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Abstrakt 
Bakgrund: En tredjedel av Sveriges befolkning har återkommande eller långvarig smärta. 
Sedan 1980-talet har smärttillstånd blivit vanligare i landet. Vårdpersonal underskattar och 
negligerar ofta patienters smärta. Syfte: Att belysa hur personer med långvarig smärta 
upplever och hanterar sin situation. Metod: Litteraturöversikt med 12 kvalitativa 
vetenskapliga artiklar. Resultat: Långvarig smärta förändrar livet för de drabbade på många 
olika plan. Hur smärta hanteras är individuellt. Att lyssna på kroppen är en förutsättning för 
att kunna hantera smärta. De drabbade känner sig misstrodda och upplever sig sakna stöd 
från omvigning samt sjukvård. Diskussion: Flera svenska och internationella studier visar 
att personer med långvarig smärta känner sig misstrodda. Smärta är subjektiv och 
individuell. Alla patienter ska också mötas individuellt och vården ska anpassas efter denne. 
Slutsats: Utbildning inom smärta behövs för att höja kompetensen och förändra attityder hos 
vårdpersonal. 
 

Nyckelord: Coping, Kronisk smärta, Patienter, Psykologisk anpassning, Svårbehandlad 
smärta 
 
 

Abstract 
Background: One third of the Swedish population has recurring or long-term pain. Since the 
1980s pain conditions have become more common in the country. Health care workers often 
underestimate and neglect patients’ pain. Aim: To illustrate how people with long-term pain 
experience and handle their situation. Method: A literature review containing 12 qualitative 
research articles. Findings: Long-term pain changes the life of the afflicted persons on many 
levels. How the pain is managed is individual. To be able to handle pain one has to listen to 
the body. The afflicted persons feel mistrusted and experience a lack of support from their 
surroundings and the health care. Discussion: Several Swedish and international studies 
have shown that people with long-term pain feel mistrusted. Pain is subjective and 
individual. All patients should be met individually and health care should be adapted to the 
person. Conclusion: Education in pain is needed to raise skills and change attitudes among 
health care workers. 
 
Key Words: Chronic Pain, Coping, Intractable Pain, Patients, Psychological Adaptation 
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Introduktion 

Vi har genom tidigare fördjupningsarbeten förstått att smärtproblematik är ett växande 

problem. Vår uppfattning är att det saknas medicinska behandlingsmöjligheter för flera 

smärttillstånd. Vi har också kommit i kontakt med personer som lever med smärta, som 

delat med sig av sin frustration. En del av deras frustration grundar sig på att smärtan inte är 

synlig för andra. Allt detta sammantaget gör att vi tycker att det är viktigt att belysa området 

ur ett omvårdnadsperspektiv. 

Bakgrund 

I Sverige gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för behandling av patienter med långvarig smärta 

1994 (Socialstyrelsen, 1994). Inga nya eller uppdaterade riktlinjer har gjorts därefter. 

Världshälsoorganisationen utformade 2008 ett förberedande dokument för utformande av 

riktlinjer för behandling av personer med långvarig smärta vid tillstånd som icke-malign 

kronisk smärta, artros och fibromyalgi (World Health Organization [WHO], 2008, s. 1). Dessa 

riktlinjer är i nuläget ännu inte klara.  

 

En enkätstudie i 16 europeiska länder visade att 19 procent av vuxna personer hade måttlig 

eller svår smärta som pågått i mer än sex månader, för Sverige låg siffran på 18 procent 

(Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2005). En studie utförd i Norge visade att 

ungefär var fjärde person led av någon form av långvarig smärta (Rustøen et al., 2004). 

Socialstyrelsen uppskattar att en tredjedel av Sveriges befolkning har återkommande eller 

långvarig smärta (Socialstyrelsen, 1994, s. 8). Sedan 1980-talet har smärttillstånd blivit allt 

vanligare i Sverige. Majoriteten av alla som får sjuk- och aktivitetsersättningar lider av 

smärta eller har psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009, s. 182). I hela Europa är det 69 procent 

av personer med kronisk smärta som inte klarar av att arbeta heltid. I Sverige förlorar 24 

procent av personer med kronisk smärta sitt arbete som en följd av sin smärta (Breivik et al., 

2005). 

  

Smärta definieras på många sätt, men den vanligast förekommande är ”An unpleasant sensory 

and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of 

such damage” (International Association for the Study of Pain [IASP], 1994, s. 210), vilket kan 
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översättas som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förknippad med faktisk 

eller potentiell vävnadsskada, eller upplevd som en sådan skada. Smärta är alltid en 

subjektiv och individuell upplevelse med känslomässig påverkan (IASP, 1994, s. 210). Smärta 

som har pågått en längre tid (månader eller år) eller som har pågått längre än förväntat för 

just den skadan benämns som kronisk (Turk & Okifuji, 2010, s. 18). Socialstyrelsen definierar 

kronisk smärta, inte som att smärtan är obotbar, utan att den har pågått längre än tre till sex 

månader. De menar att långvarig smärta är ett mer adekvat uttryck än kronisk smärta 

(Socialstyrelsen, 1994, s. 68-69). Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] använder 

långvarig smärta synonymt med kronisk smärta (SBU, 2010, s. 33). Det saknas en enhetlig 

definition av kronisk smärta vilket försvårar kunskapsutveckling och 

behandlingsrekommendationer (Turk & Okifuji, 2010, s. 17). Begreppet långvarig smärta är 

den term som används i detta arbete för att beskriva kroniska smärttillstånd. 

 

Coping definieras som ”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 

person” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141), vilket kan översättas som ständigt förändrande 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika externa och/eller 

interna krav som upplevs påfresta eller överstiga personens egna resurser. Coping kan delas 

in i känslomässigt orienterade copingstrategier och problemorienterade copingstrategier. De 

känslomässiga strategierna går ut på att påverka den emotionella påfrestningen, t.ex. 

användandet av olika försarsmekanismer. Problemorienterade strategier liknar 

problemlösning på så sätt att de oftast går ut på att hitta vad som är problematiskt och skapa 

nya sätt att lösa problemen på. Dessa problem kan existera både inom och utanför personen 

(Lazarus & Folkman, 1984, s. 150, 152). I detta arbete benämns alla former av coping som att 

hantera. 

 

Både svenska och internationella studier visar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

ofta underskattar patienters smärta (Bernades & Lima, 2011; Blomqvist, 2003; Hall-Lord, 

Larsson & Steen, 1999; Tse & Chan, 2004). En studie visar att sjuksköterskor uppgav att 

patienter med smärta hade mindre problem än de patienterna själva beskrev (Hall-Lord et 

al., 1999). En amerikansk studie visar att sjuksköterskor för det mesta frågade patienterna om 
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deras smärtupplevelse, men det framkom att de lade större vikt vid sin egen bedömning 

(Ferrell, Eberts, McCaffery & Grant, 1991). Sjuksköterskor tenderar att skatta smärta lägre 

hos patienter som saknar tydliga smärtrelaterade beteende, till exempel fysiologiska 

reaktioner enligt en studie. Samma studie visar också att smärtan inte togs på allvar innan 

den kunde bevisas, till exempel med röntgen (Bernades & Lima, 2011). Vårdpersonal 

beskriver en del smärtpatienter som gnälliga, krävande och fixerade vid sin smärta. 

