C. & Hamran, 

T. 

 

2011, Norway 

 

Staying active despite 

pain: Pain beliefs and 

experiences with 

activity-related pain in 

patients with cronic 

musculoskeletal pain 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

10 deltagare, 5 kvinnor, 5 män. 

 

Ålder uppges ej. 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuguide 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: I ett mötesrum på forskningscentret 

Tidsåtgång: ungefär 60 minuter 

Intervjuerna transkriberades  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

Demierre, M., 

Castelao, E. & Piot-

Ziegler, C 

 

2011, Schweiz 

 

The long and painful 

path towards 

arthroplasty: a 

qualitative study 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

24 deltagare, 15 kvinnor, 9 

män. 

 

Ålder <75. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Styrande intervjuschema (intervjuguide) 

Plats: uppges ej 

Tidsåtgång: 18 minuter i genomsnitt 

Intervjuerna transkriberades 

Kvalitativ tematisk 

analys 

 

Henwood, P.,  Ellis, J., 

Logan, J., Dubouloz, C. 

& D'Eon, J. 

 

2012, Kanada 

 

Accetans of chronic 

neuropathic pain in 

spinal cord injured 

persons: a qualitative 

approach 

 

 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

7 deltagare. 

 

Kön och ålder uppges ej. 

 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuguide 

Intervjuerna kompletterades av 

fältanteckningar och demogasfisk och 

klinisk information hämtad från 

deltagarnas journaler. 

Plats: I deltagarnas hem eller på 

rehabiliteringscentret 

Konstant komparativ 

analys 

 

 

 

 



 

 

Tidsåtgång: 60-90 minuter  

Intervjuerna transkriberades 

Löfgren, M. & 

Norrbrink, C.     

 

2012, Sverige 

 

"But I know what 

works" - patients 

experience of spinal 

cord injury neuropathic 

pain management 

 

Emergent design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

18 deltagare, 7 kvinnor och 11 

män. 

 

Ålder 28-66. 

 

En smärtdagbok fördes av 14 deltagare, 

under två veckor, dessa utgjorde 

underlaget för intervjuguiden 

Intervjuer 

Intervjuguide 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: Vald av deltagaren (närmaste 

sjukhus, arbetsplats, hemma) 

Tidsåtgång: 21-94 minuter 

Intervjuerna transkriberades 

Innehållsanalys och 

tematisering 

genomfördes på 

deltagarnas dagböcker. 

Grounded theory 

genomfördes på 

intervjuerna. 

 

Norman, C., Bender, 

J., Macdonald, J., 

Dunn, M., Dunne, S., 

Siu,B., Hitzig, S., 

Jadad, A. & Hunter, J. 

 

2010, Kanada 

 

Questions that 

individuals with spinal 

cord injury have 

regarding their chronic 

pain: a qualitative 

study 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval  

 

12 deltagare, 7 kvinnor, 5 män. 

 

Ålder 29-70. 

 

En enkät skickades ut, denna utgjorde 

underlaget för intervjuguiden 

En testintervju genomfördes 

Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuguide 

Två av författarna (utbildade i kvalitativ 

intervjuteknik) genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: 6 st genomfördes på en plats vald 

av deltagaren (hemma eller på 

forskningscentret), 6 st genomfördes på 

telefon 

Tidsåtgång: 60-90 minuter, en intervju 

pågick i 25 minuter på grund av förhinder 

från deltagarens sida 

Intervjuerna transkriberades 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Ojala, T., Häkkinen, 

A., Karppinen, J., 

Sipilä, K., Suutala, T. 

& Piirainen, A. 

 

2015, Finland 

Chronic pain affects 

the whole person - a 

phenomenological 

study 

 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsenligt urval 

 

34 deltagare, 19 kinnor, 15 

män. 

 

Ålder 26-73. 

Intervju med samtalsliknande upplägg 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: I en stöttande atmosfär. Tidsåtgång: 

45-90 minuter 

Intervjuerna transkriberades 

Giorgis fyrfasiga 

fenomenologiska 

metod 



 

 

Persson, D., 

Andersson, I. & 

Eklund, M. 

 

2011, Sverige 

 

Defying aches and 

revaluating daily 

doing: Occupational 

perspectives on 

adjusting to chronic 

pain 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

12 deltagare, 7 kvinnor, 5 män. 

