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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Långvarig smärta är en subjektivt ihållande smärta som pågår i mer än tre 

månader. Smärtan återkommer i skov där lokalisation, intensitet och 

smärttyp kan skilja sig åt mellan episoderna. Inom långvarig smärta är 

ryggsmärta den vanligast förkommande och är lokaliserad till ländrygg-, 

skulder- eller nacksmärtor. Smärtupplevelsen behöver ses i sin helhet där 

individer använder sig av olika resurser och strategier för att ta sig igenom 

smärtepisoderna. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa individers upplevelser och 

hanterbarhet av att leva med långvarig ryggsmärta 

Metod: Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

PsycINFO som resulterade i tolv kvalitativa artiklar. Artiklarna 

analyserades slutligen enligt Fribergs modell. 

Resultat: Resultatet består av tre huvudteman. Det första temat är Individers 

känslomässiga uppfattning av långvarig ryggsmärta innehållande fyra 

underkategorier bestående av Uppkomst av negativa känslor, Sociala 

aspekter, Upplevelse av sömnsvårigheter och Rädsla. Det andra temat är 

Hur individer tar sig an långvarig ryggsmärta innehållande tre 

underkategorier bestående av Hanteringsstrategier, Läkemedels inverkan 

och Acceptans. Tredje temat är Individers erfarenheter av sjukvården. 

Diskussion: Individer med långvarig ryggsmärta påverkas dagligen av sitt fenomen. För 

att kunna leva med och hantera smärtan behöver de ett gott 

omhändertagande från sjukvården. Den sociala omgivningen spelar en 

avgörande roll i hur de hanterar fenomenet. Bemöts dem inte på ett 

tillfredställande sätt bidrar det till rädsla för att förvärra smärtupplevelsen. 

Nyckelord: kronisk smärta, ryggsmärta, ländryggssmärta, livskvalitet, hantering, 

upplevelser  



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Long-lasting pain is a subjectively persistent pain that lasts for more than 

three months. The pain recurs in relapces where localization, intensity and 

type of pain can differ between the episodes. In long-lasting pain is back 

pain the most common type and mostly localized in lumbar, shoulder or 

neck. The pain experience needs to be seen in its entirety, where 

individuals use different resources and strategies to get through the pain 

episodes. 

Aim: The purpose of this literature review was to illuminate individuals’ 

experiences and manageability of living with long-lasting back pain 

Method: The databases used to search for articles were CINAHL Complete, 

PubMed and PsycINFO, which resulted in twelve qualitative articles. The 

articles were finally analyzed according to Friberg's model for analysis. 

Results: The result consists of three main themes. The first theme is Individuals 

emotional perception of long-lasting back pain containing four sub-

categories. These sub-categories are Emergence of negative emotions, 

Social aspects, Experience of insomnia and Fear. The second theme is 

How individuals approach long-lasting back pain containing three sub-

categories. These sub-categories are Management strategies, Impact of 

medicines and Acceptance. The third theme is Individuals experiences of 

health care. 

Discussion: Individuals with long-lasting back pain are affected daily by their 

phenomenon. In order to live with and manage the pain, they need a good 

assistance from the health care. The social environment plays a crucial 

role in how they handle the phenomenon. If they are not treated 

satisfactorily, it contributes to fear of aggravating the pain experience. 

Keywords: chronic pain, back pain, low back pain, quality of life, coping, experience 



  
 
 

 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING .................................................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................................................. 1 

SMÄRTA .......................................................................................................................................... 1 
LÅNGVARIG SMÄRTA ......................................................................................................................... 2 
SMÄRTUPPLEVELSE .......................................................................................................................... 3 
BEHANDLING.................................................................................................................................... 3 
HANTERBARHET ............................................................................................................................... 4 
NÄRSTÅENDES UPPLEVELSE OCH ROLL ............................................................................................... 4 
SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH ROLL ........................................................................................ 5 
PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................... 6 

SYFTE ............................................................................................................................................................... 7 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ............................................................................................................................ 7 

METOD............................................................................................................................................................. 8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................... 10 

RESULTAT ....................................................................................................................................................... 10 

DISKUSSION ............................................................................................................................................... 16 

METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 16 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 17 
KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................. 22 
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................... 22 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 23 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 24 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 28 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 31 

 

 



  1 (37) 
 

Inledning 
Vi har genom utbildningens gång insett att långvarig ryggsmärta i allmänhet är ett fenomen 

som många människor upplever och lider av. Vi har dessutom egna erfarenheter från 

närstående och vänner som lider av ryggsmärta och som medför att intresset för detta ämnet 

väcktes. Då långvarig ryggsmärta är ett komplext symtom bestämde vi att vi ville fördjupa vår 

kunskap i ryggsmärtans subjektiva upplevelse. Det grundades i vår uppfattning om att 

individers upplevelser av sitt lidande skiljer sig avsevärt från varje enskild person. Skulle vi 

skapa god kunskap om ämnet och utöka vår förståelse för hur individer kan leva och hantera 

sina ryggsmärtor, främjas en god förutsättning för våra framtida patienters hälsa. Möjligheten 

till att kunna förbättra dessa individers livskvalité motiverade oss till att göra denna 

litteraturöversikt.  

