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Sammanfattning 
Bakgrund: Långvarig smärta är en individuell upplevelse och kan orsakas av 

skador eller sjukdomar, och är ihållande mer än tre månader. Detta kan 

innebära att det blir svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter då 

funktionsförmågan kan försämras, vilket kan medföra ett lidande för 

individen. 
Syfte: Syfte med studien var att belysa individers upplevelser av långvarig 

smärta. 

Metod: En systematisk litteratur studie genomfördes och 14 kvalitativa 

studier kvalitetsgranskades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista för kvalitativa studier. Artiklar analyserades enligt Axelssons 

(2012) metod som innebär att gå från helhet till delar och till slut komma 

fram till en ny helhet, detta resulterade sedermera i sex teman.  

Resultat: Att leva med långvarig smärta kunde påverka och begränsa 

individens liv både fysiskt, psykiskt och socialt. Smärtan gjorde att 

individerna försökte anpassa sin vardag genom att hitta strategier för att 

hantera sin smärta. En del beskrev bristande förståelse från både anhöriga och 

vårdpersonal. 

Slutsats: Genom att lyssna och vara lyhörda kan sjuksköterskor öka sin 

förståelse för hur individer upplever långvarig smärta. Detta för att kunna 

hjälpa till att lindra dennes lidande. 

Nyckelord: Chronic pain, Persistent pain, Experience, Aged, Elderly . 
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Inledning 

Inom hemsjukvården och särskilt boende möter sjuksköterskor dagligen individer både yngre 

men framförallt äldre med smärtproblematik, där inte alltid orsaken till smärtan kan förklaras. 

Långvarig smärta innebär ett stort lidande för individen och en känsla av maktlöshet för 

sjuksköterskor. Vi vill därför belysa individers upplevelser av långvariga smärta och på det 

sättet öka förståelsen hos sjuksköterskor för vad det innebär att leva med långvarig smärta.  

 

Bakgrund 

Smärta 

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

sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada 

eller beskriven i termer som sådan skada” (SBU, 2006). Smärta är en naturlig del av livet och 

alla individer har någon gång i livet drabbats av smärta i leder och muskler men hur individen 

påverkas av smärta är individuellt. Individens upplevelser av smärta och dess skildring av 

smärtans intensitet, karaktär och betydelse är oemotsäglig. Smärtupplevelsen består både av 

en sensorisk del som förmedlas av det nociceptiva systemet och en emotionell del som 

förmedlas av komplexa och ofullständigt kända nätverk i storhjärna (Werner & Strang, 2003). 

Linton (2005) anser att smärta har en väsentlig uppgift som varningssignal. Smärta varnar 

individen vid hot så att denne kan ta itu med hotet eller det som hotar på rätt sätt och i tid. 

Utan smärta skulle individen ha svårigheter att undvika allvarliga skador och död. Smärta 

delas in efter tidsförlopp (övergående, akut, långvarig), bakomliggande orsaker (t.ex. post 

operativ, cancerrelaterad) eller förmodad fysiologisk uppkomstmekanism (nociceptiv, 

neurogen, psykogen eller idiopatisk). Akut smärta definieras ofta som temporär, vilken 

försvinner efter läkning av vävnadsskadan. Denna kopplas samman med skärskada, operativa 

ingrepp och vissa invärtes sjukdomar. Långvarig smärta avser ett smärttillstånd, vilket 

kvarstår mer än tre månader efter förväntad läkning av vävnadsskadan. Nociceptiv smärta 

framkallas vid vävnadsskada eller hotande vävnadsskada vilken aktiverar nociceptorer 

(smärtsensorer). Vävnadsskada kan drabba hud, slemhinna, muskler, leder eller inre organen 

som hjärta, tarm eller urinblåsa. Neurogen smärta uppkommer i samband med en skada i 

nervsystemet eller en sjukdom. En skada som uppstår på grund av en mekanisk påverkan t.ex. 

diskbråk kan leda till långvarig smärta. Psykogen smärta är mentalt utlöst och hela individen 

drabbas, symtomen på psykogen smärta är ångest och depression. Idiopatisk smärta uppstår 
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av okänd orsak och det kan vara svårt att påvisa sjukdom eller vilken skada som ger upphov 

till smärtan (Werner & Strang, 2003). 

 

Långvarig smärta 

Tidigare har termen kronisk smärta använts vilket bör undvikas inför individen eftersom det 

kan antyda att tillståndet är obotbart, vilket det inte är. Om smärtan inte går att bota kan 

smärtan alltid lindras (SBU 2006). Den internationellt etablerade benämningen är fortfarande 

”chronic pain”(Socialstyrelsen, 1994:4). Långvarig smärta håller i sig i regel mer än tre 

månader och individens aktivitetsförmåga kan ha minskat drastiskt. Detta mer än något annat 

motiverar individen att söka medicinsk vård. Smärta uppstår vanligen av en skada eller 

sjukdom men kan upprätthållas av andra skäl än den ursprungliga orsaken. Skadan eller 

sjukdomen kan vara av sådan art att inte kroppens läkningsförmåga räcker till eller att den har 

medfört vävnadsdöd och ärrbildning, exempelvis kan följden av kirurgiska ingrepp orsaka 

sammanväxningar som kan leda till smärta. Kompressionsfraktur vid osteoporos kan öka 

tryck på bukorganen genom att ryggraden förkortas, detta kan ge buksmärtor men även smärta 

i höft och revben. Andra sjukdomar som kan leda till långvarig smärta är urinvägsinfektion, 

trycksår och depression (Kirkevold, Brodtkorb, Hylen Ranhoff, 2008). Uppkomst av 

långvarig smärta relateras till ett stort antal faktorer t.ex. hög smärtintensitet, utbredning av 

smärtan, multipla operativa ingrepp, depressivitet, låg copingsförmåga, arbetssituation, låg 

utbildningsnivå, tidiga sjukskrivningsperioder samt etniska och kulturella faktorer. Vissa av 

dem är beroende av varandra, vilket kan betraktas som riskindikatorer så att långvarig smärta 

kommer att utvecklas oberoende av specifik genes. Det är viktigt att framhålla att 

smärtupplevelse samt smärtprocessen av långvarig smärta är unik för varje individ, även om 

det här beskrivs olika faktorer som relateras till långvarig smärta (Linton, 2005). Svårigheten 

med att vetenskapligt studera smärtproblem är att smärtan är individens privata upplevelse 

och att ingen annan har tillgång till den. Sjuksköterskor bör ändra perspektiv från vad som är 

vanligt och normalt till att utgå från vad som är individuellt och unikt (SBU, 2006). 

 

Aktivitet 

Aktivitet är naturligt för individer vilket kan utföras ensam eller tillsammans med andra och 

oberoende av ålder. Individens vanor, intressen och värderingar avgör valet av aktiviteter. 

Aktivitet är en förmåga men även ett tillstånd, där individen kan röra på sig fysiskt, psykiskt, 

socialt och andligt. Genom aktivitet kan individen utvecklas och därmed skapa ett 

välbefinnande. Energi och tid krävs i olika aktiviteter och individen strukturerar själv dygnet i 
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en viss takt med arbete, lek, fritidsaktiviteter, vila och sömn. Vardagslivets aktiviteter avgörs 

av individens levnadsvillkor, arbetsförhållanden, kön, ålder, färdigheter, kunskaper och kultur 

men kan bli begränsad av långvarig sjukdom och smärta. Många får uppleva förändringar av 

naturliga funktioner i dagliga aktiviteter och att rörelseförmåga nedsätts vid sjukhusvistelse 

t.ex. vid ett brutet ben, en operation eller sjukdomar i hjärnan (Kristoffersen, 1998). Att delta i 

dagliga aktiviteter trots viss smärta eller med hjälp av smärtlindring är värdefullt för 

funktionsförmågan. Individen kan på grund av smärtan ha svårigheter med olika rörelser och 

aktiviteter medan å andra sidan inaktivitet bidrar till förlust av muskeltonus, rörlighet och 

styrka ganska snabbt. Smärta kan förhindra individen att utföra vissa delar av sin vanliga 

arbetsrutin, dock är det angeläget att framföra budskapet att rörlighet kan bidra till lindrande 

(Linton, 2005). 

