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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: En femtedel av Sveriges befolkning har långvarig smärta och antalet ökar hela 
tiden. När långvarig smärta infiltrerar en persons liv för det med sig både psykiska och sociala 
konsekvenser för personen.  
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta. 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och baseras på tio vetenskapliga 
artiklar. Studien benämns som en litteraturstudie och analysen genomfördes med Lundman & 
Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Vid analysen av artiklarna framkom tre huvudkategorier: Känslomässiga följder av 
långvarig smärta, Begränsningar i livet och ett Förändrat socialt liv. Resultatet visar att 
personer med långvarig smärta upplever förändring av personligheten och känslor av att inte 
känna igen sig själv framträder. Till följd av detta påverkas relationen till närstående. Det 
framkommer att personerna blir begränsade i livet då långvarig smärta ändrar kroppens 
förutsättningar. Känslor av att inte bli trodd i sin upplevelse av smärtan och känslor av skuld 
beskrivs.  
Slutsats: Långvarig smärta påverkar personen känslomässigt och nya främmande känslor 
upplevs. Detta i sin tur påverkar livsvärlden och relationen till närstående. Det är 
betydelsefullt för vårdpersonal att få förståelse för vad personen med långvarig smärta går 
igenom. Det är inte bara smärtan att ta hänsyn till utan också det som följer i dess spår. 
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INLEDNING 
 
Alla människor utsätts någon gång för smärta. Smärta är den vanligaste orsaken till 
vårdkontakt och sedan början på 1980-talet har andelen personer som besväras av smärta 
ökat. Intresset för långvarig smärta väcktes hos författarna under utbildningens föreläsningar 
om smärta. Detta intresse ökade under de verksamhetsförlagda utbildningarna då det blev 
tydligt vilken stor del av det kommande yrket som sjuksköterska som präglades av att möta 
patienternas långvariga smärta. Båda författarna upplevde att det uppstod missförstånd mellan 
vårdpersonal och patient. För att undvika dessa missförstånd är det betydelsefullt under 
utbildningen och under yrkeslivet att ständigt uppdatera sina kunskaper om hur smärta 
upplevs och påverkar personen. I studien har författarna valt att benämna den individ som har 
långvarig smärta som person eller personerna. Denna benämning används både till personen i 
vardagen och personen som patient. 
 
 
BAKGRUND 
 
International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta på följande sätt: 
“Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 
eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan skada. Smärta är alltid 
subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada”. 
 
Omfattning och förekomst 
En femtedel av den svenska befolkningen lever med långvarig smärta enligt Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU, 2006). Det är 71% av kvinnorna och 58% av männen i 
åldrarna mellan 16 och 84 år som besväras av smärta enligt statistiska centralbyrån (2006). 
Kvinnornas smärta har sedan 1980-talet ökat elva procent jämfört med männen som har ökat 
med fem procent. De samhällsekonomiska kostnaderna för denna grupp beräknades år 2003 
till cirka 87,5 miljarder kronor. 7,5 miljarder är direkt vårdrelaterade kostnader och 80 
miljarder kronor är indirekta kostnader. Den långvariga smärtan ger ett produktionsbortfall 
som beror på sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro (ibid). 
 
Fysiologi 
Smärta förmedlas från kroppen till hjärnan via impulser i olika smärtfibrer. Smärtan delas in i 
fyra olika typer beroende på orsak. Dessa är nociceptiv smärta som uppstår vid skada på 
muskel, led eller vävnad. Neuropatisk smärta som kommer till följd av skada eller påverkan 
på det perifera eller centrala nervsystemet. Psykogen smärta som orsakas av psykisk sjukdom 
eller psykisk ohälsa och smärta av oklar orsak som används som diagnos när uppkomsten till 
smärtan inte kan hittas (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Smärta definieras som akut eller 
långvarig beroende på hur länge den pågått. Den akuta smärtan är en skyddsfunktion som 
fungerar som en varning för kroppen och informerar hjärnan om eventuell skada som t.ex. 
brännskada, nålstick och kyla. Smärta ger också olika reaktioner från kroppen som 
exempelvis höjt blodtryck, kallsvettning och ökad andningsfrekvens. Den akuta smärtan är 
övergående och varar bara en kort tid men kan också övergå till långvarig smärta. När smärta 
pågår länge mister den sin uppgift att skydda och läka, då övergår den till långvarig smärta. 
Den långvariga smärtan uppstår när den pågått mer än tre till sex månader (Andersson, 2010; 
Norrbrink & Lundeberg, 2010). Långvarig smärta benämndes tidigare som kronisk smärta. 
Detta har ändrats eftersom begreppet kroniskt kan uppfattas som något obotligt och definitivt. 
Begreppet kronisk smärta förekommer fortfarande i viss litteratur (Werner, 2010). 
 



	   2	  

Orsakerna till långvarig smärta är många. En orsak kan vara akut inflammation som inte går 
över och att stimuli finns kvar som retar till smärta. En annan orsak kan vara skada på 
nervsystemet som avger ett felaktigt impulsflöde som informerar hjärnan om icke existerande 
stimulering, Reumatoid artrit och Fibromyalgi är andra exempel på långvarig smärta 
(Andersson, 2010). Långvarig smärta påverkar personens kroppsliga system vilket bland 
annat kan få till följd att sömnen försämras, minnet försvagas och inlärning försvåras. Detta 
kan leda till ett lidande för personen med långvarig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 
Vid långvarig smärta engageras känslolivet och en av orsakerna är att smärtimpulserna först 
når mellanhjärnan, där strukturer som bearbetar känslor finns. Impulserna vid långvarig 
smärta stannar längre i denna del av hjärnan än de impulser som förmedlas vid akut smärta 
(Berg 2002).  
 
Psykisk påverkan 
Psykisk hälsa påverkas hos personer med långvarig smärta. Detta kan leda till rubbat psykiskt 
välmående (Silvemark, Källmen, Portala & Molander, 2008). När en person har långvarig 
smärta förändras och påverkas känslolivet (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). Det finns ett 
samband mellan långvarig smärta och depression. Depressionen förstärks när personen inte 
klarar att utföra sina dagliga aktiviteter och detta minskar även deras sociala liv. Detta leder 
till att den som har långvarig smärta vill dra sig undan. En rädsla att utföra aktiviteter då 
smärtans intensitet ökar beskrivs av Bair et al., (2009). Vanligt i samband med smärta är 
känslor av skam och skuld. Skammen kommer av att inte ha förmåga att utföra samma sysslor 
som tidigare. Att inte kunna utföra samma sysslor som tidigare kan i sin tur påverka 
personens självkänsla och identitet. Skulden kommer av att inte orka vara med i sociala 
sammanhang i samma utsträckning som tidigare (Ellegaard & Pedersen, 2012).  
 
Personer som har långvarig smärta har inte bara sitt lidande från smärtan att ta hänsyn till. 
Förluster av nära relationer till följd av den långvariga smärtan och att ständigt kämpa för att 
bibehålla ett meningsfullt socialt liv påverkar till psykisk obalans. Personer med långvarig 
smärta döljer ofta hur de lider för att inte verka klagande (White & Selbold, 2012).  
 
I en studie där relationen mellan ilska och smärta undersökts visar det sig att den långvariga 
smärtan inverkar på personens förmåga att hantera ilska. Ju starkare smärtan är, desto svårare 
är det för personen att hantera ilskan (Carson et al., 2007). När en person med långvarig 
smärta försöker hålla ilskan inom sig skapas det spänningar som ökar smärtans intensitet 
(Ellegaard & Pedersen, 2012).  
 
Påverkan på sociala livet 
Långvarig smärta har förmåga att påverka det dagliga livet i familj, arbete och 
fritidsaktiviteter (Silvemark et al, 2008). Behovet av närståendes stöd kan ändras och det är 
många gånger svårt för personen med långvarig smärta att få förståelse av de närstående 
eftersom smärtan är ett osynligt fenomen (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). Behovet av att 
någon nära visar empati när smärtan infiltrerar personens liv är stort och den som har smärta 
får ett ökat behov av att prata om och dela sina erfarenheter med dem som står dem nära 
(ibid.).  
 
Det framgår att det är en tydlig påverkan på relationen till följd av långvariga smärta. 
Personen får sämre funktion och ändrad sinnesstämning vilket påverkar parrelationen 
negativt. Paret upplever en besvikelse över smärtans påverkan på relationen och detta följs av 
ett missnöje över relationen. Detta missnöje kommer till följd av att paret inte kan göra 
samma saker som tidigare. Missnöjet kommer också av den ändrade sinnesstämningen som 
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personen med långvarig smärta har. Det framkommer även att båda parter påverkas av 
smärtans intensitet (Cano, Miller & Loree, 2009). Många personer med långvarig smärta 
försöker dölja hur ont de har för att inte besvära sina närstående (Bair et al., 2009). En del 
personer upplever det som betydelsefullt att ha ett arbete eftersom det tillhör en del av 
personens identitet. Det är ofta inom sitt arbete personen upplever en social betydelse (Borell, 
Asaba, Rosenberg, Schult & Townsend, 2006). Det som tidigare har varit en självklarhet att 
kunna genomföra kan istället bli en kamp. Det som personen tidigare identifierade sig med, 
kan förloras i samband med långvarig smärta (ibid.). Oron av minskad arbetsförmåga och 
inkomstbortfall kan vara början på det känslomässiga lidandet som den långvariga smärtan 
många gånger orsakar (De Souza & Frank, 2011).  
 
