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ABSTRACT 

Bakgrund: Långvarig smärta är något som påverkar både den drabbade och hens närstående. 

Inom sjukvården glöms ofta de närstående bort vid vård av deras livspartner. Syfte: Att beskriva 

den närståendes upplevelse av att leva med en livspartner som har långvarig smärta. Metod: De 

databaser som söktes i var Cinahl, PubMed och PsykInfo. I kvalitetsgranskningen användes två 

omgjorda mallar av Forsberg och Wengström (2013). Litteraturstudien innehåller fem kvalitativa 

och nio kvantitativa artiklar, vilka analyserades med latent innehållsanalysmodell enligt Forsberg 

och Wengström (2013). Analysen resulterade i fyra kategorier. Kategorierna var upplevelser av 

påverkan på det dagliga livet, upplevelser av relationer, upplevelser av känslor och upplevelser 

av hälsa och ohälsa. Resultat: I resultatet framkom att livspartnerns långvariga smärta även 

påverkade de närstående. Ur kategorin upplevelser av påverkan på det dagliga livet beskrev de 

närstående ett ökat ansvar i bland annat hemmet. Ur kategorin upplevelser av relationer beskrevs 

en förändrad relation. De flesta närstående upplevde en försämring medan några upplevde en 

djupare relation än tidigare. Ur kategorin upplevelser av känslor beskrev de närstående känslan 

av att inte vara betrodd och mycket frustration. Ur kategorin upplevelser av hälsa och ohälsa 

beskrevs en ökad frekvens depressioner bland de närstående jämfört med närstående till friska 

individer. Slutsats: Resultaten visar på vikten av att se patient och närstående som en helhet, då 

en av delarna påverkar resten av helheten. Det är därför värdefullt för sjuksköterskor att få en 

ökad förståelse för att kunna ge de närstående det stöd som behövs. 

 

NYCKELORD 

Livspartner, långvarig smärta, närstående, systemteori, upplevelser.  

  

TACK 

Ett stort tack till Yvonne Utegård som handlett oss genom denna litteraturstudie med 

engagemang och konstruktiv kritik. 
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1 INLEDNING  
Utifrån våra erfarenheter i sjukvården har vi märkt att de närstående ofta glöms bort när deras 

livspartner vårdas. På Linnéuniversitetet i Kalmar lärs sjuksköterskestudenter att se helheten i en 

vårdrelation, vilket innebär att även se till de närstående (LNU, 2010). Det känns viktigt för vår 

framtida profession att belysa närståendes upplevelser för att berika vår kompetens. Med tanke 

på vad vi har lärt oss på sjuksköterskeutbildningen samt vårt intresse för de närståendes 

upplevelser av att leva med en livspartner med långvarig smärta.  

 

2 BAKGRUND  

2.1 Definition av långvarig smärta  

Långvarig smärta är något som är vanligt men också komplicerat att hantera för patient och 

närstående eftersom biologiska, sociala och psykologiska aspekter spelar in. Dessa tre aspekter 

har inverkan på patientens symtom och liv samt de närståendes liv. I denna litteraturstudie 

används Grieve och Schultewolters (2014) definition på långvarig smärta, där det beskrivs som 

smärta som varar i mer än tre till sex månader. Den långvariga smärtan är en smärta som kvarstår 

efter att den normala läkningstiden är slut. När smärtan pågår under en längre tid går den från att 

vara ett symtom till ett medicinskt tillstånd. Även Smith och Roberts (2014)  beskriver långvarig 

smärta som en smärta som är ihållande under minst 6 månader. Hægerstam (2007) beskriver att 

smärta som blir långvarig och ihållande är kronisk, även kallat långdragen eller långvarig smärta. 

Uttrycket kronisk smärta kan upplevas som något negativt, och därför förnekas av personen med 

smärta. Uttrycket långvarig smärta anser Hægerstam (2007) ofta upplevs mindre negativt och 

anser därför att det uttrycket istället bör användas. 

 

Att leva med långvarig smärta kan påverka den drabbade personen, och kan leda till ett förändrat 

beteende. Exempel på påverkan kan vara humörförändringar, onormal trötthet, nedsatt 

prestationsförmåga och irritation. Ett vanligt beteende bland personer med långvarig smärta är att 

de undviker situationer, aktiviteter och rörelser som tillfogar smärta. Det är viktigt att den 

långvariga smärtan inte blir ett hinder för personen med långvarig smärta. Något som även 

beskrivs som viktigt är att personer med långvarig smärta får stöd av familj och vänner (Kosek, 
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2014). 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv var smärta orsakat av att onda andar gått in i kroppen. I den 

indiska kulturen ansågs det vara orsakat av irritation, missnöje och frustration, smärta var i deras 

kultur en varningssignal från kroppen. Platon (427-347 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) var 

överens om att människan hade ett känslo- och smärtcentrum, dock inte var den fanns. Platon 

menade att det satt i hjärnan, medan Aristoteles menade att det fanns i hjärtat. Fram till 1600-

talet ansågs känslo- och smärtcentrum sitta i hjärtat. När kristendomen bildades, omkring år noll, 

hade läran en teori kring smärtorsak. Smärta var en synd, den berodde på att en människa hade 

begått en synd och Gud straffade hen. Kristendomen hänvisade till Bibeln där Eva dömdes vid 

syndafallet till smärta vid barnafödsel. Vid 1700- och 1800-talen uppstod två nya teorier 

angående smärta. Den ena teorin beskrev att det var genom nervtrådar i hela kroppen som smärta 

uppstod vid stimulans. Den andra teorin hävdade att smärta upplevdes vid stegrande intensitet i 

en nervtråd. År 1847 skedde något avgörande för smärtbehandling och empatin för smärta. Den 

skotska kirurgen James Y Simpson (1811-1870) gav kloroform som smärtlindring till kvinnor 

vid barnafödsel. Detta skapade stort motstånd, eftersom det ansågs vara en okristlig handling. 

Simpson svarade då med att det hebreiska ordet översatts inkorrekt med smärta, när det 

egentligen betydde besvär. Kritiken tystnade först år 1853 då drottning Viktorias läkare gav 

henne kloroform. Forskning inom smärtområdet gick långsamt ända fram till 1960-talet, då 

“gate-teorin” bildades och blev en början till intensiv forskning inom området (Redke, 1999). 

 

2.2 Definition av närstående 

Personen som står nära patienten beskrivs ofta med olika benämningar, några exempel är 

närstående, anhörig, livspartner, familj, släkt eller vänner. Sett ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv är det patienten själv som avgör vem som är närstående förutsatt att den närstående 

har godkänt detta (Dahlberg & Segesten 2010). Friberg och Öhlén (2009) definierar begreppet 

närstående som något bredare och mer relaterat patienten. Det är en person som patienten anser 

sig ha en nära relation till. Begreppet närstående avser i denna litteraturstudie den person som har 

en kärleksrelation till patienten och delar sitt liv med hen. Idag ska sjukvården involvera både 

patient och närstående enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005). 
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Vid sjukdom är de flesta individer beroende av att ha en närstående eller anhörig vid sin sida. Att 

ha en närstående vid sin sida gör att patienten kan dela sin oro eller andra tankar med den 

närstående för att få stöd (Kim, van Ryn, Jensen, Griffin, Potosky & Rowland, 2015). 

 

2.3 Definition av patient 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver begreppet patient som ”den lidande” och som har någon 

form av kontakt med sjukvården. I denna litteraturstudie benämns begreppet patient med 

livspartner.   

 

2.4 Definition av upplevelser 

Upplevelse är en uppfattning av hur individer upplever världen runt omkring sig. Varje individ är 

unik, vilket innebär att individers upplevelser skiljs åt. En individ kan uppleva en viss sak eller 

situation på ett vis medan en annan individ upplever samma sak annorlunda (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Hansson Scherman och Runesson (2009) belyser hur patienter upplever 

sjukdomar. Varje patient har sina egna upplevelser om hur det är att ha och leva med sjukdomen 

eller diagnosen som individen drabbats av. Alla individer har olika upplevelser om sjukdom och 

påverkas alla olika av dem.  

 

2.5 Definition av erfarenheter 

Petersson och Vahlne (1997) beskriver begreppet erfarenhet som någonting som en person har 

varit med om tidigare. Nationalencyklopedin (2015) beskriver det som någonting som uppstår 

antingen genom kunskap eller färdighet. I denna litteraturstudie beskrivs närståendes upplevelser 

av erfarenheter. 
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2.6 Sjuksköterskans roll till de närstående 

Idag ingår det i sjuksköterskans kompetens att inte enbart se till patienten utan att även vårda de 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). Även Ekebergh (2009) beskriver att en sjuksköterskas 

vårdrelation inte enbart är till patienten, utan också mellan sjuksköterska och närstående. En 

vårdrelation skapas vid ett äkta möte genom att visa respekt, värdighet, integritet och närhet till 

patient och närstående. Ehrenberg och Wallin (2009) menar att om den närstående mår bra ökar 

chansen också att patienten mår bättre. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) styrks att sjuksköterskor ska ta till vara på närståendes kunskaper. Vidare 

ska sjuksköterskan vara lyhörd och visa medkänsla till de närstående.  