 

Smärta och äldre 

Hos äldre individer kan det vara svårt att skilja mellan det fysiologiska åldrandet och 

åldersrelaterade sjukdomar. Mycket av åldrandet beror på mer eller mindre omfattande 

sjukdomar då sjukdomar ökar påtagligt i frekvens med stigande ålder. Hos äldre blir även 

konsekvenserna av sjukdomar mer uttalade ju äldre individen är. Långvarig smärta kan visa 

sig i form av trötthet, depression, polyfarmaci, färre sociala kontakter och sämre 

förflyttningsförmåga. Kan man då lindra eller förbättra dessa tillstånd ökar också 

smärttröskeln. Långvarig smärta är vanligare hos äldre än hos yngre individer (Rundgren & 

Delhin, 2004).  

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Sjuksköterskans arbete styrs av flera lagar och författningar men oavsett vilken verksamhet 

eller vårdform sjuksköterskor arbetar inom ska arbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt 

samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor innebär att sjuksköterskor ska kunna 

uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och om möjligt bidra 

till att lindra detta genom lämpliga åtgärder. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande är de fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskor enligt 

ICN:s (International council of nurses) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

Sjuksköterskor som arbetar inom ordinärt och särskilt boende möter etiska problemställningar 

och utmaningar som insättande och avbrytande av behandlingar samt hur god vård till äldre 
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kan upprätthållas när resurserna är begränsade. Sjuksköterskan har här en viktig roll för att se 

till att arbetet följer lagen och att respekten för den enskildes liv, integritet och människovärde 

upprätthålls (Kirkevold et al., 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omvårdnadsteori -”Den lidande människan”. 

Eriksson (2001) menar att lidandets mening är svårt att beskriva då önskan är att finna en 

mening med lidandet. Hon menar att det mest betydelsefulla är vilken hållning vi intar till 

lidandet. När individens smärtor inte längre kan botas eller lindras bör man istället försöka 

mobilisera dennes egen förmåga att uppfylla meningen med lidandet. Eriksson skriver vidare 

att lidandet i sig inte har någon mening men att lidandet kan få en mening om det kan förenas 

med något. Upptäcker individen källan till lidandet, kan det ge valmöjligheter att fortsätta lida 

eller genom att veta orsaken till lidandet också sluta lida. Vårdandets syfte är att lindra det 

mänskliga lidandet och inom vården möter vi tre olika former av lidande: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande.  

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det den lidande människan upplever i relation till sin sjukdom och 

behandling och därigenom tillfogas t.ex. smärta. Kroppslig smärta är en orsak till lidande i 

samband med sjukdom. Sjukdom innebär inte nödvändigtvis smärta och smärta behöver inte 

vara identisk med lidande. Kroppslig smärta innefattar oftast en bestämd del av kroppen och 

tar människans hela uppmärksamhet, vilket gör det svårare att bemästra lidandet. Kroppslig 

smärta bör alltid försöka lindras, annars kan den driva en människa till både själslig och 

andlig död (Eriksson, 2001). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som upplevs i samband med vårdsituationen och beskrivs även 

som själsligt och andligt lidande vilket är en kränkning av individens värdighet och hennes 

värde som människa. Kränkning av människans värdighet innebär att frånta hennes möjlighet 

att fullt ut vara människa. Kränkning kan ske genom direkta och konkreta handlingar som 

t.ex. nonchalans vid tilltal eller slarv med att skydda patienten vid intima vårdåtgärder. En 

abstrakt kränkning kan ske genom bristande etisk hållning som att inte ”se” människan eller 

inte ge henne plats. Själsligt och andligt lidande kan också orsakas av de upplevelser av 
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förnedring, skam och/eller skuld som sjukdomen kan upplevas av människan. Dessa 

upplevelser kan erfaras individen själv eller uppstå genom fördömande attityd från 

vårdpersonal eller från sociala sammanhang (Eriksson, 2001). 

 

Livslidande 

Livslidande är lidandet till det egna livet, insikten om den absoluta enskildheten och därmed 

ensamheten. Hela människan berörs av sjukdom och ohälsa där det invanda och självklara 

ofta rubbas och kan försvinna helt. Vid dessa händelser står människan inför ett lidande som 

innefattar hela hennes situation. Livslidande kan innefatta allt från hot av hela ens existens till 

förlust av att förlora olika sociala uppdrag. När en människas hela livssituation förändras t.ex. 

genom fysiskt lidande och svår smärta inverkar det förlamande på människan. Utsätts 

människan plötsligt av en förändrad livssituation inverkar det på hela människan och hon 

behöver finna ett nytt meningssammanhang (Eriksson, 2001). 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är ett vanligt hälsoproblem som dessutom kan begränsa individen i dagliga 

aktiviteter. Att behandla smärta är en utmaning särskilt hos äldre som kan anse att smärta är 

en följd av åldrandet. Både hos sjuksköterskor och läkare finns för lite kunskap för att adekvat 

bedöma och behandla smärta. Okunskapen kan även öka behovet av vårdresurser och 

inläggning på sjukhus (Kirkevold et al., 2008). Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskor ska sjuksköterskor kunna uppmärksamma och möta individens 

sjukdomsupplevelse och lidande och om möjligt lindra detta genom lämpliga åtgärder 

(Socialstyrelsens 2005). Har inte sjuksköterskor tillräcklig förståelse för hur smärtan upplevs 

av individer kan det minska möjligheter för adekvat behandling och få flera hälsomässiga 

konsekvenser, såsom inaktivitet och förlorad självständighet genom att inte klara av 

nödvändiga dagliga aktiviteter (Kirkevold et al., 2008). 

 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte är att belysa individers upplevelser av långvarig smärta. 
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Metod 

Studien är en systematisk litteratur studie, vilket innebär att redan tidigare dokumenterad 

kunskap undersöks och att en eller flera frågor ställs till litteraturen istället för personer. Inom 

omvårdnad bedrivs mycket forskning vilket gör att det finns ett behov av sammanställningar 

av forskningsresultat samt att dessa används för att sprida ny kunskap i praktiken (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Inklusions och exklusionskriterier 

För att finna relevanta artiklar i databaser gäller att bestämma rätt kriterier för sökningen 

utifrån frågeställningen och därefter väljs databas och sökbegrepp (Forsberg & Wengström, 

2013). Som förval i samtliga databaser begränsades sökningarna för de vetenskapliga 

artiklarna till att de skulle vara skrivna på engelska språket, vetenskapligt granskade (peer 

rewied), publicerade mellan januari år 2000 och januari år 2013, 65 år och äldre samt utgå 

från ett patientperspektiv. I databaserna Cinahl och Psykinfo finns peer rewied som förval 

men inte i PubMed där istället Ulrich´s Periodicals användes för att kontrollera om artiklarna 

var vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier var smärta orsakad av cancer. 

 

Sökprocess och urval 

Litteratursökningen skedde således genom sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO (Bilaga1). För att hitta rätt sökbegrepp utgicks från syftet och sökningar gjordes på 

enstaka ord, sökorden kombinerades sedan med hjälp av den booleska operatorn ”AND”. 

