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Sammanfattning 

Bakgrund: Långvarig smärta är den smärta som har pågått i mer än tre till sex 

månader, kroppsligt fyller den ingen funktion. Smärta är kopplat till lidande, då utgör 

familjen ett viktigt stöd. Upplevelsen av hopp kan påverka ett sjukdomsförlopp positivt. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa drabbade personers erfarenheter av långvarig smärta. 

– Hur hanteras den livsförändring som långvarig smärta bär med sig? – Hur påverkas 

hoppet av det lidande som långvarig smärta är starkt förknippat med? – Vilken 

betydelse har den långvariga smärtan i familj, relationer och det sociala livet? Metod: 

Studien är en systematisk litteraturstudie och baseras på nio vetenskapliga, kvalitativa 

artiklar hämtade ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. De nio artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall och analys av data gjordes genom 

en innehållsanalys. Resultat: De drabbades erfarenheter visar att hoppet har en positiv 

inverkan på långvarig smärta. Med hjälp av olika strategier kring hanteringen av 

smärtan kan lidande lindras och hoppet främjas. Närstående och sjukvården har en 

hjälpande roll och trots långvarig smärta kan den drabbade uppnå en god livskvalité. 

Slutsats: Livskvalitén främjas av hoppets påverkan på lidandet. Närstående och 

sjukvård utgör ett viktigt stöd i hanteringen av smärtan. 
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1 Inledning  

Utifrån tidigare erfarenheter och möten med personer drabbade av konstant och 

långvarig smärta har vi uppmärksammat att hoppet ofta är obefintligt, mycket relaterat 

till förändringar och begränsningar i livet som smärtan ger upphov till. Detta har väckt 

en nyfikenhet över vad hoppet har för betydelse för de som lever med långvarig smärta 

och hur de drabbade hanterar sin smärtsituation. Erfarenheterna och känslorna av hopp, 

hopplöshet och lidande är viktigt att uppmärksamma om mötet med de drabbade ska bli 

så bra som möjligt. Vilken roll familjen och det sociala livet har anses relevant att lyfta 

fram, i relation till den livsförändring som sker vid långvarig smärta. Genom denna 

ökande förståelse ses möjligheter till än bättre och mer riktade interventioner i arbetet 

mot en ökad livskvalitet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Långvarig smärta 

Vid en akut smärtsensation fungerar smärtan primärt som en varningssignal för 

kroppen. Den akuta smärtsensationen är vanligtvis kopplad till olika kroppsliga 

reaktioner såsom ökad puls, andning och kallsvettningar. Den långvariga smärtan ger 

inte dessa starka kroppsliga reaktioner och smärtan fyller heller ingen funktion (Bergh, 

2009).  

Smärta klassas vanligtvis som långvarig smärta när den pågått i mer än tre till sex 

månader.  Dock är den egentliga definitionen, att smärta övergår till långvarig, då den 

inte minskar på det sätt som är förväntat (Andersson, 2010). 

I många fall börjar smärtan som ett akut smärttillstånd som övergår till att bli långvarigt. 

Funktionen av skydd som finns i det akuta skedet minskar och den långvariga smärtan 

blir till ett lidande. Om den långvariga smärtan är kontinuerlig kan den istället för 

symtom klassas som ett syndrom. Utsätts en person för ett smärtsyndrom under en 

längre tid, påverkas kroppen och det kan leda till försämrad sömnkvalitet, påverkad 

sinnesstämning samt sämre koncentrationsförmåga. Utöver detta kan även sociala 

faktorer påverkas, om fritidsaktiviteter och arbete inte kan utföras i vanlig ordning. Det 

är många faktorer som påverkas av den långvariga smärtan och det kan göra att 

livskvaliteten minskar (Lund, Lundeberg, Lundeberg, Molin & Norrbrink, 2010). 
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2.1.1 Behandling 

Vid kronisk smärta finns det ofta flera olika kombinationer av smärttyper och därmed 

behöver behandlingen ofta vara kombinerad för att ge verkan. Det är, trots sammansatt 

behandling, mycket svårt att uppnå smärtfrihet hos de som lever med långvarig smärta. 

Ett alternativ vid den typen av smärta är att hänvisa patienten till en specialiserad 

smärtklinik. Den farmakologiska behandlingen vid kronisk smärta är ofta sämre och 

verkningstiden är mycket kortare än vid akut smärta. Det bör väljas läkemedel med 

längre verkningstid, exempelvis genom val av läkemedel i form av depotpreparat 

(Rygnestad & Slordal, 2009).  

Ett farmakologiskt alternativ att ta till vid långvarig smärta är antidepressiva läkemedel. 

Hur antidepressiva läkemedel fungerar vid långvarig smärta är dock ännu inte fastställt. 

När det används i syfte att lindra smärta, ges en mindre dos än vad som ges vid 

depression och effekten visas på kortare tid. Antidepressiva läkemedel bör övervägas 

även om den drabbade personen inte visar symptom på depression då de kan ge både 

smärtlindring och en förbättrad social förmåga (Ekselius & Knorring Von, 2010). 

Det är väldigt individuellt att behandla långvarig smärta och det är inte helt enkelt. Det 

är flera olika faktorer som spelar in i smärtupplevelsen. Exempelvis, den omgivande 

miljön, sociala faktorer, kultur, familj och arbete. Om behandlingen ska bli så bra som 

möjligt måste hela människan behandlas och alla de ovanstående faktorerna ha en roll. 

Det är viktigt att den drabbade personen får så mycket information som möjligt om sitt 

tillstånd och att förväntningarna på smärtbehandlingen är realistiska. Det finns annars en 

risk att själva behandlingen inte fungerar. Det finns även risk att den inte fungerar om 

personen i fråga har för låga förhoppningar (Einhorn & Nisell, 2007). 

Ett icke- farmakologiskt alternativ att ta till vid långvarig smärta är  multimodal 

smärtrehabilitering. Det inkluderar somatiska, sociala, psykologiska och 

personlighetsmässiga aspekter. Det rekommenderas att flera professioner samarbetar vid 

ett fall av långvarig och komplex smärta, för att kunna ge den totala smärtlindringen 

som rör de olika aspekterna. Dessa professioner jobbar med varandra och med 

patienten, mot gemensamma mål och med god kommunikation för att kunna täcka alla 

områden kring smärtrehabiliteringen. Det är inte bara rehabilitering inom de olika 

professionernas områden som är viktig i multimodal smärtrehabilitering. Det är viktigt 

att täcka de områden som rör utbildning och information om smärtproblematik, men 
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även hur smärtan ska hanteras och vilka metoder som kan användas. Studier visar på att 

multimodal smärtrehabilitering, med kombination av psykologiska och fysiska insatser, 

ger en bättre effekt på längre sikt än andra behandlingsmetoder som inte är lika 

omfattande (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). En sådan ansats 

är via kognitiv beteendeterapi vilket bygger på att förändra beteendet kring själva 

tillståndet hos människor med långvarig smärta. Syftet är att personerna ska skapa en 

förståelse och få redskap till de konsekvenser som långvarig smärta kan få till följd 

(Carlsson, 2010). 

 

2.2 Familjens betydelse vid långvarig sjukdom 

I den sociala och emotionella miljön vi omger oss av är familjen en stor del av det 

sociala nätverket. När sjukdom eller ohälsa drabbar en familjemedlem påverkas även 

resten av familjen och det kan bli en stor omställning, framför allt vid kronisk sjukdom 

då tillståndet är långvarigt. Den som är sjuk behöver ofta mer stöd än tidigare och detta 

stöd kommer, oftast genom naturliga sammanhang, från familjen. Familjen ger stöd och 

har förståelse då familjemedlemmar ofta står varandra nära. De som inte har ett socialt 

nätverk kan känna att de inte hör hemma någonstans, att de inte har samhörighet med 

någon. Detta utvecklar en sårbarhet hos individen (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2009). 

 

2.3 Hopp 

Hoppet har en stor betydelse för människans existens, för att förebygga och hindra 

självdestruktiva tankar. Hoppet följer även med människan under hela livet eftersom 

människan har en mycket stor vilja till livet. Hoppet är människans stora passion för det 

som är möjligt i livet, i olika situationer. Genom att fånga och ta vara på de möjligheter 

som finns vid en speciell situation, då kan människan uppnå en större självförståelse. 

Hoppet kräver ibland stor fantasi. Risken finns att hoppet om förbättring blir orealistiskt 

och inte kopplat till nuet. Det är då nödvändligt att välja mellan hoppet och den fulla 

kunskapen (Benzein, 1999).  

”Hopp” definieras som en sammansatt dynamisk livskraft. Det är en osäker men ändå 

trygg förväntan av att uppnå något som är personligt för den som hoppas, men också 
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realistiskt att uppnå (Breievne & Kristoffersen Jahren, 2005). Vår definition av hopp är 

sammankopplad med ovanstående definition. Det krävs hopp för att människans liv ska 

fungera. Människan hoppas på olika saker i livet, allt ifrån exempelvis vinst i spel, till 

ett godkänt på en tenta. Människan drivs av att hoppet kan uppfyllas, men det finns 

alltid en osäkerhet om det kommer att ske. 

Hoppet har en betydande roll för lidande människor och det är sjuksköterskans uppgift 

att lyfta människors upplevelse av hopp. När en människa blir sjuk eller hotas till livet 

är det sjuksköterskan som kan få hoppet att leva kvar hos dessa människor, hindra dem 

från att uppleva hopplöshet. När människor upplever hopp främjas livskvalitén och det 

kan i sin tur påverka ett sjukdomsförlopp till förbättring. Inriktningen på människors 

hopp är individuellt och beror helt på personens livssituation. De personer som lider av 

sjukdom, förlust eller smärta av något slag behöver sjuksköterskans hjälp att finna vad 

just deras hopp handlar om. Vad hopp egentligen är kan sammanfattas med fem ord: 

Tillit, förväntan, mental styrka, motivation och positiv resurs. Hoppet ger energi och 

glädje till den som upplever det och hon/han har en positiv inriktning till att det finns en 

sätt att övervinna svårigheterna. Genom detta känner personen en mening med livet och 

en positiv förhoppning om morgondagen (Breievne & Kristoffersen Jahren, 2005).  