 

2.7 Tidigare forskning sett ur andra perspektiv 

I en studie av Beverly, Penrod och Wray (2007) beskrivs närståendes upplevelser av att leva med 

en livspartner som har diabetes, vilket också är en kronisk diagnos. Känslan av sårbarhet delades 

av alla närstående. De kände oro inför framtiden tillsammans med sin livspartner, och oro för sin 

livspartners hälsa och detta gjorde dem ledsna, rädda och upprörda. De var rädda att deras 

livskvalitet tillsammans skulle behöva kompromissas och livspartnerns livstid förkortas. De 

närstående upplevde också en ökad börda. Fysisk träning och inköp av mat var några exempel på 

vad som även påverkade den närstående. Den nya situationen krävde ofta förändringar hos 

parens rutiner. Med dessa förändringar uppstod ofta konflikter, särskilt när den närståendes 

uppfattning, bekvämlighet och hantering av den nya situationen inte var i harmoni med 

livspartnerns. Konflikter kunde beröra till exempel äktenskapliga roller och deras delade börda 

av att leva med diabetes. De närstående upplevde att de hade en större börda i hemmet och att de 

var tvungna att anpassa sig till sin livspartner. Livspartnern blev mer beroende av den 

närstående. Med vetskapen om att diabetes var långvarig insåg de närstående att konflikterna 

skulle bli svåra att lösa, eftersom livspartnern förmodligen skulle vara beroende av de närstående 

resten av livet. Detta var mycket energikrävande och kunde ha en negativ inverkan på de 

närståendes emotionella välbefinnande. De närstående var även oroliga att deras hantering av 

den nya livssituationen skulle påverka livspartnerns hälsa negativt. Även ilska var 

förekommande hos de närstående, där tankar som varför just de blivit drabbade förekom. De 
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närstående blev tvungna att anstränga sig lika mycket som livspartnern för att lära sig att leva 

med diabetes (Beverly, Penrod & Wray, 2007).  

 

I en studie av De Souza och Frank (2011) beskrevs livspartnerns upplevelser av att ha kronisk 

ryggsmärta och samtidigt leva i en relation. De beskrev hur de upplevde att deras närstående 

visade stor sympati och att de märkte att de ofta var oroade för dem. De märkte att de närstående 

kände sig hjälplös inför den nya situationen. De beskrev hur deras närstående var ledsna över att 

de inte kunde göra något för att hjälpa, vilket var mycket påfrestande för livspartnern då de 

samtidigt behövde handskas med smärtan. De angav vidare att deras närstående inte kunde förstå 

dem, att det bara var de själva som visste vad de gick igenom. En del ansåg att den närstående 

tjatade om smärtan, vilket ledde till att livspartnern inte ville diskutera det med dem. Ibland 

valde de dock att inte underrätta närstående om smärtan för att inte oroa dem i onödan. Andra 

upplevde det dock som positivt att deras närstående alltid fanns där för dem, aldrig pressade dem 

att göra någonting samt att de fortfarande var lika förälskade som innan den långvariga smärtan 

påverkade deras äktenskap. Vidare beskrev de skuldkänslor av hur deras smärta påverkade deras 

närstående. De beskrev att de som par blev hämmade att göra de saker de ville på grund av en 

försämrad ekonomi. Angående sexuella relationer beskrev de att sex var väldigt viktigt för dem. 

Det innebar ofta en ökad smärta, de menade dock ändå att det var värt det.  

 

3 TEORETISK REFERENSRAM   

Ett systemteoretiskt synsätt innebär att se omgivningen som ett system som består av relationer, 

helheter, mönster och sammanhang. Det kan ses som ett cirkulärt system då det är återkommande 

och accentuerar hur allt hänger ihop med varandra i ett slags system. Ett systemteoretiskt 

tankesätt är att se systemet cirkulärt eller som en spiraltrappa. Helheten är alltid viktigare och 

större än delarna, skulle dock någonting hända en av delarna påverkar det resten av systemet 

(Öquist, 2011).  

 

Ett grundläggande begrepp som används inom systemteori är nivåer. Att tänka i logiska nivåer är 

lika viktigt när det gäller att förstå organisationer eller hur kommunikationen är uppbyggd 

mellan människor. Exempel på logiska hierarkiska nivåer är förhållandet mellan förälder och 
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barn, där föräldrarna har en högre hierarkisk nivå än barnet. En högre hierarkisk nivå innebär ett 

större ansvar och kan innefatta att beslut måste tas för de lägre hierarkiska nivåernas bästa. Det 

är dock viktigt att hen som har den högre hierarkiska nivån även rör sig på en lägre hierarkisk 

nivå för att kunna göra ett beslut som passar den lägre nivån. Konsekvenser för det dagliga livet 

kan uppstå om dessa nivåer blandas med varandra. En del av systemteorin fokuserar på relationer 

mellan människor där cirkulära frågor och kommunikation är centralt (Öquist, 2011). Detta är 

viktigt för att vårdpersonal ska kunna ge både patient och närstående det stöd de behöver. 

Systemteorin används också för att kunna bemöta människan på ett respektfullt sätt (Friberg & 

Öhlén, 2009).  

 

För att applicera systemteorin till denna litteraturstudie utgör livspartnern och den närstående ett 

system. När livspartnern drabbas av långvarig smärta påverkar det resten av systemet; den 

närstående. För att ta hand om patienten måste även den närståendes behov tillförses för att hela 

systemet ska fungera. Systemteorin är grunden för att förstå och se allt som en helhet (Friberg 

och Öhlén 2009).  

4. PROBLEMFORMULERING 

När en patient söker sjukvård på grund av långvarig smärta läggs oftast fokus på patienten och 

den närståendes upplevelser av att leva med en livspartner med långvarig smärta 

uppmärksammas inte. Med ett systemteoretiskt synsätt ses den närstående och livspartnern som 

en helhet, ett cirkulärt system eller likt en spiraltrappa. De utgör tillsammans ett system, där 

helheten är viktigare än delarna. Genom att vårda med ett systemteoretiskt synsätt blir det 

centralt att både patient och hens närstående får den omvårdnad de behöver. Närståendes 

upplevelser är helt individuellt. Om inte kunskap om de närståendes upplevelser lyfts fram kan 

hens hälsa därför riskeras att försämras. Det är därför av vikt att sjuksköterskor får en ökad 

kunskap och förståelse om de närståendes upplevelser av att leva med en livspartner som har 

långvarig smärta så att de kan ge det stöd de behöver.  
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5 SYFTE  

Syftet var att beskriva den närståendes upplevelser av att leva med en livspartner som har 

långvarig smärta.  

 

6 METOD  

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebar att författarna 

systematiskt sökte, analyserade och sammanställde olika vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

området (Axelsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom syftet var att beskriva 

närståendes upplevelser valde författarna en induktiv ansats då de inte hade några hypoteser att 

utgå från. Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie eftersom de var intresserade 

av vilken forskning som redan fanns kring området. 

 

6.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller engelska, de 

skulle vara peer-reviewed samt att de skulle belysa de närståendes perspektiv.  

 

6.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna gjordes i tre databaser; CINAHL och PubMed och Psykinfo (bilaga 1, 2 och 3), 

eftersom de var lämpliga för att finna artiklar inom omvårdnadsområdet. För att hitta lämpliga 

sökord gjordes flera provsökningar med fritextord och ämnesord. Detta gav en övergripande 

blick av vad som kunde bli de sökord som svarade an till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 

2013). De artiklars keywords som hittades vid provsökningarna granskades också som hjälp för 

att finna lämpliga sökord för denna litteraturstudie. Efter upprepade sökningar använde 

författarna slutligen Fibromyalgia och Chronic pain som ämnesord. Ämnesord är ett sökord som 

alltid handlar om det ämne som valts (Östlundh, 2010). Ämnesordet kombinerades sedan med 

fritextord och de som svarade an till litteraturstudiens syfte valdes. Fritextsökningar kan 

kombineras med booleska operatorer som “AND” och/eller “OR” och/eller “NOT” (Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna litteraturstudie valdes att göra en kombination mellan fritextorden 

och ämnesordet med “AND” och “OR”. Där sökordskombinationerna gav cirka 300 träffar lästes  
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först dessa titlar. Därefter valdes titlar ut som eventuellt kunde ge svar på litteraturstudiens syfte 

och dess abstract lästes. Utifrån artiklarnas abstract valdes de artiklar ut som svarade an på 

litteraturstudiens syfte, och dessa artiklar lästes noggrant igenom. Vidare utfördes en manuell 

sökning där de utvalda artiklarnas referenslistor granskades för att inte gå miste om relevanta 

artiklar. Inga relevant artiklar återfanns dock. Litteraturstudiens författare läste abstract och 

artiklar oberoende av varandra, och diskuterade sedan resultaten och kom fram till konsensus. 

Totalt gick 15 artiklar vidare till kvalitetsgranskningen. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning  

Vid kvalitetsgranskningen användes Forsbergs och Wengströms (2013) 

kvalitetsgranskningsmallar, en för kvalitativa studier samt en för kvantitativa studier. Mallarna 

omarbetades sedan (Bilaga 4 och 5 ) för att anpassas till de valda artiklarna genom att ta bort 

vissa frågor. Den kvalitativa granskningsmallen innehåller 20 frågor och den kvantitativa 16 

frågor, frågorna är värda olika mycket beroende på relevans. För att avgöra om artiklarnas 

kvalitet skapades ett eget system. Författarna valde själva gränserna mellan låg, medel och hög 

kvalitet. Om 0-50 % av frågorna kunde besvaras bedömdes det som låg kvalitet, medelhög 

kvalitet var 51-80 % och 81-100 % var hög kvalitet.  I litteraturstudien valdes 15 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. Det var nio artiklar som höll hög kvalitet och fem artiklar som höll 

medelhög kvalitet. Enligt litteraturstudiens kvalitetsgranskningsmallar som utgick från Forsberg 

och Wengström (2013) bedömdes en artikel hålla låg kvalitet. Exempelvis innehöll artikeln inget 

syfte, därför exkluderades Schwartz och Slater (1991).  
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6.4 Analysförfarandet 

Denna litteraturstudie följde Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av en latent 

innehållsanalys. Analysmetoden hade en induktiv ansats. Det finns enligt denna modell fem steg 

i en innehållsanalys. Steg ett var att läsa igenom materialet flera gånger, så kallad naiv läsning, 

samt att finna utsagor. Steg två var att skapa koder utifrån utsagorna. Steg tre innebar att skapa 

kategorier genom att kondensera koderna.  I steg fyra och fem skulle teman skapas genom 

sammanfattning av kategorierna samt tolka resultatet. Författarna i denna litteraturstudie följde 

dessa steg genom att börja läsa artiklarnas resultat flertalet gånger för att få en djupare inblick i 

materialet. Vidare identifierades de utsagor som svarade an på studiens syfte och koder bildades 

genom att utsagor med likande innebörd sammanfördes. En kod är enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ett samlingsnamn för en texts innehåll. Sedan utformades kategorier, där 

koder med liknande innehåll samlades under en gemensam kategori. Denna process gjorde 

författarna oberoende av varandra, för att sedan jämföra och diskutera vilka utsagor, koder och 

kategorier författarna kommit fram till. Det diskuterades till konsensus uppstod. Analysen 

genererade 234 utsagor, 18 koder och fyra kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Utsaga Kod Kategori 

The washing still has to be done, beds need changing, day 

to day duties of the house and I still have to Work... I 

mean it (the pain) is an inconvenience, but that´s just 

because a member of the team´s down, you have to work 

through it. 