 

Bakgrund 
 

Smärta  

Werner (2010) skildrar smärta som ett komplext och individuellt fenomen. Den beskrivs som 

en subjektiv upplevelse med obehagskänslor som innefattar bland annat kroppsliga och 

känslomässiga aspekter. Individers förmåga att kunna uppleva smärta, är en väl fungerande 

skyddsfunktion som skapar ett medvetande om att det har skett en skada som behöver 

omhändertas. Det finns även en annan funktion som smärtan är inblandad i, nämligen att vid 

smärtupplevelsens uppkomst sker det ett inlärningsmoment. Om kroppen uppfattar smärta vid 

en handling, lagras detta som ett negativt upplevt minne, vilket medför att faran känns igen 

nästa gång och kan då undvika återupprepning. På så sätt kan uppkomsten av fler skador 

förhindras. 

International Association for Study of Pain (2011) definierar smärta som ett sensoriskt 

obehag och en emotionell upplevelse kopplad till befintlig eller möjlig vävnadsskada. Smärta 

kan beskrivas i olika termer som exempelvis brännande, molande och stickande. Bergh (2014) 

beskriver i sin tur att smärtor delas in antingen i akut- eller långvarig smärta. Akut är den 

smärta som dels är kortvarig och förmedlar uppkomst av vävnadsskada. Långvarig är däremot 

en smärta som kan bestå över en längre tid och som kan bli permanent. Vidare konstateras att 

smärta ses som ett flerdimensionellt fenomen som medför olika smärttillstånd eller 

smärtupplevelser och delas in i fyra kategorier. Nociceptiv smärta orsakas av en 

vävnadsskada och delas in i somatiska skador och visceral smärta. De somatiska skadorna 
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visar sig i form av skador på huden, skelett eller inflammation. De viscerala smärtornas 

ursprung och upplevelser är svårare att härleda då smärtorna kommer från individens inre 

organ. Denna smärtan strålar ut i olika delar av kroppen vilket gör det svårt att lokalisera 

smärtans ursprung. Neurogen smärta uppkommer när själva nervsystemets funktion har blivit 

störd och det uppstår en permanent nervskada exempelvis vid stroke eller vid amputering av 

extremiteter, då kan smärtan yttra sig i form av fantomsmärtor. Idiopatisk/somatoforma 

smärtsyndrom saknar orsak till uppkomst och individer som lider av denna form förblir för 

det mesta odiagnostiserade. Individens smärta kan kopplas till både fysiska skador och 

psykiska stressfaktorer. Psykogen smärta kan ha sitt ursprung i olika psykiska sjukdomar där 

smärta exempelvis kan grunda sig i en dold depression som utlöser en smärtupplevelse. 

Depressionen och smärtan kan samspela med varandra, förbättras depressionen resulterar det 

mestadels i en lindrad smärtupplevelse. 

 

Långvarig smärta 

Andersson (2010) menar att begreppet långvarig smärta definieras som en ihållande smärta 

som fortskrider i tre till sex månader och som inte kan anknytas till en livshotande sjukdom 

eller vävnadsskada. Uppkomsten till långvarig smärta ses som ett komplext fenomen som 

beror på ett kvarstående stimuli. Skada på nervsystem eller nerver kan ge upphov till 

permanenta impulser som yttrar sig i en smärtupplevelse för individen. Långvarig smärta 

uppträder mestadels i skov där lokalisation, intensitet och smärttyp kan skilja sig åt mellan 

episoderna och som alltid måste ses i sin helhet för att kunna åstadkomma bästa möjliga 

smärtlindring. Den långvariga smärtupplevelsen är subjektiv vilket innebär att sjukvård och 

patienter ställs inför en stor utmaning. Koskinen, Aho och Nyholm (2016) beskriver långvarig 

smärta som ett utmanande, komplext, alltid närvarande och okontrollerbart negativt fenomen. 

Detta kan bidra till personlighetsförändringar som medför att dessa individerna är beroende av 

ett professionellt omhändertagande. 

Andersson (2010) anser dessutom att långvarig smärta betraktas som ett folkhälsoproblem 

som drabbar upp till 50 procent av Sveriges vuxna befolkning i olika former. Av de som lider 

av smärta är de vanligaste rapporterade lokalisationerna kopplade till ländrygg-, skulder- och 

nacksmärtor. Både män och kvinnor uppges lida av smärta i dessa kroppsregioner i lika stor 

utsträckning, däremot anses långvarig smärta generellt vara något högre förekommande hos 

kvinnor än män. Anledningen till detta kopplas bland annat till att kvinnor har lägre 

smärttröskel vid långvarig smärta än män. Det som kan bidra till att kvinnor anses lida mer av 
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sina smärtupplevelser än män är att kvinnor uppges ha en mer öppen syn till att söka hjälp 

inom sjukvården jämfört med män. Det medför att det finns mer rapporterade fall av 

långvariga smärtupplevelser hos kvinnor.  

Vidare beskriver Bergh (2014) långvarig smärta som en långsam men intensiv försämring 

som medför svårigheter för individer att känna smärtlindring. Fenomenet resulterar många 

gånger i ett permanent tillstånd där individer behöver leva med smärtan i resten av sina liv. 

Långvarig smärta uppges kosta samhället cirka 300 miljarder svenska kronor om året. Denna 

kostnad relateras bland annat till vårdrelaterade besök, läkemedel, sjukskrivning och 

rehabilitering. Det skiljs på direkta- och indirekta kostnader där de indirekta kostnaderna 

består av sjukskrivningar och förlust av arbetskraft där utbetalning av sjukpengar kopplas till 

en av samhällets största utgifter. 

 

Smärtupplevelse  

Hægerstam (2008) beskriver smärtupplevelsens ursprung inledningsvis som ett stimuli som i 

sig innebär ett tecken på att individens medvetande har uppfattat och uppmärksammat smärta. 