Bemötande av sjukvården 
Personer med långvarig smärta utsätts för misstänksamhet i bemötandet från vårdpersonal 
som misstror dem. Misstänksamheten beror på att smärtan är osynlig och inte kan bevisas på 
samma sätt som många andra sjukdomar och skador (White & Selbold, 2012). Mötet med 
vårdpersonal upplevs som betydelsefullt för personen med långvarig smärta (Säll Hansson et 
al., 2011). Upplevelsen att bli tagen på allvar i situationen är väsentligt och det kan hjälpa 
personen att hantera smärta. Det beskrivs hur personer med långvarig smärta upplever att de 
får kämpa för sin vård (ibid.). Det är betydelsefullt som vårdpersonal att ta reda på hur 
personen upplever sig påverkas av den långvariga smärtan. Med hjälp av det kan vården runt 
personen bli bättre och det skapas möjlighet till delaktighet i vårdprocessen.  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien har sin grund i vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv. Att vårda ur ett 
livsvärldsperspektiv innebär att ha förmåga att läsa av personen som vårdas. Detta sker genom 
att vårdandet utgår från personens livsvärld med fokus på dennes lidande och välbefinnande. 
Genom livsvärlden uppfattar personen sin omgivning och sig själv. Alla personer har en unik 
livsvärld och den kan ändras genom olika händelser i livet. Långvarig smärta påverkar 
livsvärlden och för personen sker en förändring i tillgången till livet. Detta innebär att 
personens existens är påverkad och att livet får nya begränsningar. Det är betydelsefullt som 
vårdpersonal att vara medveten om det unika i varje person och vara känslig för förändringar 
och uttryck som personen visar (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna studie har fokus på 
personens upplevelse och dess livsvärld. Med hjälp av de vårdvetenskapliga begreppen: hälsa, 
välbefinnande och lidande vill författarna skapa förståelse för hur personen upplever att leva 
med långvarig smärta. 
 
Hälsa och välbefinnande 
Känslan av välbefinnande och upplevd hälsa är sammanflätad. Hälsa berör hela personen och 
uppnås ofta genom en känsla av balans som infinner sig då personen klarar av att genomföra 
saker i livet som uppfattas som meningsfulla. Vårdandets mest betydelsefulla och främsta 
uppgift är att hjälpa personer till god hälsa. Genom att sträva efter hälsa minskar den 
försämrade hälsans påverkan på personen. Långvarig smärta begränsar personen och känslan 
av välbefinnande hotas. Känslan av välbefinnande är unik för varje person och kan infinna sig 
trots förändrad hälsa. Vid försämrad hälsa strävar personen efter ett välbefinnande. Personens 
upplevelse av välbefinnande beror mycket på inställning och personlighet. Att kunna utveckla 
livskraft och finna mening i situationen trots försämrad hälsa upplevs ge ett ökat 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Lidande 
Lidandet kan upplevas på tre olika sätt: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.  
Livslidande kopplas till det liv personen lever i, var i livscykeln personen befinner sig och vad 
personen är drabbad av. Livslidandet relateras till personens hela existens. Det är inte bara det 
dagliga livet som förändras när smärtan tränger in utan även personligheten, där den sjuke 
inte känner igen sig själv (Dahlberg & Segesten). Sjukdomslidande förknippas med sjukdom 
och de symptom personen lider av, som t.ex. långvarig smärta. Rörelsebegränsningar som 
medföljer sjukdomen kan också skapa lidande för personen. Lidande begränsas inte bara till 
sjukdomen, den berör både kroppsliga, själsliga och andliga aspekter hos den drabbade 
personen (Wiklund, 2010). Vårdlidande kopplas till det lidande personen upplever under sin 
vårdprocess. Personen kan uppleva att inte bli sedd eller hörd och att inte kunna påverka sin 
vård eller vara delaktig. Att bli åsidosatt kan kännas förödmjukande och förolämpande och 
orsaka vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid långvarig smärta är det viktigt som 
vårdpersonal att bekräfta personens lidande så att det skapas möjligheter för att hantera det på 
ett konstruktivt sätt, att förena det onda med det goda. Detta uppnås genom att vara lyhörd för 
personens livsvärld och skapa förutsättningar att leva vidare trots en förändrad livssituation 
(Wiklund, 2010).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Smärta är den vanligaste orsaken till att söka sjukvård och var femte person i Sverige drabbas 
av långvarig smärta (SBU, 2006). Långvarig smärta upplevs på många olika sätt och varje 
person har sin unika upplevelse. Att få kunskap om denna upplevelse och hur den påverkar 
livsvärlden är betydelsefullt för vårdpersonal. Detta för att ge möjlighet till att bemöta 
personens livsvärld på bästa möjliga sätt. När den långvariga smärtans påverkan på personen 
tydliggörs kan vårdpersonal uppmärksamma personens livsvärld och specifika behov. En 
fördjupad insikt om detta kan vara till hjälp för vårdpersonal att förstå och bemöta personen 
utifrån dennes behov och ge möjlighet till att lindra lidande och främja välbefinnande.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta. 
 
 
METOD 
 
Studien är en systematisk litteraturstudie där resultatet bygger på vetenskapliga 
originalartiklar (Forsberg och Wengström, 2013). Den kvalitativa ansatsen bedömdes som 
adekvat då det undersöktes hur olika personer upplever ett fenomen.  Kvalitativ ansats 
fördjupar sig i subjektiv upplevelse och denna subjektiva upplevelse har undersökts i denna 
studie. Den kvantitativa ansatsen som inhämtar kunskap genom empiriska studier har till syfte 
att beräkna har därför inte ansetts vara relevant att använda (Polit & Beck, 2010).  
 



	   5	  

Datainsamling 
Då syftet i studien var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta tillämpades en 
kvalitativ metod. Studien bygger på kvalitativa artiklar och benämns som en systematisk 
litteraturstudie. Adekvata artiklar har sökts i olika för ämnet relevanta databaser. 
 
Urvalsförfarande 
Sökningen efter artiklar inleddes med att identifiera lämpliga sökord. Det sökord som initialt 
användes var Chronic pain och utgick från studiens syfte. Sökordet kombinerades med 
exempelvis; Acceptance, Emotion, Experience, Induvidual, Living with pain, Psychosocial 
factors och Qualitative (bilaga 1). Sökorden översattes från svenska till engelska med hjälp av 
Svensk MeSH. Artiklarna som tillämpats i studien söktes i två olika databaser, Cinahl och 
PsycINFO. Dessa databaser är inriktade på medicin och omvårdnad. För att försäkras om att 
de artiklar som var tillgängliga i databaserna visades, användes ämnesordlistan i varje specifik 
databas. Genom att sammanbinda sökorden på olika sätt så reducerades antalet träffar av 
artiklar och materialet blev mer lätthanterligt och precist. Sökningarna begränsades med Peer 
Review, artiklarna skulle vara publicerade 2005 eller senare och skrivna på engelska. 
Artiklarna kontrollerades genom Ulrich´s Periodicals Directory. Efter granskning av 
artiklarnas relevans lästes artikelabstractet igenom och en första uppfattning skapades. 
Sökningarna resulterade i att 23 artiklar hittades och dessa lästes igenom i sin helhet av båda 
författarna. Därefter valdes 13 bort på grund av att de inte motsvarade inklusions- 
exklusionskriterier och syfte. Tio artiklar ansågs relevanta och genomgick granskning med 
hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) checklista. En beskrivande översikt på artiklarna 
redovisas i tabellform (bilaga2). 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var artiklar med fokus på upplevelse av långvarig smärta. Informanterna 
var mellan 18-67 år för att studien skulle omfatta informanter i arbetsför ålder. Artiklarna var 
vetenskapliga, granskade av professionell expertis och godkända av en etisk kommitté. De var 
primärkällor, skrivna på engelska och publicerade efter 2005. Artiklarna var kvalitativa då 
studien var av kvalitativ ansats.  
 
Exklusionskriterier 
Artiklar exkluderades som hade fokus på bemötandet i sjukvården samt de som beskrev hur 
personer upplevde olika behandlingar av den långvariga smärtan. Dessutom exkluderades de 
artiklar där informanterna hade andra samtida sjukdomar jämte den långvariga smärtan.  
 