Personalen anser att de överdriver sin smärta (Blomqvist, 2003).  

Teoretisk referensram 

Patricia Benner och Judith Wrubels omsorgsteori används som teoretisk referensram i detta 

arbete. Teorin använder sig av en fenomenologisk människosyn baserad på Heideggers 

tankar. Benner och Wrubel beskriver fenomenologin som att varje människa föds utan 

definitioner och formas under sitt livs gång. En människa är en självtolkande varelse som 

har en förståelse av världen som inte kräver någon form av reflektion eller ansträngning 

(Benner & Wrubel, 1989, s. 41). Benner och Wrubel tar avstånd från en dualistisk syn på 

människan där kropp och själ är åtskilda, de beskriver istället att människan har en 

förkroppsligad intelligens. De beskriver i sin teori att denna intelligens inlärs kroppsligt och 

består av färdigheter som är snabba, omedvetna och som inte kräver reflektion. När dessa 

färdigheter på grund av yttre eller inre omständigheter inte längre fungerar upplever 

personen svårigheter, det som tidigare var omedvetet och självklart blir något som aktivt 

måste reflekteras och analyseras (ibid., s.41-43). Alla människor har en bakgrundsförståelse. 

Denna förståelse grundar sig i kulturen som personen är född och uppvuxen i. 

Bakgrundsförståelsen är ett allmänt och gemensamt sätt att tolka och förstå världen som 

tillgodogörs utan direkt undervisning (ibid., s. 46). I Benner och Wrubels omsorgteori 

används begreppet concern för att beskriva något som har betydelse för individen (ibid., s. 

47). Concern översätts i detta arbete som personliga intressen. Enligt Benner och Wrubel är 

personliga intressen det som avgör hur en person är, upplever och förhåller sig till världen. 

Dessa intressen är anledningen till varför en person gör saker och involveras i omvärlden 

(ibid., s. 48). Människan befinner sig alltid i en situation och hur denna situation tolkas är 

helt beroende av personens förkroppsligade intelligens, bakgrundsförståelse och personliga 

intressen (ibid., s. 49).  
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Betydelse för kliniskt arbete 

Då många personer i Sverige och världen är drabbade av olika smärttillstånd är smärta ett 

område som behöver utforskas. Studier har visat att sjuksköterskor ofta underskattar 

patienters smärta samt att de tycker att patienter överdriver sin smärta. I detta arbete 

undersöks i första hand hur personer med långvarig smärta upplever sin situation. 

Förhoppningarna inför detta arbete är att, genom att belysa den långvariga smärtan och dess 

konsekvenser, bidra till ökad förståelse som kan användas av sjuksköterskor i deras 

omvårdnadsarbete. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt 

som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). För att detta ska 

vara möjligt så måste förståelsen ökas genom att ta del av människors erfarenheter. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur personer med långvarig smärta 

upplever och hanterar sin situation. 

Metod 

Detta arbete är en litteraturöversikt. Litteraturöversikter syftar till att skapa en översikt över 

kunskapsläget inom ett område eller runt ett problem (Axelsson, 2012, s. 203; Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 25; Friberg, 2012b, s. 133). En litteraturöversikt kan göras som grund 

eller förberedelse för ett forskningsprojekt (Axelsson, 2012, s. 203; Forsberg & Wengström, 

2013, s. 25; Polit & Beck, 2012, s. 95), men även som ett examensarbete på kandidatnivå 

(Friberg, 2012b, s. 133). En litteraturöversikt skall vara noggrann, övergripande och bygga på 

aktuell forskning. Den skall utföras systematiskt och på ett sådant sätt att den går att 

replikera (Polit & Beck, 2012, s. 96-97). 

Litteratursökning 

I denna litteraturöversikt har artiklar inkluderats som är skrivna på engelska eller svenska, 

där deltagarna är vuxna, i arbetsför ålder (18-64 år) och drabbade av ospecifika långvariga 

smärttillstånd (exempelvis rygg- och nacksmärtor). Artiklar har exkluderats där huvudsyftet 

beskriver personer med smärttillstånd relaterade till cancer, reumatisk artrit, fibromyalgi, 
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MS samt HIV. Artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMed. 

Sökorden som använts i databaserna har enbart bestått av MeSH-termer, Headings och 

Thesaurus, inga fritextsord har används. Sökorden har använts med syfte att hitta artiklar 

som beskriver långvariga smärttillstånd samt de som beskriver hur individer hanterar sin 

smärta (se tabell 1). Sökningarna och de begränsningar som använts beskrivs närmare i 

bilaga 1 tabell 1, exakta söksträngar redovisas i bilaga 1 tabell 2. 

Tabell 1. Sökord 

Meningsbärande 

sökord 

CINAHL (Headings) PsycINFO 

(Thesaurus) 

PubMed (MeSH) 

Långvarig smärta Chronic Pain; Back Pain; 
Neck Pain  

Chronic Pain; Back 
Pain 

Pain, Intractable; 
Chronic Pain  

Hantera situationen Health Behavior; Self-
Efficacy; Coping  

Pain Management; Self 
Efficacy; Coping 
Behavior 

Health Behavior; Pain 
Management; Self 
Efficacy; Adaptation, 
Psychological  

Urval 

Urval av artiklar utfördes i flera steg, där varje steg syftade till att identifiera syftessvarande 

litteratur (se bilaga 1 tabell 1). Först lästes artiklarnas titlar, därefter abstrakt och sedan hela 

artiklar. Efter att hela artiklar hade läst återstod fler artiklar som svarade mot syftet än som 

var möjligt att hantera inom ramen för detta arbete. Därför lades ytterligare en begränsning 

in, att exkludera artiklar som inte var skrivna i de nordiska länderna eller Kanada. Kanada 

inkluderades då det kanadensiska sjukvårdssystemet har stora likheter med de nordiska 

(SOU 2002:31, s. 58-61). Kvarvarande artiklar granskades med en mall (se bilaga 2). Två 

artiklar bedömdes inte ha tillräcklig hög kvalitet och exkluderades därför. Kvarvarande 12 

artiklar redovisas i bilaga 3.  

Analys 

Analysen är inspirerad av analysmetoder som beskrivs i Axelsson (2012, s. 212-214), Friberg 

(2012a, s. 127-129) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 112-113). Artiklarna lästes 

och därefter färgkodades de syftessvarande meningarna. Två färger användes för att skilja 

på om de beskrev upplevelser eller hanterande av situationen. De delar av artikelns resultat 

som överensstämde med syftet översattes till svenska och skrevs ned på lappar. Varje lapp 

bestod av en eller flera meningar som beskrev samma sak. Denna procedur upprepades för 
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samtliga artiklar. Lapparna sorterades i olika kategorier, där likheter var den gemensamma 

nämnaren. Varje kategori fick en kod som beskrev dess innehåll. Kategorierna grupperades i 

omgångar, både enskilt och gemensamt. Ganska snart växte tre teman naturligt fram. 