Sensation och perception är två begrepp som används i ett försök att förklara hur smärtan 

upplevs och uppfattas. Sensation innebär i det här fallet den informationsprocess som 

nervimpulser sänder från smärtområdet till det centrala nervsystemet. Den behöver inte vara 

direkt kopplad till vävnadsskada utan kan även yttra sig utan påvisad fysisk skada. Perception 

grundar sig i individens förväntningar, kunskap och tidigare upplevelser. Sensation och 

perception är kopplade till individens personliga inställning och attityd som utgör viktiga 

faktorer i hur smärtan tolkas och upplevs. Individens personliga inställning, syn på sin 

omvärld och bemötandet från sin externa miljö bidrar till uppkomst av olika känsloyttringar 

som kan vara antingen positiva eller negativa. Smärtupplevelsen kan antingen förstärkas eller 

minska beroende på hur mycket individen väljer att fokusera på och uppmärksamma den. Då 

smärta är ett subjektivt fenomen bidrar detta till att hela upplevelsen blir personlig och svår 

för utomstående att förstå, speciellt i de fall då smärtan inte kan härledas till en synlig 

vävnadsskada.  

 

Behandling 

De vanligaste metoderna för att behandla ryggsmärta är läkemedel, icke-farmakologiska 

behandlingar och teambehandling i olika former. Rehabiliteringsprocessen grundar sig i dessa 

tre områden vars fokus ligger på att individens styrkor och mål ska lyftas fram och ligga till 
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grund för hur processen ska utformas. Läkemedel används främst vid ryggsmärta för att 

reducera smärtintensiteten trots att många läkemedel inte rapporteras ha någon dokumenterad 

effekt på smärtan. Inom detta område är opioder ett vanligt förekommande läkemedel. Men 

vid användning av opioder behöver sjukvården och den berörda individen vara uppmärksam 

på att inte missbruk uppstår. Många vänder sig dessutom till icke-farmakologisk behandling 

som ett komplement till läkemedel. Inom detta område hör bland annat akupunktur, massage, 

fysisk aktivitet och Transkutan elektrisk nervstimulans (TENS). Slutligen innebär 

teambehandlingen att flera instanser inom sjukvården samverkar runt patienten. Teamet kan 

bestå av läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. 

Teamet utarbetar tillsammans med individen en plan på hur hela rehabiliteringsprocessen ska 

gå till och utformas efter personliga behov och önskemål (Andersson, 2010).  

 

Hanterbarhet 

Brattberg (2008) menar att coping är ett uttryck förknippat med förmågan att kunna hantera 

och leva med ovisshet, oro och osäkerhet. Detta begrepp innefattar de ansträngningar och 

förmågor som en individ kan använda sig av för att kunna behärska och tillåta de inre och 

yttre krav som ställs, men även för att ha möjlighet att hantera eventuella konflikter som kan 

skapas mellan de inre och yttre kraven. Hantering av psykologisk stress är även ett fenomen 

som innefattas av copingbegreppet. Coping är en process som innehåller olika resurser, 

strategier och metoder som kan tillämpas för att ta sig igenom kriser och kunna återfå eller 

skapa en balans mellan eventuell sjukdom och hälsa. Processen ökar individens 

motståndskraftiga förmåga att kunna hantera och lösa olika livshändelser som anses 

påfrestande eller stressframkallande. 

 

Närståendes upplevelse och roll 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) menar att om en familjemedlem lider av långvarig 

smärta berör fenomenet hela familjen. Familjestruktur och rutiner förändras vilket ställer 

närstående inför en stor utmaning i att kunna hålla familjen fungerande. Närstående riskerar 

att åsidosätta sig själva framförallt om fenomenet pågår under en längre tid. Detta kan skapa 

frustration, missgynna familjelivet och påverka alla inblandades välbefinnande.  

Ett flertal studier skildrade inblick i upplevelser att vara en familjemedlem till någon som 

lider av långvarig smärta och hur det påverkade familjerelationernas olika dimensioner 

(McCluskey, De Vries, Reneman, Brooks & Brouwer, 2015; Swift, Reed & Hocking, 2013; 
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West, Usher, Foster & Stewart, 2012). En studie beskrev en uttryckt önskan från närstående i 

att vilja vara ett stöd till den som lider av långvarig smärta. De var övertygade om att en 

positiv inställning och tro på en positiv framtid skulle gynna deras relation med varandra. Det 

framkom även att närstående ansåg det vara en fördel om individer som lider av långvarig 

smärta kunde öppna sig och prata om sina smärtor för att känna sig mer delaktiga. Om de 

däremot stängdes ute upplevdes svårigheter i att kunna vara delaktiga och som resulterade i 

känslor av hjälplöshet (McCluskey et al., 2015). Swift et al., (2013) beskrev vikten i att 

inkludera och informera hela familjen inklusive barn för att bidra till att alla i familjen får en 

bättre förståelse för fenomenet. Dessutom upplevdes sammanhållningen inom partnerskapet 

starkare när båda parter var kapabla till att kämpa sig igenom smärtepisoder tillsammans. Det 

bidrar på sikt till att en mer balanserad tillvaro möjliggörs, där båda parter är öppna med vad 

som krävs för att kunna leva ett fortsatt gott liv och hålla relationen levande. 