Vald teoretisk referensram bygger på Joyce Travelbees omvårdnadsteori, den handlar 

till stor del om begreppet hopp. Målet och syftet med omvårdnaden i hennes teori 

handlar om att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att hjälpa människan att 

finna mening och hopp i sin situation. Hon menar att sjuksköterskans uppgift är att 

stödja hoppet hos människor som lider och i sin tur hjälpa dem med att hantera 

sjukdomen och konsekvenserna av den. Det är inte den medicinska diagnosen som 

Travelbee anser vara av största vikt, utan meningen som den drabbade lägger i sin 

situation. Det är hans/hennes upplevelse av det som sker som ska vara i fokus. Hon 

menar att om människan upplever hopp, tror han/hon på att livet kommer att förändras 

på något sätt. Om förändringen sedan äger rum blir livet mer meningsfullt och 

glädjerikt. Livet blir därmed mer behagligt och mer uthärdligt. Om hoppet är obefintligt 

hos någon som lider av sjukdom eller smärta, då har hon/han tappat tron på att något 

kan förändras till det bättre. Därmed minskar livskvalitén (Kristoffersen Jahren, 2006).  

I vilken situation en människa än är i, så finns där alltid en möjlighet att påverka sitt 

förhållningssätt till situationen. Vare sig det handlar om lidande eller sjukdom så har 
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människan ett val i hur hon/han väljer att förhålla sig till det. Hoppet påverkas av de 

föreställningarna en människa har om framtiden (Willman, 2009). 

Utan att först ha känt vad hopplöshet innebär kan det vara svårt att veta vad hopp är för 

den enskilda människan. Hoppet grundar sig på tidigare erfarenheter och blir en 

inspiration och en gnista som människan fokuserar på under svåra förhållanden. 

Tidigare livserfarenheter påverkar de förväntningar och önskningar människan har. 

Därmed påverkas även känslan av hopp (Willman, 2009). 

 

2.4 Lidande 

Smärta är starkt förknippat med lidande. Lidande som begrepp anses vara centralt i 

Katie Erikssons teori, som är en ytterligare vald referensram. Tillsammans med lidande 

använder hon kärlek och menar att dessa två begrepp hör ihop och är grundläggande för 

livs- och hälsoprocessen. Själva lidandet kan leda till förnyelse som menas med hälsa, 

välbefinnande eller helhet. Eller så kan det leda till upplösning som menas med död, 

materiellt eller symboliskt. Katie Eriksson menar att lidandet är förknippat med fysisk 

smärta eller existentiellt lidande. Det är vårdpersonalens uppgift att lindra oundvikligt 

lidande och att eliminera onödigt lidande (Kirkevold, 2000).  

Vår definition av lidande styrks av Katie Erikssons teori. Lidandet kan leda till att livet 

ses på ett nytt sätt och får nya värderingar. Smärta och lidande har ett starkt samband, 

det innefattar inte bara fysisk smärta utan även psykisk.  

Katie Eriksson talar om tre olika typer av lidande i hennes omvårdnadsteori; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande handlar om det lidande som en människa 

drabbas av i det dagliga livet, det är kopplat till livsstil och vilken period i livet som 

han/hon befinner sig i. Sjukdomslidande är ett vanligt lidande som sjuksköterskan stöter 

på. Det lidandet är sammankopplat med symptom, diagnos eller biverkningar av olika 

behandlingar. Vårdlidande är något som sjuksköterskan i sitt arbete har möjlighet att 

förebygga och eliminera. Det är följden av dålig vård eller ingen vård alls. Vårdlidandet 

ligger till stor del på sjuksköterskans ansvar (Wiklund, 2009).  

Lidande kan ses utifrån två olika perspektiv. Utifrån eller inifrån. Att se 

utifrånperspektivet innebär att se lidandet mer övergripande. Att skapa en förståelse för 

lidandet på en allmän nivå. Inifrånperspektivet handlar om den enskilda människan, att 
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se till en människas upplevelser kring sin egen hälsa och sjukdom. Tidigare har 

begreppet lidande framställts som något väldigt dåligt som måste bekämpas. Nu ses 

lidande mer som en del av livet och något som ibland kan ha en mening. I senare 

omvårdnadsteorier beskrivs det hur lidandet kan ha en utvecklande och växande effekt 

hos människan (Wiklund, 2009).  

 

3 Problemformulering  

Smärta är nära förknippat med lidande och lidande i sig kan ses som en energitjuv. 

Energitjuvar är de negativa förändringar i livet som påverkar hoppet och ökar lidandet. 

Några av de energitjuvar som påverkar hoppet vid långvarig smärta är ovissheten inför 

framtiden, förändringar i det sociala livet och restriktioner gällande fysisk aktivitet. Det 

kan vara svårt för den drabbade att veta hur dessa förändringar ska hanteras, både i 

relation till de egna livsstilsförändringarna och betydelsen det får för familjen och det 

sociala livet. När en person lider av långvarig smärta, finns vetskapen om att detta 

syndrom är något som kommer följa med under en längre period, det kan pågå resten av 

livet. Ökad kunskap kring den långvariga smärtan och de erfarenheter den bär med sig, 

kan förbättra förståelsen för den drabbades situation. Genom en ökad förståelse från 

omgivningen tror vi att måendet hos den drabbade kan förbättras och han/hon kan då 

lägga mer fokus på sig själv och hanteringen av den långvariga smärtan. 

 

4 Syfte 

Studiens syfte var att belysa drabbade personers erfarenheter av långvarig smärta. 

- Hur hanteras den livsförändring som långvarig smärta bär med sig? 

- Hur påverkas hoppet av det lidande som långvarig smärta är starkt förknippat 

med? 

- Vilken betydelse har den långvariga smärtan i familj, relationer och det sociala 

livet? 
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5 Metod 

Som metod valdes en systematisk litteraturstudie. Med en systematisk litteraturstudie 

menas att redan publicerade studiers resultat söks fram, sammanställs och analyseras på 

ett systematiskt sätt. Ett tydligt syfte är av stor vikt i grunden av en systematisk 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i sökningen var att artiklarna skulle vara Peer reviewed, publicerade 

mellan år 2000-2013 och skrivna i engelsk text.  

Exklusionskriterier i sökningen var att artiklarna inte skulle handla om barn under 18 år. 

Även långvarig smärta orsakat av livshotande diagnoser såsom tumörsjukdom 

exkluderades.  

 

5.2 Sökningsförfarande 

Sökning efter artiklar genomfördes i ett antal vetenskapliga databaser. De databaser som 

valdes var PubMed, PsycINFO och Cinahl. Databasen PubMed innehåller främst 

vetenskapliga artiklar inom områdena omvårdnad och medicin. I PsycINFO hittas fram 

för allt vetenskapliga artiklar riktade mot psykologisk forskning inom bland annat 

omvårdnad och medicin. Cinahl innehåller företrädelsevis vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013).  

En inledande, översiktlig sökning genomfördes i databasen Cinahl. Denna sökning 

syftade till att undersöka om det fanns tillräckligt med forskning kring uppsatt syfte. Då 

uppsatt syfte delvis fokuserade på långvarig smärta och hopp, valdes till en början 

endast de två sökorden. För att optimera sökningen användes sökorden i kombination av 

booleska sökoperatorer.  De kombinerar eller separerar sökord för att få fram en så bra 

bredd som möjligt, men även begränsa sig i sökningen. De booleska sökoperatorerna 

kan användas i alla databaser och även i fler sökmotorer på internet. De sökoperatorer 

som finns är OR och AND. OR används för att bredda sökningen, det kan ge resultat på 

det ena ”eller” det andra sökordet. AND används för att avgränsa sökningen. I resultatet 

av sökningen presenteras båda de sökord som kombinerats med AND (Bahtsevani, 
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Stoltz & Willman. 2011).  De sökoperatorer som användes i sökningarna i de olika 

databaserna var AND och OR. 

Sökordet, långvarig smärta översattes till ämnesordet ”Chronic pain”. Vid sökningen 

med endast detta sökord genererades (7487) träffar. För att begränsa antalet träffar 

kombinerades ”chronic pain” med sökordet ”hope” vilket fanns som ämnesord i 

databasen Cinahl. Enskild sökning på ordet ”hope” genererade i sig (1843) träffar. När 

dessa två sökord kombinerades med hjälp av ”AND” genererades (10) träffar, dock utan 

uppsatta avgränsningar gällande språk och vald tidsram. För att bredda sökningen 

ytterligare behövdes känslor och upplevelser kring långvarig smärta inkluderas i större 

utsträckning. Därför introducerades även sökorden ”emotions” och ”experience”. 

Ytterligare sökord som inkluderades var ”intractable pain” och ”hopelessness”.  

Titlarna lästes enbart om sökningen gav under 200 träffar och om de var publicerade 

mellan år 2000-2013. Om titlarna i sin tur överensstämde med litteraturstudiens syfte, 

lästes även sammanfattningen (abstract). Om innehållet i studierna var relevant för 

syftet och om studien var på engelska, valdes de ut för att granskas närmare.  

 

5.3 Sökningsförfarande i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. 

Sökningen i databasen Cinahl utökades genom ett bredare val av ämnesord, det 

resulterade i fler träffar med relevant innehåll. Ämnesordet ”Chronic pain” 

kombinerades med ämnesordet ”Emotions”. Tillvalet explode användes tillsammans 

med ”Emotions” för att få en bredare sökning. Dessa två ämnesord kombinerades med 

AND och fick (439) träffar. Sökordet ”Experience” fanns inte som ämnesord i 

databasen och gjordes då som frisökning. ”Chronic pain”, ”Emotions” och 

frisökningsordet ”Experience” kombinerades med AND och fick (36) träffar. 