Sökord som användes utifrån studiens syfte var; chronic pain, persistent pain, experience, 

nursing care, och adult. I Cinahl användes aged istället för adult. Begränsningar och sökord 

fick utvidgas eftersom den initiala sökningen att inkludera artiklar med personer >80 år gav 

för få relevanta artiklar. Begränsningen utvidgades då till 65 år och äldre och sökordet adult 

lades till vilket gjorde att antalet artiklar ökade. Trots begränsningen på ålder från 65 år och 

uppåt visade det sig att personer under 65 år också intervjuats i tio artiklar. Fritextsökning 

med meningen ”living with chronic pain” gav 5 träffar och resulterade i en artikel. De 

kombinerade sökorden som gav bäst resultat var chronic pain, experience, aged vilket gav 189 

artiklar. Av dessa lästes samtliga titlar gemensamt och när titeln bedömdes svara mot syftet 

lästes även abstrakt. Sökningarna har resulterat i totalt 1006 lästa titlar, 67 lästa abstrakt, 

vilket resulterade i 17 relevanta artiklar. Av dessa 17 valdes en bort då den inte var 

vetenskaplig. Ytterligare två artiklar valdes bort då de efter genomläsning ej svarade mot 
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syftet. Flera av artiklarna återkom i de olika databaserna. Databassökningar har resulterat i 14 

kvalitativa artiklar som bedömdes svara mot syftet. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes initialt genom att artiklarna som skulle läsas och 

granskas delades upp mellan författarna för att dagen efter diskutera och kontrollera 

artikelgranskningen gemensamt. De 14 artiklarna som valdes ut, kvalitetsgranskades med 

hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för värdering av kvalitativa studier 

(bilaga 2). Vi granskade artiklarna genom att checklistans frågor poängsattes med 1 poäng för 

varje fråga som besvarades med ja och 0 poäng för frågor som besvarades med nej. Artiklar 

som fick mellan 20-26 poäng bedömdes ha hög kvalitet, 14-20 poäng bedömdes ha medel 

kvalitet och artiklar 0-13 poäng bedömdes ha låg kvalitet. Av dessa uppnådde 10 artiklar hög 

kvalitet och 4 artiklar medel kvalitet, ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet. Av de 14 artiklar 

som kvalitetsgranskades inkluderades alla i studien och presenteras i artikelmatris (bilaga 3). 

 

Dataanalys 

Artiklarna har analyserats utifrån Axelssons (2012) metod gällande struktur och sortering av 

data som innebär att gå från helhet till delar för att arbeta fram en ny helhet. Artiklarnas 

resultat som utgjorde vår analysenhet lästes först av författarna var för sig för att i nästa skede 

gemensamt diskutera artiklarnas resultat utifrån studiens syfte. Därefter påbörjades analysen 

genom att teman som svarade mot litteraturstudiens syfte markerades i texten. De markerade 

texterna översattes till svenska och skrevs ner på små kort som sedan sorterades utifrån 

individers olika upplevelse av långvarig smärta. Detta resulterade i att sex teman skapades, 

vilka inbördes strukturerades på ett logiskt och relevant sätt i resultatet. 

 

Forskningsetiskt resonemang 

I systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras beträffande urval och 

presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som har godkännande från etisk 

kommitté samt redovisa alla artiklar som används i litteraturstudien oavsett resultat (Forsberg 

& Wengström, 2013). De artiklar som ingår i denna litteraturstudie är etiskt granskade och/ 

eller har ett etiskt resonemang. I en artikel hade etiska kommittén uttryckt oro över att sårbara 

deltagare rekryterats då alla patienter som deltar i behandling på smärtklinik ansågs sårbara.  

Forskarna menade dock på att de särskilt utsatta inte hade kunnat välja sitt deltagande själva 

och hade då automatiskt uteslutits ur studien. Ytterligare två kriterier som skulle beslutas av 
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deltagarna själva var, om de var beredda att dela med sig av sina erfarenheter och om de var 

villiga att skriva dagbok under fyra veckor, detta val stärkte därmed ytterligare deras 

medverkan i studien. Samtliga artiklars resultat har redovisats i litteraturstudien. Avsikten i 

denna litteraturstudie har varit att inte medvetet utesluta något ur artiklarnas resultat samt har 

vi försökt hålla oss så objektiva som möjligt för att inte påverka resultatet. 

 

Resultat 

Analysen av 14 kvalitativa artiklar resulterade i sex teman: Upplevelse av smärta, relationer 

till anhöriga, relationer till vårdpersonal, smärta i relation till åldrande, livet förändras av 

smärtan och hantering av smärta.   

 

Upplevelse av smärta 

Att leva med långvarig smärta var en utmaning. Vissa sökte hjälp medan andra tolererade sitt 

lidande trots att de tyckte att de var värda ett bättre öde. En del individer trodde att de var 

tvungna att lära sig att stå ut med smärtan men att de ändå inte tänkte göra det. De menade på 

att smärtan var omöjlig att förstå eller acceptera och de ansåg smärtan vara orättvis 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009; Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007). Individer 

uttryckte frustration över att inte veta vad som orsakade deras smärta och att de inte kunde 

kontrollera den (Dewar, White, Posade, & Dillon, 2002). Långvarig smärta kan slå till med 

full kraft utan någon förvarning, likaså var den föränderlig i sin karaktär vilket gör att många 

inte tror att smärtan ska försvinna utan är säkra på att den kommer att finnas där även i 

framtiden. Att långvarig smärta är oförutsägbar upplevdes ha en betydande roll i hur de levde 

sina liv (Higgins, 2005; Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2010). 

Oförutsägbarheten av smärtan gjorde att inget kunde tas för givet eftersom ingen visste när 

smärtan skulle komma eller med vilken intensitet den kom, upplevelsen var att det inte gick 

att lita på kroppen. Att ha långvarig smärta var både tröttsamt och ansträngande och tog all 

energi från kroppen. När smärtan var som värst var det som om all kraft försvann och smärtan 

tog kontroll över kroppen (Higgins, 2005; Afrell et al., 2007; Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009). Vissa individer med fibromyalgi upplevde det frustrerande att hur 

regelbundet de än tränade verkade inte kroppen vilja anpassa sig, ibland efter träningen 

reagerade kroppen som om den hade varit inaktiv en längre tid och individerna kunde inte 

göra mer den dagen. Att göra dessa val sågs som en utmaning då träning fungerade ena 

gången men visade sig ineffektiv nästa gång (Cunninghamm & Jilling, 2006). Långvarig 
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smärta beskrevs bland annat som bultande, stickande, hemsk, olidlig, tråkig, och intensiv, i 

beskrivningar av smärtan var ibland språket olämpligt eller otillräckligt. Smärtan gjorde även 

att humöret eller andra känslor påverkades. Smärta upplevdes svår att beskriva om det inte 

upplevdes själv (Higgins, 2005; Roberto & Reynolds, 2002). 