Ansvar Upplevelser av 

påverkan på det 

dagliga livet 

In six months we had gone from living, we were happy, 

everything was going well, to hating everything. I was 

angry at Cameron. I blamed him for just about everything.   

Ilska Upplevelser av 

känslor 

In the normal sort of sex act, because I know it´s going to 

be painful for … it, the pain, affects the whole act itself, so 

there´s lots of times. I give it up as a bad job, because i 

know i´m hurting her too much  

Sexuella 

relationer  

Upplevelser av 

relationer 
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Suprisingly, husbands whose wives reported fewer 

symptoms of depression had mor psychological difficulties 

than those whose wifes reported more symptoms. 

Psykisk 

ohälsa 

Upplevelser av 

hälsa och ohälsa 

 

7. FORSKNINGSETISKT RESONGEMANG   

För att få genomföra en studie krävs det inom den medicinska forskningen ett formellt etiskt 

tillstånd (Kristensson, 2014). Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras innan den 

påbörjas. Etiska överväganden kan till exempel innebära att författarna bestämmer att inget fusk 

får förekomma. Att alla resultat ska redovisas, även om de inte stämmer överens med författarens 

förförståelse. Det kan också innebära att författarna bestämmer att de valda artiklarna ska ha 

granskats av en etisk kommitté eller där forskningsetiska överväganden utförts (Forsberg & 

Wengström, 2013). De menar även att vissa artiklar inte väljer att skriva om etiska överväganden 

eller granskningskommittéer i sin studie, men att det ändå oftast har med detta fast de valt att 

skicka det vid sidan om. I denna litteraturstudie hade författarna gjort etiska överväganden innan 

litteraturstudien påbörjades, som att inte fuska, redovisa alla resultat samt att ta etiska 

överväganden som en punkt i kvalitetsgranskningsmatrisen. Vidare försökte författarnas 

förförståelse sättas åt sidan för att inte påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013).  

8. RESULTAT 

Syftet var att beskriva den närståendes upplevelser av att leva med en livspartner som har 

långvarig smärta. Det framkom fyra kategorier, dessa var upplevelser av påverkan på det dagliga 

livet, upplevelser av relationer, upplevelser av känslor och upplevelser av hälsa och ohälsa. 

Resultatet presenteras utifrån dessa kategorier.  

 

8.1 Upplevelser av påverkan på det dagliga livet 

Livspartnerns långvarig smärta innebar många förändringar för de närstående (Kemler & Furnée, 

2002; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994; Söderberg, Strand, Haapala & 

Lundman, 2003; West, Usher, Foster & Stewart, 2012). De behövde lära sig tolka livspartnerns 

tillstånd för att kunna anpassa det dagliga livet därefter. Därför blev många därför tvungna att 

sakta ned vardagstempot och inte leva lika impulsivt som tidigare (Paulson, Norberg & 
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Söderberg, 2003; 2003; Söderberg et al., 2003). Det visades att de närstående fick ta ett ökat 

ansvar för hemmet, livspartnern och resten av familjen (Snelling, 1994). Många upplevde också 

påfrestningar på grund av ett ökat tryck att tvinga livspartnern till aktiviteter för att inte familjen 

skulle bli isolerade från omvärlden. Några närstående behövde dock inte alls assistera 

livspartnern med hens dagliga bestyr (Bigatti & Cronan, 2002). Något som de närstående 

beskrev en önskan om, trots att de aldrig begärt det, var att få vara involverad i livspartnerns 

vård. De hade önskat att sjukvårdpersonal skulle ha erbjudit dem detta. De närstående uttryckte 

att det var viktigt för dem för att få mer kunskap och förståelse för vad livspartnern gick igenom 

och skulle kunna tänkas gå igenom i framtiden. Det var också viktigt eftersom livspartnern inte 

alltid kunde ta in all information själv, missuppfattade eller lät bli att berätta för de närstående 

(Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Söderberg et al., 2003).    

 

Vissa närstående upplevde inte den förändrade situationen som någon uppoffring, utan bara som 

en omvärdering av livet. De också att erfarenheten av att leva med en livspartner med långvarig 

smärta hade gjort dem psykiskt starkare (West et al., 2012). De närstående beskrev också att om 

livspartnern hade en positiv inställning till livet trots smärtan, blev det en inspiration för dem 

(Paulson, Norberg & Söderberg, 2003).  

 

Vidare blev de närståendes fritid begränsad och arbetsbördan i hemmet blev större, vilket gjorde 

att de ibland önskade en mindre arbetsbörda och kunna utföra egna aktiviteter (Kemler & 

Furnée, 2002; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994; Söderberg, Strand, Haapala 

& Lundman, 2003; West, Usher, Foster & Stewart, 2012). Detta kunde ibland skapa konflikter 

mellan parterna. De närstående blev även tvungna att ta större ansvar både för livspartnern och 

resten av familjen, vilket ibland ledde till utmattning (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; 

Snelling, 1994). 

 

De närstående fick också ett ökat ekonomiskt ansvar som följd till den långvariga smärtan. 

Inkomsten försämrades avsevärt då livspartnern inte var kapabel att arbeta i samma utsträckning 

som tidigare (Bigatti & Cronan, 2002; Söderberg et al., 2003; West et al., 2012). Många av de 

närstående tog därför arbete enbart för lönen, inte för karriär eller eget intresse (Snelling, 1994; 

West et al., 2012). Det visades dock att även om den närstående arbetade extra för att kunna 
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betala för hjälp i hemmet som till exempel en städerska, gav det motsatt effekt och resulterade i 

en mer stressfull situation i hemmet (Snelling, 1994). Vidare satte de närstående ofta 

livspartnerns behov före deras egna, vilket kunde innebära att de förstörde chanserna till egen 

karriär och en ökad inkomst. Vissa övervägde till och med att studera på distans, då det innebar 

mer tid hemma med livspartnern (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994; 

Söderberg et al., 2003; West et al., 2012). En del tog till och med ledigt från jobbet för att ta 

hand om livspartnern (Snelling 1994). Några närstående beskrev att de började förakta 

livspartnern, då de kände ett tvång att arbeta på grund av den försämrade ekonomin. De ville 

hellre stanna hemma och ta hand om familjen (West et al., 2012). För att till exempel få 

ekonomisk ersättning från försäkringskassan, var de närstående tvungna att argumentera för 

livspartnern. De behövde även argumentera för livspartnern i andra situationer (Paulson, Norberg 

& Söderberg, 2003; Söderberg et al., 2003). För att lättare acceptera den försämrade ekonomin 

tillät de små belöningar i form av vardagslyx (West et al., 2012). 

 

De närstående fick också ett ökat ansvar för livspartnerns medicinering. Vid sjukhusvistelser, 

som hade blivit en del av det dagliga livet, vägrade sjukvårdspersonal ibland att ge livspartnern 

tillräckligt starka smärtstillande medel. Det var då den närståendes ansvar att förse livspartnern 

med de mediciner som fanns i hemmet. Ofta ställdes de närstående inför svåra val gällande 

medicinering, de fick välja att antingen handskas med livspartnerns smärta eller biverkningarna 

av de smärtstillande medlen (Snelling, 1994). Sättet de närstående hanterade den nya situationen 

berodde på sinnesstämning, känsla av kontroll och äktenskaplig tillfredsställelse. De 

hanteringsstrategier som användes av de närstående innebar att livspartnern blev mer beroende 

av den närstående (Snelling, 1994; West et al., 2012). 
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8.2 Upplevelser av relationer 

Relationen mellan närstående och livspartner kunde förändras. (Geisser, Cano & Leonard, 2005; 

Neumann & Buskila, 1997; Sylvain & Talbot, 2002; Snelling, 1994; Steiner et al., 2010; 

Söderberg et al., 2003; West et al., 2012). En del närstående beskrev detta som en positiv 

förändring. De beskrev att relationen till livspartnern fördjupades (Paulson, Norberg & 

Söderberg, 2003; Söderberg et al., 2003)      

 

Andra närstående beskrev dock att den långvariga smärtan hade satt upp begränsningar för deras 

äktenskapliga relation. De beskrev att det kändes som att de tog hand om någon släkting och inte 

deras livspartner. Relationen hade förändrats mer till en förälder-barn-relation eller som en 

sjuksköterskeroll istället för en äktenskaplig relation (Snelling, 1994; Söderberg et al., 2003; 

West et al., 2012). De upplevde också att de ofta kom i kläm mellan livspartnern och deras barn 

vid konflikter. De var oroade att barnen skulle påverkas negativt av den nya situationen, vilket de 

också märkte att det gjorde och det sårade de närstående. En annan bidragande faktor som gav 

upphov till friktion i livspartnerns och den närståendes relation var livspartnerns instabila 

temperament (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994). 