 

Ålder 25-74. 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuguide 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: uppges ej 

Tidsåtgång: 45-60 minuter 

Intervjuerna transkriberades 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Robinson, K., 

Kennedy, N. & 

Harmon, D. 

 

2013 Irland 

Constructing the 

experience of chronic 

pain through discourse 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

5 deltagare, 4 kvinnor 1 man. 

 

Ålder 25-78 

Semi-strukturerade intervjuer 

Plats: uppges ej 

Tidsåtgång: 90-120 minuter 

Intervjuerna transkriberades  

Foucauldians 

diskursanalys 

 

Snelgrove, S., 

Edwards, S. & Liossi, 

C.     

 

2013, Storbritannien 

 

A longitudinal study of 

patiens experiences of 

chronic low back pain 

using interpretative 

phenomenological 

analysis: changes and 

consistenscies 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval 

 

10 deltagare, 6 kvinnor, 4 män 

(vid intervjutillfälle två och tre 

uppstod ett bortfall på 

sammanlagt två deltagare). 

 

Ålder 40-76. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Samma personer genomförde samtliga 

intervjuer 

Tre individuella intervjuer genomfördes 

med ungefär ett års mellanrum. 

Plats: Deltagarens hem 

Tidsåtgång: 60-90 minuter 

Intervjuerna transkriberades 

Fenomenologisk 

analys 

 

 

 

 

 

Säll-Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, D., 

Hansson, B. & Rask, 

M. 

 

2011, Sverige 

The meaning of the 

experienceof persons 

with chronic pain in 

their encounters with 

the health service 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

 

Nätverksurval 

 

8 deltagare, 6 kvinnor, 2 män. 

 

Ålder 29-66 (kvinnor), 35-42 

(män). 

Intervjuer utfördes i deltagarnas hem. 

Intervjuerna pågick under 50-70 minuter  

Intervjuerna transkriberades 

 

Analys enligt 

Dahlberg och Giorgi 

 

West, C., Stewart, L., 

Foster, K. & Usher, K. 

 

2012, Australien 

 

The meaning of 

resilience to persons 

living with chronic 

pain: an interpretive 

qualitative inquiry 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenligt urval med 

datasaturation 

 

10 deltagare. 

 

Ålder 26-54. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Samma person genomförde samtliga 

intervjuer 

Plats: Vald av deltagaren 

Tidsåtgång: 30-60 minuter 

Intervjuerna transkriberades 

Tematisk tolkande 

analys 
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Tabell 3. Sammanfattning av artiklar redovisade i resultatet utifrån syfte och resultat 

Författare 

(publ.år, studieland) 

Syfte Resultat 

Crowe, M., Whitehead, 

L., Gagan, M., Baxter, 

G.D., Pankhurst, A. & 

Valledor, V. 

 

2010, Nya Zeeland 

Att utreda personers erfarenheter av påverkan 

av långvarig ländryggssmärta. 

 

Deltagarna i studien beskrev hur de upplevde smärtan som oförutsägbar och att de på grund 

av detta hade en känsla av kontrollförlust i vardagen. De beskrev ett behov av att vara 

försiktiga och ägnade större uppmärksamhet åt deras kroppsrörelser än tidigare, på grund av 

detta kände de rädsla och nervositet.  

Damsgård, E., Dewar, 

A., Røe, C. & Hamran, 

T. 

 

2011, Norway 

Att förstå tankar och erfarenheter kring smärta 

relaterad till aktivitet hos personer med 

muskuloskeletala sjukdomar; situationer som 

framkallade smärta och om och hur rädsla 

uttrycktes. 

Då deltagarna kände ökad smärta vid fysiskt aktivitet, ledde detta till att de av rädsla undvek 

dessa typer av aktiviteter. De hade ett intresse av att lära sig att handskas med smärtan och 

genom att lära sig mer om den och prova sig fram med olika aktiviteter så utvecklade de en 

förståelse för den vilket ledde till att rädslan minskade. Flera deltagare uppgav att rörelse 

minskade deras smärta. Deltagarna beskrev hur de genom en god kroppskännedom lärde sig 

att respektera smärtan och acceptera den. Smärtan ledde även till sociala konsekvenser. 

Demierre, M., 

Castelao, E. & Piot-

Ziegler, C 

 

2011, Schweiz 

 

Att undersöka patienternas erfarenheter från den 

tidpunkt då de beslutar sig att genomgå 

artroplastik till 12 månader efter operationen, de 

första intervjuerna som genomfördes en månad 

innan operationen presenteras här. 