Sökningsresultaten ur databasen Cinahl redovisas i tabell (bilaga1). 

Vid sökning i databasen PubMed användes MeSH för att hitta de sökord lämpade för 

denna databas. ”Chronic pain” och ”Intractable pain” är MeSH-termer som användes 

med tillvalet psychology och sedan kombinerades med OR. ”Emotions” är en MeSH-

term som användes tillsammans med fritextsökningen ”Experience” och kombinationen 

OR. ”Hope” och ”Hopelessness” är fritextsökningar som kombinerades med OR. 

Resultatet när dessa tre sökningar kombinerades med AND gav endast en träff. På 
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grund av för få träffar kombinerades sökorden på olika sätt för att på bästa sätt hitta 

lämpliga artiklar. Slutligen togs de sista fritextsökningarna på ”Hope” och 

”Hopelessness” bort från sökningen. När de två första sökningarna ”Chronic pain” OR 

”Intractable pain” och ”Emotions” OR ”Experience” kombinerades med AND gav det 

(177) träffar. Sökningsresultatet ur databasen PubMed redovisas i tabell (bilaga 2). 

Vid sökning i databasen PsycINFO användes Thesaurus för att hitta de ämnesord 

lämpade för sökning i denna databas. ”Hope” och ”Hopelessness” är två ämnesord som 

kombinerades med OR. Även ”Chronic pain” är ett ämnesord, detta kombinerades med 

OR och fritextsökningen ”Intractable pain”. Fritextordet ”Experience” kombinerades 

sedan med OR och ämnesordet ”Emotions”. Dessa tre individuella sökningar 

kombinerades slutligen med AND vilket gav ett resultat på 27 artiklar. 

Sökningsresultatet ur databasen PsycINFO redovisas i tabell (bilaga 3). 

 

En kompletterande manuell sökning gjordes slutligen via genomgång av funna artiklars 

referenslistor. Via detta förfarande hittades ytterligare sju studier. Efter genomgång av 

respektive introduktion och resultat, visade det sig att tre av artiklarna var icke-relevanta 

för litteraturstudien syfte. Resterande fyra artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. 

 

De artiklar som valdes ut ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO efter att ha läst 

sammanfattning (abstract) var totalt 25 stycken, endast kvalitativa artiklar. I de 25 

artiklar som valdes ut lästes inledningen och resultatet för att få ett slutgiltigt urval. Två 

av artiklarna föll bort på grund av att de inte var Peer reviewed. En av artiklarna föll 

bort på grund av att barn var involverade i studien. Av de artiklarna som kvarstod var 

det 11 stycken som inte var relevanta för syftet i litteraturstudien. Totalt var det 11 

artiklar ur databaserna som överensstämde med syftet och valdes ut för 

kvalitetsgranskning.  

Tillsammans med de artiklarna som hittades i den manuella sökningen har totalt 15 

artiklar valts ut för kvalitetsgranskning.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

De artiklar som överensstämde med uppsatta inklusions/exklusionskriterier granskades 

med hjälp av en granskningsmall utformad av Forsberg och Wengström (2013), se 
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Bilaga 4 . Granskningsmallar används generellt för att kunna granska studier 

systematiskt. Genom att svara på de frågor som ställs i granskningsmallen fås en bra 

överblick om kvalitén i studien är på låg, medel eller hög nivå (Forsberg & Wengström, 

2013). Endast studier som ansågs vara av medel eller hög nivå inkluderades. De studier 

som ansågs vara av medel kvalité var de studier som uppfyllde granskningskriterier i 

granskningsmallen till viss del och där inte innehållet i studien var tillräckligt beskrivet. 

De studier som ansågs vara av hög kvalité var de studier som uppfyllde alla 

granskningskriterierna i granskningsmallen och där innehållet var utförligt beskrivet. 

Det var inte några studier som ansågs vara av låg kvalité, men om det hade förekommit, 

hade de inte inkluderats i litteraturstudien.  

Under kvalitetsgranskningen visade det sig att fem av artiklarna som valdes ut, var 

Reviews (litteraturöversikt) och valdes då bort. Det återstod då 10 artiklar. 

Till att börja med lästes alla artiklar grundligt igenom. Det gjorde att vi fick en ordentlig 

översikt av artiklarnas innehåll. För att sedan kunna överföra innehållet i artiklarna till 

en artikelmatris sammanställdes först syftet, metoden och det huvudsakliga resultatet 

(bilaga 5).   

 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

I kvalitativ forskning är det viktigt att förförståelsen hos forskaren redovisas. Egna 

erfarenheter som kan ha påverkat forskningen bör även redovisas, detta för att visa 

utgångspunken för hur materialet har tolkats (Forsberg & Wengström, 2013). Vår 

förförståelse diskuterades inledningsvis vid val av sökord, detta för att på ett objektivt 

sätt kunna se relevansen i sökorden utan personlig påverkan. Även vid analysförfarandet 

strävades det efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, men enligt Forsberg och 

Wengström, (2013) sker ändå tolkning, då det är omöjligt att förhålla sig helt objektivt. 

Det är viktigt att de individer som deltar i forskningen är skyddade och därför ska ett 

etiskt tillstånd sökas inför varje forskningsprojekt. Detta etiska tillstånd söks vid en 

regional eller lokal etisk kommitté. Forskaren i sin tur har som skyldighet att redovisa 

resultatet väl grundat och visa omsorg för att inte skada de medverkande på något sätt. 

Det måste göras etiska överväganden i vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 

2013).  
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Alla utom en inkluderad artikel hade genomgått etisk granskning. I den artikeln det ej 

framgick huruvida den genomgått granskning eller inte, kontaktades huvudförfattaren 

via e-post. Författaren beskrev att studien inte var etiskt granskad på grund av dess 

upplägg. Då avsaknad av etisk granskning strider mot uppsatta principer valdes där av 

denna artikel bort. Det är då nio artiklar som inkluderats i litteraturstudien.  

 

5.6 Analys 

Att analysera kvalitativa artiklar innebär att dela upp det centrala ur resultatet som 

framkommit i läsningen, för att sedan undersöka det. Nästa steg är syntesen. När 

syntesen tar vid innebär det att de delar som tidigare har undersökts, sätts ihop igen på 

ett helt nytt sätt. Teman och/eller kategorier kan skapas utefter vad som hittas i 

resultatet och dessa kategorier/teman följer med genom hela materialet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Valt analysförfarande bygger på en innehållsanalys beskriven i 

Forsberg och Wengström (2013). En sådan analys innebär att analysera utefter olika 

steg. Först plockas det ut utsagor som sedan kondenseras och kodas om till kategorier. 

Ur dessa kategorier identifieras teman som följer ett mönster utefter de tidigare stegen.  

 

Utsagor söktes ut ur artiklarnas resultat och sammanställdes i ett worddokument, sedan 

diskuterades de för att skapa en förståelse som båda delade kring resultatet. Utsagorna 

klipptes sedan ut till papperslappar och lades i högar beroende på deras innehåll. Nästa 

steg var att kondensera utsagorna till koder som i sin tur läses igenom grundligt för att i 

olika högar, bilda flera kategorier. Flera kategorier bildar sedan större teman vilket 

beskrivs i Forsberg och Wengström (2013) som en tolkning och sammanfattning av 

flera kategorier. Det skapades ett huvudtema och tre underkategorier under 

analysprocessen. Hela analysen har bidragit till att delar ur artiklarnas resultat har 

plockats ut, bearbetats och bildat ett nytt resultat. 
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Exempel på analysförfarande 

Utsagor Kondensering Kod Kategori Tema 

Vad det är som är fel 

samt nya sätt att 

behandla smärtan 

kan upptäckas vilket 

gör att hoppet om 

återhämtning finns 

kvar. 

 

Klargörande av 

smärtorsak och nya 

behandlingar ger hopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopp och 

återhämtning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor av hopp 

och hopplöshet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärtans 

inverkan på 

livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När personer som 

lever med långvarig 

smärta, kommer 

underfund med att 

det inte går att 

återvända till ett 

normalt liv, ökade 

oron för deras egen 

hälsa. Olika 

behandlingar, som 

exempelvis 

sjukgymnastik, gav 

då en hoppfull 

känsla om 

förbättring. 

 

När oron för hälsan 

ökar, gynnar 

sjukgymnastik känslan 

av hopp. 

Växling sker mellan 

återhämtning, 

sjukskrivning, 

förnekelse och 

givande arbete. 

Under perioden efter 

insjuknande är 

hoppet viktigt för att 

kunna ta sig framåt. 

 

Då måendet växlar är 

hoppet viktigt för att ta 

sig framåt. 

Hoppet minskar ju 

äldre man blir. I 

början av ett 

sjukdomstillstånd 

finns det alltid hopp. 

 

Hoppet minskar med 

åldern. 

 

 

 

Hoppets variation 

och förändring. 
Det finns hopp om 

att ta sig framåt 

genom att acceptera 

sin värkande kropp, 

men känslan av hopp 

varierar från dag till 

dag. 

Känslorna om 

accepterandet av 

smärtan varierar från 

dag till dag. 



  

 

13 

 

Att använda ett 

katastroflikt 

tänkande kring sin 

smärta kan ge 

känslor av 

hopplöshet och brist 

på kontroll. 

Hopplöshet och brist på 

kontroll kan uppstå vid 

ett katastroflikt 

tänkande. 

 

 

 

 

 

 

Hopplöshet och 

brist på kontroll. 

 

 

 

 

 

Känslor av hopp 

och hopplöshet. 

 

 

 

 

 

Smärtans 

inverkan på 

livet. 

Brist på kontroll i en 

smärtsituation ökar 

risken för hög fysisk 

och psykisk 

nedsatthet. 