Dataanalys 
Vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna studie. Granskning genomfördes med hjälp 
av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för kvalitativa artiklar (bilaga 3). Artiklarnas 
kvalitet värderades med hjälp av ett poängsystem som utvecklades av checklistan (bilaga 4). 
De frågor som kunde svaras på med ja och nej poängsattes. En fråga om etiskt 
ställningstagande lades till. För att artiklarna skulle bedömas som hög kvalitet krävdes femton 
till nitton poäng, för medelhög kvalitet tolv till femton poäng och de som fick under tolv blev 
ej godkända och uteslöts ur studien. När artiklarna godkänts med hjälp av checklistan och att 
de svarade på syftet så genomgick de en analys. Texten i artiklarna som ingår i 
litteraturstudien har analyserats med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). När texter analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys kan det 
genomföras på två olika sätt: latenta eller manifesta innehållet. Denna studie har analyserats 
utifrån det manifesta innehållet som innebär att det synliga och uppenbara i texten har 
analyserats. Texterna har lästs upprepade gånger av båda författarna för att få en djupare 
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förståelse för dem. Efter det har meningar som var betydelsefulla för syftet i studien valts ut. 
Dessa meningar har kortats ner, det vill säga att de har kondenserats. Senare i analysfasen har 
de även fått koder, vilket innebär att texten kortats ner ytterligare men fortfarande ger en 
tydlig bild av innehållet. Därefter söktes efter likheter och skillnader i den kodade texten. 
Senare delades koderna in efter deras likheter i underkategorier. Slutligen delades de 
underkategorier som hade liknande innehåll in under olika kategorier. Med hjälp av dessa har 
de olika texternas betydelse blivit tydligare (ibid.).  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen av kvalitativa studier 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag vill hjälpa min 
dotter, men det är 
alldeles för svårt. Det 
är hopplöst. Jag får 
dåligt samvete. 

Jag vill hjälpa min 
familj men kan 
inte. Det är 
hopplöst. 

Dåligt 
samvete. 

Skuldkänslor. Känslomässiga 
följder av 
långvarig smärta.  
 

Jag har alltid varit den 
som springer runt och 
gör allt. Nu känns min 
kropp som min värsta 
fiende. 

Jag har alltid gjort 
mycket. Nu kan 
jag inte det längre. 

Jag är 
förändrad. 
 
 

Ändrad 
personlighet. 

Känslomässiga 
följder av 
långvarig smärta.  
 
 

 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
I denna systematiska litteraturstudie ingick endast artiklar där det tagits ett etiskt 
ställningstagande. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör det alltid innan en 
litteraturstudie påbörjas göras etiska överväganden. Alla artiklar i studien har analyserats och 
noga granskats utan att förvanskats. Riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (2008) har följts, 
där beskrivs det hur forskare har etiska skyldigheter vad gäller offentliggörande av vad som 
framkommer vid forskningen. Forskare är ansvariga för att det som skrivs är sant och riktigt. 
De är också ansvariga för att allt resultat som framkommer redovisas.  
 
Förförståelse 
Förförståelse betyder enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) den förutfattade 
förståelse som forskaren har om ämnet som ska studeras. Den innefattar även forskarens 
erfarenheter och värderingar inom ämnet (ibid.). Författarna har varit väl medvetna om den 
förförståelse som de bär med sig och har i största möjliga mån tagit hänsyn till denna när 
artiklarna granskats, tolkats och analyserats. Förförståelsen diskuterades av författarna innan 
artiklarna analyserades. Då författarna hade olika erfarenheter och kunskaper tolkades texten 
stundtals olika. Detta diskuterades noga och genom det fick båda författarna en ökad 
förståelse för texten. Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur forskaren inte fullständigt 
kan frångå sin förutfattade förståelse och hur betydelsefullt det är att diskutera denna vid 
forskning.  
 
 
RESULTAT  
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Resultatet presenteras med hjälp av de kategorier som framkom under analysen av artiklarna. 
Det framkom tre huvudkategorier och tio underkategorier. Dessa redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Känslomässiga följder av långvarig smärta Ändrad personlighet 
Svårighet att bli trodd 
Skuldkänslor  
Kontroll och beroende 
Förhållningssätt till smärtan 

Begränsningar i livet  Fysisk begränsning 
Begränsning i vardagen 
 
 

Ett förändrat socialt liv  
 
 
 

Påverkan på relationer till närstående  
I sociala sammanhang 
I arbetslivet 
 
 
 

 
Känslomässiga följder av långvarig smärta 
 
Ändrad personlighet  
Personernas livsvärld ändrades och de upplevde många gånger att de inte kände igen sig 
själva. Genom påverkan från den långvariga smärtan väcktes nya och främmande känslor hos 
personerna. Dessa kunde vara känslor av förlust, hopplöshet, otillräcklighet och värdelöshet. 
Innan den långvariga smärtan hade de inte sådana känslor i den omfattningen. Genom de nya 
känslorna väcktes en upplevelse av personlighetsförändring (Lönnstedt, Häckter Ståhl & 
Rydholm Hedman, 2011; Snelgrove & Liossi 2009). Smärtan påverkade personerna på ett 
negativt sätt och gjorde att de kände sig nedstämda (Afrell et al., 2007). Personernas humör 
påverkades och de upplevde känslor som ilska och att deras kropp och själ inte var överens. 
De upplevde ett återkommande lidande under dagen vilket de förknippade med den värkande 
kroppen (Snelgrove & Liossi, 2009; Lönnstedt et al., 2011; Skjutar & Mullersdorf, 2010; 
Råheim & Håland, 2006). En kvinna beskriver även en upplevelse av att hon förlorade en del 
av sin kvinnlighet då hon inte kände någon glädje när hon skulle göra sig fin längre (Silva, 
Sampaio, Mancini, Luz & Alacantara, 2011).  
 

And a little upset for having lost. ... I didn’t lose 100%, but it has affected my head ... not only at work, 
but in my home as well. You feel a little. ... you stop being a woman to some extent. ... I lost a little of 
my, I don’t know, femininity. It’s as if you stop feeling pleasure even when combing your hair. (Silva 
et. al., 2011, s. 88)   

 
I två av studierna beskrevs det hur personerna upplevde att deras personlighet hade ändrats då 
de var tvungna att be om hjälp. Personer som tidigare aldrig bett om hjälp upplevde sig nu 
tvingade att göra det för att klara av sin vardag (Cambell & Cramb, 2008; Snelgrove & Liossi 
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2009). En annan orsak till upplevelse av förändring av personlighet var att vissa personer höll 
känslorna inom sig. De ville inte visa hur de led av sin smärta, utan visade en annan bild av 
sig själva än den sanna (Afrell, Biguett & Rudebeck, 2007; Campbell & Cramb, 2008). Att 
smärtan var osynlig och att de inte kunde göra något åt det fick en del personer i studien att 
känna sig sämre än andra och värdelösa (Silva et al., 2011; Lönnstedt et al, 2011). Vad de än 
gjorde så upplevdes det som om symptomen eller smärtan fanns där hela tiden. Personerna 
var ledsna, kände rädsla och oro inför framtiden, där livet upplevdes som en fälla. Enligt en 
del personer var livet orättvist och denna känsla hindrade personerna från att känna 
välbefinnande (Afrell et al., 2007). För vissa var det viktigt med positiv personlig förändring 
för att upprätthålla självrespekten. Genom att acceptera den långvariga smärtan och hitta nya 
vägar att hantera den, berikades en del personers liv. Detta gjorde att de upplevde sig klokare 
(Afrell et al., 2007). Det enda sättet de kunde påverka sin känslomässiga obalans var att 
försöka acceptera eller förneka sin värkande kropp (Snelgrove & Liossi, 2009; Lönnstedt et 
al., 2011; Skjutar & Mullersdorf, 2010; Råheim & Håland, 2006).  
 
Svårighet att bli trodd 
Att inte bli trodd upplevdes komma ur att personerna strävade efter att leva som de gjorde 
före smärtan infiltrerade deras liv. Detta upplevdes föra med sig att det inte syntes hur ont de 
hade och därför blev de ifrågasatta av sin omgivning (Lönnstedt et al., 2011). Upplevelsen av 
att inte bli trodd gav en känsla av hopplöshet och detta skapade stress i personernas vardag 
(Silva et al., 2011; Lönnstedt et al., 2011).  
 

Sometimes it feels like they don’t really believe me… I have a life and I take care of my children and 
our home and all those things and I try to be happy, you can’t see when someone is in pain and I think 
that they are questioning my pain… it’s a feeling you get… and then you get the comments… are you 
really in pain ?! You seem so happy. (Lönnstedt et al., 2011, s.473) 
 

I en annan studie beskrevs det hur omgivningen inte verkade se smärtan hos personen och 
behandlade dem som vanligt. Detta förde mig sig en upplevelse av stress (Silva et al., 2011). 
Det beskrevs att det upplevdes svårare att bli trodd före personerna fått en diagnos på sin 
smärta. I samband med att personerna fick en diagnos upplevdes en bekräftelse på att smärtan 
fanns i verkligheten (Huntington & Gilmour, 2005). En av studierna visade att en del personer 
upplevde arbetsdagen som en kamp och att de var oerhört trötta på kollegors kommentarer om 
deras sjukdom (Campbell & Cramb, 2008). En del personer uttryckte att det hade varit lättare 
om smärtan varit synlig, då hade de sluppit att få höra kommentarer om att smärtan var 
inbillad och att den inte fanns. Dessa kommentarer orsakade stort lidande för personerna och 
livsvärlden upplevdes krympa (Snelgrove & Liossi, 2009).  
 