 

Närstående beskrev vidare att de var både ett psykiskt och fysiskt stöd till sin livspartner, till 

exempel genom att lyssna och förstå sin livspartner (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; 

Sylvain & Talbot, 2002; West et al., 2012). Det psykologiska stödet var det de närstående fann 

som den svåra uppgiften (Sylvain & Talbot, 2002). De var även ett emotionellt stöd genom att 

finnas där i bakgrunden i olika situationer. Närstående till livspartner med långvarig smärta gav 

mer stöd än närstående till friska individer (Söderberg et al., 2003). De upplevde dock att de 

ibland kanske ville stötta dem så mycket att de upplevde att de drev på livspartnern för mycket 

(Paulson, Norberg & Söderberg, 2003). Vissa beskrev att deras stöd handlade om kärleken till 

hen, medan andra kände sig tvingade att konstant visa omtanke till livspartnern, vilket i sin tur 

påverkade familjen negativt (Paulson, Norberg & Söderberg 2003; Sylvain & Talbot, 2002).  

 

I många fall påverkades även den äktenskapliga tillfredsställelsen negativt hos de närstående. 

Den äktenskapliga tillfredsställelsen innefattade sådant som gjorde de närstående nöjda med 
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förhållandet till livspartnern (Geisser, Cano & Leonard, 2005; Steiner et al., 2010). De 

närstående som hade låg äktenskaplig tillfredsställelse hade fler fysiska symtom än dem med hög 

äktenskaplig tillfredsställelse. Den äktenskapliga tillfredsställningen berodde på de närståendes 

sinnesstämning samt livspartnerns smärta. Livspartner med högre smärta indikerade högre 

äktenskaplig tillfredsställelse hos de närstående. Vidare var psykosocial nedsättning hos 

livspartnern associerat till äktenskapligt missnöje (Geisser, Cano & Leonard, 2005). Vissa 

närstående upplevde också en minskad tillfredsställelse med livet och att smärtan tog så mycket 

av livspartnerns energi att hen inte orkade engagera sig i den närståendes liv (Neumann & 

Buskila, 1997; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994). Vissa närstående angav 

dock ingen skillnad på tillfredsställelse jämfört med närstående till friska individer (Bigatti, & 

Cronan, 2002; Neumann & Buskila, 1997).  

 

Något de närstående beskrev som viktigt i en relation var kommunikation och svårigheterna när 

den uteblev. Det var ibland svårt för dem att förstå hur upprörande smärtan kunde vara för 

livspartnern. Det var inte alltid lätt att se på livspartnern när hen hade smärtor och inte berättade 

det. Det var också svårt att se på när de visste att livspartnern led i tystnad (Paulson, Norberg & 

Söderberg, 2003; Snelling, 1994). Samtidigt som det sårade den närstående, kände de att det var 

viktigt att respektera att livspartnern inte alltid ville prata om smärtan och känslorna. Ju längre 

tid med bristfällig kommunikation mellan livspartner och närstående, desto mer försvann 

närståendes lust att försöka kommunicera med livspartnern (Paulson, Norberg & Söderberg, 

2003). För att skydda sig själva och för att orka tog de närstående avstånd på olika sätt. Vissa 

övervägde separation då deras tålamod tagit slut och de kände att livspartnern inte förstod dem. 

Andra drog sig undan när livspartnern hade smärtor, vissa talade med en släkt eller vänner för att 

ventilera tankarna och andra distanserade sig emotionellt (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; 

Snelling, 1994; West et al., 2012). 

 

Även sexlivet drabbas på grund av smärtan och kunde skapa svårigheter. Det innebar mindre sex, 

på grund av vetskapen att livspartnern skulle få mer smärta av själva sexakten och den 

närstående ville inte skada livspartnern (Snelling, 1994; Söderberg et al., 2003; Tutoglu, Boyaci, 

Koca, Celene, Korkmaz, 2014; West et al., 2012). Den erektila funktionen var lägre hos de 



  

 

18 

 

närstående jämfört med friska individer. Den erektila försämringen kunde leda till depression hos 

de närstående, och depression kunde leda till nedsatt erektil funktion (Tutoglu et al., 2014). 

Närstående beskrev förändrade sexuella rollerna som en av de största påfrestningarna på 

relationen (Steiner, Bigatti, Hernandez, Lydon-Lam  & Johnston, 2010). 

 

Långvarig smärta hade även en inverkan på de sociala relationerna. De närståendes och 

livspartnerns vänskapskrets minskades på grund av oförståelse bland vännerna. De hade svårt att 

förstå att livspartnern hade smärtor. Den minskade vänkretsen ledde till ett minskat socialt liv, 

och det var en sorg för både den närstående och livspartnern (Paulson, Norberg  & Söderberg, 

2003; Snelling, 1994; Söderberg et al., 2003; West et al., 2012). Det var ändå viktigt att försöka 

behålla de vänner de hade (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003). I vissa fall var det den 

närstående och livspartnerns val att minska umgängeskretsen. Vissa gjorde detta val på grund av 

att deras personligheter hade förändrats med den nya situationen och inte längre kände någonting 

gemensamt med de gamla vännerna. Det berodde även på att livspartnern inte prioriterade 

umgänge lika högt som tidigare. Att umgås med många människor förstärkte livspartnerns 

symtom och ville därför inte delta på sociala evenemang, det i sin tur påverkade även de 

närstående negativt (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994; Söderberg et al., 

2012; West et al., 2012). 

 

8.3 Upplevelser av känslor 

De närstående hade känslan av att det fanns fördomar om långvarig smärta och att ingen kunde 

förstå varken de närståendes och livspartnerns situation. Därför kände de att de inte ville 

diskutera ämnet med andra personer, och för att de tänkte att ingen kunde föreställa sig hur det 

var att leva med en livspartner som hade långvarig smärta. Då livspartnern inte kände sig betrodd 

av samhället och kände ett tvång att bevisa att hen hade långvarig smärta upplevde de närstående 

liknande känslor, så som känslan av att inte vara betrodd. Ibland kände även de närstående 

misstankar om att livspartnern utnyttjade situationen och ifrågasatte om de verkligen hade så 

stora svårigheter. Ett ställe ingen av parterna kände sig betrodda av var inom sjukvården, där de 

upplevde att de inte blev tagna på allvar. De kände inget förtroende för sjukvården då de hellre 

skrev ut starkare smärtstillande medel än att remittera dem till en specialistläkare (Paulson, 
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Norberg & Söderberg, 2003). De närstående kände sig försummade och lämnade att hantera 

problemet på egen hand, särskilt av sjukvårdspersonal (Sylvain & Talbot, 2002).  

 

Några vanligt förekommande känslor hos de närstående var frustration, skuldkänslor och 

själviskhet. Ofta var de närståendes känslor inte riktade mot livspartnern, utan mot den 

långvariga smärtan. De var till exempel inte frustrerade på livspartnern, utan på livspartnerns 

långvariga smärta. De beskyllde smärtan för de stora förändringarna som den hade orsakat. De 

närstående fick skuldkänslor när de blev frustrerade och ville komma bort från livspartnerns 

smärta (West et al., 2012). De närståendes frustration uppkom främst i samband med trötthet och 

när livspartnern försökte ignorera smärtorna genom att försöka dölja dem för de närstående. 

(Paulson, Norberg & Söderberg, 2003). Att livspartnern heller inte kunde göra lika mycket som 

tidigare, och gav de närstående order på vad som skulle uträttas, bidrog också till de närståendes 

frustration (Snelling, 1994; Westet al., 2012). Andra vanligt förekommande känslor var ilska, 

rädsla och medkänsla. De närstående var arga och skuldbelade livspartnern då de såg 

förändringarna smärtan hade åsamkat dem. De var arga för att smärtan hade gjort livspartnern 

arg, bitter och frustrerad. Rädsla för framtiden var för många närstående den första reaktionen på 

den förändrade situationen, de kände sig chockade och överväldigade av situationen (West et al., 

2012). De kände även rädsla inför att livspartnern skulle utveckla ett beroende av läkemedel, att 

de skulle bli fysiskt begränsade eller att livspartnern skulle få självmordstankar (Paulson, 

Norberg & Söderberg, 2003). De närstående var också rädda att uppröra livspartnern genom ord 

och handlingar (Söderberg et al., 2003). De var också oroliga för hur de själva skulle hantera 

situationen. De upplevde dock en förändring hos sig själva där de vid ett senare skede kunde 

hantera situationen på ett annorlunda sätt (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003;West et al., 

2012). Det visades att kvinnliga närstående upplevde mer oro än manliga närstående. Något som 

associerat till närståendes oro och äktenskaplig missnöjdhet var psykosocial försämring hos 

livspartnern (Geisser, Cano & Leonard, 2005). Medkänsla var även en känsla som de närstående 

uttryckte för livspartnern då de tyckte synd om dem. Med medkänsla menade de närstående att 

de levde sig in i livspartnerns situation (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Snelling, 1994). 
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8.4 Upplevelser av hälsa och ohälsa 

Smärtan påverkade även de närståendes hälsa. Trots att de närstående upplevde hög grad av 

depression och stress, upplevde livspartnern högre grad av detta än de närstående (Bigatti & 

Cronan, 2002; Tutoglu et al., 2014). Depressionen hos de närstående kunde bero på livspartnerns 

grad av depression, ångest och hantering av den nya situationen (Cano, Miller & Loree, 2009; 

Tutoglu et el., 2014; Yener, Askin, Soyupek, Akpinar, Demirdas, Sonmez & Soyupek, 2015). 

Närstående upplevde fler psykiska problem om livspartnern rapporterade få symtom på 

depression (Bigatti, & Cronan, 2002).).  

 

Om den närstående var en man och livspartnern en kvinna, upplevde den närstående mer 

välbefinnande och ökad kontroll över hälsan och livet. Likaså de närstående som hade en positiv 

inställning till livet upplevde ökad kontroll över livet samt hade ett bättre humör, däremot 

upplevdes smärtan som mer störande då (Söderberg et al., 2003). Något som störde de 

närståendes välbefinnande var hanteringen av den nya situationen, då vissa närstående i början 

tvivlade på deras psykiska hälsa och trodde att de hade blivit mentalt sjuka. De insåg senare i 

hanteringsprocessen att det måste ha varit en normal reaktion (Paulson, Norberg & Söderberg, 

2003). 