Brist på kontroll ger 

psykisk och fysisk 

påverkan på kroppen. 

Att inte kunna 

kontrollera sitt 

humör på grund av 

smärta varje dag, 

kan ge känslor av 

hopplöshet och 

mindre ork. 

Brist på kontroll kan ge 

hopplöshet och 

kraftlöshet. 

  

6 Resultat 

Resultatet presenteras i form av ett huvudtema, Smärtans inverkan på livet, och följs 

sedan av tre underkategorier, Strategier för att lindra långvarig smärta, Känslor av hopp 

och hopplöshet och Betydelsen av familj, relationer och det sociala livet. 

 

6.1 Smärtans inverkan på livet 

Långvarig smärta inverkar mycket på alla de delar som ingår i livet (Jerlock, Gaston-

Johansson & Danielson, 2005). Det framkommer en svårighet att planera för framtiden. 

De drabbade får ta en dag i taget då framtiden gällande smärtsituationen är osäker 

(Walker, Sofaer & Holloway, 2005). Den ökande smärtan, i kombination med 

begränsningarna det medför, samt både mental och fysisk utmattning når till slut en 

gräns. När denna gräns nås blir det enda alternativet sjukskrivning (Gullacksen & 

Lidbeck, 2004). 

Odiagnostiserad smärta kan ge rädsla för att något ska vara allvarligt. Även om smärtan 

lättar vid aktivitet kan rädslan göra att man undviker det i tron om att något kan hända 

(Jerlock et al., 2005).  
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Smärtsituationen kan ge upphov till restriktioner gällande fysisk aktivitet och kan 

medföra behov av förändring i livsstilen. Vid långvarig smärta blir begränsningarna 

tydliga och ett tidigare aktivt liv riskerar att ändras till en mer stillasittande tillvaro 

(Miles, Curran, Pearce & Allan, 2005). Begränsningarna blir tydliga då saker som innan 

kunde göras spontant, nu kräver mer eftertanke (Miles et al., 2005; Gullacksen & 

Lidbeck, 2004).  

Att leva med långvarig smärta är att leva i ovisshet om morgondagen. Smärtan varierar 

beroende på väder, temperatur och hur kroppen hanterar dagens aktiviteter. Det är svårt 

att planera då den drabbade inte vet hur smärtan kommer te sig, eller om de inplanerade 

aktiviteterna ens går att utföra (Lavie-Ajayi, Almog & Krumer-Nevo, 2012). 

Det är inte bara deltagandet i aktiviteter som påverkas, även sömnen blir starkt påverkad 

(Jerlock et al., 2005). Sömnsvårigheter, minnessvårigheter och 

koncentrationssvårigheter är psykologiska och psykosomatiska symptom som kan 

orsakas av långvarig smärta. Dessa symptom kan i sin tur ge känslan av att inte vara 

delaktig (Hallberg & Carlsson, 2000). 

De som försöker leva sitt liv som innan, utan att tänka på de begränsningar som 

uppkommit med smärtan, har en starkt vilja både mentalt och fysiskt. Dock leder detta 

till att de känner en mycket stor ökning av stress i det dagliga livet (Gullacksen & 

Lidbeck, 2004). 

En del av de som inte kan utföra saker på samma sätt som innan eller utföra vissa saker 

alls på grund av smärtan, kan känna att deras identitet förändras och att de inte är 

samma person som innan (Miles et al., 2005). Det finns hos många en stor saknad och 

sorg efter livet de hade innan. En del talar öppet om sin smärta medan andra istället dras 

sig undan (Gullacksen & Lidbeck, 2004). 

Många drabbade känner att de blivit fråntagna något som för dem är mycket viktigt i 

och med de livsstilsförändringar de blivit tvungna att göra (Walker et al., 2005). 

Det sker mycket jämförelse hos de drabbade då de jämför sig själva som de är i 

dagsläget med den de var innan. De jämför sig även med de som de anser har ett bättre 

liv än de själva (Miles et al., 2005). 
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När smärta blir en del av vardagen och det är klart att den är långvarig och inte kommer 

att försvinna helt, då är det viktigt att acceptera sin situation (Afrell, Biguet & 

Rudebeck, 2007). Smärtan blir en del av livet (Afrell et al., 2007; Gullacksen & 

Lidbeck, 2004). Även signalerna från kroppen blir en del av vardagen. Det är viktigt att 

lyssna på dessa signaler för att kroppen och själen ska kunna arbeta tillsammans (Afrell 

et al., 2007).  

Det sker en förändringsprocess där accepterandet av smärtan är en stor del som i sin tur 

medför livsstilsförändringar (Gullacksen & Lidbeck, 2004). Förändringarna utgör en 

förutsättning för att i en tillvaro av smärta kunna känna god livskvalité (Afrell et al., 

2007; Gullacksen & Lidbeck, 2004). 

Det framkom nödvändigt att lägga sitt tidigare smärtfria liv bakom sig och inse att det 

kanske inte kan bli detsamma igen. Istället för att enbart fokusera på att hitta något som 

helt kan bota smärtan skedde en förändring där ett förtroende för kroppens egen 

förmåga växte fram. Att enbart ha hopp till att smärtan helt ska försvinna kan utgöra ett 

hinder som begränsar möjligheter till förändring i livssituationen (Gullacksen & 

Lidbeck, 2004). 

De personer som vill och känner att de måste fortsätta framåt får testa olika saker om 

och om igen för att kunna leva ett gott liv. De lär sig att lyssna på sin kropp och hitta 

balansen som ger dem kontroll (Keponen & Kielhofner, 2006).  

 

6.1.1 Strategier för att lindra långvarig smärta 

Vanliga strategier för att lindra smärta kan vara att ”distrahera” sig själv. Att tänka på 

positiva saker som händer eller har hänt. Att läsa en bok eller att meditera kan vara en 

effektiv strategi (Hallberg & Carlsson, 2000). Det kan uppstå en för hög tilltro till 

läkemedel när personer lider av långvarig smärta. Ett invant räknande av tabletter och 

igenkännande av färger och former kan ske och bli till en för stor vana. Tankarna kring 

detta var att, om alla tabletter fanns så var allt bra (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 

2009). 

Något som kan göra smärtan uthärdlig hos en del personer, är att få känslan av att hjälpa 

någon annan i samma situation. Det kan ge styrka åt båda parter (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009). Några av de som lever med långvarig smärta försöker visa på 
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utsidan att livet fortfarande är ”normalt”, genom att genomföra aktiviteter precis som 

tidigare. Tankarna bakom detta var en längtan efter livet som varit, utan smärta. 

Smärtan gjorde att alla aktiviteter inte gick att genomföra trots viljan. Smärtan 

accepterades inte i den här strategin och personerna tillät inte utomstående hjälp i form 

av visuella hjälpmedel för att lindra smärtan (Miles et al., 2005). En strategi för att 

fungera socialt hos några personer, var att så länge som möjligt, övertala sig själva och 

andra att allt var bra och att de inte mådde dåligt (Gullacksen & Lidbeck, 2004).  

 

6.1.2 Känslor av hopp och hopplöshet 

En del personer som lever med långvarig smärta, beskriver att hoppet alltid existerar i 

början. Hoppet minskar sedan i takt med åldern, ju äldre du blir desto mindre blir 

känslan av hopp (Walker et al., 2005). Att acceptera och vägra en kropp som lider av 

smärta kan variera hela tiden. Hoppet finns där och vetskapen om att acceptera, är den 

enda sättet att fortsätta framåt. Men det finns alltid tillfällen där tvivel tar över (Afrell et 

al., 2007). 

Långvarig smärta kan delas in i flera olika steg beroende på var i processen den 

drabbade befinner sig. Det första steget kan pågå i flera år. Sjukskrivning, förbättring 

och återfall går i perioder. Hur länge den första perioden pågår, beror på hur länge 

personen i fråga kan behålla känslan av hopp. Hopp om att smärtan ska försvinna och 

bara vara tillfällig (Gullacksen & Lidbeck, 2004). Att använda ett katastroflikt tänkande 

kring sin smärta kan ge känslor av hopplöshet och brist på kontroll. Det är bevisat ge 

risk för hög fysisk och psykisk reducering (Hallberg & Carlsson, 2000). Att leva med 

smärta varje dag kan göra att humöret förändras. Lite tålamod och irriterat humör kan 

skapas och det i sin tur kan skada relationer. Att inte kunna kontrollera sitt humör på 

grund av smärta kan ge känsla av hopplöshet och kraftlöshet (Jerlock et al., 2005). Ett 

litet hopp om förbättring finns, hos de som lever med långvarig smärta. hoppet om att 

ny behandling snart kommer och att någon snart kommer hitta och förstå vad som är fel 

(Afrell et al., 2007). Att våga delta i fysiska aktiviteter och att ta promenader utomhus i 

solsken är något som ger flera personer en känsla av hopp. Ett hopp om att kunna 

behålla delar av hälsan (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). 

När personer som lever med långvarig smärta kommer underfund med att det inte går att 

återvända till ett normalt liv, ökade oron för deras egen hälsa. Olika behandlingar, som 
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exempelvis sjukgymnastik, gav en hoppfull känsla om en förbättring (Gullacksen & 

Lidbeck, 2004).  

 

6.1.3 Betydelsen av familj, relationer och det sociala livet. 

Trots den långvariga smärtan och ett existentiellt lidande finns det ändå tecken på styrka 

och lycka. Det som bidrar till det är till stor del familj och närstående. Endast ett 

telefonsamtal kan göra dagen lättare (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). 

Personer som lever med långvarig smärta kan känna drivkraft av rädsla. Rädsla för vad 

som kan hända med en själv eller med närstående om de skulle ge upp. Familj och till 

stor del barn, kan ge en mening med att fortsätta kämpa (Keponen & Kielhofner, 2006). 