Skuldkänslor  
En upplevelse av skuld var vanlig hos personer med långvarig smärta. Skuldkänslorna 
grundades i att inte kunna göra lika mycket i hemmet som tidigare, att inte kunna hjälpa andra 
människor som stod dem nära och också känslan av att begränsa sin partner (Keponen & 
Kielhofner, 2006; Råheim & Håland, 2006; Snelgrove & Liossi 2009; Huntington & Gilmour, 
2005). Skuldkänslorna beskrevs som en upplevelse av otillräcklighet och rädsla över hur 
närstående skulle reagera på att personerna inte kunde genomföra lika mycket som tidigare 
(Lönnstedt et al., 2011). Skuldkänslorna kunde också komma i samband med att personerna 
undvek sociala sammanhang, där det upplevdes som ett svek mot de närstående (Skjutar & 
Mullersdorf, 2010).  
 

It’s so strange for me to say no. I’m not used to it. Nobody else is used to it either, my doing that. But, 
yes, it feels strange. So I felt a little bad about it. That’s why I wanted to go back several times. But 
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then I said (to myself), ‘dammit … stop it!’ And that felt good. But it was tough. (Skjutar & Mullerdorf, 
2010, s.258) 

 
Upplevelser av skuld kom också till följd av att inte kunna arbeta i samma utsträckning som 
tidigare. Personerna genomförde sysslor som de egentligen inte orkade för att undkomma 
skuldkänslorna (Keponen & Kielhofner, 2006).  
 
Kontroll och beroende 
En del personer upplevde det som påfrestande att inte kunna kontrollera sin smärta, ju mer 
begränsade de blev av smärtan desto mindre kontroll upplevdes de ha. Den ökande smärtan 
upplevdes göra dem beroende (Campbell & Cramb, 2008). Det upplevdes vara svårt att ta 
emot hjälp då personerna alltid hade klarat sig själva fram tills smärtan infiltrerade deras liv. 
Om personerna hade kontroll över smärtan, upplevde de även kontroll över sina liv (Campbell 
& Cramb, 2008). Rädsla för smärta gav personerna ett större kontrollbehov (Huntington & 
Gilmour, 2005). Den förlorade kontrollen upplevdes svårast när de inte kunde ta hand om sina 
barn på grund av rörelsebegränsningar (Råheim & Holand, 2006). I en av studierna betonades 
vikten av att inte dra sig för att be om hjälp, hur svårt det än var. Genom att de lärde sig att 
hantera smärtan fick de också en känsla av självbestämmande och självständighet (West, 
Steweart, Foster & Usher, 2011).  
 

you have to be able to hand it over, hand over the reins to somebody else for a while and if you can do 
that, then you can survive it. (West et al., 2011, s. 1289) 

 
Det framkom hur lyhördheten för den egna kroppen ökade. Det fanns ett beroende av en väl 
fungerande kropp för att kunna genomföra vardagssysslor på samma sätt som tidigare (Afrell 
et al., 2007).  
 
Förhållningssätt till smärtan 
En positiv inställning och att se det bästa i varje situation upplevdes hjälpa en del personer att 
klara av smärtan när den var som värst. Varje utmanande och avklarad situation gjorde 
personerna starkare. De tidigare erfarenheterna av smärthantering upplevdes vara till stor 
hjälp vid nya situationer med smärta. En del personer hade lärt sig se det roliga i situationen 
och kunde skratta åt det efteråt (West et al., 2011). Trots sin smärta kunde en del personer se 
ljuset i tunneln. Att klara av en uppgift efter att ha kämpat fick dem att känna sig 
framgångsrika. Att klara av svårigheterna som hörde ihop med den långvariga smärtan 
upplevdes ge hopp att fortsätta framåt. Med tiden lärde de sig att se svårigheterna som en 
utmaning (Keponen & Kielhofner, 2006). Smärta hanterades på olika sätt och det upplevdes 
viktigt att kunna hantera den. På det viset upplevde en stor del av personerna i studien att de 
blev mer positiva, toleranta i livet och förberedda inför för olika motgångar (West et al., 
2011).  
 

You	  know	  this	  is	  actually	  how	  hard	  life	  can	  get.	  You	  can	  survive	  this	  if	  you	  don’t	  put	  on	  blinkers	  
and	  pretend	  this	  is	  not	  nasty,	  it	  hurts,	  it	  sucks,	  but	  you	  know,	  such	  is	  life…it’s	  just	  the	  way	  I	  
am….not	  so	  much	  get	  negative….but	  not	  pretend	  things	  are	  sweet…empowerment	  to	  say	  things	  
are	  crap	  …	  but	  I	  survived	  it…	  if	  I’m	  ever	  faced	  with	  such	  difficult	  stuff	  again	  then	  I’ll	  just	  get	  
through	  it.	  (West et al., 2011, s. 1287)	  

 
Det fanns en tydlig önskan om att orka vara med och göra samma saker som före den 
långvariga smärtan (Keponen & Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011). De kämpade för att 
vara som andra och att inte vara annorlunda (Campbell & Cramb, 2008). I en studie visade det 
sig att det var en daglig kamp för att vara som andra. För en del personer hade denna kamp 
pågått så länge att de inte mindes hur det kändes att vara utan smärta men de fortsatte att 
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kämpa (Snelgrove & Liossi, 2009). I två av studierna beskrivs en daglig strid mellan 
förtvivlan och acceptans och ändå försöker de leva som vanligt (Afrell et al., 2007; Råheim & 
Håland, 2006). Smärtan fanns där hela tiden men känslan av att bli betraktad som andra var så 
stark så att de valde att inte prata om den, och på det sättet slapp de pinsamma situationer 
(Silva et al., 2011). 
 
Begränsningar i livet  
 
Fysisk begränsning 
Kroppen upplevdes som klumpig och som en begränsning för att kunna utföra vardagliga 
saker och intressen. Upplevelser av att den långvariga smärtan ändrat kroppen beskrevs i flera 
av studierna. Smärtan upplevdes som ett handikapp och följdes av en ständig trötthet 
(Huntington & Gilmour, 2005; Råheim & Håland, 2006; Snelgrove & Liossi, 2009). Då 
personerna inte var i stånd att göra samma saker som tidigare upplevdes en känsla av 
värdelöshet. Till följd av att den fysiska prestationen minskade, påverkades även självkänslan. 
Den minskade självkänslan och upplevelsen av värdelöshet skapade ett lidande för personerna 
(Råheim & Håland, 2006; Silva et al, 2011; Snelgrove & Liossi, 2009). Att kroppen reagerade 
på olika sätt i olika situationer och tillfällen gjorde att de inte upplevde något förtroende för 
sin egen kropp. Kroppens tvetydighet gjorde en del personer mer osäkra, då de inte visste nä5 
de kunde lita på den (Silva et al., 2011; Lönnstedt et al, 2011). Personerna upplevde att 
smärtan tog all deras tid och att de inte orkade göra praktiska saker som förväntades av dem 
(Råheim & Håland, 2006). Personerna drog ner på aktiviteter och ändrade vanor efter de nya 
förutsättningarna som smärtan förde med sig (Keponen & Kielhofner, 2006; Råheim & 
Håland, 2006; Silva et al., 2011). Då kroppen till följd av den långvariga smärtan blev 
rörelsebegränsad och hade större behov av vila anpassades livet efter dessa nya villkor 
(Huntington & Gilmour, 2005; Silva et al., 2011; Skjutar & Mullersdorf, 2010). Kroppen 
upplevdes ha en minskad kapacitet och genom det upplevdes en begränsning (Afrell et al., 
2007). Trötthet till följd av sömnbesvär upplevdes som en av de stora anledningarna till att 
inte orka med vardagen på samma sätt som tidigare. Sömnbesvären kom av att den långvariga 
smärtan påverkade insomningen och att sömnen blev avbruten. Tröttheten upplevdes ge en 
begränsning på vardagslivet då orken avtog och kroppen påverkades (Huntington & Gilmour, 
2005; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 2009).  