Temana ansågs självklara redan från början, men försöktes ändå att kullkastas. Då temana 

stod emot den kritiska prövningen så fortsatte analysen efter dessa teman. Hela arbetet har 

genomsyrats av noggrannhet och systematiskt tillvägagångssätt. Analysarbetet har delvis 

utförts enskilt, men mestadels gemensamt. Hela analysprocessen har varit ständigt 

jämförande och kontrollerande, detta för att säkerställa att kategorierna, temana och 

resultatet överensstämde med originalartiklarna. Diskussioner har förts under hela arbetets 

gång, ibland har saker fått vila och mogna, ibland har arbetet ändrat riktning. Det viktigaste 

genom hela analysprocessen har varit en gemensam förståelse, och endast när konsensus 

mellan oss båda uppnåtts har arbetet fortskridit. Detta sätt att bearbeta texten har likheter 

med kvalitativ innehållsanalys så som den beskrivs i Lundman & Hällgren Graneheim (2012, 

s. 188-191) samt Polit & Beck (2012, s. 564). 

Etiska överväganden 

I artiklarna som använts så har artikelförfattarna tagit etiska ställningstaganden enligt 

vedertagna etiska kodexar, så som Helsingforsdeklarationen. Enligt god forskningssed ska 

inte ogrundade slutsatser dras, inte heller ska material som inte överensstämmer med det 

övriga resultatet undanhållas (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17-19). Detta är något som noga har 

beaktats genom att redovisa alla resultat som svarat mot denna litteraturöversikts syfte. 

Resultat 

Resultatet visar att långvarig smärta förändrar livet för de drabbade. Vilken påverkan den 

långvariga smärtan har för individen samt om eller hur situationen hanteras presenteras 

inom tre teman; smärta en del av livet, den onda kroppen och den osynliga smärtan. Det 

första temat tar upp hur långvarig smärta påverkar individen på ett personligt plan. Det 

andra temat tar upp den långvariga smärtans inverkan på den fysiska kroppen och dess 

funktioner. Det tredje temat tar upp hur individen påverkas socialt av långvarig smärta.  
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Figur 1. Översikt av ingående teman. 

Smärta – en del av livet 

En del upplever omedelbar emotionell påfrestning när de första gången hamnar i ett 

smärttillstånd. Det vanligaste är dock att försöka bortse från smärtan. Med denna inställning 

är det svårt att motivera förändringar i beteenden relaterade till smärta (Busch, 2005). För 

vissa är smärtan varken möjlig att förstå eller att acceptera, det är en överväldigande 

upplevelse, smärtan är ständigt i fokus (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Busch, 2005). 

Smärtan är något påtvingat, något som håller en fast, en fiende (Afrell et al., 2007; Carroll, 

Rothe & Ozegovic, 2013; Hellström, 2001; Nilsen & Anderssen, 2014). En deltagare beskriver 

det som en inre kamp ”It’s like a battle inside my head, that the pain wants to take over” 

(Lönnstedt, Häckter Ståhl & Hedman, 2011, s. 473). Långvarig smärta leder till förändrade 

livsförhållanden, individen inser att förändringar behöver göras. Tron om att förändringar 

leder till hopp och acceptans finns, men förtvivlan tar över, det finns en kluvenhet som leder 

till att inga förändringar blir gjorda (Afrell et al., 2007; Busch, 2005).  

 

Många personer med långvarig smärta kommer till insikt om att smärtan är en del av livet 

som inte går att undkomma. Med denna insikt följer en acceptans som öppnar upp för 

medvetna förändringar av förhållningssätt och attityder (Afrell et al., 2007; Carroll et al., 

2013; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En 

deltagare uttrycker ”I like my body now, but I did not do that before” (Afrell et al., 2007, s. 293). 

När individen accepterar sin situation och förändrar sin syn på livet kan det i sin tur leda till 
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lättnad och skapa möjligheter till ett rikare liv (Afrell et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011). En 

omvärdering av egna prestationer sker. Många nöjer sig med att klara av mindre uppgifter, 

de har inte för höga eller orealistiska förväntningar på sig själva (Keponen & Kielhofner, 

2006; Persson, Andersson & Eklund, 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En del menar att en 

ny attityd till livet gör att dagen tas som den kommer och att personer lär sig att värdesätta 

små vardagliga saker i livet (Keponen & Kielhofner, 2006; Persson et al., 2011). Att 

dagdrömma kan vara en effektiv metod för att distrahera från smärta (Persson et al., 2011). 

En del skapar specifika realistiska arbetsrelaterade framtidsplaner, vilket kan vara en 

utmaning (Nilsen & Anderssen, 2014). Att skapa sig en bild om framtiden, att hitta drömmar 

och mål, blir för många en drivkraft som hjälper dem framåt trots smärtan (Hellström, 2001; 

Keponen & Kielhofner, 2006).  

 

För en del personer med långvarig smärta finns en oro om framtiden (Hellström, 2001; 

Lönnstedt et al., 2011), för en del är frånvaron av en diagnos en ständig oro, samtidigt som 

tankar om risken att få en obotlig diagnos väcker hopplöshet och rädsla (Hellström, 2001). 

Fysisk smärta är kopplad till individers psykiska välmående. Ständig smärta likställs av 

vissa med ”mental terror” (Lönnstedt et al., 2011). Ständig smärta leder till 

humörsvängningar, negativa känslor och negativa tankar om sig själv. Den känslomässiga 

påverkan gör att många känner sig värdelösa och odugliga (Haraldseid, Dysvik & Furnes, 

2014; Hensing, Sverker & Leijon, 2007; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; 

Soklaridis, Cartmill & Cassidy, 2011). En del män upplever att de förlorar sin manlighet 

(Soklaridis et al., 2011). En del forskning visar att långvarig smärta även påverkar sömnen 

negativt, vilket leder till utmattning eller trötthet. Trötthet skapar energilöshet och 

humörpåverkan (Haraldseid et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011). Alla former av stress 

påverkar smärtupplevelsen negativt, smärtan beskrivs öka och personerna blir utmattade 

både fysiskt och psykiskt (Busch, 2005; Carroll et al., 2013). Många ser den långvariga 

smärtan som ett hot mot den egna identiteten (Busch, 2005; Haraldseid et al., 2014; 

Hellström, 2001; Soklaridis et al., 2011). Definitionen av den egna personen försvinner ”How I 

once defined myself, called myself, I don’t have that definition of self any more” (Soklaridis et al., 

2011, s. 2375). Det finns en känsla av att livet har stannat av (Hellström, 2001; Keponen & 

Kielhofner, 2006; Nilsen & Anderssen, 2014; Soklaridis et al., 2011) och en önskan om att 
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återgå till ett ”normalt” liv (Nilsen & Anderssen, 2014). Identiteten är starkt knuten till 

arbetet. Att mista jobbet eller möjligheten att arbeta innebär att en stor del av identiteten 

förloras (Busch, 2005; Haraldseid et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 

2014). Det finns hos många en stor saknad och en önskan om att återfå möjligheten att arbeta 

(Hellström, 2001; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 2011). Det 

förekommer hopp om framtiden, om nya behandlingar och om att någon ska förstå vad som 

är fel. Utan hopp om framtiden kan det vara svårt att fortsätta framåt (Afrell et al., 2007). 