Smärtan påverkar funktionen i det dagliga livet, exempelvis i relationer och på 

arbetsplatsen. Konflikter i dessa situationer kan ge en känsla av att vara en börda för 

andra. På grund av att långvarig smärta kan variera, kan det vara svårt för andra i 

omgivningen att tro på den. Familjen som ska vara det främsta stödet, kan också tvivla 

på smärtan på grund av dess variation. Tvivel hos andra kan ge känslosam smärta, ilska 

och frustration hos den som är drabbad (Lavie-Ajayi et al., 2012). Stöd från familj och 

vänner ger uppmuntran till den som är drabbad av långvarig smärta (Walker et al., 

2005). Att ha familj och vänner närvarande kan  ta fokus ifrån själva smärtan 

(Gullacksen & Lidbeck, 2004). När smärtan förnekas av den som är drabbad, drabbas 

även omgivningen, familj och vänner. Balansen i relationer påverkas och där av ökar 

oron hos den som är drabbad (Gullacksen & Lidbeck, 2004).  

Det sociala livet förändras i och med att tillfällena då umgänge med vänner och bekanta 

ofta sker är kopplade till aktiviteter utanför hemmet. Ett begränsat socialt liv och 

oförmågan att kunna röra sig obegränsat medför känslor av depression och ensamhet. 

Genom att behöva förändra sin livsstil kan deltagande i många aktiviteter med familj 

och vänner bli svårt då det inte går att utföra på samma sätt eller i samma takt som 

innan. Detta kan ytterligare öka på känslan av att vara annorlunda och känna sig utanför 

(Miles et al., 2005). 
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7 Metoddiskussion 

7.1 Diskussion om sökningsförfarande 

Databaserna som användes i artikelsökningen var PubMed, Cinahl och PsycINFO. De 

ansågs vara relevanta på grund av god täckning över ämnen kring omvårdnad och 

medicin. De gav vetenskapliga artiklar som passade överens med syftet i 

litteraturstudien.  

Artiklarnas titlar lästes inte om sökningen gav fler än 200 träffar. Blev träffarna fler än 

200, begränsades sökningen gentemot syftet för att få ett mer relevant resultat. Genom 

att begränsa antalet träffar blev resultatet mer inriktat och passande med syftet.  

Ett av exklusionskriterierna som valdes var långvarig smärta orsakat av livshotande 

diagnoser. Ett exempel på livshotande diagnos var cancer. Det ansågs att de som 

drabbats av en livshotande diagnos, har en annan syn på hopp än de vars liv inte är 

hotat. Hoppet är viktigt att håll fast vid och är betydelsefull för människans existens. 

Hoppet förebygger och hindrar även självdestruktiva tankar. Människan har en stor vilja 

till livet och hoppet följer där av med genom hela livet (Benzein, 1999). Det anses att 

vetskapen om att diagnosen som getts är livshotande, påverkar synen på hopp. Det 

reducerar känslan av att allt kommer ordna sig, även viljan till livet kan påverkas på 

grund av vetskapen om att livet kan sluta i förtid. Därav exkluderades det i sökningen.  

De använda sökorden i databasen Cinahl var ämnesorden ”chronic pain” och 

”emotions”. ”Experience” fanns inte som ämnesord och användes som fritext. De tre 

sökorden kombinerades med AND och gav (36) träffar. Det var svårt till en början att 

hitta sökord som inkluderade artiklar där innehållet handlade om känslor och 

upplevelser kring ämnet hopp. Frågan om varför ordet ”hopp” inte gav tillräckligt med 

resultat ställdes, då det är en huvudfaktor inom vården som det bör ha gjorts mycket 

forskning kring. Det kan vara så att ”hope” fokuserar mycket på olika religioner och har 

en mer spirituell inriktning än vad som var tänkt. Därför var resultaten obefintliga när 

sökorden ”hope”, ”chronic pain”, ”emotions” och ”experience” kombinerades. 

Tillsammans med sökorden som nämnt ovan, användes även ”intractable pain” i 

databasen PubMed. Tidigare användes också ”hope” och ”hopelessness” för att göra 

sökningen mer inriktad men även där blev resultaten för få, av samma anledning som 

nämnt ovan. 
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Sökordet ”experience” användes som fritextsökning i båda databaserna och 

funderingarna gick då kring, varför fritextsökningar ger betydligt fler resultat än 

sökningar med ämnesord. Slutsatsen angående det var, att ämnesord är mer begränsade 

och handlar om ämnet i artiklarna och att fritextsökningar letar efter själva sökordet i 

texten. En artikel som innehåller ordet ”experience” och inte bara ämnet, kommer med i 

resultatet om det använts som fritext. Tankarna kring detta var att fritextsökning är bra. 

Inkluderas de i sökningen finns det en mindre risk för att relevanta artiklar inte kommer 

med i resultatet. De sökord som använts i databasen PubMed, används även i databasen 

PsycINFO, men de kombinerades då med ”hope” och ”hopelessness” som är ämnesord i 

det här fallet. Undran kring varför de orden finns med som ämnesord i PsycINFO, men 

inte i de andra två databaserna skapades. Slutsatsen till detta var att PsycINFO är mer 

inriktad på psykologisk forskning och innehåller mer om känslor och upplevelser, än i 

Cinahl och PubMed. 

 

Efter ett för stort bortfall av artiklar i sökningarna gjordes en manuell sökning. Det 

ansågs att det är en bra metod att komplettera med eftersom referenserna i artiklarna 

handlar om samma ämne. Det ger samma förutsättningar som de tidigare sökningarna i 

databaserna. Först läses titeln och när en relevant titel var funnen söktes den upp i en 

databas, i det här fallet PubMed.  

Efter bortfall på grund av olika anledningar bestod urvalet av totalt nio artiklar. Alla 

artiklar som valdes ut var kvalitativa och det ses inte som en svaghet i litteraturstudien. 

Det ses mer som en styrka på grund av att syftet har en mer kvalitativ än kvantitativ 

inriktning. Syftet handlar om erfarenheter, hopp och känslor. I och med det anses 

inriktningen vara åt det kvalitativa hållet.   

I flera av de inkluderade artiklarna är resultatet mer inriktat på en speciell diagnos än på 

generell långvarig smärta. Det kan vara en svaghet i litteraturstudien, att ha resultat ifrån 

forskning  inriktade på diagnoser inom långvarig smärta. Svagheten är att upplevelserna 

kan vara olika beroende på diagnos och alla diagnoser som finns inom långvarig smärta 

finns inte med i resultatet. Trots den eventuella svagheten hade det inte kunnat göras på 

något annorlunda sätt, då resultaten av sökningarna kring generell långvarig smärta var 

sparsam. De inkluderade artiklarna anses vara högst relevanta i relation till syftet i 

litteraturstudien.  
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7.2 Diskussion om kvalitetsgranskning 

Mallen som användes vid kvalitetsgranskningen var tagen ur Forsberg och Wengström, 

(2013). Vi valde att inte göra en modifiering av mallen eftersom frågorna redan var 

relevanta i relation till syftet. De gav beskrivande svar och det ansågs vara bra för att 

kunna bedöma kvalitén. Kvalitén av artiklarna bedömdes utifrån tre nivåer; låg, medel 

eller hög. Det var inte någon artikel som var av låg kvalité. En undran var om kvalitén 

var tillräckligt bedömd med bara en referens. Hade resultatet sett annorlunda ut om vi 

modifierat mallen utefter ytterligare referenser, för att få en så god bedömning som 

möjligt? Granskningen av artiklarna genomfördes av oss båda, för att sedan jämföra 

resultaten. Resultaten från granskningen stämde överens, i alla fall förutom ett. Artikeln 

granskades då om och diskuterades för att sedan fatta ett enat beslut om kvalitén.  

 

7.3 Diskussion om analysförfarande 

Den utförda innehållsanalysen baserades på en beskrivning ur Forsberg och Wengström 

(2013), då detta ansågs lämpligast för att kunna utvinna det mest relevanta ur artiklarnas 

resultat. Metasyntes övervägdes som analysmetod, men i jämförelsen mellan de två 

metoderna valdes innehållsanalys eftersom det ansågs vara uppbyggt på ett mer 

strukturerat sätt. Diskussion fördes kring varje utsaga för att hitta den ”röda tråden” som 

binder dem samman till ett tema, vilket gav upphov till mer eftertanke till varje utsaga 

och efterföljande steg. Vid val av utsagor jämfördes syftet med  innehållet i texten för 

att det skulle finnas relevans i kopplingen mellan dessa. Vid vidare kondensering och 

kodning fördes diskussion kring varje utsaga för att det relevanta ur texten skulle kunna 

plockas ut. Samma metod användes vid utformandet av kategorier där fokus var att lyfta 

fram det viktigaste ur innehållet sammanfattat med endast några få ord. 

När temat formades granskades alla kategorier för att på ett tydligt sätt få en relevant 

indelning. Slutligen kopplades de ursprungliga utsagorna samman med val av kategori 

och tema för att se att det fanns en ”röd tråd” genom alla stegen. Efter en första 

genomförd analys upptäcktes dock brister i en av kategoriernas innehåll. Det 

genomfördes då ytterligare en innehållsanalys utifrån den aktuella kategorin för att hitta 

ett relevant samband. Två av utsagorna gick att tolkas på olika sätt och klarhet söktes då 

i den aktuella artikelns resultat för att reda ut begreppen. Ändringar gjordes på kategorin 

för att skapa en högre relevans utifrån innehållets betydelse. Trots mindre brister, 
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gällande tolkning av utsagor, anses materialet väl genomgånget och analyserat med 

denna metod. 

I en analys är det stora mängder material och data som ska minskas ner, bilda mönster 

och göras förståeliga för att få fram det centrala ur informationen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det genomförda arbetet bygger på en begränsad mängd artiklar, än 

vad som kan anses optimalt. Det skulle kunna vara en svaghet att ha så få studier, dock 

upplevdes det att materialet som bearbetades nådde mättnad och därav anses antalet 

studier inte vara en svaghet.  