West et al., (2012) menar att långvarig smärta påverkar alla familjemedlemmar. Där de 

närstående beskrev en känsla av förtvivlan till följd av upplevelser om ett mer krävande 

familjeansvar, genom att behöva arbeta mer för att kompensera ekonomiskt bortfall från den 

sjuke. Viljan att göra det bättre för sin partner fanns men det fungerade inte alltid och 

påverkade förhållandet negativt. Detta beskrev närstående med att de känner sig fångade i 

livssituationen som kunde präglas av hopplöshet och upplevde dessutom en transition i sin 

egen identitet. Närstående upplevde även att de var mer som en vårdare till sin partner än en 

livspartner. Det bidrog till att utveckling av skuldkänslor i att behöva lämna sin partner som 

inte vill eller kunde delta i sociala tillställningar. Närstående uppgav dessutom att rädsla 

yttrade sig vid början av partnerns smärta till följd av de förändringar som uppstod, men som 

efter en tid ersattes med en känsla av acceptans i att livet blivit annorlunda. 

 

Sjuksköterskans upplevelse och roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver i sin värdegrund för omvårdnad olika 

förhållnings- och synsätt som sjuksköterskan behöver beakta för att bedriva god omvårdnad 

som bygger på att främja hälsa och välbefinnande. Hälsobegreppet grundar sig i ett 

helhetsperspektiv vilket innebär att människan ska behandlas som en enhet där kropp och själ 

ses leva i samspel med och beroende av varandra. Utifrån detta synsätt ska sjuksköterskan 

fokusera på att ge patienten stöd i sin process mot att återfå hälsan. Omvårdnaden ska bygga 

på centrala begrepp som innefattar olika områden av respekt och upplevelser. Respekten ska 
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finnas för en människas sårbarhet, värdighet, integritet och rätt till självbestämmande. 

Sjuksköterskan ska även beröra människans upplevelser kring tillit, hopp och mening.  

Rehn (2013) menar att omvårdnad med fokus på att se patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv bygger på att sjuksköterskan ska få en mångsidig inblick i de behov som 

patienten har. Detta perspektiv ska vägleda och hjälpa sjuksköterskan att flytta fokus från 

sjukdom och istället lyfta fram patientens upplevelser och perspektiv på hälsa. Genom att 

vidta en helhetssyn främjas skapandet av en patientnära relation där sjuksköterskan får 

använda sina sinnen och kommunikationsförmågor för att kunna skapa mellanmänskliga 

relationer som främjar hälsa och lindrar patientens lidande.     

Pellico, Gilliam, Lee och Kerns (2014) belyste olika aspekter som sjuksköterskan behövde 

ha i åtanke vid möten med patienter med långvarig smärta. Motiverande- och utbildande 

samtal belystes som en väsentlig och omfattande del för denna patientgrupp. Sjuksköterskan 

ansågs behöva ha kunskap och förståelse för patientens lidande och livssituation för att kunna 

ge god omvårdnad men även förmåga till att individanpassa omvårdnadsåtgärder.  

West et al., (2012) uppgav även att sjuksköterskan behövde ta hänsyn till och involvera de 

anhöriga i patienternas omvårdnad. Sjuksköterskan behövde fokusera på att involvera 

patienternas närstående i behandlingar, samtal och möten för att kunna ge dem hanterbara 

verktyg. Det för att främja förståelse för vad långvarig smärta innebar för den lidande och hur 

de på bästa sätt kunde hjälpa till och finnas som stöd för patienten. 

Studier visar även att sjuksköterskor upplevde att en holistisk syn och förhållningssätt 

gentemot patienter med smärta kunde skydda deras välbefinnande och ge dem tröst. 

Studiernas resultat skildrade inblick i sjuksköterskors negativa upplevelser av att vårda 

smärtpåverkade patienter. Om smärtan inte kunde lindras med hjälp av läkemedel infann sig 

känslor av frustration och oro hos sjuksköterskorna (Pellico et al., 2014; Slatyer, Williams & 

Michael, 2014). Det innebar att sjuksköterskorna fick ägna större fokus på att trösta 

patienterna genom att prata med dem om deras upplevelser för att de skulle kunna hantera 

sina negativa känslor (Slatyer et al., 2014). Tidsbrist och stress var ytterligare faktorer som 

medförde känslor av maktlöshet till att inte kunna närvara hos patienterna och försöka lindra 

deras lidande (Lukewich, Mann, VanDenKerkhof & Tranmer, 2015; Slatyer et al., 2014). 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta definieras som ett individuellt komplext, utmanade och ihållande fenomen 

som pågått i mer än tre månader och drabbar cirka hälften av Sveriges vuxna befolkning. 
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Utöver smärtans subjektiva upplevelser betraktas det även vara ett problem som belastar 

samhället ekonomiskt med upprepade vårdrelaterade besök och sjukskrivningar för individen. 

Inom sjukvården uppger sjuksköterskor möten med smärtpåverkade patienter som 

problematiskt och frustrerande till följd av tidspress och stress. Fenomenets närvaro innebär 

förutom en negativ inverkan på den enskilda individen en omfattande belastning för familj 

och närstående. Författarna ville med denna litteraturöversikt främja insikt och förståelse för 

individers problematik kring långvarig ryggsmärta. 