Den onda kroppen 

Den fysiska påverkan som långvarig smärta skapar upplevs hotande. Det går inte att lita på 

kroppen, ”I don’t rely on my body, because I never know when the pain will come” (Afrell et al., 

2007, s. 293). Det finns en rädsla över att kroppen inte ska hålla, att bli handikappad (Busch, 

2005). Personer med långvarig smärta känner ingen kontroll över sin kropp, dess signaler är 

svåra att tolka, de litar inte längre på kroppen (Afrell et al., 2007). Kroppen blir ett hinder för 

att komma framåt (Hellström, 2001), smärtan blir omöjlig att undkomma (Lönnstedt et al., 

2011; Nilsen & Anderssen, 2014), kroppen hamnar i konflikt med viljan (Haraldseid et al., 

2014; Hellström, 2001; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En del personer upplever 

hypersensitivitet relaterat till deras smärttillstånd (Haraldseid et al., 2014; Hensing et al., 

2007), även yrsel, domningar, och allmänna obehagskänslor förekommer (Hensing et al., 

2007). Trötthet och brist på energi beskrivs som ett problem (Hensing et al., 2007; Keponen & 

Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011). Också kognitiv påverkan så som försämrat minne 

och koncentration beskrivs vara ett problem (Haraldseid et al., 2014; Nilsen & Anderssen, 

2014). Några deltagare i en studie menar att fysiska förändringar tillsammans med 

medicinering och förändrat sinnestillstånd i samband med smärta leder till minskat sexuellt 

umgänge och intimitet med sin partner (Soklaridis et al., 2011). 

 

Långvarig smärta upplevs som ett hinder i vardagen, det finns en känsla av att inte längre 

klara något (Haraldseid et al., 2014; Keponen & Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011; 

Persson et al., 2011). Fysiska förändringar leder till begränsad rörelseförmåga (Carroll et al., 

2013; Haraldseid et al., 2014; Hensing et al., 2007; Keponen & Kielhofner, 2006), ofta är det 

vardagssysslor och hushållsarbete som försvåras eller upplevs som mest påfrestande 
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(Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; Persson et al., 2011). En del mister sitt arbete som 

en följd av den fysiska påverkan (Haraldseid et al., 2014). Det är svårt att planera in saker i 

förväg, dels på grund av att personerna aldrig vet när smärttopparna kommer (Hellström, 

2001; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 2011), och dels på grund av att det tar längre 

tid att uträtta saker nu jämfört med tidigare (Lönnstedt et al., 2011). En del undviker de 

aktiviteter som de vet framkallar smärta (Carroll et al., 2013; Hensing et al., 2007; Lönnstedt 

et al., 2011; Persson et al., 2011), andra försöker hålla kvar vid sina tidigare rutiner för att få 

kontroll över tillvaron (Hellström, 2001; Keponen & Kielhofner, 2006; Persson et al., 2011). 

Att stänga ute smärtan från medvetandet, att använda olika distraktionsstrategier 

förekommer (Busch, 2005; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014). Strategier för att 

distrahera från och hantera smärtan innefattar att vara fysiskt aktiv genom egen träning eller 

sjukgymnastik (Busch, 2005; Carroll et al., 2013; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Nilsen & Anderssen, 2014), att vara ute i naturen (Nilsen & Anderssen, 2014), att använda sig 

av andnings- eller avslappningsövningar (Haraldseid et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011), att 

använda sig av kyla eller värme (Busch, 2005; Carroll et al., 2013), eller genom medicinsk 

behandling och läkemedel (Busch, 2005; Carroll et al., 2013; Hensing et al., 2007; Lönnstedt et 

al., 2011). Trots att en del mår bättre om de följer medicinska råd och utför fysisk träning så 

upphör motivationen så fort som smärtan avtar (Busch, 2005). Andra tappar motivationen på 

grund av att de känner sig ensamma (Nilsen & Anderssen, 2014).  

 

Långvarig smärta gör att kroppen hamnar i fokus, medvetenheten om hur kroppen fungerar 

och reagerar ökar (Afrell et al., 2007; Busch, 2005; Carroll et al., 2013). Det blir viktigt att lära 

sig lyssna på kroppens signaler och att bli medveten om var gränsen går för vad kroppen 

klarar av (Afrell et al., 2007; Busch, 2005; Carroll et al., 2013; Keponen & Kielhofner, 2006; 

Lönnstedt et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). Dock förekommer det ofta att personer 

ignorerar sin smärta, biter ihop och fortsätter trots medvetenheten om att kroppen 

protesterar (Afrell et al., 2007; Carroll et al., 2013; Hellström, 2001; Hensing et al., 2007; 

Keponen & Kielhofner, 2006; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En deltagare beskriver det som att 

”you go on and on and don’t listen to your body, until it is too late” (Afrell et al., 2007; s. 294). En 

del väljer att prioritera saker som de upplever som meningsfulla (Keponen & Kielhofner, 

2006; Persson et al., 2011). En deltagare beskriver att ”When I’m playing bingo I can sit for hours, 
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which I couldn’t have done if it wasn’t such fun”(Persson et al., 2011, s. 192). En del menar att när 

de gör något som upplevs som meningsfullt är de beredda att acceptera smärtan som de vet 

följer (Hellström, 2001; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 

2010). Att lyssna på kroppen kan innebära att anpassa tempot till dagsformen (Carroll et al., 

2013; Hellström, 2001; Keponen & Kielhofner, 2006; Persson et al., 2011; Skjutar & 

Müllersdorf, 2010), eller att göra lite i taget med många raster (Keponen & Kielhofner, 2006; 

Lönnstedt et al., 2011; Persson et al., 2011). Det är en utmaning att hitta balans mellan 

aktivitet och vila (Nilsen & Anderssen, 2014). Genom att hitta nya vägar, nya sätt att göra 

saker på, går det att fortsätta med samma aktiviteter som tidigare (Carroll et al., 2013; 

Hensing et al., 2007; Keponen & Kielhofner, 2006; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 

2011). Att prova något nytt kan till exempel vara att ändra kroppsställning (Carroll et al., 

2013; Hensing et al., 2007), att använd sig av tekniska hjälpmedel (Hensing et al., 2007), eller 

att vara öppen för improvisation och att prova sig fram för att se vad som fungerar (Keponen 

& Kielhofner, 2006; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 2011). Kognitiva strategier så 

som mental träning och visualisering förekommer som ett sätt att hantera smärtan (Hensing 

et al., 2007). Det går att lära sig att kontrollera och tänka bort smärtan så att det blir möjligt 

att fortsätta med saker och aktiviteter som tidigare (Lönnstedt et al., 2011). En del blir 

duktiga på att hitta nya meningsfulla aktiviteter som ersätter de som inte längre kan utföras 

(Keponen & Kielhofner, 2006). Om personer med långvarig smärta lär sig att lyssna på och 

tyda kroppens signaler är det möjligt att skapa en tillitsfull relation till kroppen, de kan lära 

sig att hantera oförutsägbarheten och bli mer flexibel i synen på framtiden (Afrell et al., 2007; 

Keponen & Kielhofner, 2006). Ett sätt att lära känna sin kropp och hur man själv fungerar 

kan vara terapeutiskt skrivande (Haraldseid et al., 2014). 