 

7.4 Trovärdighet och överförbarhet 

Litteraturstudien är genomförd på ett utförligt och noggrant sätt. Det upplevdes mättnad 

i det material som resultatet bygger på och trots att materialet var litet, upplevs 

litteraturstudien trovärdig. Som nämnt tidigare innefattar resultatet i litteraturstudien 

flera olika diagnoser som inte presenteras, då fokus ligger på generell långvarig smärta. 

Det kan innebära svårigheter i överförbarheten då diagnoserna inte går att urskilja och 

alla diagnoser kopplade till långvarig smärta, finns inte med i resultatet. 

Flera av studierna som inkluderades i litteraturstudien är gjorda i Sverige och därav 

anses resultaten vara överförbara i relation till vår kultur, men eftersom långvarig 

smärta existerar överallt i världen kan det också vara möjligt att överföra till länder med 

annan kultur. 

Resultatet anses vara överförbart till att inte bara gälla långvarig smärta. Arbete mot att 

främja hopp och lindra lidande, kan användas vid kroniska sjukdomar generellt och 

behöver inte bara vara kopplat till smärta. Därav anses överförbarheten god.  

 

8 Resultat diskussion 

Studiens syfte var att belysa drabbade personers erfarenheter av långvarig smärta. – Hur 

hanteras den livsförändring som långvarig smärta bär med sig? – Hur påverkas hoppet 

av det lidande som långvarig smärta är starkt förknippat med? – Vilken betydelse har 

den långvariga smärtan i familj, relationer och det sociala livet? 
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8.1 Smärtans inverkan på livet 

Resultatet visade, att leva med långvarig smärta innebär fler och stora 

livsstilsförändringar. Dessa förändringar kan ge en negativ påverkan på den som är 

drabbad och lyfta känslan av ensamhet. Det är viktigt att lära sig lyssna på kroppen och 

acceptera situationen som den är, för att kunna fortsätta framåt.  

Resultatet visade att livstilsförändringarna gör att det som innan var moment som kunde 

utföras utan problematik istället kan bli ett problem och det kan behöva undvikas eller 

åtminstone ändras i utformning. Det kan för många vara svårt att acceptera sin smärta 

och de förändringarna det medför för det vardagliga livet, det kan vara svårt att finna 

hopp i situationen, vid vetskap om att den kan vara livslång. Enligt Katie Erikssons teori 

om livslidande är lidandet kopplat till vilken period i livet man befinner sig i och det 

handlar om det lidande som drabbar det dagliga livet (Wiklund, 2009). Resultatet visade 

även att det ofta finns en rutin i vardagen som kan vara svår att bryta. Rutiner ger en 

trygghet som många inte vill släppa och livslidandet är det som kan försvåra 

livsstilsförändringar. 

Av resultatet framkom också att leva med långvarig smärta är att leva i ovisshet om 

morgondagen. Det är svårt att planera då den drabbade inte vet hur smärtan kommer te 

sig. Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och lära sig vilka faktorer som utlöser 

smärtan och leva utefter det. De utlösande faktorerna är väldigt individuella och beror 

på eventuell diagnos som den drabbade fått. Än en gång drabbas de sociala 

aktiviteterna, då den drabbade eventuellt undviker att utföra aktiviteter tillsammans med 

andra.  

Hoppet ger också en positiv känsla till att övervinna de svårigheter som personen i fråga 

står inför (Breievne & Kristoffersen Jahren, 2005). Morgondagen kan ses på ett ljusare 

och mer glädjerikt sätt då hoppet om förbättring och att finna lösningar är befintligt. 

Hoppet ger glädje och energi till den som upplever det. 

Den som är drabbad av långvarig smärta upplever ofta en sorg eller saknad efter det liv 

som de levde tidigare. Av resultatet framkom att det är viktigt att kunna acceptera sin 

situation, eftersom den kan vara livslång. Accepterandet är en viktig del i förbättringen, 

främst psykiskt, men det kan dock vara svårt att acceptera sin situation. Den drabbade 

kan få en känsla av att ”ge upp” om hon/han bara accepterar en form av 
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funktionsnedsättning. Accepterandet tillsammans med känslan av hopp anses vara en 

bra kombination för att kunna fortsätta framåt.  

 

8.1.1 Strategier för att lindra långvarig smärta 

Av resultatet framkom att flera individuella strategier kan tillämpas vid långvarig 

smärta och vilken/vilka som väljs är individuellt. Att undanhålla smärtan, fortsätta livet 

som tidigare, tänka på positiva händelser eller hjälpa andra i samma situation, är 

strategier som tillämpas på gott och ont, vid långvarig smärta.  

Att tänka på positiva saker och även ta hjälp av, och hjälpa andra anses som en väl 

fungerande strategi. De som lever med långvarig smärta bör dela erfarenheter och 

upplevelser med andra i samma situation. Det kan skapas nya vänskapsband och det 

gynnar känslan av hopp när man som drabbad upplever att man inte är ensam. Det är 

viktigt att kunna hjälpa varandra och ge tips till varandra om strategier som fungerar.  

Copingstrategier handlar om att lära sig att bearbeta svåra situationer som inte går att 

förändra. Personer som är drabbade av långvarig sjukdom eller smärta, som är 

oföränderlig, behöver bearbeta detta känslomässigt. Emotionellt orienterad coping, 

innebär att personer i en svår situation ändrar själva upplevelsen av situationen och  inte 

situationen i sig. Denna strategi menar i stället att minska obehaget genom att förändra 

den känslomässiga delen, som kan leda till exempelvis stress (Kristoffersen Jahren, 

2005). 

Den viktiga delen är att hitta en strategi som fungerar för just ”mig”. Emotionellt 

orienterad coping, styrker våra tankar om att den långvariga smärtan kan vara 

oföränderlig, men den känslomässiga delen inte är det. Det går att förändra tankarna 

kring sin situation och känna hopp om förbättring i små doser. Hoppet bidrar till att 

lindra lidandet som i detta fall är långvarig smärta. 

Multimodal smärtrehabilitering inkluderar somatiska, sociala, psykologiska och 

personlighetsmässiga aspekter. Vid långvarig och komplex smärta samarbetar flera 

professioner mot att kunna ge den totala smärtlindringen (SBU, 2010). Detta anses vara 

en god fungerande strategi mot att lindra lidande i form av långvarig smärta, eftersom 

det inkluderar både den fysiska rehabiliteringen men också den känslomässiga. 
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Lidande är väl förknippat med smärta. Lidande tillsammans med kärlek utgör en 

grundläggande del för livs- och hälsoprocessen enligt Katie Erikssons teori. Hon menar 

även att lidandet kan leda till förnyelse (Kirkevold, 2000). Tolkningen av detta är att 

lidandet gör att livets ses ur en annan synvinkel. Livets prioriteringar kan ändras när 

livet ses ur ett lidandeperspektiv. Den drabbade får en annan uppskattning för det som 

ses som självklarheter och kommer naturligt för många andra. Livet ses med andra ögon 

när det har skett en större förändring, vilket vi anser att långvarig smärta är. Genom 

denna ändrade uppskattning för livets självklarheter tror vi även att hoppet gynnas. 

Livet värdesätts på ett annat sätt och hoppet stärker detta nya sätt att tänka.  

 

8.1.2 Känslor av hopp och hopplöshet 

Resultatet visade att känslan av hopp ofta är befintlig genom första delen av en sjukdom 

och minskar sedan ju längre tiden går. Känslan kan pendla fram och tillbaka beroende 

på förbättring eller försämring i sjukdomsprocessen och känslan av hopp byggs ofta på 

tilltro till nya behandlingar. En känsla av hopplöshet kan uppstå om den drabbade ser 

tillståndet som en katastrof, humöret kan då förändras och brist på kontroll kan uppstå.   

Av resultatet framkom att hoppet ofta är starkt i början av ett sjukdomsförlopp och detta 

kan bero på att den drabbade i det läget inte har full förståelse för vad långvarig smärta 

innebär. Det kan även bero på att det smärtfria livet inte har varit ”borta” tillräckligt 

länge för att insikten ska komma att det kanske inte finns någon återvändo dit. Ju längre 

en person varit drabbad av långvarig smärta, desto mindre blir hoppet. Personen kan ha 

haft smärtan så länge, vilket gör att han/hon tillslut införstått sig i att återhämtning inte 

är ett alternativ. 

Detta resonemang styrks av Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Målet och syftet är 

främst att förebygga och främja hälsa, men också att hjälpa människan finna hopp i sin 

situation. Travelbee fokuserar på människans upplevelser och den mening som den 

drabbade lägger i situationen. Enligt Travelbee blir livet mer meningsfullt och glädjerikt 

om människan upplever hopp om förändring och den förändringen sedan äger rum. Hon 

beskriver i sin teori att det är sjuksköterskan som ska främja hoppet hos en drabbad 

person. Det är även sjuksköterskan som ska hjälpa en person i lidande, med hantering 

av sjukdom och dess konsekvenser (Kristoffersen Jahren, 2006).  
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Resultatet visade att vårdpersonalens attityd, gällande smärtsituationen eller misstro 

från densamma, har mycket stor påverkan på hur den drabbade hanterar de förändringar 

som sker. Det kan dessutom skapa tvivel på sig själv och den egna upplevelsen av 

smärtan.  

Det är sjuksköterskans skyldighet att hjälpa en person som befinner sig i en svår 

situation, att främja hoppet och att främst bearbeta det psykiska måendet (Kristoffersen 

Jahren, 2006). Känslan av hopp är svårt att bygga upp på egen hand, då den drabbade 

kämpar med tanken om att tillstånden kan vara livslångt. Det är då lättare att ta hjälp av 

någon som är kunnig inom området, det bidrar sedan till att den drabbade själv tar 

initiativ till en fysisk förändring, lär sig om kroppens signaler och därmed ökar 

välmående och livskvalité.  