 
I'm so used to not being without the pain now. I wouldn't know what it was like to actually have a day 
without any. Even when the painkillers take away that dragging pain away you got, its spreading to the 
joints in my knee. . ., my knees click and clack and my fingers do that [demonstrates a movement], I'm 
clumsy, I can't do my daily tasks. . . I can't physically do it. (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 741) 

 
Begränsning i vardagen 
Genom att behöva anpassa och ändra sin vardag så upplevdes en konflikt mellan kropp och 
själ. Denna konflikt grundade sig i att ständigt behöva bedöma konsekvenserna av sina 
handlingar och värdera vad som var viktigast att genomföra just nu (Huntington & Gilmour, 
2005; Silva et al., 2011; Skjutar & Mullersdorf, 2010). Det beskrevs i en av studierna hur 
upplevelsen av begränsning i vardagen kunde visa sig genom att sysslor som matlagning, 
städning och tvätt tog mycket längre tid. Detta förde med sig att det blev svårare att planera 
vardagen (Lönnstedt et al., 2011). Det framkom hur personerna anpassade sin vardag 
beroende på hur de mådde för dagen. De kände sig begränsade och behövde längre tid att 
återhämta sig efter vardagssyslorna. För att orka utföra vardagssysslorna var de tvungna att 
minska på dem (Keponen & Kielhofner, 2006).  
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I have to divide my time so that I get something done. Now I have so much time for myself which I 
could use a little bit better. I take our dog for a walk and follow the normal routines. I try to do the 
housework little by little. I have to do it bit by bit according to the way I feel. Doing has slowed down 
to half of what it used to be. (Keponen & Kielhofner, 2006, s. 215) 
 

Upplevelsen att inte klara av sin vardag på ett tillfredsställande sätt gav uttryck för oro över 
det faktum att inte kunna utföra sina intressen i den utsträckning som önskades. Upplevelsen 
av oro kunde också komma ur rädslan att inte kunna hämta sina barn på dagis eller orka vara 
med på deras aktiviteter (Keponen & Kielhofner, 2006; Lönnstedt et al., 2011). 
 
Ett förändrat socialt liv  
 
Påverkan på relationer till närstående  
Till följd av påverkan från smärtan upplevdes att relationerna till närstående ändrades. 
Upplevelser av trötthet och brist på energi beskrevs och det hade negativ påverkan på 
relationer. Samtidigt föddes en rädsla för hur närstående skulle reagera på personens tillstånd 
(Lönnstedt et al., 2011; Råheim & Håland, 2006). Till följd av smärtupplevelsen beskrevs hur 
personens känslor ändrades, det var närmare till ilska. Detta kunde leda till att relationer 
påverkades negativt och meningsskiljaktigheter uppstod (Snelgrove & Liossi, 2009).  

 
He [husband] wants me to get things done and I think to myself “but you’re not in a hell of pain.” But, I 
say nothing. He can do it himself! But it’s hard for him. Then he said [yesterday evening], “Go 
somewhere else, I’m watching the telly.” That really hurts. You have no idea how tense we are. 
(Råheim & Håland, 2006, S. 748) 

 
Samtidigt stärktes relationen till vissa närstående när personerna vågade dela sina känslor från 
upplevelser av den långvariga smärtan med dem (Silva et al., 2011). Det upplevdes hur 
relationer stärktes mellan närstående och personen med smärta då de började prata mer och 
lyssna på varandra. De upplevde sig ha kommit varandra närmare (Råheim & Håland, 2006). 
Positiva känslor i samband med den långvariga smärtans påverkan på relationer beskrevs i en 
av studierna som att de hittade nya gemensamma intressen. Detta kunde leda till ett ökat 
välbefinnande för personerna i relationen (Keponen & Kielhofner, 2006). 
 
I sociala sammanhang 
Påverkan från den långvariga smärtan gjorde att en del personer drog sig undan från sociala 
tillställningar. När människor runt omkring frågade om deras hälsa, upplevdes det jobbigt att 
svara ärligt hur ont de hade. Detta för rädslan att verka gnälliga och klagande (Campbell & 
Cramb, 2008). Det uttrycktes att det var bättre att vara hemma än att sitta och jämra sig i 
sällskap med andra (Lönnstedt et al., 2011). Genom att undvika sociala sammanhang 
minskades risken att behöva bryta upp och lämna tillställningen på grund av smärta. När 
personerna ändå fick göra det följdes det av upplevelse av skuld (Skjutar & Mullersdorf, 
2010). Genom att undvika sociala sammanhang upplevde personerna att de var bundna till 
hemmet. Följden av detta blev att de blev socialt isolerade och fick en minskad social 
gemenskap (ibid.). Det upplevdes känslor som upprördhet över att t.ex. inte kunna hälsa på 
barnbarnen i samma utsträckning som tidigare (Snelgrove & Liossi, 2009).  
 

when my grandson was taken ill and admitted to hospital, I felt the need to visit him. I was so intent on 
the visit, but the pain in my back became so bad that I could not even get into the car I became very 
upset, agitated and angry with myself over this. (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742) 
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I arbetslivet 
Det beskrevs hur arbetet varit något som personerna identifierat sig med. Genom att långvarig 
smärta begränsat dem så att arbetet inte längre kunde utföras visade sig en känsla av förlust 
(Silva et al., 2011). Upplevelsen som uppstod till följd av begränsning på jobbet var 
frustration. Frustrationen föddes ur en saknad av jobbet och en vilja till att återvända 
(Lönnstedt, et al., 2011). Arbetet var viktigt för en del personer, där träffade de kollegor och 
vänner och det upplevdes som en katalysator för deras optimism och välmående. Detta gav 
dem också ett mer innehållsrikt liv än tidigare. De vågade omprioritera vardagen så den kunde 
ge dem mer mening och inte innehöll för många måsten (Skjutar & Mullersdorf, 2010). 
Begränsning av arbetet upplevdes ge ett lidande för personerna som visade sig genom att det 
var svårt att vara hoppfull (Silva et al., 2011). Det upplevdes en begränsning då utbildning 
och jobb blev påverkade av personernas långvariga smärta. Utbildningen kunde vara svår att 
genomföra då smärtan påverkade både kropp och sinne. På jobbet märktes begränsningen 
genom att det behövdes ta fler pauser och tempot på arbetet drogs ner (Keponen & 
Kielhofner, 2006).  

 
When I got in [to the university] this time, I decided I wanted a doctoral degree. It might not 
be realistic, but it’s my aim. Even if it takes twenty years, I wanted a doctoral degree. After having 
studied law for a year, I must accept being happy if I get a bachelor’s degree. I think I can do a lot. 
When I get these studies far enough, I can work at Home. (Keponen & Kielhofner, 2006, s. 215) 

 
 

DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta. Med 
hjälp av denna insikt kan vårdpersonal få ökad förståelse för hur det upplevs att leva med 
långvarig smärta. Det framkommer i studiens resultat att långvarig smärta upplevs ge 
känslomässiga följder, begränsningar i livet och förändrat socialt liv. 
 
Metoddiskussion 
Studien är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
ansågs svara bäst på syftet i studien eftersom det är subjektiva upplevelser som belyses 
(Forsberg & Wengström, 2013). I studiens inledningsfas lades en arbetsplan upp för att få 
struktur på det samlade materialet (Östlundh, 2010). Planen följdes genom arbetets gång och 
försäkrade författarna om att ingen relevant del förbisågs. En begränsning i planen kan vara 
att författarna var nybörjare inom forskning och genom det inte var medvetna om hur lång tid 
olika moment skulle ta. 
 
Studien utfördes genom att göra en systematisk sökning, kritisk granskning och genom att 
sammanställa den samlade litteraturen inom det valda området (Forsberg & Wengström, 
2013). I studiens inledningsfas lästes litteratur inom området och efter det diskuterades sökord 
fram. Sökorden som användes i sökningen efter artiklar översattes från svenska till engelska i 
Svenska MeSH för att få en korrekt översättning. Andra sökord och andra databaser kunde ha 
gett ett annat resultat i sökningen och artiklar som är relevanta för syftet kan genom det ha 
missats. Ämnesordlistor i databaserna användes för att försäkra författarna om att artiklar som 
var tillgängliga visades. För att få en nyanserad sökning har sökorden kastats om i olika 
former och kombinationer i de olika databaserna. Detta för att det material som fanns 
tillgängligt skulle påträffas och kunna nyttjas i studien. För att aktuell forskning skulle ligga 
till grund för studien, avgränsades sökningen till att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
år 2005 och 2013. Sökningen avgränsades också med Peer Review som innebär att artiklarna 
är granskade av professionell expertis, genom det ökar studiens tillförlitlighet. För att 
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ytterligare säkra att artiklarna var vetenskapliga, kontrollerades samtliga tidsskrifter genom 
Ulrich´s Periodicals Directory, där endast tidskrifter som är vetenskapliga och granskade 
godkänns. Artiklar söktes endast på engelska då övervägande del av vetenskapliga artiklar är 
skrivna på engelska språket (Östlundh, 2010). Cinahl och PsycINFO är databaser som 
artiklarna söktes i. Att använda sig av enbart två databaser kan ha begränsat antalet träffar och 
genom det kan relevanta artiklar ha missats. Sökningarna ansågs mättade då ett flertal 
dubbletter dök upp i de båda databaserna.  
 