Den osynliga smärtan 

Många personer med långvarig smärta tenderar att dölja sin smärta, de håller upp en fasad 

av att ingenting är fel (Haraldseid et al., 2014; Keponen & Kielhofner, 2006; Nilsen & 

Anderssen, 2014). Ibland finns en rädsla hos personer som döljer sin smärta att uppfattas 

som svaga eller psykiskt instabila (Nilsen & Anderssen, 2014). Andra är rädda för att bli 

misstrodda och försöker därför att uppträda ”normalt”, genom att hålla skenet uppe 

försöker de skydda sig själva och andra (Haraldseid et al., 2014). En del känner sig pressade 
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att leva upp till vad de tror förväntas av dem. Det finns en rädsla för att vara en börda för 

andra och att göra personer besvikna genom att inte klara av vad som förväntas (Haraldseid 

et al., 2014; Keponen & Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; 

Skjutar & Müllersdorf, 2010). Rädslan över att inte räcka till kan för en del innebära att bita 

ihop och fortsätta trots smärta (Keponen & Kielhofner, 2006; Skjutar & Müllersdorf, 2010). En 

del vill inte att andra ska tycka synd om dem, de oroar sig över att behöva be om hjälp 

(Keponen & Kielhofner, 2006), somliga förnekar behovet av hjälp helt och hållet (Afrell et al., 

2007). 

 

Långvarig smärta kan leda till minskat umgänge och isolering (Busch, 2005; Haraldseid et al., 

2014; Hensing et al., 2007; Keponen & Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & 

Anderssen, 2014; Persson et al., 2011; Soklaridis et al., 2011). Att förlora arbetet innebär en 

stor påverkan på det sociala livet (Haraldseid et al., 2014; Nilsen & Anderssen, 2014; Persson 

et al., 2011). När personer inte längre kan arbeta så försvinner det sociala nätverk som 

arbetskamrater utgör (Nilsen & Anderssen, 2014; Persson et al., 2011). Förlusten av att inte 

längre kunna arbeta beskrivs av en deltagare som ”What I miss the most may not be what I did 

there, but the people around me” (Haraldseid et al., 2014, s. 15). Den försämrade ekonomin som 

följer av att inte kunna arbeta längre leder till svårigheter att kunna delta i aktiviteter 

tillsammans med andra (Haraldseid et al., 2014). Fysiska begränsningar i rörligheten kan 

leda till tillbakadragenhet på grund av oförmåga att deltaga (Busch, 2005; Haraldseid et al., 

2014; Hensing et al., 2007; Soklaridis et al., 2011). Även kognitiv påverkan som till exempel 

sämre koncentration leder till tillbakadragenhet och isolering (Hensing et al., 2007; Nilsen & 

Anderssen, 2014). Många med långvarig smärta upplever negativ humörpåverkan som 

begränsar den sociala interaktionen (Busch, 2005; Haraldseid et al., 2014; Hensing et al., 2007; 

Soklaridis et al., 2011), även trötthet har en begränsande påverkan (Busch, 2005; Hensing et 

al., 2007; Lönnstedt et al., 2011). Isolering kan också bero på en oförmåga att planera relaterat 

till smärtan, en rädsla över att behöva ställa in planer och göra någon besviken finns 

(Soklaridis et al., 2011). Isolering och upplevda oförmågor leder även till slitningar inom 

familjen och den närmsta umgängeskretsen (Haraldseid et al., 2014; Hensing et al., 2007; 

Nilsen & Anderssen, 2014; Soklaridis et al., 2011). En del känner att de är en dålig förälder 

eller att de inte lever upp till sin roll i familjen (Haraldseid et al., 2014; Hensing et al., 2007; 
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Nilsen & Anderssen, 2014). En kvinna beskriver det som ”I don’t feel I manage to be a good-

enough mother” (Haraldseid et al., 2014; s. 16). 

 

Många personer med långvarig smärta upplever att omgivning inte tror på dem (Haraldseid 

et al., 2014; Hellström, 2001; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; Soklaridis et 

al., 2011). Detta uttrycks tydligt av en deltagare, ”Sometimes it feels like they don’t really believe 

me” (Lönnstedt et al., 2011; s. 473). Personer känner sig ifrågasatta gällande sin 

smärtupplevelse (Haraldseid et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014). 

En förklaring till detta kan vara som en deltagare uttrycker sig ”you can’t see when someone is 

in pain” (Lönnstedt et al., 2011; s. 473). Personer med långvarig smärta möts av oförståelse 

gällande sin smärtupplevelse från sin närmaste familj (Nilsen & Anderssen, 2014; Soklaridis 

et al., 2011). En del personer undviker vissa aktiviteter på grund av rädsla för omgivningens 

åsikter, ”my colleagues get a bit annoyed when I turn up in the staff room with a nice tan and 

apparently healthy, but on sick leave because of invisible pain” (Nilsen & Anderssen, 2014, s. 127). 

Personer med långvarig smärta möts också av oförståelse och ifrågasättande av hälso- och 

sjukvårdspersonal (Hellström, 2001; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; 

Soklaridis et al., 2011). En del uppger att de känner sig underlägsna och sårbara i mötet med 

vårdpersonal (Hellström, 2001; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014). Några 

beskriver det som avgörande att vårdpersonalen litar på dem och inte ifrågasätter deras 

smärtupplevelser (Lönnstedt et al., 2011). Socialt umgänge beskrivs som viktigt (Nilsen & 

Anderssen, 2014; Persson et al., 2011; Skjutar & Müllersdorf, 2010). Det är också 

betydelsefullt med miljöombyte och att komma hemifrån (Skjutar & Müllersdorf, 2010). Att 

träffa andra att dela med sig av känslor och erfarenheter med upplevs som något positivt 

(Haraldseid et al., 2014). Personer med långvarig smärta belyser betydelsen av att ha någon 

som lyssnar och förstår (Haraldseid et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011). 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt begränsas till studier där deltagarna är vuxna personer i arbetsför 

ålder (18-64 år). Det är viktigt att ta hänsyn till ålder i varje forskningsfråga, beroende på vad 

som undersöks och varför. Äldre (≥65 år) valdes bort då många fysiologiska förändringar 

sker i den åldrande kroppen (Larsson & Rundgren, 2010, s.25-41), vilket tros kan leda till en 
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annan sorts smärtproblematik än för någon i arbetsför ålder. Utöver äldre valdes även barn 

(<18 år) bort då barndomen upp till tonåren samt ålderdomen sett ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv är särskilt från vuxenåldern (Erikson, 2004, s. 72-102). 

Även den teoretiska referensram som använts belyser att sjukdomsupplevelsen är beroende 

av personens ålderstadie (Benner & Wrubel, 1989, s. 131-138). Detta sammantaget gjorde att 

arbetet fokuserades på vuxna i arbetsför ålder. Vissa sjukdomar och diagnoser (cancer, 

reumatisk artrit, fibromyalgi, MS och HIV) valdes bort därför att dessa tillstånd troligen för 

med sig andra tankar och svårigheter utöver eventuell smärtproblematik. Sökningar av 

artiklar gjordes utan tidsbegränsning vilket skulle kunna vara en svaghet. Då riktlinjerna för 

behandling av långvarig smärta inte har uppdaterats på en längre tid så finns inga nya 

behandlingsmetoder som skulle kunna förändra upplevelsen. Därför torde äldre forskning 

kring människors upplevelser, tankar och erfarenheter inte vara inaktuell i nuläget.  