 

Vidare var den fysiska hälsan sämre hos de närstående jämfört med livspartnern (Geisser, Cano 

& Leonard, 2005; Neumann & Buskila, 1997). Andra studier visade dock att yngre manliga 

närstående visade mer sjukdomspåverkan än kvinnliga närstående (Bigatti, & Cronan, 2002).                                 

(Geisser, Cano & Leonard, 2005; Neumann & Buskila, 1997). Även sömnen påverkades hos de 

närstående. Ju högre smärta hos livspartnern desto sämre sömnkvalitet och sömnkvantitet 

upplevde de närstående (Martire, Keefe, Schulz, Stephens & Mogle, 2013). 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion  

Sökprocessen är redovisad i tabeller och analysprocessen genom exempel på tillvägagångssättet. 

Det finns både styrkor och svagheter i detta arbete, vilket diskuteras nedan.  
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Inklusionskriterierna föll sig naturligt efter några provsökningar. Eftersom sökningarna gav ett 

smalt sökresultat behövdes inga exklusionskriterier då det hade blivit för begränsande (Forsberg 

& Wenström, 2013). En svaghet i sökprocessen var inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara 

publicerade med svensk eller engelsk text. Detta kan ha gjort att relevanta artiklar uteblev från 

urvalet. Det var dock en nödvändighet då författarna inte hade kunnat tolka dessa resultat. Att 

inte ha engelska som modersmål var ibland problematiskt, då det försvårade att tyda resultat. Att 

inte begränsa årtalen på artiklarna kan ses som en svaghet då äldre artiklar kan vara icke 

representativa för närståendes upplevelser idag. Det kan också ses som en styrka då det minskat 

risken för att relevanta artiklar förbisetts (Forsberg & Wenström, 2013). Författarna för denna 

litteraturstudie valde att inte söka med begränsat årtal, men kom sedan överens om att bara ta 

artiklar mellan årtalen 1990-2015. Författarna diskuterade relevansen på de artiklar som var från 

1990-talet, men kom sedan fram till att ha med dem i denna litteraturstudie eftersom de visade 

liknande resultat som nyare forskning. Det visar på att upplevelserna är ungefär desamma idag 

som för 20 år sedan. 

 

De databaser som användes är relevanta eftersom de alla innehåller artiklar som handlar om olika 

omvårdnadsområden (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna med fritextord och ämnesord 

utfördes med vägledning av Forsberg och Wengström (2013) och urvalsprocessen likaså. 

Litteraturstudiens ursprungliga syfte var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en 

livspartner som har fibromyalgi, vilket resulterade i enbart fem artiklar. Detta var för smalt för 

att få fram tillräckligt många relevanta artiklar. För att bredda sökningen ändrades därför syftet 

till långvarig smärta, vilket gav många relevanta sökträffar. Friberg (2010) menar dock att 

misslyckande är en naturlig process samt en nyttig erfarenhet för vidareutveckling. De artiklar 

som vid sökningen svarade på syftet var både kvalitativa och kvantitativa, vilket enligt Axelsson 

(2012) kan ses som en styrka för att bättre förstå litteraturstudiens resultat ur olika perspektiv. 

Kvalitativ forskning ger en inblick i individers upplevelser, medan kvantitativ forskning 

beskriver vilken rutin, behandling eller omvårdnadsåtgärd som är till störst fördel för individen 

(Forsberg & Wengström, 2013). Då samma artiklar återfanns på alla tre databaser anser 

författarna att sökningarnas tillvägagångssätt styrker att sökningen skedde så systematiskt som 

möjligt. De valda artiklarna svarade alla an på litteraturstudiens syfte, vilket enligt Lundman och 

Hällberg Graneheim (2012) ökar litteraturstudiens trovärdighet och giltighet. Författarna 
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beställde och läste även sådana artiklar som inte fanns i fulltext i databaserna, vilket gör att 

relevanta artiklar inte uteslöts. Kristensson (2014) beskriver att trovärdigheten ökar genom att 

redovisa olika perspektiv, genom att till exempel ha med både kvinnor och män i studien vilket 

denna litteraturstudie har. En annan styrka är att manuell sökning utfördes för att inte förbise 

relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna för denna litteraturstudie upplevde 

initialt sökprocessen som problematisk. Det var svårt att finna relevanta sökord, och oro för att 

relevanta artiklar skulle förbises om för få sökord användes fanns. Detta var dock en obefogad 

rädsla, då de flesta artiklar återfanns från de ursprungliga sökorden.  

 

Författarna använde sig av forskartriangulering vid kvalitetsgranskningen, och diskuterade sedan 

med varandra och kom fram till konsensus. Konsensus innebar att författarna kom överens om en 

gemensam utgång av det diskuterade ämnet. Detta beskriver Forsberg och Wengström (2013) 

som en styrka. När författarna för denna litteraturstudie läste olika litteratur kring 

kvalitetsgranskning till en systematisk litteraturstudie, beskrev Friberg (2010) förslag på frågor 

till kvalitetsgranskningsmallar. Författarna för denna litteraturstudie tolkade det som att det var 

studiens författares beslut vilka frågor som skulle användas. Därefter valdes Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning av kvalitetsgranskningsmallar. Dessa mallar omarbetades sedan, 

genom att exkludera vissa frågor, för att bättre anpassa dem till denna litteraturstudie. Frågornas 

innehåll förändrades dock inte. Resultatet kan ha blivit annorlunda om kvalitetsgranskningens 

frågor hade utformats och bedömts av någon annan än denna litteraturstudies författare. För låg 

kvalitet skulle 0-50% av frågorna kunna besvaras, 51-80% för medelhög kvalitet samt 80-100% 

för hög kvalitet. Författarna värderade frågorna olika högt på grund av relevansen för 

litteraturstudiens syfte. Graderingen av frågorna är bedömda av litteraturstudiens författare, och 

kan ses som en svaghet då graderingen kunde ha blivit annorlunda om någon annan gjort 

bedömningen. Enligt författarna var studiens huvudresultat var till exempel mer värdefull att 

besvara än var studiens utfördes. Kvalitetsgranskningen ansåg författarna vara en av de svårare 

delarna av denna litteraturstudie.  

 

I denna litteraturstudie användes Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av en latent 

innehållsanalys. Den valdes att användas då den gav en djupgående inblick av resultatet. Att 
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författarna enskilt tagit ut utsagor, skapat koder och kategorier och sedan jämfört och diskuterat 

med varandra, kallas för forskartriangulering och är ett sätt att höja trovärdigheten i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014; Lundman & Hällberg Graneheim, 2012; Polit 

& Beck, 2010). En svaghet i analysen är att de kvantitativa artiklarnas resultat som översatts från 

tabeller till text kan innebära att en tolkning av resultatet kan ha gjorts. En annan svaghet är att 

artiklarnas resultat oavsiktligt kan ha tolkats fel då engelska inte är modersmål för någon av 

författarna. Något som ökar litteraturstudiens trovärdighet är att författarna har synliggjort 

analysprocessen genom exempel (Kristensson, 2014). Författarna för denna litteraturstudies 

erfarenheter av att analysera var initialt att det var enkelt att ta ut utsagor. Ju längre in i 

analyserandet insågs dock att justeringar behövdes. Det var till exempel utsagor som 

exkluderades då de inte svarade an på litteraturstudiens syfte, samt att utsagorna flyttades till 

andra kategorier. Att först arbeta oberoende av varandra och sedan jämföra och diskutera 

upplevdes som en trygghet för författarna. Det blev då uppenbart hur låsta författarna var till sitt 

eget mönster, tillsammans vidgades de dock och arbetet underlättades. Vidare beskriver Forsberg 

och Wengström (2013) att teman ska sammanfatta de kategori som framkommit. Författarna för 

denna litteraturstudie kunde inte identifiera några teman som kunde sammanfatta studiens 

kategorier.  

 

I denna litteraturstudie hade de flesta artiklarna gjort etiska överväganden eller blivit godkända 

av en etisk kommitté, vilket vi anser höjer denna litteraturstudies kvalitet. De flesta 

vetenskapliga artiklarna granskade av en etisk kommitté eller har med etiska överväganden även 

om det inte är redovisat i studien (Forsberg & Wengström, 2013). Vad som kan ses som en 

svaghet är att författarnas förförståelse kan ha påverkat resultatet. En styrka är dock att 

författarna har reflekterat kring sin förförståelse och haft det i åtanke under hela litteraturstudiens 

gång (Forsberg & Wengström, 2013). För att lägga förförståelsen åt sidan diskuterade författarna 

för denna litteraturstudie med varandra. Författarna ställde uppföljande frågor till varandra när de 

beskrev sin förförståelse och ifrågasatte varandra under hela arbetets gång för att minska risken 

att påverka resultatet. För att minska risk för feltolkning användes forskartriangulering, vilket är 

en styrka enligt Polit och Beck (2010) beskriver att detta ökar trovärdigheten. Vidare var 

författarna noggranna med att referera resultaten till tillhörande författare för att inte 
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missförstånd ska uppstå kring vem resultatet tillhör. Författarna har även redovisat alla resultat, 

även om det hade gått emot deras förförståelse. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är detta 

en styrka.  

 

9.2 Resultatdiskussion           

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den närståendes upplevelse av att leva med en 

livspartner som har långvarig smärta. Resultaten delades in i fyra kategorier, varav tre av dessa 

var mer utmärkande. Dessa kategorier var upplevelser av påverkan på det dagliga livet, 

upplevelser av relation samt upplevelser av känslor. För att diskutera överförbarheten ställs och 

diskuteras resultatet mot artiklarna och litteraturen som finns i bakgrunden.  