Två av artiklarna svarade inte på inklusionskriterierna (ålder). I den ena var en av 
informanterna 16 år. Denna artikel inkluderades trots det i studien då artikeln i övrigt var av 
hög kvalitet och informanten led av en vuxensjukdom. I den andra artikeln var en av 
informanterna 72 år. Artikeln innehöll 20 informanter inklusive 72-åringen och ansågs vara 
av så bra kvalitet att den inte kunde uteslutas ur studien. 
 
Att de tio artiklarna tillsammans omfattar 130 informanter anses av författarna öka studiens 
överförbarhet då många informanter ger en bredare bild av upplevelsen av att leva med 
långvarig smärta. Studien innefattar både män och kvinnor vilket ses som en styrka då det blir 
en bredare beskrivning av upplevelsen. Att en övervägande del av informanterna i artiklarna 
är kvinnor kan ha påverkat resultatet. Detta ses som en styrka i studien då det enligt statistiska 
centralbyrån (2006) är fler kvinnor än män som har långvarig smärta. Att det är en bred 
åldersgrupp (18-67) gör att det blir mycket olika upplevelser hos informanterna vilket ses som 
en styrka. Denna åldersgrupp valdes då studien skulle omfatta informanter i arbetsför ålder. 
Äldre personer exkluderades därför att de ansågs ha större risk att ha andra sjukdomar 
parallellt med långvarig smärta som skulle kunna påverka smärtupplevelsen. För att få en bred 
beskrivning av upplevelsen avgränsades inte sökningen till vissa nationer. Länder som 
inkluderades var: Sverige, Storbritannien, Norge, Finland, Nya Zeeland, Australien och 
Brasilien. Då olika länder återger upplevelser av att leva med långvarig smärta bedöms detta 
öka överförbarheten för studien. Att länderna har liknande levnadsvillkor ses som en styrka.  
 
Studien bygger på tio artiklar. Fler artiklar skulle kunna ge ett bredare och mer tillförlitligt 
material samtidigt som texten skulle tagit längre tid att analysera. Tidsbegränsningen ansågs 
av författarna vara ett hinder för analys av fler artiklar. De artiklar som svarade på syftet och 
valdes granskades med hjälp av en checklista (Forsberg & Wengström, 2013, bilaga 3). 
Denna checklista modifierades så att artiklarna kunde värderas (bilaga 4). Den modifierade 
checklistan skulle kunna gjorts annorlunda och genom det skulle artiklarna kunnat värderas på 
ett annat sätt. Nio av artiklarna ansågs ha hög kvalitet och en av medelhög kvalitet. Denna 
höga kvalitet på samtliga artiklar anses öka studiens tillförlitlighet. 
 
Författarna diskuterade förförståelsen och hur hänsyn skulle tagas till denna i tolkning av 
texterna. Det fanns under hela analysfasen en medvetenhet om förförståelsen och analysen 
genomfördes på ett så neutralt sätt som möjligt. Då författarna har olika erfarenheter av 
långvarig smärta och smärtupplevelser i sin omgivning diskuterades detta noga igenom. Vid 
tolkningen av artiklarna visade sig vid vissa tillfällen att författarna tolkade på olika sätt. 
Detta diskuterades och genom det fick båda författarna en ökad förståelse. Detta ses som en 
styrka i studien då texterna har diskuterats noggrant mellan författarna. Förförståelsen 
beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) vara en viktig del av 
tolkningsprocessen då kvalitativa studier bygger på tolkningar av texter eller intervjuer. Inför 
analysfasen i studien införskaffade författarna kunskap om hur analysprocessen skulle 
genomföras. Detta gav en förutsättning för att analysen genomfördes korrekt. Texten lästes 
upprepade gånger för att skapa en ökad förståelse för den. Därefter översattes texten från 
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engelska till svenska för att underlätta läsningen. Översättningen kan ha orsakat feltolkningar 
till följd av bristande nyanserad språkkunskap som kan ha påverkat resultatet i studien och ses 
som en svaghet. Den första fasen i analysstadiet genomförde författarna på skilda håll. Senare 
diskuterades och analyserades texterna gemensamt. Efter det lyftes meningsenheter ut ur 
texten som kondenserades till en kortare mening. Därefter gjordes en sammanställning av vad 
författarna kommit fram till och kodning gjordes gemensamt. Slutligen hittades lämpliga 
kategorier och underkategorier också det gemensamt. Det framkom tre huvudkategorier och 
tio underkategorier. Då analysen först genomfördes individuellt för att senare sammanställas 
gemensamt minskades risken för att texten tolkades fel och att information gick förlorad. Att 
båda författarna läst och analyserat texterna ses som en styrka i studien (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). En uppfattning om studiens överförbarhet kan skapas med hjälp av 
beskrivningen av urval, vilka informanter som studien omfattar, datainsamling och analys. 
Författarna till studien anser att mängden informanter av båda könen som har liknande 
levnadsvillkor påverkar studiens överförbarhet och anses vara en styrka i studien. Då 
datainsamling och analys är väl genomarbetat och beskrivet anses av författarna styrka 
tillförlitligheten i studien (ibid.). 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att personer med långvarig smärta upplever förändringar av personligheten, 
känslor av att inte känna igen sig själva framträder. Till följd av detta påverkas relationer till 
närstående. Det framkommer att personerna blir begränsade i livet då långvarig smärta ändra 
kroppens förutsättningar. Känslor av att inte bli trodd i sin upplevelse av smärtan och känslor 
av skuld beskrivs. 
 
Det framkommer i studiens resultat att långvarig smärta upplevs påverka personligheten hos 
personerna. Nya främmande känslor som förlust, otillräcklighet, värdelöshet och hopplöshet 
upplevs. Livsvärlden förminskas och en personlighetsförändring upplevs (Lönnstedt et al., 
2011; Snelgrove & Liossi, 2009). Det kan upplevas som förlust av sig själv när personen med 
långvarig smärta inte längre kan genomföra det som de tidigare identifierade sig med 
(Vroman, Warner & Chamberlain, 2009). Att personerna inte känner igen sig själva beskrivs 
även i en studie av Lavie-Ajayi, Almog och Krumer-Nevo (2012) där personerna upplever att 
de är en skugga av vad de var innan de fick långvarig smärta. Känslor av frustration och oro 
beskrivs uppstå till följd av långvarig smärta och upplevs ge en förändrad personlighet då 
beteendet ändrar sig (ibid.). Författarna till studien anser att det är betydelsefullt för 
vårdpersonal att vara medveten om hur personer med långvarig smärta kan ha ändrat 
beteende. Detta för att ha möjlighet att stödja och vårda utifrån personens nya förutsättningar. 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur sjukdom kan ge en känsla av hemlöshet, denna 
känsla beskrivs som att inte känna igen sig själv. Sjukdom kan påverka personens identitet 
och självkänsla. De beskriver också hur viktigt det är i en sådan situation att vårdpersonal 
möter livsvärlden och lyssnar till vad personer har att säga om sin upplevelse (ibid.).  En 
annan orsak till den förändrade personligheten som visar sig i resultatet är att personerna 
håller känslor inom sig för att inte visa hur de lider av sin smärta (Afrell et al., 2007; 
Campbell & Cramb, 2008). Detta bekräftas av Tollefson, Uscher och Foster (2011) studie där 
det framkommer att personer med långvarig smärta inte alltid berättar för sina närstående hur 
ont de har för att de inte vill att de ska tycka synd om dem. De har en känsla av att de 
närstående inte vill veta hur de mår. En del personer väntar med att säga något om sin smärta 
tills situationen är outhärdlig. I en annan studie beskrivs det hur personer döljer hur de 
påverkas av långvariga smärta för att skydda de närstående (Lin et al., 2012). Författarna 
anser att det är betydelsefullt för vårdpersonal att veta hur personerna med långvarig smärta 
kan dölja sin upplevelse. Detta för att kunna läsa av personen på fler sätt än den bild som 
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personen visar av sig själv. Kroppsspråk, röstläge och att läsa mellan raderna kan ge helt 
andra svar än vad personen uttrycker. Att som vårdpersonal stanna lite längre vid samtal kan 
ge möjligheter för personen att öppna sig, våga vara sig själv och berätta om sin upplevelse av 
smärtan. På detta sätt kan det skapas möjlighet till den vård och stöd som personen behöver. 
 