 

Relationer till anhöriga 

Familj och anhöriga var mycket viktigt för individer med långvarig smärta men reaktionerna 

från familjemedlemmarna kunde variera. Kvinnor beskrev hur underbara och förstående 

männen kunde vara med att hjälpa till med hushållssysslor och annat medan en del upplevde 

att deras vuxna barn inte ville tala eller höra om deras långvariga smärta. Kvinnorna kände sig 

då fångna mellan barnens idealiserade bilder av dem som mödrar och verkligheten med deras 

minskade förmågor som äldre kvinnor med smärta (Roberto & Reynolds, 2002; Clarke & 

Iphofen, 2007). Besök eller telefonsamtal från nära och kära var en stor källa till lycka, vissa 

visade stolt upp fotografier på barn och barnbarn, vilket också bidrog till lycka. De upplevde 

att det var viktigt att upprätthålla relationer med familjemedlemmarna medan en del andra 

kände sig övergivna av sina anhöriga och att man inte kunde förvänta sig att ens barn skulle 

komma varje dag (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009, Sofaer-Bennett, Holloway, 

Moore, Lamberty, Thorp & O`Dwyer, 2007). Vissa upplevde att långvarig smärta var 

isolerande och att denna isolering bidrog till att de avskärmades från familj, vänner och 

kolleger (Clarke & Iphofen, 2007).  

 

Relationer till vårdpersonal 

Relationer till vårdpersonal upplevdes olika, en del lovordade vårdpersonalen medan andra 

saknade förståelse från dem. Flera individer uttryckte att de kände sig övergivna av 

vårdpersonal, att de inte fick vara för krävande. En del hade bett sjuksköterskor om 

smärtlindring och de visste att sjuksköterskorna hade hört dem men ändå fick de inte hjälp 

med smärtlindring. Detta förstärkte individernas känsla av att smärta och smärtlindring var 

oviktigt för sjuksköterskorna eftersom behovet av smärtlindring förbisågs (Higgins, 2005). En 

del individer upplevde även att vissa läkare visade brist på medkänsla och förståelse medan en 

del andra lovordade sina läkare för att de lyssnade och uppmuntrade dem och att denna 

uppmärksamhet kunde vara mer effektiv än läkemedel. Det var viktigt att läkaren informerade 

om smärtan och förstod individernas oro (Dewar et al, 2002; Roberto & Reynolds, 2002). 

Vissa hade önskat att någon läkare skulle besöka dem men det kom aldrig någon och de 

trodde det kunde bero på att de var gamla och att det inte var något att göra åt. De hade en 
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känsla av att ingen lyssnade eller brydde sig och att de måste stå ut med smärtan 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009; Higgins, 2005). Flera beskrev också att om de 

pratade eller klagade om sin smärta, kunde det leda till att andra undvek dem samtidig som 

det skulle ge en negativ bild av dem själva (Canningham & Jillings, 2006). 

 

Smärta i relation till åldrande 

Äldre individer talade om att obotlig smärta och ålderdom hörde samman, vissa ansåg att de 

var så gamla och slitna att det inte ens var någon idé att söka hjälp för sin smärta. De 

upplevde att smärtan berodde på hög ålder och de kunde inte göra saker som de var vana vid. 

Individerna förväntade sig att ha smärta eller stå ut med smärta i alla sina dagar 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009; Higgins, 2005). En medveten anpassning av 

vardagliga aktiviteter och istället fokus på sociala aktiviteter för att fortsätta ha ett 

meningsfullt liv var ett sätt att möta utmaningen att bli äldre (Sofaer-Bennett et al., 2007). 

Den ständiga smärtan hos individen påverkade deras syn på sig själva, de utförde enklare 

uppgifter långsammare än vanligt, vilket medförde en känsla av att bli äldre. Att inte ha 

spontanitet, gav också en känsla av åldrande eftersom olika aktiviteter var tvungna att 

planeras i god tid (Miles, Curran, Pearce, & Allan 2005). Gudmannsdottir och Halldorsdottir 

(2009) rapporterar i sin studie att flera av de som lider av långvarig smärta genomlevt stora 

förluster i livet såsom död av nära och kära, olyckor, förlust av hälsa och bostäder och 

upplevelse av att bli övergiven på äldre dagar. Detta har lett till existentiell smärta och lidande 

och att dessa individer hela livet haft en pågående process att försonas med dessa förluster. 

 

Livet förändras av smärta 

Långvarig smärta resulterade i någon grad av begränsning i dagliga aktiviteter för vissa 

individer eftersom smärtan kunde påverka en viss del av deras aktivitet både fysiskt och 

socialt (Miles et al., 2005). En del behöll däremot sina tidigare roller och accepterade smärtan 

genom att undvika offentliga platser eller situationer där de kunde uppfattas som annorlunda, 

vilket begränsade deras liv (Miles et al., 2005). Andra hittade en ny roll i livet genom att vara 

medveten om sin smärta och aktivt förändra sin vardag och acceptera den på ett realistiskt 

sätt, till exempel att be andra om stöd i större omfattning (Afrell et al., 2007). Individer 

upplevde långvarig smärta som en kamp för livet och lämnade sina liv utan att fysisk dö. De 

levde med försämring av sin egen identitet och hade svårigheter med att koncentrera sig och 

att fatta beslut, vilket framkallade många obekanta svar och rädsla att smärtan skulle ta över 

deras liv (Fenwick, Chaboyer & St John, 2012). Upplevelse av smärta förändrade självbilden 
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och livsstilen då de var tvungna att offra karriären och arbetet, vilket påverkade deras känsla 

av värdighet. De kände sig mindre produktiva och kreativa än tidigare, vilket hade en 

inverkan på hur de med smärttillstånd såg sig själva (Crowe et al., 2010; Cunningham & 

Jillings, 2006). De fysiska begränsningar som långvarig smärta ledde till, kunde kräva att 

individen anpassade sin identitet då de uppfattade sig själva som annorlunda. Genom dessa 

identitets förändringar kunde individen acceptera och fortsätta med sitt liv (Harding, Parsons, 

Rahman, & Underwood, 2005). Individer upplevde svårigheter med att klara vardagliga 

aktiviteter såsom påklädning, körning, lyft, göra hushållsarbete, annat arbetet och 

fritidsaktiviteter. Förmåga att arbeta begränsades vilket kunde leda till arbetslöshet samt dålig 

ekonomi (Dewar et al, 2002; Cunninghamm & Jilling, 2006). Att leva med långvarig smärta 

kunde också påverka självkänslan och begränsa valet av kläder och skor samt deras 

medverkan i sociala aktiviteter. En del kvinnor fick välja att ta gymnastikskor istället för 

högklackade skor då de skulle gå ut, att känna sig begränsad i sociala sammanhang upplevde 

en del ledde till skepsis från andra. Individerna upplevde att andra människor inte trodde på 

det de sa utan de var tvungna att förklara sig, de kände sig som att de ljög (Roberto & 

Reynolds, 2002).  

 

Hantering av smärta 

Smärta var en unik upplevelse där individen hanterade och levde med sin smärta på olika sätt, 

vilket kunde leda till en acceptans eller icke acceptans. Vissa kunde acceptera och hantera sin 

långvariga smärta medan andra sökte vidare åtgärder för att bota sin långvariga smärta 