 

Syfte 

Att belysa individers upplevelser och hanterbarhet av att leva med långvarig ryggsmärta. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Roy (2009) beskriver adaptionsmodellen som ett holistiskt synsätt där hälsan är i en ständigt 

förändrande process. Roy anser att människan ska främja sin förmåga att anpassa sig till olika 

situationer och på så sätt kunna återfå eller bibehålla balans i livet. Dessutom anses 

sjuksköterskan ha en betydande roll i hur individer hanterar och slutligen adapterar, det vill 

säga anpassar sig till sin ständigt förändrade livssituation. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att adaption är viktigt för att en individ ska ha 

möjlighet till anpassning och bearbetning vid förändrade livsmiljöer. Som hjälpmedel kan 

copingstrategier användas för att främja yttre och inre balans i individens liv. Människan 

anses som en del av sin miljö och behöver göra medvetna val för att kunna bibehålla eller 

återfå hopp och tilltro till livet. Modellen går ut på att människan påverkas av tre olika typer 

av stimuli, det fokala, kontextuella och residuala som beskrivs var för sig. Fokala stimuli 

skildrar hur människan påverkas direkt av sin yttre och inre värld. Detta stimuli kan alltid 

finnas närvarande i människans miljö men blir enbart uppmärksammat om det utlöser någon 

form av känsla. Kontextuella stimuli skildrar hur människan påverkas utifrån den miljön som 

hen befinner sig i och samspelar med det fokala stimuli. Dessa utgör gemensamt om en 

upplevelse kan uppfattas som positiv eller negativ. Residuala stimuli skildrar hur gamla 

upplevelser och erfarenheter påverkar människans sätt att leva. Detta stimuli har ingen direkt 

koppling till varken de fokala- eller kontextuella stimuli utan grundar sig i människans 

värderingar, attityder eller tidigare vårdrelaterade positiva eller negativa upplevelser och 

erfarenheter.  
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Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att beskrivna stimuli är ingående komponenter 

i en människas adaptionsnivå som utgör hur, när och varför människor beter sig på ett 

speciellt sätt när de utsätts för vissa situationer eller förändringar i sin miljö. När miljön 

utsätts för förändring påverkas dessa stimuli i olika grad beroende på förändringens 

omfattning och ger i sin tur upphov till antingen ett positivt eller negativt beteende hos 

människan. Människors grad av adaptionsnivå avgör hur väl hen kan hantera och adaptera till 

de olika förändringar som sker i dess miljö. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) anser att sjuksköterskans uppgift ska fokusera på att 

finnas som stöd för individer i samspelet att återfå balans och jämvikt i sina liv för att uppleva 

värdighet, bevara sin integritet och främja livskvalitet. Detta kan sjuksköterskan göra genom 

att identifiera en människas styrkor och svagheter i den situation som hen befinner sig i. 

Utifrån människans hälsoläge kan sjuksköterskan vara ett stöd i processen och stötta individen 

till att bibehålla eller främja sin adaptionsnivå.  

Litteraturöversiktens resultat kommer diskuteras och relateras till de olika stimuli men 

även hur sjuksköterskan kan bidra till adaption kopplad till den upplevda ryggsmärtan och hur 

hen kan hjälpa och stötta individen på bästa möjliga sätt. 

 

Metod 

Friberg (2017) användes som vägledning vid litteraturöversiktens genomförande, som innebar 

ett stegvis strukturerat arbetssätt där befintlig kunskap inom författarnas valda område 

undersöktes. I följande stycken beskriver författarna stegvis hur de vetenskapliga artiklarna 

söktes fram genom databassökningar med fokus på specifika sökord och urvalskriterier, där 

slutligen tolv kvalitativa empiriska artiklar inkluderades i resultatanalysen. 

 

Datainsamling  

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO 

med fokus på sökord kopplade till valt syfte. Innan sökningarna genomfördes tog författarna 

hjälp av en bibliotekarie för att få hjälp att bredda sina sökkunskaper och för att minska 

antalet sökträffar inom det valda området. Författarna använde PubMed som är den största 

databasen inom medicin och omvårdnad. För att genomföra ämnesordssökningar i 

databaserna användes Svensk Mesh för att söka fram relevanta termer och underlätta 

sökningarna. För att bredda sökningarna användes CINAHL Complete som även är en stor 

databas inriktad på omvårdnad. Slutligen användes PsycINFO som är lämplig för sökningar 
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som berör upplevelser som författarna var intresserade av och valde därför denna databas som 

ett komplement till de andra.  

Ämnessökord som användes vid datainsamlingen var chronic pain, back pain, low back 

pain, quality of life, coping, self-efficacy, pain management och qualitative research. Sökord 

som söktes i fritext var experience, experiences, life experience, patient experience, chronic 

low back pain, older adults och qualitative research. Sökningarna bestod av ämnes- och 

fritextord beroende på hur sökstrukturen i de olika databaserna såg ut och en boolesk söklogik 

användes för att kombinera sökorden med AND eller OR. För att begränsa sökningarna 

användes filter för peer reviewed, fulltext och tidsbegränsning på tio år. Peer reviewed valdes 

för att sortera fram artiklar granskade av vetenskapliga tidskrifter och utomstående forskare. 

Inledningsvis valdes fulltextbegränsning för att få fri tillgång till hela artikeln men då 

författarna erhöll otillräckligt antal träffar behövde sökandet utökas med en sekundärsökning 

där en annan artikels referenslista granskades. Här upptäcktes två relevanta artiklar som 

inkluderades i resultatet. Slutligen valdes tidsbegränsningen på tio år för att fånga in aktuell 

forskning inom valt område. Sökningarna genomfördes konsekvent och systematiskt i 

databaserna för att säkerställa att de innehöll relevant material (Östlundh, 2017).  