Ett fynd i studien är att personerna upplever att de inte blir trodda i sin smärtupplevelse (Silva 
et al., 2011; Lönnstedt et al., 2011). Denna upplevelse styrks av andra studier där det beskrivs 
att smärtan inte accepteras av människor i personernas omgivning. Personerna med långvarig 
smärta upplever att andra människor tror att de överdriver sin smärta eller att de låtsas. 
Känslor som kommer till följd av upplevelsen att inte bli trodd är frustation, ilska och tvivel 
på sig själv och sin smärta. Personerna beskriver att de känner sig sårbara av andra 
människors skepsis. Upplevelser av att andra människor inte har tålamod med dem då de ser 
ut att fungera normalt beskrivs ge en känsla av att de döms som värdelösa (Lavie-Ajayi et al., 
2012; Lin et al., 2012; Vroman et al., 2009). I resultatet framkommer hur personer upplever 
det som svårare att bli trodd om de inte får en diagnos på sin smärta (Huntington & Gilmour, 
2005). Detta bekräftas av andra studier där det beskrivs hur personerna jagar en diagnos för 
att komma ifrån denna misstro. Genom en diagnos på sin smärta upplever de sig kunna bevisa 
för andra människor att den långvariga smärtan finns och att de inte låtsas. Personerna 
upplever att misstroheten kommer av att smärtan är osynlig och att andra sjukdomar som 
exempelvis cancer accepteras på ett annat sätt i samhället (Lavie- Ajayi et al., 2012; Vroman 
et al., 2009). Det beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) hur personer med sjukdom kan 
känna en otrygghet om de inte får en diagnos på vad de lider av. Då en diagnos har ställts 
upplevs en trygghet och en återtagen kontroll över sin situation. Författarna anser att det är 
betydelsefullt för vårdpersonal att vara medvetna om hur personer med långvarig smärta 
upplever sig bli misstrodda. Med denna insikt kan vårdpersonal möta personen med öppenhet 
och följsamhet och bekräfta personens upplevelser. Genom att vårdpersonal visar tillit för 
personen undviks ett lidande och en väg mot välbefinnande öppnas.  
 
I litteratursstudiens resultat framgår det att personerna upplever en känsla av skuld i samband 
med den långvariga smärtan. Skuldkänslor upplevs komma ur att inte kunna göra samma 
saker som tidigare, att inte kunna hjälpa sina närstående och att begränsa sin partner 
(Keponen & Kielhofner, 2006; Råheim & Håland, 2006; Snelgrove & Liossi 2009). Detta 
bekräftas av andra studier där det beskrivs hur att inte kunna hjälpa familjen ger personen en 
känsla av skuld. Till följd av det följer känslor av frustation, ilska och nedstämdhet. 
Skuldkänslor upplevs också komma till följd av att inte kunna arbeta i samma utsträckning 
som tidigare och att det sociala livet påverkas negativt (Lin et al., 2012; Tollefson et al., 2011; 
Vroman et al., 2009). Det beskrivs också upplevelser av skuld som beror på att partnern får 
hjälpa dem och känslan av att vara en börda för sina anhöriga (Lavie- Ajayi et al., 2012; Lin 
et al., 2012). Detta bekräftas i en studie hur upplevelsen av att inte kunna ta samma ansvar 
över sina vardagssysslor som tidigare ger en känsla av skuld (Tollefson et al., 2011). Ett 
behov av att kunna bevisa att smärtan finns och genom det få ett erkännande i sin upplevelse 
beskrivs kunna lätta på känslan av skuld (Vroman et al., 2009).  
 
Det framkommer i studiens resultat hur personer upplever en fysisk begränsning till följd av 
långvarig smärta. Det beskrivs att kroppen känns klumpig, den upplevs vara ett hinder för 
personen att utföra sina projekt i livet (Huntington & Gilmour, 2005; Råheim & Håland, 
2006; Snelgrove & Liossi, 2009). Detta styrks i flertal studier där det beskrivs hur långvarig 
smärta för med sig en fysisk oförmåga att delta i aktiviteter som tidigare varit en del av 
vardagen. Det beskrivs upplevelser av att inte kunna göra saker som är betydelsefulla för 
personerna längre (Lavie- Ajayi et al., 2012; Lin et al., 2012; Vroman et al., 2009). 



	   16	  

Författarna till studien anser att det är betydelsefullt i mötet med personen att lyfta fram det 
personen har kapacitet till att genomföra. Genom att som vårdpersonal stötta och motivera 
personen kan självkänslan hos personen stärkas. I resultatet framkommer att det till följd av 
den upplevda begränsningen kommer känslor som värdelöshet och känslor av att inte duga. 
Detta i sin tur påverkar självkänslan negativt (Råheim & Håland, 2006; Silva et al., 2011; 
Snelgrove & Liossi, 2009). Detta bekräftas av andra studier där det beskrivs hur personer med 
långvarig smärta blir nedstämda av att inte kunna utföra sina projekt i livet. Långvarig smärta 
beskrivs oförutsägbar och att livsvärlden vänds upp och ner till följd av den. Det upplevs som 
att långvarig smärta hindrar personerna att leva det liv de önskar och detta får dem att lida 
som följd. Personerna känner sig bundna till hemmet och ett tvivel på sig själv och smärtan 
väcks (Lavie- Ajayi et al., 2012; Vroman et al., 2009). Detta till skillnad från Steihaugs 
(2007) studie där det beskrivs hur personer med långvarig smärta accepterar sin situation. 
Detta genom att de intar en positiv inställning till smärtan och lär känna sin kropp. Genom det 
lär de sig hantera smärtan och att begränsa sig genom att våga säga nej. De har också blivit 
bättre på att be om hjälp. De har utvecklat ett tillvägagångssätt för att mota smärtan och inte 
låta sig påverkas av den. Genom det upplever de ett välbefinnande trots långvarig smärta 
(ibid.). Enligt författarna till litteraturstudien visar detta att personer med långvarig smärta 
med rätt stöd kan ändra sin inställning till smärtan. Med en inställning att acceptera smärtan 
och kunna se möjligheterna i situationen kan personerna finna välbefinnande även med 
långvarig smärta. Att som vårdpersonal lyssna till personerna och höra hur de beskriver sina 
upplevelser av smärta är betydelsefullt. Med den förståelsen kan vårdpersonal vägleda 
personerna och ge möjligheter till att finna ett välbefinnande trots smärta. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver hur personer som lever med långvarig sjukdom inte behöver vara 
likställt med att personen upplever sig ha ohälsa. De beskriver att även om sjukdomen 
begränsar personen så finns en frihet i hur personen förhåller sig till sjukdomen. Med rätt stöd 
av kompetent vårdpersonal kan möjlighet ges till ett välbefinnande trots sjukdom (ibid.). 
 
I litteraturstudiens resultat framträder hur långvarig smärta förändrar det sociala livet hos 
personerna med långvarig smärta. Den visar sig kunna påverka relationen både positivt och 
negativt och tar mycket av personernas kraft och ork. Känslan att upplevas som gnällig och 
klagande gör att personer med långvarig smärta föredrar att dra sig undan. Tröttheten och 
bristen på energi gör att de inte längre kan delta i gemensamma aktiviteter med sin partner i 
samma utsträckning som tidigare. Detta leder till att personerna känner ilska och förbittring 
över sig själva och upplever skuldkänslor över att relationen inte fungerar som förut 
(Campbell & Cramb, 2008; Lönnstedt et al., 2011; Råheim & Håland, 2006; Snelgrove & 
Liossi, 2009; Skjutar & Mullersdorf, 2010). Trötthet i detta sammanhang utgör ett hinder för 
personen i relationen eftersom den kräver planering av vardagssysslor och behovet av vila är 
viktig (Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet framkommer att en del personer börjar 
undvika gemensamma aktiviteter och detta gör att de känner sig bundna till hemmet och med 
tiden blir isolerade (Skjutar & Mullersdorf, 2010). Detta kan enligt författarna till studien öka 
risken för ensamhet hos personerna. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kommer 
ensamheten när gemenskap och sammanhang inte finns. Detta i sin tur skapar stress hos 
personerna. När sammanhang inte upplevs och mening saknas uppstår ett hinder för 
välbefinnandet och då kan inte heller hälsa upplevas (ibid.). Följden av det blir lidande för 
personerna. Författarna till studien vill betona vikten av att som vårdpersonal medverka till att 
göra de anhöriga delaktiga i vården runt den som har långvarig smärta. Detta för att känslan 
av ensamhet ska undvikas hos personen. Genom att som vårdpersonal vara öppen och följsam 
även för de anhöriga kan ett lidande för alla parter minskas.   
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Långvarig smärta har paradoxalt inte bara negativ utan även positiv påverkan på relationen. I 
resultatet framkommer hur vissa relationer stärks och hur partners kommer närmare varandra. 
De hittar nya gemensamma intressen och detta leder till ökat välbefinnande för båda i 
relationen (Keponen & Kielhofner, 2006). Richardsson, Ong och Sim (2007) bekräftar också i 
sin studie hur betydelsefullt det är att ge känslomässigt och praktiskt stöd till sin partner. 
Detta genom att visa förståelse i relationen och bekräfta sin partner. Att bli trodd att smärtan 
existerar, att kunna vara sig själv i relationen gör att personen upplever trygghet och 
samhörighet (ibid.). Att få stöd och hjälp av den som man lever ihop med, att ha tro på 
framtiden och livet kan ge personen en upplevelse av trygghet. Känslan av trygghet har en 
nära relation med mening och sammanhang som i sin tur är innerligt förknippad med livet, till 
sitt eget och andras och till världen i övrigt (Dahlberg och Segesten (2010). Författarna till 
studien anser att behov av bekräftelse är genomgående i en persons liv. Genom att som 
vårdpersonal visa förståelse och bekräfta personen kan en känsla av trygghet och samhörighet 
infinna sig hos personen. Detta kan i sin tur leda till ett ökat välbefinnande för personen med 
långvarig smärta. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet av denna studie visar att personer med långvarig smärta påverkar den egna 
personen och relationen till närstående. Då behovet av stöd från de närstående växer vid 
långvarig smärta så anser författarna att forskning om de närstående och deras upplevelse av 
situationen skulle vara betydelsefull. Då personer med smärta påverkas känslomässigt ändras 
personligheten. Detta berör i hög grad de närstående. De närstående spelar ofta en 
betydelsefull roll i personernas värld. Med hjälp av kunskap om hur de närstående upplever 
situationen skulle vårdpersonal få verktyg att bemöta dem på ett professionellt sätt. Även 
forskning ur ett familjeperspektiv skulle enligt författarna vara betydelsefullt, då både barn 
och partner i hög grad är delaktiga i personens liv. Det är viktigt för vårdpersonal att se 
helheten och ha kunskap om hur de kan göra familjen delaktig i personernas vård. Detta kan 
leda till ett minskat lidande för hela familjen och öka möjligheterna för välbefinnande.  
 