(Clarke & Iphofen, 2007). En del individer hade svårt att hitta ord för att beskriva sin 

smärtupplevelse och tog det som en vardaglig sak eller som att det skulle bli bättre följande 

dag (De Souza & Frank, 2000). Begränsningar av långvarig smärta hanterades genom att göra 

små livsförändringar och genom att acceptera stöd från andra. De berörda individerna fortsatte 

med sina aktiviteter men anpassade sig efter sin smärta (Miles et al, 2005). Till följd av att 

långvarig smärta ansågs oförutsägbar krävdes ökad vaksamhet kring kroppen och hur de rörde 

sig. Det var viktigt att se var fötterna sattes, skulle en väg med bilar korsas kunde man inte gå 

för fort, det var viktigt att vara försiktig tänka på allt som gjordes (Crowe et al., 2010). En del 

individer kände sig stolta om de lyckades klara dagen trots ihållande smärta utan att klaga i 

onödan. De försökte hjälpa andra som mådde sämre samtidigt som de försökte träna och 

vilseleda sin egen smärta. Individen valde mellan olika aktiviteter som den själv bedömde var 

effektivt t.ex. att gå ut på promenad och göra vardagligt hushållsarbete trots att det kunde 

innebära mer smärta (Blomqvist & Edberg, 2002). De individer som hade en positiv 
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inställning trots att de var begränsade i sin vardag på olika sätt, hade lättare att hantera sin 

smärtupplevelse. Hopp spelade också en viktig roll i deras sätt att hantera smärta, vilket var 

nödvändig för att gå vidare. Hopp skapades till exempel då individen såg andra med samma 

smärttillstånd klara av olika situationer (Afrell et al., 2007; Cunninghamm & Jilling, 2006).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det stora antalet publicerade artiklar relaterat till kravet på evidensbaserad vård och 

omvårdnad, har gjort att behovet av översikter av befintlig forskning ökar. En systematisk 

litteraturstudie är viktig då den sammanställer kunskap och på så sätt kan användas för att 

kunna utveckla den egna professionen (Axelsson, 2012). En styrka för studien var att 

litteratursökningen skedde genom sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO då 

de är användbara databaser för sökning av omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2013). Avgränsningen som gjordes att artiklarna skulle vara skrivna på engelska språket 

gjordes då det är språket som författarna kände att de någorlunda behärskade. Detta är en 

svaghet då tolkningar och översättningar ändå kan skilja sig från originalkällan. 

Avgränsningen vad gäller artiklarnas publiceringsår anses inte ha påverkat studiens resultat då 

individens upplevelse inte förändras vilket är en styrka för studien. Axelsson (2012) menar att 

det är bra att utnyttja databasernas möjligheter till avgränsning för att få relevanta artiklar, 

även Östlund (2012) styrker att avgränsningsfunktioner underlättar genom att det sorterar bort 

artiklar som inte är av intresse. Begränsningen som gjordes från 65 år och uppåt för att fånga 

vetenskapliga artiklar med utgångspunkten att belysa äldres smärtupplevelser visade sig ändå 

innehålla upplevelse av smärta på individer i blandad ålder. Då gjordes en ny bedömning av 

författarna, vilket resulterade i en mindre justering av syftet. Företrädesvis handlar dock 

artiklarna om upplevelser av långvarig smärta hos individer över 65 år varför vi ansåg det 

relevant att i vår resultatdel beskriva hur äldre upplever att långvarig smärta hör ihop med 

åldrande. Vid sökningar sorterades inledningsvis artiklar bort utifrån titel vilket kan vara en 

svaghet då möjligheten finns att relevanta artiklar sorterats bort därför att de inte hade en titel 

som skildrade långvarig smärta. 

 

I litteraturstudien inkluderades 14 kvalitativa artiklar vilka finns presenterade i artikelmatrisen 

(bilaga 3). Matrisen ger läsaren möjlighet att kontrollera artiklarna kvalité och därmed tillfälle 

för läsaren att själv bedöma litteraturstudiens trovärdighet och giltighet, vilket ökar studiens 
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trovärdighet (Axelsson, 2012). Vanligtvis avser inte kvalitativ metod till att generalisera 

resultatet till andra liknande områden utan den urvalsmetod som används syftar istället till att 

beskriva, förklara och framkalla förståelse för det problem som studeras. Vill man inom 

kvalitativ metod beskriva ett problem brett blir strategin i urvalsmetoden att finna så olika 

individer som möjligt till det som man avser att studera. Väljs istället att undersöka ett område 

som karaktäriseras av något väljs istället informanter ut som sannolikt beskriver det som ska 

studeras (Forsberg & Wengström, 2013). En styrka men också en svaghet kan vara att i två av 

studierna bor deltagarna på vårdhem där de är beroende av vårdpersonal dygnet runt. Detta 

kan ha påverkat dessa studiers resultat negativt alternativt positivt i relation till vårdpersonal 

då möjligheten finns att deltagarna svar i dessa studier kan ha påverkats av att de har en 

relation till sjuksköterskorna på vårdhemmet. Artiklarna var från Storbritannien, Sverige, 

Island, Canada, Australien och Nya Zeeland vilka har liknande levnadsstandard. Resultatet är 

upp till läsaren att avgöra om det kan överföras och appliceras till andra länder eller 

världsdelar men författarna anser att överförbarheten ska ske med försiktighet då uttryck för 

smärta kan se annorlunda ut. 

 

För att värdera artiklarna kvalité användes Forsberg och Wengströms (2013) checklista för 

kvalitetsgranskning. En svaghet kan anses vara att författarna delade upp artiklarna för 

granskning var för sig för att sedan dagen efter diskutera och granska gemensamt. En svaghet 

i checklistan var dock att det saknades instruktioner angående vilka brister en studie fick ha 

samt hur bedömningen av kvalitetsgranskningen kunde visa huruvida studien hade hög, medel 

eller låg kvalité. Därför gjordes den egna värderingen genom att frågorna i checklistan 

poängsattes för att kunna värdera artikelns kvalitet. Detta kan vara en styrka då vi i 

granskningen gått igenom alla frågor noggrant och värderat studiens kvalitet trots att detta är 

utifrån vår egen bedömning. 

 

En styrka är att författarna initialt läste artiklarnas resultat var för sig flera gånger för att få en 

uppfattning av materialet, därefter diskuterades gemensamt artiklarnas resultat för huruvida de 

uppfyllde studiens syfte. Två artiklar valdes här bort då de inte svarade mot syftet utan 

inriktades på behandling av långvarig smärta. De delar av text som sedermera stämde överens 

med syftet markerades med färgpenna och plockades ut ur artiklarnas resultat, därefter 

grupperades de olika delarna genom att de sorterades in under teman som arbetats fram. För 

att få ett begripligt resultat för läsaren menar Axelsson (2012) att det är mycket viktigt med 

logik och struktur i uppbyggnaden av studiens resultat för att öka trovärdigheten.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa individers upplevelser av långvarig smärta. Att lyfta fram 

det karaktäristika som är avsett att beskrivas gör att resultatet kan anses giltigt enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2012). Därför valde vi att diskutera utifrån fyra teman som 

framkom i resultatet, upplevelse av smärta, relationer till vårdpersonal, smärta i relation till 

åldrande samt livet förändras vid smärta. 

 

Upplevelse av smärta 

Att leva med långvarig smärta är en individuell upplevelse och för många innebär det att livet 

blir oförutsägbart för dagen men även kanske förändras i grunden både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Uttrycken och erfarenheten av smärta skiljer sig åt vilket stärker beskrivningar att 

smärta är unik för varje individ. Långvarig smärta är dynamisk, vilket innebär att uppleva så 

väl ökning som minskning av smärta. Det är också karakteristiskt att uppleva perioder med 

måttligt eller ingen smärta följd av perioder med betydande smärta. (Linton, 2005). 

Livslidande är allt det lidande människor upplever i sitt liv, att leva medför att lida menar 

Eriksson (2001). Lidandet har egentligen inte någon mening och kan inte människans smärtor 

botas eller lindras kan sjuksköterskan istället försöka hjälpa människan att gå igenom sitt 

lidande för att också tillskriva det en mening. Lidandet är en oundviklig del av livet, alla 

människor kommer uppleva lidande, en del tidigt i livet medan andra senare. Det är en del av 

människans existens och ett grundvillkor i livet. Lidande innebär att befinna sig i en situation 

där människan har förlorat eller kan förlora något som upplevs värdefullt eller förlora något 

som ger livet mening. Människors förmåga att bry sig om gör henne sårbar och förlorar hon 

något eller någon hon bryr sig om lider hon. Mänskligt lidande i vår del av världen kopplas 

ofta till konkreta situationer och förlust av livsinnehåll såsom förlust av kroppsfunktion, 

smärta, hälsa, arbete eller närstående individer. Eriksson (2001) menar dock att vad som är 

värdefullt och viktigt för individen beror på vem individen är som person, dennes omgivning, 

livssituation och erfarenhetsbakgrund. 