 

Det initiala arbetet hade underlättats om det från början varit begränsat till artiklar från de 

nordiska länderna. Det gedigna sökarbetet har dock lett till en djupare förståelse och insikt 

över smärtproblematikens utbredning. Kanada inkluderades bland de nordiska länderna 

med tankar om att studiernas resultat kanske kunde påvisa kulturella skillnader trots 

liknande sjukvårdssystem, några tydliga sådana fynd påträffades däremot inte. Målet var att 

endast inkludera artiklar av hög kvalitet i litteraturöversikten, dock gick åsikterna lite isär 

under kvalitetsbedömningen av artiklarna. Till slut beslutades att två artiklar som fick 

bedömningen medelhög kvalitet ändå skulle inkluderas. Dessa artiklar inkluderades då de 

bedömdes vara av värde för denna översikt. Att endast kvalitativa studier inkluderades i 

resultatet var inget som var bestämt på förhand. De kvantitativa studier som lästes svarade 

dock inte på arbetets undersökande syfte då de använde sig av enkäter med förutbestämda 

svarsalternativ. Med förutbestämda alternativ kan det vara svårt att spegla deltagarnas 

faktiska upplevelser.  

 

Detta arbete har haft en stor fördel av att författarna tidigare arbetat ihop under 

utbildningen. Individernas starka sidor har kunnat tas tillvara på och fokus har legat på att 

hjälpa varandra framåt. Det ses som en fördel att arbetet har diskuterats som en helhet under 

hela skrivprocessen. Ibland har meningarna gått isär, men det har varit väsentligt att komma 
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till samförstånd innan skrivandet fortskridit. På samma sätt har det varit något av ett 

huvudbry att lyckas redovisa alla resultat på ett logiskt sätt. Alla resultat som svarat på 

syftet har dock redovisats, då det varit ett mål att inte utelämna något som skulle kunna ha 

betydelse för trovärdigheten. Resultatet går att generalisera på vissa punkter då flertalet 

artiklar visar på samma sak. Samtidigt så visar resultatet att både upplevelser och hantering 

av långvarig smärta är högst individuell vilket betyder att generaliseringar måste ske med 

försiktighet. Oavsett överförbarhet så bidrar detta arbete till att öka förståelsen för hur det 

kan vara ett leva med långvarig smärta. 

Resultatdiskussion 

Att drabbas av ett smärttillstånd är enligt resultatet en omvälvande upplevelse som gör att 

personens livsförhållande förändras. Benner och Wrubel menar att när personer utsätts för 

ovana och oväntade situationer så räcker inte längre deras bakgrundsförståelse till. Invanda 

beteenden räcker inte för att klara av situationen (1989, s. 49-50). Resultatet visar att ett rikare 

liv kan uppnås genom att acceptera sin situation och förändra sin syn på omvärlden. 

Personer som accepterar sin smärta har ombildat sin bakgrundsförståelse och skapat nya 

beteenden som passar till den nya situationen. Resultatet visar att det psykiska måendet är 

tätt sammanlänkat med smärtupplevelser. Vidare visar resultatet även att leva med 

långvarig smärta gör att många känner sig värdelösa och odugliga, den egna identiteten är 

hotat. Benner och Wrubel skriver att personliga intressen är något som beskriver vad en 

person tycker är betydelsefullt (1989, s. 47). Personer som känner sig värdelösa och odugliga 

har förlorat sina möjligheter att delta i sådant som är betydelsefullt för dem och därmed 

förlorar de en del av meningen med sin existens, hoppet försvinner. Enligt Benner och 

Wrubels omsorgsteori så har sjuksköterskan en möjlighet att hjälpa patienter att omvärdera 

sin sjukdomsupplevelse. De menar även att en individs personliga intressen förändras över 

tid (1989, s. 62, 139). Då de personliga intressena ändrar karaktär genom livets gång, så har 

sjuksköterskan stora möjligheter att hjälpa individen att omvärdera sin situation och att 

finna mening i sitt liv. Detta kan sjuksköterskan göra genom att exempelvis bekräfta 

patientens upplevelser och lyfta deras starka sidor. En mycket viktig del av 

omvårdnadsarbetet är att hjälpa patienten att finna mening. 
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Resultatet visar att kroppsliga hinder upplevs av många med långvarig smärta, kroppen ses 

som en fiende. Vad som upplevs som hinder är individuellt, även hanteringen av dessa 

svårigheter är individuell. Benner och Wrubel anser att det är de personliga intressena, 

bakgrundsförståelsen, samt var i livet en person befinner sig som avgör hur situationer kan 

hanteras (1989, s. 62-63). Det är mycket viktigt att ta hänsyn till ovanstående i mötet med 

patienten för att lättare kunna hjälpa denne att finna motivation till förändring. Benner och 

Wrubel tolkas här som att det inte finns en universell metod för att hantera svåra 

livshändelser. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges ”på lika villkor för hela 

befolkningen” (SFS 1982:763, 2 §). Benner och Wrubel beskriver, att alla människor är unika, 

med egna förutsättningar, en personlig bakgrundsförståelse samt en unik situation. Lagen 

borde tolkas utifrån detta, lika villkor inte är samma sak som att alla ska få samma 

bemötande eller behandling. Personer ska mötas individuellt utefter sina egna 

förutsättningar. 

 

Resultatet visar att personer med långvarig smärta upplever att de inte blir trodda på i sin 

smärtupplevelse. Känslan av att inte bli trodd på är också något som flertalet andra 

internationella studier visar (Allcock, Elkan & Williams, 2007; Bergman, Matthias, Coffing & 

Krebs, 2013; Campbell & Cramb, 2008; Dow, Roche & Ziebland, 2012; Harding, Parsons, 

Rahman & Underwood, 2005; Holloway, Safaer-Bennett & Walker, 2007; Howarth, Warne & 

Haigh, 2014; Moore et al., 2013; Subramaniam, Stewart & Smith, 1999; Toye & Barker, 2010; 

Werner, Isaksen & Malterud, 2004; White & Seibold, 2008). Det är anmärkningsvärt att 

attityder rörande smärtupplevelser inte har förändrats över tid. Då framstegs görs inom 

många områden och forskningen för oss framåt är det märkligt att attityder mot smärta inte 

följer med i denna utveckling. Det verkar som om smärta är ett underprioriterat område. 

Detta visas tydligt då det saknas uppdaterade riktlinjer för smärtbehandling. Enligt 

resultatet är det vanligt att personer med långvarig smärta döljer sin situation. En 

bidragande orsak till att personer med smärta inte känner sig trodda kan vara just detta att 

de döljer sitt tillstånd. Det behövs insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån rörande 

smärttillstånd hos befolkningen, likväl som det behövs mer utbildning om smärta inom 

vården. Detta är också något som har visats i forskning genom åren. Högre utbildning har 

visats förbättra attityder samt villighet att utföra smärtbedömning med vetenskapligt 
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framtagna verktyg (Ben Natan, Antaneli, Admenko & Har Noy, 2013; Young, Horton & 

Davidhizar, 2006). En annan studie visar att högre utbildning och deltagande i 

smärtutbildning leder till ökad kunskap om smärta och smärthantering (Tse & Chan, 2004). 

En svensk studie visar att distriktssköterskor tror att utbildning inom smärta skulle förbättre 

deras omvårdnadsarbete (Törnkvist, Gardulf & Strender, 1998). Ovanstående visar på att 

kunskap om smärta är något som borde lyftas in mer i både grundutbildning samt 

specialistutbildning inom omvårdnad. 