 

Urval 

Sökningar som gjordes i respektive databas delades upp mellan författarna där den ena 

fokuserade på PubMed och PsycINFO och den andra på CINAHL Complete. Varje enskild 

författare läste antingen abstrakt eller gjorde en mer djupgående granskning av artiklarna 

inom varje sökning. Kriterier för artiklar som inkluderades i urvalet byggde på att de skulle 

vara vetenskapligt- och etiskt granskade, kopplade till syftet och skrivna på engelska. De 

artiklar som inte motsvarade kriterierna exkluderades. Under urvalet upptäcktes att några 

inkluderade artiklar hade samma författargrupp och efter närmare granskning beslutades att 

artiklarna kunde inkluderas i resultatet. Alla sökningar som gjordes sammanställdes i en 

sökmatris där varje sökning redovisades (bilaga 1). Slutligen inkluderades tolv stycken 

kvalitativa artiklar som redovisades i en resultatmatris (bilaga 2) (Friberg, 2017). 

 

Dataanalys 

Innehållet i de inkluderade artiklarna analyserades enskilt där författarna turades om att läsa 

dem flera gånger för att få ett helhetsperspektiv över innehåll och sammanhang. Färgpennor 

användes för att markera nyckelord och relevant innehåll som skulle vara intressant för 

resultatanalysen. Dessutom användes post-it lappar för att sammanfatta artiklarnas innehåll 
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övergripligt och som sattes fast på varje artikels framsida för att underlätta vid tematisering 

och gav varje artikel en helhetsbild. Som ett andra steg för att underlätta analysen numrerades 

varje artikel med siffrorna ett till tolv. Därefter sammanställdes respektive artikels resultat i 

ett gemensamt dokument. Numreringen underlättade vid sammanställningen och gav en 

överblick i hur de olika artiklarnas resultat kunde kombineras. I det tredje steget identifierade 

författarna gemensamt artiklarnas likheter och skillnader i de metodologiska 

tillvägagångssätten, hur de förhöll sig till syftet och skillnaderna i deras analysgång (Friberg, 

2017).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) bygger forskningsetik på etiska reflektioner som görs innan och 

under arbetets gång för att det vetenskapliga arbetet ska genomsyras av en etisk anda och där 

varje artikel behöver vara etisk granskad. Forskarna ska beakta de etiska principerna, 

riktlinjerna och lagarna som finns för att forskningen ska hålla god kvalitet. Dessutom 

behöver forskarna ta hänsyn till individers rättigheter som innefattar att deltagarnas integritet 

inte kränks, säkerställning att de har medverkat av fri vilja och att de förblir anonyma. För att 

inte påverka analysens resultat behöver författarna vara objektiva och inte påverkade av egna 

erfarenheter kopplat till valt forskningsområde för att resultatet ska vara tillförlitligt. Genom 

hela litteraturöversikten är det viktigt att författarna formulerar egna ord och meningar för att 

säkerställa att inga former av plagiat förekommer. Slutligen då alla påträffade vetenskapliga 

artiklar är skrivna på engelska var det nödvändigt att alla texter översattes och granskades på 

ett korrekt sätt för att undvika felaktiga antaganden och tolkningar (Östlundh, 2017). 

 

Resultat 

Resultatet redovisas i tre huvudteman med underkategorier som presenteras var för sig. Det 

första temat är Individers känslomässiga uppfattning av långvarig ryggsmärta innehållande 

fyra underkategorier bestående av Uppkomst av negativa känslor, Sociala aspekter, 

Upplevelse av sömnsvårigheter och Rädsla. Det andra temat är Hur individer tar sig an 

långvarig ryggsmärta innehållande tre underkategorier bestående av Hanteringsstrategier, 

Läkemedels inverkan och Acceptans. Slutligen det tredje temat som är Individers erfarenheter 

av sjukvården. 

 

Individers känslomässiga uppfattning av långvarig ryggsmärta 



  11 (37) 
 

Uppkomst av negativa känslor  
Individer beskrev i ett flertal studier hur de upplevde att smärtan skapade känslor av 

frustration (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2009; Cummings, Van 

Schalkwyk, Grunschel, Snyder & Davidson, 2016; Makris, Melhado, Lee, Hamann, Walke, 

Gill & Fraenkel, 2014; Singh, Newton, O'Sullivan, Soundy & Heneghan, 2018; Snelgrove, 

Edwards & Liossi, 2011; Stensland & Sanders, 2018a). Två studier relaterade frustration till 

deltagarnas upplevda oförmåga i att inte kunna hantera eller kontrollera smärtans olika 

subjektiva symtom (Crowe et al., 2009; Makris et al., 2014). Andra 

studier redovisade att frustrationen istället uppstod när individer hade svårigheter att förstå sig 

på smärtan och hur de skulle förhålla sig till sin rörelseförmåga (Crowe et al., 2009; Singh et 

al., 2018). Frustrationen kopplades även till deltagarnas upplevelser om att förlora förmågan 

att delta i exempelvis fysisk aktivitet men även förlust av värdefulla relationer som familj och 

vänner (Cummings et al., 2016; Stensland & Sanders, 2018a). Här menade Makris et al., 

(2014) att frustration upplevdes då individer kände sig beroende av andra människor och inte 

kunna göra saker på egen hand. Känslan av frustration uppkom dessutom när de försökte 

hantera smärtan genom olika metoder men trots det inte blev smärtfria. Detta styrktes även av 

Snelgrove et al., (2011) som beskrev att känslan utlöstes då individer var inkapabla till att 

vara aktiva till följd av sin smärta. 