 

Relationer till vårdpersonal 

Att ha långvarig smärta kan till en början innebära mycket kontakt med vården då vårdgivaren 

försöker lösa smärtan som ett problem genom behandlingar, förnyade utredningar och andra 

eventuella lösningar vilket håller individens förhoppningar vid liv om lindring av smärtan. 

När inga lösningar hittas och vårdgivaren försöker hitta alternativa strategier för behandling 
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av smärtan kan individen uppfatta det som vårdgivaren gett upp. Individen kan då uppleva att 

vårdgivare ifrågasätter deras symtombeskrivningar (Werner & Leden, 2010). Att inte ta 

individer som lider på allvar är en form av maktutövning och bidrar till vårdlidande. Att vara 

den som inte blir tagen på allvar och som inte räknas ger en känsla av maktlöshet hos 

människan (Eriksson, 2001). I sjuksköterskors uppgifter ingår att erbjuda vård till individen 

samt att försöka samordna arbetet med andra yrkesgrupper och därmed kunna bidra med att 

lindra lidande och ge god omvårdnad till alla oberoende vilken sjukdom individen har (svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). Hitchcok, Ferrell och McCaffery (1994) styrker att 

vårdpersonal och familjemedlemmar kan ifrågasätta äktheten på individens smärta. 

 

Smärta i relation till åldrade 

Hos äldre individer är smärta ett mycket vanligt problem och konsekvenserna av smärtan blir 

ofta allvarligare än hos yngre då det i mer omfattande grad påverkar livskvalitet och 

kroppsfunktioner (Werner & Leden, 2010). Resultatet visade på att äldre tror att smärtan hör 

ihop med åldrandet och därefter anpassar sig efter vad de orkar. Werner och Leden (2010) 

styrker detta genom att mena att äldre är tåliga och uppfattar det som att smärta är ett 

normaltillstånd. Otillräckligt behandlad långvarig smärta hos äldre kan innebära sämre hälsa 

då smärtan är en belastning för kroppen, vid svår smärta kan dessutom den äldre blir liggande 

och då ökar risken för till exempel lunginflammation. Obehandlad smärta hos äldre kan leda 

till konfusionstillstånd (Werner & Leden, 2010). Sjukdomslidande är det lidande som ofta 

uppkommer av smärta orsakad av sjukdom och behandling, kan smärtan lindras, lindras även 

sjukdomslidandet. En uppgift för sjuksköterskor är att våga möta lidande för att därigenom 

kunna medverka till att lindra ett lidande. Att möta människor som själva försöker lindra sitt 

lidande kan göra att sjuksköterskan förvånas över den kamp och uppfinningsrikedom som 

lidandet kan skapar. Att se hur individer själva försöker lindra sitt lidande skapar en 

ödmjukhet inför människan. (Eriksson, 2001). 

 

Livet förändras vid smärta 

Upplevelser av långvarig smärta innebär både fysiska och sociala begränsningar, vilket 

påverkar hela deras existens. Individer upplever också en känsla av osäkerhet på hur mycket 

den klarar av i det dagliga livet. I Carsson och Mitchells studie (1998) deltog 17 individer 

med långvarig ryggsmärta vilka beskrev att smärtan förändrade deras liv på olika sätt men 

ändå uppgav de ha funnit styrkan att bära och uthärda smärta. Detta styrker att anpassningar 

och förändringar i vardagen är nödvändig för individer med långvarig smärta för att 
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genomföra vissa fysiska och sociala aktiviteter. Bowmans (1991) studie styrker också att 

individer med långvarig smärta ändrade sina dagliga aktiviteter med anknytning till arbete och 

välbefinnande. Individen insåg att smärtupplevelser måste uthärdas men många gånger kände 

de hjälplöshet och förtvivlan över deras situation. Trots den obehagliga upplevelsen av 

smärta, hittade individen sin egen strategi, när den väl accepterade sin livssituation. Eriksson 

(2001) bekräftar att individen ofta finner nya sidor i sitt liv genom sitt lidande och förluster. 

Detta kan ge individen ett nytt perspektiv på livet och bli stärkta genom sin lidande. 

Upplevelser av långvariga smärta sänkte individens förmåga att kunna ta egna beslut eftersom 

smärtan tog deras kraft, detta styrks av Werner och Strang (2003) som beskriver att den 

långvariga smärtan orsakar många effekter på den drabbade individen eftersom den ofta är 

förenad med kroppsliga och psykiska symtom som trötthet, kraftnedsättning och 

koncentrationsbesvär. Livsstilen kan förändras vid utbrott av smärta, vilken kan ske sakta så 

att individen i fråga inte blir medveten innan en utveckling är ett faktum. Individen avstår från 

sina dagliga aktiviteter på grund av sin smärta i förväntan på att smärta kommer att ge sig 

snabbt och att allt kommer att bli som förr, eftersom den tror att smärtan är tillfälligt (Linton 

2005).  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Ytterligare kvalitativ forskning kunde vara intressant framförallt behövs kunskap av 

upplevelser av långvarig smärta hos äldre över 75 år då de tror att smärta är en del av 

åldrandet. Att sjuksköterskor kan stödja dessa individer är en utmaning inför framtiden. Det 

hade även varit av intresse att genom intervjuerstudie undersöka hur sjuksköterskor upplever 

patienter med långvarig smärta då vi med vår studie sett att patienter upplever att 

sjuksköterskor men även annan vårdpersonal inte alltid tar patienten på allvar. 

 

Klinisk applicerbarhet och Slutsats 

Litteraturstudiens resultat ger en fördjupad kunskap vilket kan bidra till en ökad förståelse för 

hur individer upplever långvarig smärta. Det är av vikt att sjuksköterskor ökar sin förståelse 

och reflekterar över hur varje individ upplever och påverkas av sin långvariga smärta för att 

hjälpa till att lindra individers lidande. Resultatet anser vi kan kliniskt appliceras på liknande 

kontext med försiktighet och ödmjukhet med tanke på individers unika upplevelse. Långvarig 

smärta är en unik och individuell upplevelse, vilket påverkar individen både fysiskt, psykiskt 

och socialt och kan innebära begränsningar i vardagen. Sjuksköterskor kan genom att lyssna 
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och vara lyhörda för hur långvarig smärta upplevs och påverkar individen hjälpa till att 

minska onödigt lidandet.  
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Nr Författare, År, 

 Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat kvalitet 

1 Higgins, I. (2005). 

England 

Journal of Research in Nursing: The 

experience of chronic pain in elderly 

nursing home  

residents. 

Att upptäcka hur det 

var för äldre 

människor att leva 

med kronisk smärta, 

och på vilket sätt 

kronisk smärta 

inverkade på deras liv.  

 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 13 

deltagare, 3 män och 10 

kvinnor mellan 78-97 år från 

3 olika vårdhem. Smärta mer 

än 3 månader. 

Djupintervjuer över en 

period av 9 månader samt 

200 timmars 

observationsstudier. 