Av resultatet framkom att det finns, hos de flesta som lever med långvarig smärta, ett 

litet hopp om förbättring. Tilltron ligger i nya behandlingsmetoder och ökad förståelse 

kring smärtan. Brist på kontroll och känsla av hopplöshet kan uppstå om den drabbade 

inte får en förklaring till sitt tillstånd. Vikten av att få en diagnos vid långvarig smärta är 

stor. För att få en större förståelse kring hur smärtan ter sig, behövs en förklaring kring 

fysiologin i kroppen. Vad är det som orsakar min smärta? Hur kommer det sig att jag 

har smärta? Är frågeställningar som kan ställas till vårdpersonal för att få en större 

förståelse, få en känsla av kontroll och där av främja hoppet om rehabilitering och 

eventuell förbättring.  

 

8.1.3 Betydelsen av familj, relationer och ett socialt liv 

Resultatet visade att familjen är en stor bidragande faktor till styrka och lycka, trots 

långvarig smärta (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Närstående kan ge stöd till 

den drabbade och även ”distrahera” och dra fokus ifrån smärtan. Familjen ska vara 

det främsta stödet genom en sjukdomsprocess, men de kan också tvivla på smärtan 

eftersom den är ”osynlig” och oberäknelig. Om familjen börjar tvivla kan känslor som 

ilska och frustration uppstå, även känslan av att vara en börda för andra.  

Det anses att familj och vänner utgör ett stöd till den drabbade och har en förståelse som 

utomstående inte har. Det är viktigt att ha ett socialt nätverk att luta sig emot för att få 

stöd när livet är i en förändringsprocess. Många som drabbas av långvarig smärta håller 

det inom sig och inte berättar för sin omgivning om sin situation. Kanske vill de inte 
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vara en belastning för vänner och familj eller är oroliga för sin situation på jobbet om de 

inte kan utföra arbetsuppgifterna.  

Ur resultatet framkom att det finns risk för att omgivningen och även familjen tvivlar på 

smärtan. Smärtan kan variera mycket beroende på tidpunkt och den är svår att se. Brist 

på kommunikation mellan familjemedlemmar kan vara orsaken till detta. Den drabbade 

bör berätta och prata med närstående och även de på arbetsplatsen för att de ska känna 

till situationen och få en ökad förståelse. Uppdelning av sysslor i hemmet och även 

ändringar i arbetssituationen kan då göras för att allt ska bli så bra som möjligt. I flera 

fall kan typen av arbete anpassas för att den drabbade ska kunna genomföra den utan att 

behöva genomlida smärta.  

Resultatet visade även att sociala aktiviteter är en del av den vardagliga rutinen och har 

en viktig inverkan på måendet. De aktiviteter som innan hörde till vardagen kanske inte 

kan utföras i samma utsträckning eller på samma sätt som innan, men det är viktigt att 

hitta andra lösningar än att helt ge upp hoppet om aktiviteten. Kan ett visst moment inte 

utföras som innan bör alternativ övervägas. Går aktiviteten att göra på något annat sätt 

mer lämpad för den med smärta? Genom att bevara hoppet om att aktiviteten kan 

genomföras på ett eller annat sätt, bidrar till ett förbättrat mående. Sociala och 

vardagliga aktiviteter en viktig del i både den fysiska, men också den psykiska 

läkningen för den som är drabbad av långvarig smärta. 

De som inte har ett socialt nätverk kan känna att de inte hör hemma någonstans, att de 

inte har samhörighet med någon. Detta utvecklar en sårbarhet hos individen (Benzein et 

al., 2009). Om en person som är drabbad av långvarig smärta inte har några närstående 

att luta sig emot, kan allt kännas hopplöst. Det behövs då någon annan form av stöd. 

Sjukvårdspersonal bör i detta fall utgöra det främsta stödet och visa sig tillgängliga i 

svåra situationer. Det är enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori sjuksköterskans 

ansvar att främja hoppet och hjälpta till vid hanteringen av sjukdom och dess 

konsekvenser (Kristoffersen Jahren, 2006).  
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9 Slutsats 

I litteraturstudien är det identifierat att långvarig smärta har en mycket stor inverkan på 

livet och medför många livsstilsförändringar. En viktig del för att lindra lidande och 

främja hoppet är att lyssna på sin egen kropp och verkligen hitta en strategi som passar 

den enskilda individen. För att kunna uppleva hopp vid långvarig smärta behövs det 

stöd från omgivningen och/eller sjukvården. Ta hjälp av och kommunicera, är en viktig 

del och speciellt med närstående. Familjens stöd kan ge styrka och även ett socialt 

nätverk kan gynna välmåendet. Det är också viktigt att dela upplevelser med dem som 

är i samma situation, genom att lära sig av varandra. Att inte ge upp och att hitta andra 

lösningar på saker som inte går att genomföra i samma utsträckning som tidigare är 

viktigt. För att uppleva hopp är det viktigt att acceptera och även hantera den nya 

situationen som har uppstått och ta små, hoppfulla steg mot en ökad livskvalité. 

Då resultatet visar på sjuksköterskans viktiga roll för att främja hoppet, anses kunskapen 

kunna tillämpas gällande flera olika sjukdomstillstånd, inte bara långvarig smärta. 

Resultatet anses lyfta fram viktiga aspekter gällande vårdandet som vårdpersonal kan 

finna till stor nytta. 

Vidare forskning kring detta ämne anses handla om forskning inriktad på hoppet i 

relation till specifika sjukdomstillstånd. Vikten av att veta orsaken till den långvariga 

smärtan, exempelvis diagnos, kan främja hoppet. Vidare forskning bör även tillämpas 

för att öka familjens förståelse kring långvarig smärta. Som nämnt i litteraturstudien 

anses familjen vara det främsta stödet för den som är drabbad av långvarig smärta och 

om de inkluderas i hela ”sjukdomsprocessen” och ges grundläggande information kring 

tillståndet, kan de ge ett bättre stöd och omvårdnad  till den drabbade. Det 

rekommenderas även forskning kring nya behandlingsmetoder, då ett godare fysiskt och 

psykiskt mående främjar hoppet. 
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Bilaga 1  

Tabell över sökningsresultat i Cinahl. 

 

S = Sökning 

+ = Explode 

K= Keyword 

Y= (Year) Från 2000-2013 

L= (Language) Engelska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Nr Sökord i Cinahl Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

till kvalitets 

granskning 

2013-03-08 S1 ”Chronic pain” 8609 - - - - 

2013-03-08 S2 ”Emotions” + 44503 - - - - 

2013-03-08 S3 S1 AND S2 439 - - - - 

2013-03-08 S4 ”Experience” K 63891 - - - - 

2013-03-08 S5 S3 AND S4, Y&L 36 36 16 9 7 



  

 

 

 

Bilaga 2 

Tabell över sökningsresultat i PubMed. 

 

S = Sökning 

P= (Psychology) Tillval i sökning 

Y= (Year) Från 2000-2013 

L= (Language) Engelska 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Nr Sökord i PubMed Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

till kvalitets 

granskning 

2013-03-18 S1 ”Chronic pain” P 376 - - - - 

2013-03-18 S2 ”Intractable pain” P 215 - - - - 

2013-03-18 S3 S1 OR S2 589 - - - - 

2013-03-18 S4 ”Emotions” 67923 - - - - 

2013-03-18 S5 ”Experience” 19091

0 

- - - - 

2013-03-18 S6 S4 OR S5 25161

5 

- - - - 

2013-03-18 S7 S3 AND S6 Y&L 177 177 48 10 1 



  

 

 

 

Bilaga 3  

Tabell över sökningsresultat i PsycINFO. 

 

S = Sökning 

Y= (Year) Från 2000-2013 

L= (Language) Engelska 

 

 

 

 

Datum Nr Sökord i PsycINFO Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

till kvalitets 

granskning 

2013-03-12 S1 ”Hope” 17229 - - - - 

2013-03-12 S2 ”Hopelessness” 3244 - - - - 

2013-03-12 S3 S1 OR S2 20251 - - - - 

2013-03-12 S4 ”Chronic pain” 11182 - - - - 

2013-03-12 S5 ”Intractable pain” 360 - - - - 

2013-03-12 S6 S4 OR S5 11384 - - - - 

2013-03-12 S7 ”Experience” 235974 - - - - 

2013-03-12 S8 ”Emotions” 69853 - - - - 

2013-03-12 S9 S7 OR S8 293646 - - - - 

2013-03-12 S10 S3 AND S6 AND 

S9 Y&L 

27 27 17 5 3 



  

 

 

 

Granskningsmall, bilaga 4 

Checklista för kvalitativa artiklar 
(Forsberg & Wengström, 2013) 

A. Syftet med studien? 

............................................................................................................................................. 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

............................................................................................................................................. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

............................................................................................................................................. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

............................................................................................................................................. 

Vilken urvalsmetod användes? 

     Strategiskt urval 

     Snöbollsurval 

     Teoretiskt urval 

     Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

…………………………………………………………………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja Nej 

 



  

 

 

 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

 

     ostrukturerade intervjuer 

     halvstrukturerade intervjuer 

     fokusgrupper 

     observationer 

     video-/bandinspelning 

     skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

 

D. Dataanlys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

…………………………………………………………………………………………. 

Ange om: 

     teman är utvecklade som begrepp 

     det finns episodiskt presenterade citat 

     de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

     svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej 



  

 

 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja Nej 

 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………… 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej



  

 

 
 

 Bilaga 5 

Artikelmatris 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

Afrell Maria, 

Biguet Gabriel 

och Rudebeck 

Edvard Carl, 

2007, Sverige. 

Living with a 

body in pain 

– between 

acceptance 

and denial. 

Hur personer 

med kronisk 

smärta 

relaterar till 

sin kropp. 