Smärtan upplevdes även framkalla känslor av hjälplöshet hos studiedeltagare (Snelgrove et 

al., 2011; Stensland & Sanders, 2018b). Denna känsla kopplade Snelgrove et al., (2011) till 

individers upplevelser om att smärtan blev överväldigande. Stensland och Sanders (2018b) 

däremot kopplade deltagarnas hjälplöshet till att de inte kunde känna sig närvarande i livet. 

En tredje slutsats var att individers förlust av kontroll över smärtan även utlöste hjälp- och 

hopplöshet (Singh et al., 2018; Snelgrove & Liossi, 2009).  

Individer uppgav i ett flertal studier att deras kroppsliga smärta gav upphov till besvikelse 

och en inneboende ilska (Snelgrove & Liossi, 2009; Stensland & Sanders, 2018a). Detta 

förtydligades även av Snelgrove och Liossi (2009) genom att skildra hur deltagarnas ilska 

uppstod då de upplevde att smärtan kändes som en tyngd som drog ner dem. Snelgrove et al., 

(2011) menade att ilskan uppkom när individerna blev mer isolerade då de inte kunde umgås 

med andra på samma sätt som tidigare.  

En känsla av sorg över att ha förlorat sitt gamla jag var något som deltagare i ett flertal 

studier uttryckte och upplevde (Snelgrove & Liossi, 2009; Snelgrove et al., 2011). Sorgen 

berodde på individernas förlust av vänner och aktiviteter till följd av smärtan (Stensland & 

Sanders, 2018a). Andra menade att individernas sorg låg i att deras kroppar svek dem och 
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hade slutat samarbeta (Snelgrove & Liossi, 2009; Snelgrove et al., 2011; Stensland & 

Sanders, 2018a). Sorgen kopplades dessutom till deltagarnas upplevelser av stelhet, fysiska 

svårigheter och orörlighet som i sin tur bidrog till att de kände sig fysiskt äldre än de var 

(Snelgrove & Liossi, 2009; Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a).  

 

Sociala aspekter 

Resultatet visade att familjens roller förändrades och att rollförändringen upplevdes negativt 

för samtliga involverade deltagare (Cummings et al., 2016; Sanders, Nio Ong, Roberts & 

Corbett, 2014; Singh et al., 2018; Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a). 

Individer uttryckte svårigheter i att bibehålla sina gamla roller som att klara av hushållsarbete 

och andra dagliga aktiviteter för att kunna upprätthålla familjelivet (Cummings et al., 2016; 

Sanders et al., 2014; Singh et al., 2018; Stensland & Sanders, 2018a). Andra uppgav även att 

föräldrarollen förändrades då individerna inte hade möjlighet och full kapacitet till att ta hand 

om barnen på ett givande sätt. Det bidrog till att de uppfattade sig själva som en sämre 

förälder (MacKichan, Paterson & Britten, 2012; Snelgrove et al., 2011). En annan studie 

skildrade familjerollen ur ett annat perspektiv där deltagarna upplevde att de inte kunde vara 

en bra mor- eller farförälder till sina barnbarn (Stensland & Sanders, 2018a). Ur en annan 

aspekt upplevde individer att relationen mellan föräldrar och barn hade blivit omkastade, där 

föräldern istället hade blivit beroende av barnens hjälp (Snelgrove & Liossi, 2009). Deltagare 

uttryckte även i ett flertal studier en önskan att få möta andra som led av samma fenomen. Det 

för att få möjlighet att utbyta erfarenheter och upplevelser om deras smärtproblematik men 

även för att få känna förståelse och gemenskap från andra som befann sig i samma situation 

(Cummings et al., 2016; Rodrigues-de-Souza, Palacios-Ceña, Moro-Gutiérrez, Rezende 

Camargo, Salvini & Alburquerque-Sendín, 2016).  

Ett tema som återkom i flera studier var individers behov av att sluta arbeta till följd av sin 

smärta (Cummings et al., 2016; Sanders et al., 2014; Singh et al., 2018; Snelgrove et al., 

2011; Stensland & Sanders, 2018). Deltagarna upplevde sig beroende av sina kollegor för att 

göra ett bra jobb. De ansåg sig dessutom inkapabla till att själva vara en bidragande kollega. 

Ytterligare studier visade även att deltagare besvärades av att tidigare kunnat ha bidragit till 

familjens ekonomi. De gick från att vara en huvudinkomsttagare till att försätta familjen i en 

försämrad ekonomisk situation (Sanders et al., 2014; Snelgrove et al., 2011).  

Slutligen beskrev individer i ett flertal studier hur smärtupplevelsen medförde förlust av 

vänner och bekanta. Det ledde till att de blev inkapabla till att ha ett socialt aktivt liv 

(Cummings et al., 2016; Rodrigues-de-Souza et al., 2016; Singh et al., 2018; Stensland & 
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Sanders, 2018a; Stensland, & Sanders, 2018b; Snelgrove et al., 2011). En studie förtydligade 

detta med att uppge hur deltagarna upplevde att de inte längre kunde vårda sina relationer och 

att vara en fortsatt bra vän (Cummings et al., 2016). Det bidrog att de kände sig isolerade 

genom förlusten av vänner och bekanta (Cummings et al., 2016; Singh et al., 2018; 

Rodrigues-de-Souza et al., 2016; Stensland & Sanders, 2018a).  