Resulterade i ett huvudtema. Att 

vara ständigt plågad, och sju 

subtema: den smärtsamma 

smärtan, vissheten/ovissheten av 

smärta, bli överväldigad av 

smärta, den tysta smärtan, vara 

gammal och utsliten, vara 

bortglömd, ta straff. 

Hög 

 

2 Gudmansdottir, G D., 

& Halldorsdottir, S. 

(2008). Island. 

Scandinavian Journal of Caring 

Science: Primacy of existential pain 

and suffering in residents in chronic 

pain in nursing homes: a 

phenomenological study. 

 

Att undersöka det 

väsentliga i 

upplevelsen av 

kronisk smärta hos 

invånarna på 

vårdhem. 

En kvalitativ studie med 

tolkande fenomenologisk 

metod. 12 deltagare 7 män 

och 5 kvinnor mellan 74-97 

år från tre olika vårdhem. 

Smärta mer än 3 månader. 

Öppna intervjuer, 

intervjuerna varade 10-44 

minuter. 

 

Den stora slutsatsen är 

företrädesvis existentiell smärta 

och lidande. Många av de som 

lider av kronisk smärta beskrev 

stora förluster i livet såsom död 

av nära och kära. En pågående 

process i livet var att känna 

försoning med livet.  
 

Hög 

 

3 Blomqvist, K., & 

Edberg, A-K. (2002). 

Sverige.  

 

Department of Nursing. Living med 

persistent pain: experiences of older 

people  

receiving home care 

Att undersöka hur 

äldre människor med 

ihållande smärta och i 

behov av stöd av 

vårdpersonal 

uppfattade sig själva, 

smärtan och vad de 

gjorde för att hantera 

sin smärta. 
 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 90 

deltagare med långvarig 

smärta, 75 år och äldre som 

bodde i sina egna hem med 

hjälp av hemtjänst i en 

kommun i södra Sverige. 

Personliga intervjuer mellan 

45-90 minuter med öppna 

och strukturerade frågor, 

vilka spelades in. 

Smärtan begränsar individens liv 

på olika sätt, beroende på hur 

individen upplevde sin smärta 

och begränsningar. 

Sjuksköterska kan spela en viktig 

roll i att förstå hur individer 

upplever och värderar sitt 

dagliga liv med ihållande smärta, 

och därefter planera insatser. 

Hög 

 

4 Afrell, M., Biguet, G., 

& Rudebeck, C.E. 

Scandinavian Journal of Caring 

Science:Living with a body in pain – 

Att beskriva hur 

personer med 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk – 

Resulterade i fyra 

huvudkategorier; Kroppen som 

Hög 

 



 

 
 

(2007). Sverige. between acceptance and denial. långvarig 

muskuloskletal smärta 

i ett kroppslig 

existentiellt 

perspektiv, förhåller 

sig till sin värkande 

kropp. 

hermeneutisk metod. 20 

deltagare 13 kvinnor och 7 

män mellan 30 -72 år. 

Sjukgymnastik pga. 

långvarig muskuloskletal 

smärta och spänningar 

antingen på eget initiativ 

eller remiss. 

Semistrukturerade 

intervjuer, intervjuerna 

varade 45-75 minuter. 

en del av identiteten, tillit till 

kroppen, kroppsmedvetenhet –

och sätt att förstå smärta. Utifrån 

dessa kategorier härleddes fyra 

distinkta typologier, att 

kapitulera för sitt öde, att 

acceptera genom en aktiv 

förändringsprocess, att balansera 

mellan hopp och uppgivenhet 

samt att avvisa kroppen. 

5 Soafer-Benett, B., 

Halloway, I., Moore, 

A., Lamberty, J., 

Thorp, T., O´Dwyer, J. 

(2007). Storbritannien. 

American Academy of Pain 

Medicine. Perseverance by Older 

People in Their Management of 

Chronic Pain: A Qualitative Study. 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

äldre människor från 

deras eget perspektiv, 

inklusive de praktiska, 

fysiska och psykiska 

problem som de ställs 

inför, och de strategier 

som används för att 

behandla kronisk 

smärta. 

En kvalitativ studie med 

metoden grounded theory. 

63 deltagare 42 kvinnor och 

21 män mellan 60 – 87 år. 

Deltagarna var från 3 olika 

smärtkliniker i sydöstra 

England. Smärta mer än 3 

månader. Ostrukturerade 

intervjuer, intervjuerna 

varade ca en timma. 

Resulterade i fyra teman; en 

önskan om självständighet och 

kontroll, anpassning till ett liv 

med kronisk smärta, uthållighet 

och kommunikation med 

vårdpersonal. Temat uthållighet 

hade stor betydelse för 

deltagarna och innehåller två 

subtema; hålla sig sysselsatt och 

fokus på aktiviteter.  

Hög 

 

6 Clarke,. K. A. & 

Iphofen, R. (2007). 

Storbritannien. 

Pain Management Nursing. 

Accepting Pain Management or 

Seeking Pain Cure: An Exploration 

of Patients´ Attitudes to Chronic 

pain 

Att undersöka olika 

attityder hos patienter 

med kronisk smärta 

En kvalitativ metod med 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 8 

deltagare 4 kvinnor och 4 

män mellan 36-71 år. 

Deltagarna delades upp i 2 

grupper: de som accepterar 

smärtlindring och de som 

söker smärtlindring. 

Deltagarna var utvalda från 

en smärtklinik där de 

deltagit i minst 3 år pga. sin 

kroniska smärta. 

Ostrukturerade intervjuer 

kopplade till deltagarnas 

dagböcker. 

Resulterade i tre teman. Gruppen 

som accepterat smärtlindring:” 

regler för att leva”, 

”smärta=livet”, ”accepterande”. 

Gruppen som sökte botemedel 

för smärtan var 

”självuppfyllande profetia”, 

”smärtlindring” och ”humör”. 

Gemensamma teman för 

grupperna var familj och 

coopingstrategier som visar 

skillnader och likheter mellan 

dem som hanterar jämfört med 

de som söker botemedel för sin 

smärta. 

Hög 

 

7 Miles, A., Curran, H. Social Science & Medicine. Att fånga in En kvalitativ studie som Resultaten visar att smärta Medel 



 

 
 

V., Pearce, S., & Allan 

L. (2005). 

Storbritannien. 

Managing constraint the experience 

of people with chronic pain. 

huvudproblemet hos 

människor med 

långvarig smärta samt 

hur de försöker 

hantera sin smärta. 

genomfördes i en 

öppenvårds mottagning för 

smärtlindring. 29 deltagare 

inbjöds att delta i studien av 

klinikens sjuksköterska efter 

deras medicinska möte. 

Genomsnittlig ålder för 

deltagarna var 55,6 år (20 

kvinnor, 9män). Studien 

inleddes med öppna 

intervjuer. Intervjuer varade 

46minuter i genomsnitt De 

analyserades genom en 

konstant komparativ 

induktiv metod från 

grounded theory 

påverkade vissa människors syn 

på sig själva, sin plats i den 

sociala världen omkring dem och 

deras känsla av skillnad från 

andra människor. Vissa av 

deltagarna accepterade smärtan 

och beskrev sin smärta som 

orsak till åldrande medan andra 

inte ville acceptera den. 

Långvarig smärta begränsade 

kroppen i sin förmåga att agera, 

rörlighet och spontant handling 

 

8 Roberto, K.A., & 

Reynolds, S. (2002). 

Storbritannien. 

Journal of Women &Aging. Older 

Women`s Experiences with Chronic 

Pain: Daily Challenges and Self-

Care Practice. 