Deltagarna beskrev sociala konsekvenser av smärtan som bland annat berodde på förlust av 

förmåga att utföra tidigare arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter. De upplevde även 

begränsningar vad gällde intima relationer med deras respektive. Stigmatisering beskrevs 

utifrån hur de upplevde att omvärlden såg på dem med dömande blickar och nedvärderande 

attityder. Deltagarna upplevde även nedstämdhet och depression till följd av smärtan. De 

beskrev även hur de såg de smärtstillande medicinerna mer som problem än lösningar. 

Henwood, P.,  Ellis, J., 

Logan, J., Dubouloz, C. 

& D'Eon, J. 

 

2012, Kanada 

Att undesöka förmågan att acceptera smärtan 

hos individer med långvarig neurologisk smärta 

som uppstått på grund av ryggmärgsskada. 

 

 

Deltagarna beskrev smärtans oförutsägbarhet och svårigheterna med att planera vardagen 

när den ständigt förändrades på grund av smärtans intensitet. De beskrev även hur viktigt det 

var att lära sig att tolerera smärtan och att bearbeta den. Genom att acceptera den så kunde 

de utveckla en ny livssituation där den kunde sammansmälta med den egna identiteten.  

Löfgren, M. & 

Norrbrink, C. 

 

2012, Sverige 

 

Att utforska och öka kunskapen om strategier 

och behandlingar som används av individer med 

neurologisk smärta som uppkommit till följd av 

ryggmärgsskada vad gäller att hantera långvarig 

smärta, patienternas erfarenheter, behov och 

förväntningar. 

Deltagarna beskrev en förlust av kontroll på grund av den långvariga smärtan. De var 

tvungna att göra en avvägning vid aktiviteter om de kunde stå ut med smärtan, om 

aktiviteten var värt det eller inte. Det mest effektiva sättet att lindra smärtan var enligt 

deltagarna att röra på sig. De beskrev även hur viktig kontakten med sjukvården var då de 

sökte diagnoser eller behandlingar. Dock hade de mött vårdpersonal som saknade kunskaper 

och erfarenheter av långvarig smärta och även vårdpersonal som gav dem ett dåligt 

bemötande. Deltagarna ansåg att de skedde en överdriven förskrivning av smärtstillande 



 

 

mediciner inom vården och att det var en brist i sig att vårdpersonalen inte informerade om 

eller erbjöd alternativa behandlingar. Det tog lång tid att utveckla strategier för att hantera 

smärta och att acceptera smärtan som en del av livet.  

Norman, C., Bender, 

J., Macdonald, J., 

Dunn, M., Dunne, S., 

Siu,B., Hitzig, S., 

Jadad, A. & Hunter, J. 

 

2010, Kanada 

Att undersöka de frågor som individer med en 

traumatisk ryggmärgsskada har angående deras 

långvariga smärta och att identifiera de metoder 

för informationssökning som de föredrar. 

Deltagarna ansåg att sjukvården hade en stor del i hur de förstod smärtan i och med att de 

var tvungna att vända sig dit då de var i behov av diagnos eller behandling. Många patienter 

beskrev hur orimligt det kändes att ta stora mängder mediciner som inte hade önskad verkan. 

Detta ledde till att de upplevde hopplöshet. 

Ojala, T., Häkkinen, 

A., Karppinen, J., 

Sipilä, K., Suutala, T. 

& Piirainen, A. 

 

2015, Finland 

Att undersöka deltagarnas perspektiv gällande 

effekterna av långvarig smärta utifrån en 

psykisk och fysisk helhet. 

 

Deltagarna beskrev hur smärtan begränsade deras vardag och hur de upplevde att de förlorat 

kontrollen över livet. De upplevde att kroppen åldrats och de undvek situationer som kunde 

göra smärtan värre även om rörelse kunde lindra smärtan. De upplevde sociala konsekvenser 

i och med att de förlorade sina jobb och sina fritidsaktiviteter. De upplevde stigmatisering 

och fick möta olika reaktioner från omvärlden så som tvivel och brist på intresse. De hade 

svårt att möta andra människor i glädje i och med den sorg de kände för den egna smärtan. 

Deltagarna beskrev hur de drabbats av nedstämdhet och depressioner men att de med tiden 

var tvungna att acceptera smärtan som en del av livet.   