 

Förutom bättre utbildning inom smärtområdet, så får vårdpersonal aldrig glömma att smärta 

är en subjektiv och individuell upplevelse. Det finns många fördomar, förutfattade meningar 

samt generalisering inom vården. Detta är något som det aktivt måste arbetas med. 

Författarna håller med Benner och Wrubel som i sin omsorgsteori beskriver att 

sjuksköterskan alltid måste utgå från individen, var denne befinner sig och vilken 

bakgrundsförståelse som finns. Författarnas övertygelse är att en persons situation alltid kan 

förbättras, oavsett behandlingsmöjligheter. Resultatet beskriver vikten av att få dela med sig 

av känslor och erfarenheter. Detta kan ske genom att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på 

människors erfarenheter och ta del av deras berättelser. 

Slutsats 

Att leva med långvarig smärta innebär att livet förändras på många plan. Både fysiska, 

psykiska och kognitiva förändringar förekommer. Känslor av att vara värdelös och oduglig 

finns hos personer med långvarig smärta. Hur smärta hanteras är individuellt. Det finns lika 

många sätt att hantera smärta på som det finns personer som är drabbade. En förutsättning 

för att kunna hantera sin smärta är att lyssna på sin kropp och lära sig att tolka dess signaler. 

Personer som lever med långvarig smärta känner att ingen lyssnar eller tror på dem. De 

upplever att de saknar stöd från den närmaste omgivningen, men även från sjukvården. 

Utbildning inom smärta och smärthantering har visats höja kompetensen hos vårdpersonal. 

Förutom ökad kompetens kan utbildning leda till förändringar av attityder. Ett sätt att öka 

kompetensen kanske också kan vara att kontinuerligt lyfta in forskningsresultat som 

beskriver personers upplevelser i både utbildning samt i de verksamheter som möter 

personer med långvarig smärta. Det skulle vara intressant med ny forskning för att 
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undersöka om sjuksköterskors attityder till långvarig smärta kan förändras genom 

utbildning. Denna litteraturöversikt ger en tydlig bild av hur personer med långvarig smärta 

upplever och hanterar sin situation. Omvårdnad kan endast utföras professionellt om 

kunskap om att förstå människor ur ett individperspektiv finns, något som denna 

litteraturöversikt bidrar till. 
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Tabell 1. Litteratursökningar 

Databas/ 
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Sökord (MeSH, Headings, Thesaurus) Filter Träffar Urval Urval 
länder 

Förkastade 
vid 
granskning 
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(författare, år) 

PubMed 
2015-01-19 

Pain, Intractable OR Chronic Pain AND Adaptation, 
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Haraldseid et al., 2014 
Soklaridis et al., 2011 
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2015-01-21 
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Publication Type: 
Journal Article 
Age Groups: Adult: 19-
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Sclerosis NOT Rheumatoid Arthritis NOT Neoplasms 
NOT HIV NOT Fibromyalgia 

Record type 
Journal Article, Peer 
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Granskningsmall baserad på SBU:s “Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 2013, bilaga 5) 
 
Författare: _____________________________________  
År: __________  
 
Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög �   Medelhög �   Låg � 
Kommentarer: 
 
 
Deltagarkarakteristiska   Antal/Bortfall: __________ 
    Ålder: ________________ 
    Kvinnor/Män:___________ 
    Land: ________________ 
 
1. Syfte 

Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
Kommentarer: 
 
 
2. Urval 

Är urvalet relevant? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �   
Är kontexten tydligt beskriven? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Finns relevant etiskt resonemang?  

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �   
Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    

Kommentarer: 
 
 
3. Datainsamling 

Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är datainsamlingen relevant? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
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Råder datamättnad? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
 Kommentarer: 
 
 
4. Analys 

Är analysen tydligt beskriven? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
Råder analysmättnad? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 

 Kommentarer: 
 
 
5. Resultat 

Är resultatet logiskt? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är resultatet begripligt? 
Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är resultatet tydligt beskrivet? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
Genereras hypotes/teori/modell? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar �    
Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

Ja �   Nej �  Oklart �  Ej tillämpbar � 
 Kommentarer: 
 
 
 
Referenser: 

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Version 2013-05-16 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hämtad från 
www.sbu.se/metodbok den 2014-12-11.
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Tabell 1. Översikt resultatartiklar 

Författare  
(Årtal)  
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(♀/♂) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Afrell, 
Biguet & 
Rudebeck 
(2007)  
Sverige 

Living with a 
body in pain - 
between 
acceptance and 
denial 

Att beskriva i ett kroppsligt 
existentiellt perspektiv hur individer 
med långvarig skelletmuskelsmärta 
relaterar till sin värkande kropp. 

20 
(13/7) 
 

-Kvalitativ 
-Semi-
strukturerade 
intervjuer 
-Fenomenologisk 
hermeneutik 

Fyra sätt att relatera till den värkande 
kroppen presenteras; acceptera sitt öde; 
uppnå acceptans genom aktiva 
förändringar; balansera mellan hopp och 
uppgivenhet och; döma ut kroppen. 

Hög 

Busch  
(2005)  
Sverige 

Appraisal and 
coping processes 
among chronic 
low back pain 
patients 

Att undersöka utvecklingen av den 
egna bedömningen av smärta, 
coping och förhållningssätt under 
perioder med ländryggssmärta, 
samt att utreda hur dessa processer 
påverkar varandra. 

22 
(saknas) 

-Kvalitativ 
-Semi-
strukturerade 
intervjuer 
-Grounded 
Theory 

Beskriver processen av förnekande av 
smärta. Det börjar som ett omedvetet 
försvar och utvecklas till en medveten 
strategi. Denna förändring uppstod 
genom en kris. 

Hög 

Carroll, 
Rothe & 
Ozegovic 
(2013)  
Kanada 

What does coping 
mean to the 
worker with pain-
related disability? 
A qualitative 
study 

Att svara på forskningsfrågorna: a) 
Vad betyder coping för individer 
med kronisk smärta? b)Hur dessa 
individer kommit fram till 
anledningen till dessa 
copingstrategier? 

13 
(3/10) 

-Kvalitativ 
-Semi-
strukturerade 
djupintervjuer 
-Tematisk analys 

För deltagarna betydde coping antingen 
en väsentlig och livsförändrande attityd 
eller en beteende-/tankemässig strategi 
för att hantera smärta. Alla beskrev 
kronisk smärta som att kämpa och kämpa 
med att förstå meningen. Deltagarnas 
förståelse påverkade hur de hanterade sin 
situation. 

Hög 
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Författare  
(Årtal)  
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(♀/♂) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Haraldseid, 
Dysvik & 
Furnes  
(2014)  
Norge 

The Experience of 
Loss in Patients 
Suffering from 
Chronic Pain 
Attending a Pain 
Management Group 
Based on Cognitive-
Behavioral Therapy 

Att undersöka vad personer 
med kronisk smärta anser vara 
jobbigast/svårast med sin 
situation (jämfört med innan 
smärtan) och hurvida en KBT-
baserad gruppbehandling kan 
hjälpa dem att hantera/bearbeta 
sin situation. 