Det var en 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod. Urvalet 

bestod av 20 

informanter som 

fick genomgå en 

bandinspelad, 

semistrukturerad 

intervju, på 

ungefär 45-75 

minuter. De 

rekryterades från 

ett sjukhus 

smärtklinik, 

primärvården och 

ett 

tvärvetenskapligt 

rehabiliterings 

team.  

Resultatet utgår från 

fyra kategorier. 

Kroppen som 

identitet, tillit till 

kroppen, 

kroppsmedvetenhet 

och sätt att förstå 

smärta. 

Informanterna 

upplever att en 

positiv förändring är 

nödvändig vid 

långvarig smärta, för 

att få ett gott liv. Att 

finna mening med 

och acceptera 

kroppen i smärta, 

kan hjälpa den 

drabbade att fortsätta 

framåt. Men trots 

accepterande kan 

förtvivlan ta över i 

perioder.  

   

  Hög 

Gudmans-

dotter Dora 

Gudrun och 

Halldorsdottir  

Sigridur, 2009, 

Island.  

 

 

 

 

 

Primacy of 

existential 

pain and 

suffering in 

residents in 

chronic pain 

in nursing 

homes: a 

phenomenolo

gical study. 

Undersöka 

existentiell 

smärta och 

lidande hos 

äldre med 

långvarig 

smärta, 

boende på 

hem.  

Det var en 

fenomenologisk 

studie. 

Rekryteringen av 

informanter 

gjordes på tre 

äldreboenden på 

Island. Totalt var 

urvalet 12 stycken 

och de fick 

genomgå två 

ostrukturerade 

intervjuer, som 

pågick i ungefär 

10-44 minuter.  

Trots existentiell 

smärta och även 

långvarig smärta 

fanns det styrka och 

glädje hos de 

medverkande. 

Familjen hade en 

stor inverkan på den 

styrkan och även 

känslan av att kunna 

hjälpa andra i 

samma situation. 

Aktiviteter utomhus 

bidrog också till 

förbättrad kvalité i 

livet.   

 

   Hög 



  

 

 

 

Gullacksen A-

C och Lidbeck 

J, 2004, 

Sverige.  

The life 

adjustment 

process in 

chronic pain: 

Psychosocial 

assessment 

and clinical 

implications. 

Undersöka 

livsstilsförän

dringar som 

långvarig 

smärta 

medför. 

Det var en 

fenomenologisk 

studie. Urvalet 

bestod av 18 

kvinnor som fick 

genomgå två, 

bandinspelade, 

intervjuer/reflekte

rande dialoger. De 

pågick i ungefär 

en till två timmar. 

Hoppet om att 

smärtan skulle 

försvinna och bara 

vara tillfällig, hade 

betydelse för hur 

länge den första 

fasen i 

”insjuknandet” 

skulle pågå. Att 

övertala andra och 

sig själv om att ”jag 

mår bra” blev en 

överlevande strategi 

i det sociala livet. 

Många fick inte bra 

respons när de sökte 

hjälp, de fick 

upplevelsen av att 

inte bli trodd. 

 

 

Medel 

Hallberg R.-M. 

Lillemor och 

Carlsson G. 

Sven, 2000, 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping with 

Fibromyalgia

. 

Beskriva 

upplevelsern

a med att 

leva med 

Fibromyalgi. 

Det var en studie 

baserad på 

metoden, 

Grounded theory. 

En ostrukturerad 

intervju med 

patienter som led 

av fibromyalgi, 

genomfördes på 

sjukhuset. Det var 

band- inspelade 

intervjuer med 22 

kvinnor i ca 1-1,5 

timme.  

Smärtan har en stor 

inverkan på det 

dagliga livet. Den 

har en negativ 

påverkan både 

psykologiskt och 

psykosomatiskt. 

Flera strategier togs 

vid för att kunna 

hantera smärtan. 

Flera av kvinnorna 

visade inte för andra 

att de led av smärta, 

de var rädda för att 

bli en börda för 

andra. 

 

  Hög 



  

 

 

 

Jerlock 

Margaretha, 

Gaston-

Johansson 

Fannie och 

Danielson Ella, 

2005, Sverige.  

Living with 

unexplained 

chest pain.  

Beskriva 

patienters 

upplevelser 

av oförklarlig 

bröstsmärta 

och hur 

smärtan 

påverkar det 

dagliga livet.  

En kvalitativ 

studie, formad av 

en större 

kvantitativ studie. 

Urvalet bestod av 

19 informanter 

rekryterade när de 

sökte till 

akutmottagningen

. De fick genomgå 

en ostrukturerad, 

bandinspelad 

intervju, som 

pågick i ungefär 

40-75 minuter. 

Det beskrevs tydligt 

i resultatet att 

oförklarlig 

Bröstsmärta 

påverkar det dagliga 

livet väldigt mycket. 

Smärtan kunde pågå 

dagar, veckor eller 

månader. De 

beskrev sin smärta 

som skrämmande, 

tröttsam och 

oroande. En 

huvudfaktor var 

rädsla för döden 

eftersom de 

kopplade den 

långvariga, 

bröstsmärtan med 

hjärtproblem. Även 

om de genomgått en 

utredning. De 

beskriver begrepp 

som, svaghet, 

hopplöshet och brist 

på kontroll.  

 

 

  Hög 

Keponen Riitta 

och Kielhofner 

Gary, 2006, 

Finland. 

Occupation 

and meaning 

in the lives of 

women with 

chronic pain. 

Hur kvinnor 

upplever och 

organiserar 

arbete/sysslor

, när de lever 

med kronisk 

smärta. 

Informanter 

rekryterades från 

smärt- 

rehabiliteringspro

gram. Urvalet 

bestod av 17 

kvinnor som fick 

genomgå en 

intervju, baserad 

på mallen, 

(Occupational 

Performance 

History Interview 

(OPHI-II)).  

De informanter som 

upplever sig fortsätta 

frammåt i livet, 

upplever hopp och 

fortsätter försöka 

klara av olika saker, 

trots motgångar. De 

som upplever att de 

saktar ner fokuserar 

på situationen ”just 

nu”, de upplever oro 

över andras 

reaktioner på ett nytt 

beteende. De som 

kämpar, ger inte 

upp. De drivs av 

rädsla om vad som 

händer om de slutar 

kämpa. De som 

känner att de står 

stilla, upplever 

hopplöshet och 

aktiviteter i livet får 

vänta.  

 

 

   Hög 



  

 

 

 

Lavie-Ajayi 

Maya, Almog 

Nitsan och 

Krumer-Nevo 

Michal, 2012, 

Israel. 

Chronic pain 

as a 

narratological 

distress: a 

phenomenolo

gical study. 

Upplevelser 

av smärta, 

känslomässig 

stress och 

deras 

personliga 

och sociala 

berättelser. 

En 

fenomenologisk 

studie baserad på 

intervjuer med 

sex informanter, 

tagna ur en större 

kvalitativ studie. 

Intervjuerna 

genomfördes i 

informanternas 

hem och de var 

bandinspelade. De 

rekryterades via 

internet forum 

med hjälp av 

snöbollsmetoden.   

Upplevelsen av 

smärta beskrivs av 

flera, med orden, 

outhärdlig och 

tortyr. Smärtan 

tvingar de drabbade 

till stora 

förändringar i livet 

och de beskriver det 

som att de blev 

berövade av livet. 

Långvarig smärta 

har en negativ 

påverkan i 

arbetssituationen 

och i relationer. 

Känslan av att vara 

en börda för andra är 

stor.  

 

 

Medel 

Miles A., 

Curran H.V., 

Pearce S. och 

Allan L., 2005, 

England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managing 

constraint: 

the 

experience of 

people with 

chronic pain. 

Beskriva 

upplevelserna 

hos personer 

med 

långvarig 

smärta. 

Metoden är, 

Grounded theory 

och urvalet består 

av 29 

informanter. De 

fick genomgå en 

bandinspelad, 

ostrukturerad 

intervju, 

genomförd av det 

första författaren. 

Intervjuerna 

pågick i ungefär 

29- 94 minuter 

och genomfördes 

på smärtkliniken 

där informanterna 

blivit rekryterade.  

En stor del a 

upplevelserna var 

svårigheter att klara 

av tidigare 

aktiviteter. Det 

kunde påverka 

personernas syn på 

sig själva. De fick 

känslan av att åldras 

i förtid på grund av 

den nedsatta, fysiska 

förmågan. 

Reducering i det 

sociala livet blev ett 

faktum och det 

resulterade i 

depression, social 

isolering och tristess. 

Något som kunde ge 

en positiv känsla var 

att jämföra sin 

situation med de som 

befinner sig i en 

värre situation. 

 

 

  Hög 



  

 

 

 

Walker Jan, 

Sofaer Beatrice 

och Holloway 

Immy, 2005, 

England. 

The 

experience of 

chronic back 

pain: 

Accounts off 

loss in those 

seeking help 

from pain 

clinics. 

Utforska de 

levda 

upplevelserna 

av kronisk 

ryggsmärta 

hos dem som 

aktivt söker 

hjälp vid en 

smärtklinik.  

En 

fenomenologisk 

studie med ett 

urval på 20 

informanter. De 

fick genomgå en 

djupgående, 

bandinspelad 

intervju i hemmen 

hos 

informanterna. 

Intervjuerna var 

halvstrukturerade 

och pågick i 

ungefär en till två 

timmar. 

Begreppet, 

förlust/förlora 

användes mycket i 

resultatet och av 

informanterna i 

intervjuerna. Stora 

delar handlade om 

förlust i relationer, 

förlust av hoppet och 

förlust av identitet. 

Familjemedlemmar 

slutade tro på sina 

närmaste och 

relationer skadades. 

Genom att inte visa 

smärtan för 

omvärlden försökte 

några bygga upp sin 

egen självkänsla. 

Rädsla för att skada 

sig ytterligare var ett 

faktum. Bara tre utav 

informanterna 

beskrev att de 

äntligen accepterat 

sin smärta. 

 

 

   Hög 



  

 

 
 

 