Att förstå äldre 

kvinnor som lever 

med kronisk smärta 

En kvalitativ metod med 4 

fokusgrupper med 20 

kvinnor, 3 mellan 48-52 år 

och 17 mellan 66-86 år. 8 

månader efter 

fokusgrupperna inbjuds 

kvinnorna från 65 år och 

uppåt till djupintervjuer, 9 

tackade nej av olika orsak så 

8 djupintervjuer 

genomfördes  

Resulterade i sex huvudtema från 

fokusgrupperna, dessa teman 

förstärktes av analysen av 

djupintervjuerna. Teman var; 

smärta har personlig och delad 

mening, föreställningar om 

smärta förstärks av samhälleliga 

stereotyper och andras 

reaktioner, formella 

interventioner och informella 

copingstategier används ofta 

tillsammans för att hantera 

smärta, kronisk smärta kräver 

förändring i dagliga aktiviteter 

och rutiner, smärta påverkar 

interaktioner med 

familjemedlemmar och vänner, 

smärta utmanar ens självkänsla. 

Medel 

 

9 Dewar, A., White, M., 

Posade, S. T., & 

Dillon, W. (2002). 

Kanada. 

Health Expectations. 

Using nominal group technique to 

assess chronic pain, patients’ 

perceived challenges and needs in a 

community health 

Att bättre förstå 

upplevelsen hos 

patienter med kronisk 

smärta för att bättre 

kunna planera 

En kvalitativ studie med 53 

deltagare, mellan 20-89 år 

samt 2 individer under 20år. 

De delades in i 10 grupper 

med 3-7 deltagare. De 

Deltagarnas inställning var att 

deras husläkare inte uppfyllde 

deras hälsobehov, deltagarna 

ville få mer kunskap om sin 

smärta och sökte sig kunskap på 

Hög 

 



 

 
 

patientfokuserade 

lärande situationer 

inbjöds till forsknings 

projektet via tidningar, e-

post och nyhetsbrev. 

Deltagarna fick en 

demografisk undersökning 

samt ett frågeformulär att 

fylla i om smärta.  

egen hand vilket inte var lätt för 

dem att förstå. Deltagarna 

upplevde sömnstörningar, 

depression och ångest. 

10 Fenwick, C., Chavoyer, 

W., & St John, W. 

(2012). Australia 

Content Management Pry Ltd- 

Decision-making processes for the 

self-management of persistent pain: 

A ground theory 

Att undersöka och 

förtydliga de olika 

åtgärder, interaktioner 

och processer som 

beskrev hur individer 

fattade beslut om 

behandling och hur de 

upplevde sin ihållande 

smärta. 

En kvalitativ studie. 13 

deltagare, 9 kvinnor och 4 

män mellan 25-65år, från 2 

smärtkliniker. Inklusions 

kriterier 18år och äldre, 

engelskspråkiga samt 

ihållande smärta minst 6 

månader. Ytterligare 10 

deltagare rekryterades senare 

till studien. Insamling av 

data under 2006-2008 med 

djupgående intervjuer med 

inledande frågor. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant, 

analyserades och kodade 

deltagarens unika 

upplevelser. 

Resultatet beskriver hur 

individens hantering av ihållande 

smärta leder till minskad fysisk 

kapacitet, ändrade psykologiska 

reaktioner och social isolering. 

Långvarig smärta förändrar 

individens identitet eftersom de 

har svårt att ta egna beslut.  

Hög 

 

11 Crowe, M., Whithead, 

M. J. G., Baxter, D., 

Pankhurst, A., & 

Valledor, V. (2009). 

New Zealand. 

International journal of Nursing 

Studies. Listening to the body and 

talking to myself – the impact of 

chronic lower back pain: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

personers upplevelser 

och hur de påverkas 

av kronisk 

ländryggssmärta 

En kvalitativ metod. 64 

deltagare, 31 kvinnor och 33 

män mellan 25-80 år. 

Ländryggssmärta mer än 3 

månader 

Resulterade i 4 teman, 

oförutsägbarheten av smärta, 

behovet vaksamhet, 

utläggningen/objektifieringen av 

kroppen, ändrad självkänsla. 

Hög 

 

12 Harding, G., Parsons, 

S., Rahman, A., & 

Underwood, M. (2005). 

England 

Arthritis & Rheumatism. “ It Struck 

Me That They Didn`t Understand 

Pain” The Specialist Pain Clinic 

Experience of Patients With Chronic 

Musculoskeletal Pain- 

Att undersöka 

erfarenheter av 

diagnos och hantering 

hos patienter med 

muskuloskeletal 

smärta och de faktorer 

som påverkar deras 

tolkning av dessa 

upplevelser 

En kvalitativ studie med 

induktiv metod som fångar 

deltagarnas förståelse om 

deras levda erfarenheter av 

långvarig muskuloskeletal 

smärta. 62 patienter mellan 

25-86 år deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades från 

ett specialistsjukhus för 

Fyra huvudtema identifierades: 

förlorad identitet, (smärtan 

begränsar och påverkar deras 

identitet) otillfredsställda 

förväntningar,(familjeläkare tog 

inte deras smärta på allvar) 

känslan av smärta (läkaren 

hjälpte inte att förstå smärtan) 

och leva med smärta/ eller 

Hög 



 

 
 

kronisk muskuloskeletal 

smärta. Intervjuer 

genomfördes mellan nov 

2002 och mars 2003. Varje 

intervju varade mellan 60-90 

minuter och skedde i 

deltagarens hem. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

planera framtiden (Vissa 

deltagare accepterade smärta 

som en del av livet under 

överskådlig framtid) 

13 Souza, L. & Frank, A. 

(2000). England 

Psysiotherapy Research 

International. 

Subjective Pain experience of people 

with chronic back pain. 

Att undersöka och 

beskriva smärta, som 

den upplevs hos 

personer med kronisk 

ländryggsmärta och 

dokumentera 

berättelser om hur 

smärtan uppfattas och 

förstås av dem som 

har det 

En kvalitativ studie, 11 

deltagare 5 män och 6 

kvinnor mellan 27-79 män 

som led av långvarig 

ryggsmärta och var 

remitterade till 

reumatologisk klinik. 

Ostrukturerade intervjuer 

som varade mellan 45-90 

minuter och spelades in, 

Varje avskrift lästes i 

detaljer och delades in i 

tema. 

 

Deltagarna beskrev sin smärta 

som vävnadsskador och negativa 

upplevelser. Deras smärta kunde 

vara borta en hel dag eller en 

timme för att sedan återkomma 

med varierande intensitet 

Medel 

 

14 Cunningham, M., & 

Gillings, C. (2006). 

Kanada 

Clinical Nursing Research. 

Individuals`Descriptions of living 

whit Fibromyalgi 

Att undersöka 

individers 

beskrivningar av sina 

upplevelser att leva 

med fibromyalgi och 

att få insikt i aspekter 

av sjukdomen och 

dess behandling som 

skulle kunna visa 

riktningen för 

framtida omvårdnads 

metoder och 

forskning. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

djupintervjuer av 8 deltagare 

med fibromyalgi. En 

induktiv analysmetod från 

grounded theory. Samtliga 

intervjuer spelades in och 

transkriberades med 

deltagarnas samtycke. 

Åldersgrupp på deltagarna 

var från början av 30 talet 

till 70 talet. 

Resulterade i två teman: Att leva 

med symptom på fibromyalgi, där 

deltagarna beskriver en betydlig 

inverkan av symtom på familjer 

och social relationer, rekreation, 

arbetet och glädje i livet, samt 

den pågående processen att 

hantera fibromyalgi, vilket 

omfattade de utmaningar att 

anpassa sig till och hantera 

fibromyalgi. 

Medel 

 

 

 