6 
(3/3) 

-Kvalitativ 
-Semi-
strukturerade 
intervjuer 
-Fenomenologisk 

Deltagarna beskriver förluster av olika 
slag. Förlust av förmågan att delta i 
meningsfulla aktivteter, förlusten av 
social umgänge, och även förlusten av sin 
självbild. Deltagarna beskrev KBT i 
grupp som värdefullt och viktigt. 

Hög 

Hellström 
(2001) 
Sverige 

Affecting the Future - 
Chronic pain and 
perceived agancy in a 
clinical setting 

Att undersöka hur personer 
med långvarig smärta ser på 
framtiden relaterat till smärtan, 
i synnerhet gällande aspekter 
som: (1) välmående och 
coping; (2) psykosocial 
anpassning; (3) patienternas 
erfarenheter av makt i en 
klinisk kontext. 

18 
(13/5) 

-Kvalitativ 
-Intervjuer med 
öppna frågor 
-Fenomenologisk 
hermeneutik 

Sex kategorier beskriver kampen mellan 
smärta och framtid; diagnosen en 
“vägvisare”; förändrad syn på framtiden; 
“frusna framtidsplaner”; ändrade 
strategier för att hantera framtiden; 
uppfattad grad av självbestämmande och; 
konflikter med läkare och 
socialförsäkring. 

Medel 
hög 

Hensing, 
Sverker & 
Leijon  
(2007)  
Sverige 

Experienced 
dilemmas of 
everyday life in 
chronic neuropathic 
pain patients - results 
from a critical 
incident study 

Att utforska vilka dilemman 
som personer med kronisk 
neuropatisk smärta upplever 
och vilken påverkan dessa 
dilemman har i det vardagliga 
livet. 

39 
(23/16) 

-Kvalitativ 
-Intervjuer med 
Critical Incident 
Technique (CIT) 
-Fenomenologisk 

Dilemman som hittades var; 
hushållsarbete, sitta, fysisk aktivtet, 
personlig hygien, sömnsvårigheter, 
hypersensivitet, sociala relationer, 
förflyttningar och fritid. Dessa dilemman 
kopplades till misslyckande, oförmåga 
och restriktion. Konsekvenser som 
uppstod var ökad smärta, psykisk 
påverkan och fysiska symtom. Olika sätt 
att hantera dessa dilemman beskrivs. 

Hög 
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Författare  
(Årtal)  
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(♀/♂) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Keponen & 
Kielhofner 
(2006)  
Finland 

Occupation and 
meaning in the 
lives of women 
with chronic pain 

Att undersöka hur kvinnor med 
kronisk smärta upplever olika 
sysselsättningar och att ta reda på 
vilken betydelse dessa 
sysselsättningar har för kvinnorna. 

17 
(17/0) 

-Kvalitativ 
-Narritativa 
interjvuer 
-Narritativ 
analys 

Fyra förhållningssätt till smärta och 
sysselsättning presenteras: fortsätta 
framåt, sakta ned, kämpa och att inte 
komma framåt. 

Medel 
hög 

Lönnstedt, 
Häckter 
Ståhl & 
Hedman 
(2011) 
Sverige 

Living with long-
lasting pain - 
patients’ 
experiences of 
neuropathic pain 

Att beskriva den levda erfarenheten 
hos patienter med neuropatisk 
smärta. 

11 
(7/4) 

-Kvalitativ 
-Semi-
strukturerade 
intervjuer 
-Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarnas upplevelser beskrevs i fyra 
kategorier: att vara i konstant smärta 
och i behov av behandling; smärtas 
påverkan på det dagliga livet; 
anpassning till ett liv i smärta och; 
möten av tillit och misstroende med 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Hög 

Nilsen & 
Anderssen  
(2014)  
Norge 

Struggling for a 
normal life: Work 
as an individual 
self-care 
management 
strategy among 
persons living with 
non-malignant 

Att utforska hur personer med 
långvarig smärta beskriver 
erfarenheterna av hur livet förändrats 
efter smärtdebuten och hur de 
hanterar de nya 
utmaningarna/svårigheterna. 

20 
(10/10) 

-Kvalitativ 
-Djupintervjuer 
-Narritativ och 
tematisk analys 

Deltagarna upplevde sina liv som 
ensamma och ville komma tillbaka till 
ett normalt liv, vilket innebar att ha ett 
arbete. De var ständigt på jakt efter 
olika behandlingar som kunde lindra 
smärtan. De beskriver flertalet egna 
strategier att hantera smärtan så som att 
vara ute i naturen, fysisk aktiveter och 
olika distraktionsmetoder. 

Hög 
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Författare  
(Årtal)  
Land 

Titel Syfte Deltagare 
(♀/♂) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Persson, 
Andersson 
& Eklund 
(2011) 
Sverige 

Defying aches and 
revaluating daily 
doing: 
Occupational 
perspectives on 
adjusting to 
chronic pain 

Att undersöka hur personer med 
kronisk smärta upplever sina 
dagliga göromål, med fokus på 
möjliga anpassningar till smärtan 
och förändrade attityder för att 
hantera smärtan och bibehålla 
välmående. 

12 
(7/5) 

-Kvalitativ 
-Djupintervjuer 
med narritativ 
struktur 
-Kvalitativ 
innehållsanalys 

Kärnfyndet var att alla deltagarna var i en 
process för att omvärdera sina dagliga 
strukturer och sysselsättningar Denna 
process innebar antingen att ändra hur 
något gjordes, eller hur något värderades. 
Att ändra sitt beteende innebar att sakta 
ner, öppna upp för improvisation, 
dagdrömma eller att göra saker som var 
engagerande trots smärta. Att ändra 
värderingar innebar att ta till sig nya 
värderingar, lära sig att uppskatta 
ensamhet, hitta icke materiella värden, 
eller att uppskatta det enkla. 

Hög 

Skjutar & 
Müllersdorf 
(2010) 
Sverige 

Adapt, discover 
and engage: a 
qualitative 
interview study 
with patients 
living with chronic 
pain 

Att undersöka hur personer som 
lever med kronisk smärta upplever 
sina behov av bearbetning (relaterat 
till den kroniska smärtan). 

10 
(7/3) 

-Kvalitativ 
-Intervjuer 
-Tematisk 
innehållsanalys 

Tre teman relaterade till hantering av 
kronisk smärta framkom: Behovet av att 
hantera en värkande kropp; behovet av att 
förändra den egna självbilden och; behovet 
av att få bekräftelse genom 
kommunikation och glädjeämnen. 

Hög 

Soklaridis, 
Cartmill & 
Cassidy 
(2011) 
Kanada 

Biographical 
disruption of 
injured workers in 
chronic pain 

Att utforska hur personer med 
arbetsskaderelaterad kronisk värk 
omvärderar och förändrar sina liv 
relaterat till den levda erfarenheten. 

24 
(8/16) 

-Kvalitativ 
-Fokusgrupper 
med semi-
strukturerade 
iterativa frågor 
-Grounded 
Theory 

Kronisk smärta påverkar sociala delar av 
personers liv. De förlorar sätt att definiera 
sig själv och får därmed en förstörd 
självkänsla. Smärtan försvårar relationer 
till andra, då de möts av oförståelse eller 
klarar inte längre av att delta i sociala 
sammanhang. Den förstörda självbilden 
och förlusten av socialt sammanhang leder 
till negativa känslor så som frustration och 
skam. 

Hög 

 