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005), Dahlberg och Segesten (2010) 

samt Ekebergh (2009) beskriver att sjuksköterskan ska se både patienten och den närstående för 

att kunna ge en så god vård som möjligt. Öquist (2011) betonar också vikten av att se helheten 

istället för delarna. Resultaten visar dock att detta brister då närstående upplevde att de var 

tvungna att försvara livspartnern vid bland annat sjukvårdssammanhang då de inte var betrodda.  

Till skillnad från närstående till livspartner som har diabetes kände de närstående aldrig att de 

behövde argumentera för att bli betrodda (Beverly, Penrod & Wray, 2007). De kände dock i 

likhet med närstående till livspartner med kronisk smärta att de var tvungna att anstränga sig lika 

mycket som livspartnern för att leva med hens sjukdom. Vidare upplevde de närstående ett ökat 

ansvar i hemmet, med familjen och ekonomin. Det visades även att livspartnern blev mer 

beroende av den närstående (De Souza & Frank, 2011). En förändrad värdering av livet hos de 

närstående beskrevs även, där bland annat de små sakerna uppskattades mer och livspartnerns 

behov prioriterades högre än de närståendes. Detta är i likhet med studien av Beverly, Penrod 

och Wray (2007) där en ökad börda i hemmet beskrevs samt att livspartnern blev mer beroende 

av de närstående. Vidare förändrades livspartnerns beteende på grund av den långvariga smärtan 

och försökte undvika situationer som orsakade smärta (Kosek, 2014). Även detta påverkade de 

närstående, genom att de var tvungna att anpassa sig efter livspartnerns nya beteende och blev 

begränsade i sina fritidsaktiviteter. Här kan systemteorin tydligt ses, hur förändring i en del kan 

påverka resten av systemet. Även de logiska nivåerna ses tydligt att de har blivit förändrade. De 
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har gått från samma nivå till att den närstående har fått en högre hierarkisk nivå än livspartnern 

(Öquist, 2011). 

 

Relationer kunde vara svårt för de närstående att hantera på grund av den långvariga smärtan 

(Grieve & Schultewolter, 2014). Relationerna förändrades, både positivt och negativt. Det 

stämde såväl på närstående till livspartner med diabetes som på livspartner med långvarig smärta 

sjukdomen (Beverly, Penrod & Wray, 2007; De Souza och Frank, 2011). Även litteraturstudiens 

resultat visade att närstående till livspartner med långvarig smärta fick en förändrad relation. De 

närstående och livspartnerns sexliv var ett exempel på vad som förändrades i deras relation. Det 

innebar mindre sex på grund av rädsla att skada livspartnern. I studien av De Souza och Frank 

(2011) beskrev livspartnern också ett minskat sexliv, men för dem var det ändå viktigt att 

bibehålla så mycket som möjligt av de intima delarna av en relation trots den ökade smärtan vid 

tillfällena. Dahlberg och Segesten (2010) beskrev att olika individer kan ha olika upplevelser 

kring samma situation. Detta stämmer överens då det var viktigt för livspartnern att bibehålla 

sexlivet, medan det för de närstående var viktigare att inte åsamka livspartnern onödig smärta än 

att ha sex. Resultatet visade att de närstående upplevde att deras relation hade förändrats, och de 

beskrev att det kändes som att de var förälder till livspartnern. Detta kunde vara en bidragande 

faktor till konflikter mellan livspartnern och den närstående. Detta kan förklaras med 

systemteorin. Innan den långvariga smärtan uppstod hade den närstående och livspartnern 

samma hierarkiska nivå, men efteråt förändrades dem. Den närstående fick en högre hierarkisk 

nivå än livspartnern. Inom systemteorin beskrevs att konsekvenser kunde uppstå om de logiska 

hierarkiska nivåerna blandades (Öquist, 2011). 

 

En del av den förändrade relationen innefattar kommunikation parterna emellan. De närstående 

upplever att kommunikation är en viktig del i en relation, detta är dock något som har förändrats 

till det sämre i och med den kroniska smärtan. Det var viktigt för närstående att kommunikation 

med livspartnern upprätthölls för att få en bättre förståelse livspartnern. Öquist (2011) beskrev att 

kommunikation är en central del av systemteorin. Här kan kommunikation ses som en faktor som 

påverkar det system som närstående och livspartner utgör. Den uteblivna kommunikationen gör 

att hela systemet kommer att förändras. Även De Souza och Frank (2011), som beskrev 
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livspartnerns upplevelser av att leva i en relation och samtidigt ha långvarig ryggsmärta, belyste 

området kring kommunikation där livspartnern upplevde att de närstående ”tjatade” om deras 

smärta och därför ville de inte diskutera det. Ibland valde livspartnern att inte diskutera smärtan 

med de närstående för att de inte ville oroa dem i onödan. Resultaten visade att de flesta 

närstående gav stöd till livspartnern på olika sätt. Även livspartnerna reflekterade över detta, då 

vissa upplevde det som ett privilegium medan andra upplevde det som besvärande (De Souza & 

Frank 2011; Kosek, 2014). 

 

Känslor som var vanligt förkommande hos de närstående till livspartner med långvarig smärta 

var ilska, rädsla, medkänsla och frustration. Liknande känslor återfanns även i Beverly, Penrod 

och Wray (2007). Dessa känslor som närstående kunde uppleva berodde ibland på att 

livspartnern förnekade sitt tillstånd. (Hægerstam, 2007) beskriver att förnekande är en vanlig 

reaktion hos livspartnern. Skuldkänsla var en känsla som även beskrevs av studien av De Souza 

och Frank (2011). De kände skuldkänslor när de insåg hur deras långvariga smärta påverkade de 

närstående. Någonting som var gemensamt för både livspartner, närstående till livspartner med 

långvarig smärta och närstående till livspartner med diabetes var att det logiska tänkandet 

mestadels försvann då känslorna blev för starka. Om de hade kunnat tänka mer logiskt kring den 

nya situationen och inte låta känslorna styra hade de förmodligen hanterat det på ett annorlunda 

sätt. Närstående beskrev att när känslorna svalnat efter en tid kunde de lättare hantera situationen 

(Paulson, Norberg & Söderberg, 2003;West et al., 2012). Att hantera den nya situationen 

beskrevs också som svårhanterligt av livspartnern (Kosek, 2014). Här beskrevs ytterligare en 

gång påverkan på systemet vid en förändring i en av delarna (Öquist, 2011).  

 

Något som uppmärksammades i litteraturstudiens resultat, som inte återfanns i annan forskning, 

var att närstående till livspartner med långvarig smärta upplevde högre äktenskaplig 

tillfredsställelse om livspartnern hade en hög grad av smärta. Författarna för denna 

litteraturstudie anser detta anmärkningsvärt och har svårt att se sambandet däremellan. Möjligtvis 

skulle det kunna bero på de förändrade hierarkiska nivåerna, där den närstående fick en högre 

hierarkisk nivå än livspartnern. De närstående kanske blev mer tillfredsställda med den nya 
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högre nivån. Då det inte finns andra studier eller annan litteratur som styrker detta, är detta 

författarna för denna litteraturstudies spekulationer.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att de närstående upplevde fördomar kring långvarig smärta. De 

var därför negativt inställda till att diskutera situationen med utomstående individer. När 

kristendomen skapades sågs smärta som en synd (Redke, 1999). Vi tänker att detta fortfarande 

kan ha en inverkan i samhällets uppfattning kring långvarig smärta, och fördomar kring detta kan 

finnas kvar.  

 

10 SLUTSATS  

I denna litteraturstudie undersöktes närståendes upplevelser av att leva med en livspartner med 

långvarig smärta. Resultaten visade att de påverkades på olika sätt, både negativt och positivt. 

Det som var tydligt i resultatet var att de närstående fick ett ökat ansvar, förändrade relationer 

samt känslan. Detta visar på vikten av att se patient och närstående som en helhet, då en av 

delarna påverkar resten av helheten. Det är därför värdefullt att sjuksköterskor involverar 

närstående i livspartnerns sjukvård för att få en ökad förståelse och kunna ge det stöd som de 

närstående behöver. Det kan även minska de närståendes lidande och samtidigt öka 

välbefinnandet om de involveras i livspartnerns vård. Vidare forskning kring närståendes 

upplevelser av att leva med en livspartner med långvarig smärta anser författarna relevant. Detta 

grundas på de studier som erhölls i denna litteraturstudie, då de flesta hade fler perspektiv och 

enbart en liten del som fokuserade på närståendes upplevelser. Författarna anser att de blivit mer 

erfarna och fått mer kunskap särskilt kring sökprocessen. Hade författarna gjort om arbetet hade 

det förmodligen varit mer effektivt och med färre sökningar.  
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Sökningen gjordes 20150310 - 20150320. 
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Cinahl Ämnesord och fritextsökning  Med 

limiters  

Lästa titlar  Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Valda artiklar Nr i matris 

S1 Fibromyalgia 2 895 0 0 0 0  - 

S2 MH Fibromyalgi OR 

Fibromyalgi AND Experience 
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artiklar 

Valda artiklar Nr i matris 
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S2 Chronic pain 78 561 0 0 0 0 - 
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Sökhistorik på PsycInfo 20150310 - 20150320 

peer-reviewed 

       

PsycInfo 

Ämnesord- och fritextsökning Med 

limiters 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar Nr i matris 

S1 Fibromyalgia 2,082 0 0 0 0 - 

S2 Chronic pain 16 787 0 0 0 0 - 

S3 DE Chronic pain AND spouses 110 110 28 8 4 Nr 6, Nr 9 

S4 DE Fibromyalgia OR Chronic 

pain AND spouses 

151 151 31 12 7 Nr 2, Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 
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S5 DE Fibromyalgia OR Chronic 

pain AND partner 
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kvalitetsbedömning.  

 
Kvalitetsbedömning kvalitativa artiklar 

Syfte med studien 

1. Vad är syftet med studien? 

2. vilken kvalitativ metod har använts?  