Persson, D., 

Andersson, I. & 

Eklund, M. 

 

2011, Sverige 

 

Att undersöka hur personer med långvarig 

smärta upplevde deras dagliga göromål, med ett 

specifikt fokus på möjliga justeringar på grund 

av smärtan och förändrade livsvillkor för att 

kunna hantera smärtan och upprätthålla ett 

välmående. 

Deltagarna upplevde svårigheter med att planera vardagen efter rådande dagsform och såg 

smärtan som oförutsägbar. De beskrev att de hade svårt att genomföra alla vanliga 

aktiviteter och att de saknade den tidigare arbetsplatsens sociala funktioner efter att de 

tvingats sluta. De beskrev hur viktigt det var att lära sig att bearbeta smärtan och hur de var 

tvungna att hitta strategier som gjorde att de klarade av att leva trots smärtor. Deltagarna 

beskrev också hur de lärt sig att värdera om vardagen och hur de funnit en mening i icke-

materiella ting som de tidigare inte värderat lika högt.  

Robinson, K., 

Kennedy, N. & 

Harmon, D. 

 

2013 Irland 

Att utreda diskursen som används av personer 

med långvarig smärta. 

 

Smärtan sågs som oförutsägbar och deltagarnas framtid dominerades av ovisshet och oro 

enligt dem själva. Deltagarna såg smärtan som en personlig tragedi och beskrev hur de var 

tvungna att möta omvärldens reaktioner så som tvivel och brist på intresse. De beskrev 

också en förståelse för hur smärtan kunde ge dem psykisk ohälsa men de trodde inte på att 

psykisk ohälsa i sig kunde framkalla smärta vilket fick dem att fortsätta söka svar. De 

beskrev också en kontinuerlig kontakt med sjukvården som många gånger sågs som negativ 

speciellt då de gång på gång träffade ny personal som inte kände till deras problem sedan 

tidigare eller då vårdpersonalen mötte dem med negativa attityder.  

Snelgrove, S., 

Edwards, S. & Liossi, 

C. 

Att undersöka "levda erfarenheter" bland 

personer med långvarig ländryggsmärta i 

Storbritannien. 

Många deltagare upplevde att de skiljts från livet och att de fastnat i tiden, de levde runt 

smärtan. Smärtan inkräktade på deltagarnas liv och upplevdes som ett hot mot den fysiska 

och personliga integriteten. De beskrev att de förlorade rollen som försörjare vilket ledde till 



 

 

 

2013, Storbritannien 

 skam. De drabbades även av nedstämdhet och depressioner. Med tiden förstod de vikten av 

att bearbeta smärtan och att acceptera den. Då de upplevde perioder av smärtlindring eller 

smärtfrihet kunde de se på framtiden i ett nytt ljus på och få förnyat hopp.  

Säll-Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, D., 

Hansson, B. & Rask, 

M. 

 

2011, Sverige 

Att undersöka meningen av erfarenheterna hos 

personer med långvarig smärta i deras möte med 

hälso- och sjukvårdpersonal. 

 

Deltagarna beskrev hur ett gott bemötande utgjordes av en bra dialog och respekt från 

vårdpersonalens sida, att de förstod att deltagarna själva var de enda som visste hur smärtan 

upplevdes. Dessutom ansåg de att det var viktigt att vårdpersonalen hade ett holistiskt 

synsätt. Samtidigt beskrev deltagarna hur de var rädda för att bli övergivna av 

vårdpersonalen och att det kändes som en kamp att söka vård. De upplevde också att 

sjukvårdspersonalen i vissa fall saknade kunskaperna om långvarig smärta som krävdes för 

att de skulle kunna bemöta deltagarna i deras situation 

West, C., Stewart, L., 

Foster, K. & Usher, K. 

 

2012, Australien 

Att undersöka meningen av motståndskraft, 

eller anpassningsförmåga då de möter motgång, 

för personer som lever med långvarig smärta. 

 

Deltagarna upplevde stigmatisering från omvärlden och på grund av detta ville de inte be 

andra människor om hjälp. De beskrev även hur de såg på acceptans av smärtan som ett 

nederlag från början men att de till slut var tvungna att erkänna de förändringar som skett på 

grund av smärtan. De blev tvungna att omdefiniera både sig själv och den egna identiteten 

för att kunna acceptera livet med långvarig smärta.  

  