Slutsats 
Resultatet visar att när personer har långvarig smärta påverkas de känslomässigt. Detta kan 
visa sig genom att personerna utvecklar nya främmande känslor och inte känner igen sig 
själva. Till följd av smärtan visar det sig att personerna upplever en begränsning av 
livsvärlden. Personerna upplever sig misstrodda samtidigt som de inte i alla sammanhang vill 
visa hur mycket smärta de har. Detta leder till känslor av skuld och skam. Skulden kommer 
bland annat från att de upplever att de närstående också blir begränsade av deras långvariga 
smärta. Det är betydelsefullt för vårdpersonal att förstå vad personerna med långvarig smärta 
upplever. Det är inte bara smärtan att ta hänsyn till utan också allt som följer i dess spår, det 
vill säga hela personens livsvärld och dess sammanhang. Med denna insikt kan vårdpersonal 
stödja och vägleda personerna mot ett välbefinnande.  
 
Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att varje person är unik och har olika behov. 
Livsvärlden är olika för alla med långvarig smärta och alla har också olika sätt att hantera 
lidandet. Genom att utgå från varje enskild persons situation, behov och förmåga, kan 
vårdpersonal underlätta för personerna. Genom att tillsammans med dem vårdplanera och 
komma fram till hur situationen kan förbättras, göras hanterbar och meningsfull kan lidande 
minskas för personerna och ett välbefinnande infinna sig (Langius-Eklöf, 2010). 
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Nursing 
 
2011 
 
Australien 
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hos personer med 
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samband med sin 
smärta. 
 
 

Kvalitativ metod.  
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Semistrukturerade 
frågor.  
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analys 
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smärta och att 
smärtan kommit 
att dominera 
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British journal of 
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Skapa förståelse 
för hur det 
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Intervjuer med 
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66 år. Alla 
deltagare hade 
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minst 4 år. 
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resultatet ett 
behov hos 
deltagarna att ha 
en orsak till 
smärtan. Det 
upplevs känslor av 
att inte bli trodd i 
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smärtupplevelse. 
Hur begränsade de 
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Råheim, M. 
Håland,W. 
 
Lived experience 
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and fibromyalgia: 
womens stories 
from daily life 
 
Qualitative Health 
Research  
 
2006 
 
Norge 

Beskriva kvinnors 
erfarenheter av att 
leva med 
fibromyalgi. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
Djupintervju.  
 
Delvis 
fenomenologisk 
analys. 
 
 

12 deltagare. 
Kvinnor mellan 
34-51 år. 

En kamp beskrivs 
där deltagarna 
upplever att deras 
existens är satt på 
spel. Hur kropp 
och själ inte 
samarbetar. 
 
 

Studien har 
godkänts av en 
etisk kommitté. 

 

Hög 
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Lönnstedt, M., 
Häckter Ståhl, 
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Living with long-
lasting pain - 
patients' 
experiences of 
neuropathic pain. 
 
Journal of Nursing 
& Healthcare of 
Chronic Illnesses  
 
2011 
 
Sverige 

Beskriva hur 
patienter upplever 
att leva med 
neuropatisk 
smärta. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

11 deltagare, sju 
kvinnor och fyra 
män. Mellan 
åldrarna 29 – 67.  
 
 

Hur smärtan 
påverkar dagliga 
aktiviteter och det 
sociala livet. 
Betydelsen av att 
mötas med empati 
och en positiv 
attityd från 
vårdpersonal. 
Känslor av 
ensamhet och 
sårbarhet uppstår. 
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Hög 
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Silva, M. 
Sampaio, F. 
Mancini, C.  
Luz, T. 
Alcantara, A. 
 
A qualitative 
study of workers 
with chronic pain 
in Brazil and its 
social 
consequences. 
 
Occupational 
Therapy 
International  
 
2011 
 
Brazilien 

Att ytterligare 
undersöka 
effekterna av 
kronisk smärta på 
delaktighet, med 
fokus på hur 
arbetarna 
handskas med 
begränsningar. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
Semistrukturerade 
frågor. 
 
Studien har 
kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats. 

Tio deltagare med 
kronisk smärta, 
sex kvinnor och 
fyra män. Urvalet 
rekommenderades 
via rehab center. 
Ålder mellan 30-
53.  
 
 

Hur smärta 
begränsade och 
ledde till förlust 
av sociala 
relationer. 
Familjen blev den 
yttersta sociala 
kretsen. Hur de 
omorganiserade 
sina dagliga liv 
för att klara av 
vardagen och 
byggde strategier 
för att hantera 
smärtan.  
 
 

Studien har 
godkänts av en 
etisk gransknings 
kommitté. 

 

 

Hög 
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Skjutar, Å. 
Mullerstdorf, M. 
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and engage: a 
qualitative 
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with patients 
living with 
chronic 
 
Nursing and 
Helathcare of 
Chronic illness 
 
2010 
 
Sverige 
 
 

Utveckla 
förståelsen för 
behov relaterade 
till kronisk smärta 
genom att 
beskriva dessa 
behov hos 
personer som 
lever med kronisk 
smärta. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
Användes Peer 
debriefing. 
 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Tio deltagare, sju 
kvinnor och tre 
män. Urvalet 
gjordes via 
rekommendationer 
av rehab center. 
Ålder 22-50.  

Hur kropp och själ 
är i konflikt med 
varandra, behov 
av att omforma 
självbilden och 
bekräftelse av 
omgivningen 
genom 
gemenskap. 
Personen bör få 
stöd att hantera 
sina behov och 
prioritera yrken 
som genererar 
energi och 
tillfredställelse. 
 
 
 
 

Studien har 
godkänts av en 
etisk kommitté. 

 

Hög 
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A. Syftet med studien? 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
      Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………. 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja □             Nej □ 
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier 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 vilket sammanhang skedde 
datainsamling)? 
Ja □             Nej □ 
Beskriv: 
……………………………………………………………………………………………. 
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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. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Ange om: 
□ teman är utvecklade som begrepp 
□ det finns episodiskt presenterat 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 □  
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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 resultaten 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 4       s. 1(2) 
 
 
Modifierad checklista för kvalitativa artiklar - Forsberg och Wengström, 2008. 
 
1. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
    Ja □             Nej □ 

 
2. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
    (Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
     Ja □             Nej □ 

 
 3. Är undersökningsgruppen lämplig? 
     Ja □             Nej □ 
 
4. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och vilket sammanhang skedde                     
datainsamling)? 
      Ja □             Nej □ 
 
5. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
    Ja □           Nej □ 
 
6. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja □             Nej □ 
 

7. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja □             Nej □ 
 

8. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja □             Nej □ 
 

9. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja □             Nej □  
 

10. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja □             Nej □ 
 

11. 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 □ 
 

12. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja □               Nej   



	  

     s. 2(2) 
 
 
13. Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja □               Nej □ 
 

14. Har resultaten klinisk relevans? 
Ja □               Nej □ 
 

15. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja □               Nej □ 
 

16.Finns risk för bias? 
Ja □               Nej □ 
 

17. Håller du med om slutsatserna? 
Ja □               Nej □ 
 

18. Ska artikeln inkluderas? 
Ja □               Nej □ 
 

19. Har ett etiskt ställningstagande tagits? 
     Ja □                Nej □ 