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? (Ja/Nej) 

Urval  

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (med inklusionskriterier och exklussionskriterierna är väl beskrivna) 

(Ja/Nej) 

5. Är urvalet relevant? (Ja/Nej) 
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9. Viken urvalsmetod användes?  

- strategiskt urval 

-snöbollsurval 

-teoretiskt urval 



  

 

v 

 

- ej angivet 

10. Är undersöknigne lämplig? (Ja/Nej) 

Datainsamling 

11. Är datainsamlingen tydligt beskriven? (Ja/Nej) 

12. Är metoden för datainsamlingen relevant för studiens syfte?  (Ja/Nej) 

13. Är data systematiskt samlade? (Ja/Nej) 

14. Ange datainsamlingsmetod: 

-ostruktureade intervjuer 

-halvstrukturerade intervjuer 

-fokusgrupper 

-observationer  

-video -/ bandinspelning 

-skrivna texter eller teckningar  

Dataanalys  

15. Är analysen tydligt beskrivit och diskuterade? (Ja/Nej)  

16. Finns det exempel på hur kategorier och teman skapats under analysens gång. (Ja/Nej) 

17 Är resultaten pålitliga? (Ja/Nej) 

18. Är resultaten trovärdiga? Ja/Nej) 

19 vilka var resultaten?  

20. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? (Ja/Nej) 

21. Finns stabilitet och överrensstämmelse? (är fenomenet konsekvent beskrivit) (Ja/Nej) 
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Utvärdering 

22. Kan resultatet återkopplas syftet? (Ja/Nej) 

23. Stöder insamlad data forksarens resultat?(Ja/Nej) 

24 Har resultatet klinisk relevans? (Ja/Nej) 

25. Diskuteras metodoligiska brister och risk för bias? (Ja/Nej)  

26. Finns risk för bias? (Ja/Nej)  

27. Vilka slutsatser drar författaren?  

28. Håller du med om slutsatserna? (Ja/Nej)  

29. Ska artiklen inkluderas? (Ja/Nej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

vii 

 

Bilaga: 5 

Kvalitetsbedömning för kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013) 
Syfte med studien 

1. Syftet med studien? 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? (Ja/nej) 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? (Ja/Nej) 

Undersökningsgruppen 

4. Vilka är inklussionskriterierna? (Ja/Nej) 

5. Vilka är exkussionskriterierna? (Ja/Nej) 

6. Vilken urvalsmetod användes? (randomiserat urval, obundet slumpmässigt urval, kvoturval, klusterurval, konsekutivt urval, urvalet 

ej beskrivet) 

7. Vart genomfördes undersökningen?  

8. Hur många inkluderades i undersökningen? 

9. Är undergruppen representativ?  

Mätmetoder 

10. Vilka mätmetoder användes? 

11. Var reabiliteten beräknad? (Ja/nej) 

12. Var validiteten diskuterad? (Ja/nej) 

Analys 

13. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? (Ja/nej)  

om nej, vilka skillnader fanns?  

14. Hur stort var bortfallet? 
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15. Fanns en bortfallsanalys? (Ja/nej) 

16. Var den statistiska analysen lämplig? (Ja/Nej) 

om nej, varför inte?  

17. Vilka var huvudresultaten? 

18. Erhölls signifikanta skillnader? (Ja/nej) Om ja, vilka variabler? 

19. Vilka slutsatser drar författaren?  

20. Instämmer du? (Ja/Nej) 

Värdering 

21. Kan resultaten generaliseras till annan population? (Ja/nej) 

22. Kan resultat ha klinisk betydlese? (Ja/Nej)  

23. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? (Ja/Nej)  

Motivera varför eller varför inte!  
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Bilaga: 6 Artikelmatris 

Nr Författare, år, 

land 

Tidskrift / titel Syfte Metod Resultat kvalitet 

1. Paulson, M., 

Norberg, A., & 

Söderberg, S.  

(2003) 

Sverige 

Journal Of Clinical 

Nursing: Living in the 

shadow of 

fibromyalgic pain: the 

meaning of female 

partners' experiences. 

Syftet var att belysa 

innebörden av att 

vara en kvinnlig 

partner som lever 

med en man som 

har Fibromyalgi 

smärta. 

 

Metod: Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk. Intervjuer 

med narrativ metod 

användes. 

Urval: 14 kvinnor som 

levde med män som hade 

fibromyalgi. Kvinnorna 

var i ålder 35-54år och att 

de levt med sin 

make/sambo i 6- 26 år.  

 

Familjen blir begränsad då maken har 

smärtor och aktiviteter kan inte vara 

impulsivt.  

Hög 
 

2. Söderberg, S., 

Strand, M., 

Haapala, M., & 

Lundman, B. 

(2003) 

Sverige 

Issues and innovations 

in nursing practice: 

Living with a woman 

with fibromyalgia from 

the perspective of the 

husband 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenheter av att 

leva med en kvinna 

med fibromyalgi 

från makens 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk, 

hermeneutisk. 

Strukturerade intervjuer 

användes.  

Urval: Fem manliga 

1makar till kvinnor med 

fibromyalgi, i norra 

Sverige. Ålder mellan 50-

60 år, gifta mellan 25 och 

40 år. Alla familjer hade 

barn, var anställda, en var 

förtidspensionerad. 

Ökat ansvar och arbetsbörda i hemmet, att 

försvara och stötta frun i sjukvården, lära 

sig se fruarnas behov, djupare relation 

mellan man och fru, förlorat många vänner, 

djupare relation med barnen, avsaknad av 

information och kunskap kring sjukdomen 

från sjukvårdens sida. 

Hög 



  

 

xi 

 

3. Sylvain, H., & 

Talbot, LR. 

(2002) 

Kanada 

Issues and innovations 

in nursing practice: 

Synergy towards 

health: a nursing 

intervention model for 

women living with 

fibromyalgia, and their 

spouses 

Syftet var att 

utveckla en 

konsensusbaserad 

omvårdnadsåtgärds

modell för kvinnor 

med fibromyalgi, 

deras makar och 

sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ, 

metodologisk och 

hermeneutisk. 
Ostrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper, video-/ 

bandinspelning användes. 

Urval: Kvinnor 

diagnosticerade med 

fibromyalgi, deras makar 

och 

kommunsjuksköterskor 

som kom i kontakt med 

detta klientel. Totalt 20 st 

informanter. 

Det är viktigt att tidigt få stöd 

(psykologiskt och i hemmet) och 

utbildning till de som är påverkade av 

fibromyalgi.  

Hög 
 

4. Bigatti, SM., & 

Cronan, TA. 

(2002) 

Kalifornien, 

USA. 

Health Psychol: An 

examination of the 

physical health, health 

care use, and 

psychological well-

being of spouses of 

people with 

fibromyalgia syndrome 

Syftet var att 

undersöka den 

fysiska hälsan, 

användandet av 

sjukvård och 

psykologiskt 

välbefinnande hos 

makar till personer 

med fibromyalgi 

och att jämför dessa 

med makar till en 

frisk 

jämförelsegrupp. 

 

Metod: Kvantitativ. 

Frågeformulär, enkät, en 

skala användes. 

Urval: Randomiserat urval 

(fördelning till kontroll- 

och experimentgrupp). Det 

var 135 män som var 

gifta/stabil relation med 

kvinnor med fibromyalgi, 

och en jämförelsegrupp 

med 153 män som var 

gifta/stabil relation med 

friska kvinnor. 

 

Makar till fibromyalgigruppen angav lägre 

poäng på kraft-aktivitet och högre på 

fatigue-slöhet och förvirring än 

jämförelsegruppen. Makarnas psykologiska 

välbefinnande försämrades om maken var 

yngre, rapporterade mer sjukdomspåverkan 

och hade fruar som rapporterade sämre 

sömnkvalitet och mindre själveffektivitet. 

Makar vars fruar rapporterade färre 

symtom av depression hade mer 

psykologiska svårigheter än de vars fruar 

rapporterade fler symtom. 

Hög 



  

 

xii 

 

5. Steiner, J., 

Bigatti, S., 

Hernandez, A-

M., Lydon-

Lam, J., & 

Johnston, E.  

(2010) 

Kalifornien, 

USA 

Families, Systems, & 

Health: Social Support 

Mediates the Relations 

Between Role Strains 

and Marital 

Satisfaction in 

Husbands of Patients 

With Fibromyalgia 

Syndrome 

Hypotes: Makar till 

kvinnor med 

fibromyalgi 

rapporterar lägre 

tillfredsställelse i 

äkteenskapet än 

makar till friska 

kvinnor. 

Metod: Kvantitativ. 

Frågeformulär användes.  

Urval: 25 år eller äldre, 

var gifta, deras maka hade 

fibromyalgi, deras maka 

inte led av någon kronisk 

eller akut sjukdom. 135 

män som var gifta eller 

hade en stabil relation till 

kvinnor med fibromyalgi. 

153 män i till friska 

kvinnor i en 

jämförelsegrupp. 

 

Makar till fibromyalgipatienter 

rapporterade lägre äktenskaplig 

tillfredsställelse än jämförelsegruppen, 

dock inom den normala räckvidden. Socialt 

stöd var relaterat till äktenskaplig 

tillfredsställelse och rollpåfrästningar. 

 

Hög 

6. West, C., 

Usher, K., 

Foster, K., & 

Stewart, L. 

(2012) 

Australien 

Journal Of Clinical 

Nursing: Chronic pain 

and the family: the 

experience of the 

partners of people 

living with chronic 

pain 

 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

kronisk smärta på 

partnern och 

familjen till 

personen med 

kronisk smärta. 
 

 

Metod: Kvalitativ, 

hermeneutisk. Djupgående 

halvstrukturerade 

intervjuer användes.  

Urval: Partner till en 

person med diagnosen 

kronisk smärta som hade 

pågått i minst 12 månader, 

över 18 år och kunna 

kommunicera på engelska. 

Totalt inkluderades 9 

informanter. 

 
 

Förlust av vänner. Högre ekonomisk 

påfrestning, men lärt sig att uppskatta de 

små sakerna på grund av det. Ökat 

ansvarsområde på hemfronten med t ex 

tvättning och städning. Förakt till patienten 

p.g.a. ökat financiellt tryck. Minskat socialt 

liv. Förändrat förhållande då patienten 

förändrats. Påverkat familjen med 

självanklagelse, ilska och rädsla, inte mot 

personen utan mot smärtan. Bättre på att 

leva i nuet och uppskkatta de bra dagarna. 

Hög 



  

 

xiii 

 

7. Geisser, M., 

Cano, A., & 

Leonard, M.  

(2005). 

Michigan, 

USA. 

 

Journal Of Pain: 

Factors associated with 

marital satisfaction and 

mood among spouses 

of persons with chronic 

back pain 

Syftet var att 

undersöka 

relationen mellan 

patient och 

smärtrelaterade 

faktorer och 

psykosocial 

anpassning hos 

partnern.  

Metod: Kvantitativ. 

Frågeformulär användes.  

Urval: Rekryterades från 

en mellanöstern 

universitet-baserad 

ryggradsklinik. Det var 

patienter med kronisk 

smärta och deras partner. 

Patienterna skulle ha haft 

ryggont i minst tre 

månader. Totalt 110 

personer inkluderades. 

 

Fysisk funktionsnedsättning gav olycka 

samt mindre äktenskaplig tillfredsställelse 

hos partnern. Psykosocial 

funktionsnedsättning gav olycka samt 

mindre äktenskaplig tillfredsställelse hos 

partnern.  

Hög 

8. Tutoglu, 

A.,Boyaci, 

A.,Koca,I.,Cele

ne,E.,Korkmaz

,N., 

(2014) 

Turkiet 

Rheumatol Int.: 

Quality of life, 

depression, and sexual 

dysfunction in spouses 

of female patients with 

fibromyalgia. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av 

livskvaliteten och 

psykologiska 

tillstånd hos 

kvinnliga patienter 

med fibromyalgi 

och deras makar 

med sexuell 

funktion. 

 

Metod: Kvantitativ. 

Enkäter och frågeformulär 

användes.  

Urval: De hade 32 

kvinnliga patienter som 

diagnostiserades med 

fibromyalgi och deras 

makar analyserades. Det 

var 30 gifta par som ingick 

i studien som 

kontrollgruppen. 

 demografiska data för 

fibromyalgipatienter 

registrerades, en visuell 

analog skala användes för 

Depressionspoängen var högre hos partners 

till fibromyalgipatienter jämfört med 

kontrollgruppen. Poängen gällande den 

emotionella och fysiska rollen var lägre 

hos partner till fibromyalgipatienter. Den 

erektila funktionen var lägre hos partners. 

Det fanns ett negativt samband mellan 

erektil funktion, depressionspoäng och att 

vara gift med en fibromyalgipatient och 

positiva samband mellan erektil funktion 

och emotionell roll, social roll, mental 

hälsa, smärtpoäng och generell hälsa.  

Hög 



  

 

xiv 

 

att utvärdera graden av 

smärta 

 

9. Cano, A., 

Miller, L. R., 

& Loree, A. 

(2009) 

Detroit, 

michigan USA.  

The Journal of Pain: 

Spouse beliefs about 

partner chronic pain 

Syftet med studien 

var att utveckla ett 

mått på 

smärtövertygelse 

hos närstående och 

att undersöka deras 

(korrelat) 

föreställningar. 

 

Metod: Kvantitativ. Skalor 

användes.  

Urval: För att vara med i 

studien ska båda partnerna 

vara minst 21 år och vara 

gift eller sambo i minst två 

år. De var även 

inkluderade om den ena 

parten hade psykotisk 

symtom, dödlig sjukdom 

eller var över 6o år. 

Exkluderade var de under 

21 år och om man inte var 

gift eller i sambo i minst 

två år. Totalt inkluderades 

104 gifta par.  

Resultatet av smärtan tydde på att 

familjemedlemmar spelade en betydande 

roll i smärtupplevelsen.  Drabbades en 

familjemedlem av smärta påverkades 

resten av familjen.  

Medel 

10. Neumann, D., 

& Buskila, L. 

(1997) 

Israel 
 

Seminars in Arthritis 

and Rheumatism: 

Quality of life and 

physical functioning of 

relatives of 

fibromyalgia patients 

Syftet var att 

bedöma 

livskvaliteten och 

fysisk funktion hos 

släktingar av 

patienter med 

fibromyalgi. 

 

Metod: Kvantitativ. 

Frågeformulär användes.  

Urval: Totalt 148 personer 

inkluderades, varav 30 

kvinnor med fibromyalgi 

och 118 släktingar. 

Kvinnor med fibromyalgi 

som deltog på en 

reumatologisk klinik på 

Släktingar till fibromyalgikvinnor var 

mindre tillfredsställda än 

jämförelsegruppen, särskilt gällande hälsa, 

arbete, aktiv rekreation, självständighet, 

genomsnittlig livskvalitet och 

tillfredsställelse med livet. Släktingar till 

fibromyalgikvinnor rapporterade lägre 

fysisk funktionsförsämring och bättre 

hälsostatus än indexfallen. De uttryckte 

Medel  



  

 

xv 

 

 universitetssjukhuset i 

Beer-Sheva i Israel. 

Släktingar till en 

fibromyalgipatient; 

mödrar, fädrar, makar, 

systrar, bröder, döttrar och 

söner.  

 
 

 

dock mild till moderat nivå av smärta och 

fatigue och deras hälsostatus var sämre än 

den friska kontrollgruppens. Kvinnliga 

släktingar rapporterade sämre hälsostatus 

än de manliga 

11. Yener, M., 

Askin, A., 

Soyupek, F., 

Akpinar, A., 

Demirdas, A., 

Sonmez, S., & 

Soyupek, S. 

(2015) 

Turkiet. 

Clinical And 

Experimental 

Rheumatology: The 

evaluation of anxiety 

and depression status 

in spouses of sexually 

active reproductive 

women with 

fibromyalgia 

Syftar på att 

utvärdera om 

emotionell status 

påverkas i makar till 

kvinnor som har 

fibromyalgi. De 

skulle även söka om 

det fanns samband 

mellan sexuell 

dysfunktion av 

kvinnor med 

fibromyalgi och 

emotionella status 

hos dras makar 

 

Metod: Kvantitativ. 

Frågeformulär användes.  

Urval: Totalt inkluderades 

60 kvinnor. 30 kvinnor 

som var nydiagnostiserade, 

aldrig behandlats och 

reproduktiva med 

fibromyalgi, samt 30 

åldersmatchade kvinnor 

och deras makar 

inkluderades. 

 

Beck depression inventory-poäng och 

ångestpoäng var högre hos partners till 

kvinnor med fibromyalgi än partners till 

friska kvinnor. Becks depression 

inventory-poängen hos kvinnor med 

fibromyalgi och deras parters var 

korrelerade med varandra. 

 

Medel 

12. Snelling, J. 

(1994) 

Journal Of Advanced 

Nursing: -+The effect 

Syftet med studien 

var att undersöka 

Metod: Kvalitativ, 

hermeneutisk. 

Smärta kan göra smärtpatienten beroende 

av sin partner och detta kan leda till att 
Hög 



  

 

xvi 

 

England of chronic pain on the 

family unit 

effekten av en 

släkting med 

kronisk smärta hade 

för inverkan på sin 

partner eller andra 

familjemedlemmar 

 

Halvstrukturerade 

intervjuer användes.  

Urval: Smärtpatienter som 

haft/har smärta i mer än 6 

månader. Smärtlidande 

patienter var över 18 år 

och under 65 år. 

Patienterna skulle inte ha 

andra sjukdomar. 

Partnerna behövde inte 

vara formellt gifta med 

patienten. Ett vuxet barn 

inkluderades också. Totalt 

inkluderades 37 

informanter. 

 

partnern ser sin partner som en vän istället 

för partner. Reducerat sexliv. Ökat ansvar 

för partnern i hushållet. Partners kan sätta 

smärtpatientens behov framför sina och 

därmed minska chansen till karriär och 

ökad inkomst. Minskad vänkrets. 

13. Kemler, M., & 

Furnée, C. 

(2002) 

 

Journal of Pain and 

Symptom Management: 

The impact of chronic 

pain on life in the 

household. 
 

Syftet var att studera 

vad som händer i en 

familj där en 

ledamot lider av 

kronisk smärta 

 

Metod: Kvantitativ. 

Enkäter användes. 

Urval: Patienter som hade 

smärta som påverkade 

antingen handen eller 

foten, haft en varaktig 

CRPS i sex månader, en 

smärtintensitet på mins 

fem på vas. Totalt 

inkluderades 14 par varav 

sju var patienter och sju 

var makar. 

 

Makar var tvungna att ta mer ansvar för 

hemmet, och mindre tid till egna 

aktiviteter. 
 

Medel 



  

 

xvii 

 

 

14. Martire, L. M., 

Keefe, F. J., 

Schulz, R., 

Stephens, M. 

P., & Mogle, J. 

A. (2013) 

 

Pain: The impact of 

daily arthritis pain on 

spouse sleep 

Syftet med 

föreliggande studie 

var att testa 

hypotesen att ökad 

daglig knäsmärta 

skulle vara 

förknippade med 

sämre sömn för 

maken samma kväll. 

 

Metod: Kvantitativ. 

Djupgående intervjuer 

användes. 

Urval: Fått diagnosen 

knäatros av en läkare, 

upplevt minst måttlig 

smärta. vara minst 50 år, 

gift eller i ett långvarit 

förhålland och delar på 

bostad med partner. Totalt 

inkluderades 138 par. 
 

 

Sömnen påverkades negativt av 

livspartnerns smärta.  
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