 

Upplevelse av sömnsvårigheter 

Ett flertal studier kom fram till att deltagare upplevde sömnsvårigheter då de blev väckta flera 

gånger under natten till följd av sin smärta (Singh et al., 2018; Snelgrove & Liossi, 2009; 

Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018b). Stensland och Sanders (2018b) 

förtydligade detta genom att skildra hur individer behövde ändra sina liggpositioner många 

gånger under natten, men att de även var tvungna att gå upp och röra på sig för att kunna 

dämpa smärtan. Studien visade även att deltagarna hade insomningsproblem på kvällen. Om 

smärtan dessutom hade stört deras sömn under natten bidrog det till svårigheter att kunna 

hantera den kommande dagen. 

 

Rädsla 

Studiedeltagare uttryckte att smärtan utlöste känslor av rädsla genom sin oberäkneliga, osäkra 

och plötsliga uppkomst (Crowe et al., 2009; Cummings et al., 2016; Sanders et al., 2014; 

Stensland & Sanders, 2018b). Känslan infann sig när individer behövde utföra vissa 

aktiviteter som i sin tur antingen utlöste eller förvärrade smärtan (Cummings et al., 2016; 

Sanders et al., 2014; Singh et al., 2018; Stensland & Sanders, 2018b). Deltagarna beskrev att 

de upplevde rädsla då de saknade kunskap kring hur aktiviteter skulle tillämpas på ett givande 

sätt (Stensland & Sanders, 2018b). En annan studie redovisade att deltagarnas rädsla 

kopplades till gångsvårigheter orsakad av smärta som bidrog till ökad fallrisk (Stensland & 

Sanders, 2018a). Andra deltagare uppgav att de kände en rädsla när de tänkte på framtiden då 

de var rädda för att antingen utveckla en depression, ett ännu sämre humör eller riskera att 

svika sin familj (Snelgrove et al., 2011). Rädslan upplevdes även i samband med tankar på 

hur deras fysiska- och psykiska hälsa skulle se ut i framtiden (Sanders et al., 2014; Snelgrove 

et al., 2011). Slutligen beskrevs i ett flertal studier att känslan även var kopplad till förändrade 

familjeförhållanden, relationers rollförändringar och att inte längre vara älskad av sin partner 

till följd av sitt tillstånd (Sanders et al., 2014; Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 

2018a). 
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Hur individer tar sig an långvarig ryggsmärta 

Hanteringsstrategier 

För att hantera sina smärtor skildrade deltagarna hur de valde att hantera olika aktiviteter 

(Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & Panckhurst, 2010; MacKichan et al., 2012; Singh et al., 

2018). Om en utbildad fysioterapeut tagit fram ett individanpassat rehabiliteringsprogram 

bidrog det till en positiv inställning och en mer frekvent aktivitet hos individerna (Crowe et 

al., 2010). Andra valde istället att ägna sig åt stretching, yoga eller fotboll (Singh et al., 2018). 

Ytterligare studiedeltagare upplevde att arbeta med en förbättring av sin hållning var en 

meningsfull aktivitet för att minska sin smärtupplevelse (Snelgrove & Liossi, 2009). Ett flertal 

studier kom istället fram till att värme hade en förbättrande inverkan på individernas 

smärtupplevelse (Crowe et al., 2010; MacKichan et al., 2012; Snelgrove & Liossi, 2009). 

Crowe et al., (2010) beskrev att deltagarna tog en varm dusch, bad eller använde sig av en 

elektrisk värmekudde för att försöka lindra sin smärta. MacKichan et al., (2012) visade också 

att individer upplevde att en kudde fylld med varmvatten kunde användas som ett 

komplement till smärtlindrande läkemedel. 

Deltagare påpekade i ett flertal studier vikten av att hitta sin egen strategi, planera sitt 

tempo och att anpassa aktiviteter efter sin förmåga för att kunna slutföra uppgifter (Crowe et 

al., 2010; Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a). Pacing ansågs som ett 

hjälpmedel som innebar att de medvetet la in pauser i sina aktiviteter för att kunna hantera 

smärtan bättre (Snelgrove et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a). MacKichan et al., (2018) 

kom slutligen fram till att smärtan konsumerade mycket tid från deltagarnas liv och att de som 

var pensionärer hade mer tid till att kunna anpassa livet kring sitt eget tempo än de som inte 

var pensionerade.  

 

Läkemedels inverkan  

Användning av läkemedel bland deltagarna redovisades med missnöjdhet, motvillighet och 

med en kluven tilltro till dess effekt och inverkan på smärtan (Cummings et al., 2016; Crowe 

et al., 2010; Snelgrove & Liossi, 2009; Snelgrove et al., 2011). Individer upplevde trots detta 

att ett frekvent beroende av läkemedel fanns för att försöka kontrollera smärtintensiteten 

(Cummings et al., 2016; Crowe et al., 2010; Singh et al., 2018; Snelgrove et al., 2011). Två 

studier kom dessutom fram till att deltagarna upplevde att läkemedel hade en begränsad 

inverkan de dagar som betraktades som smärtmässigt outhärdliga (Snelgrove & Liossi, 2009; 

Snelgrove et al., 2011). 
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Acceptans 

Studiedeltagare uttryckte i ett flertal studier vikten av att försöka acceptera smärtan och sitt 

tillstånd (Crowe et al., 2009; Makris et al., 2014; Sanders et al., 2014). De individer som 

hanterade sin smärta bäst var de som fann sig i att utstå den samt fortsatte att leva i samspel 

med den (Crowe et al., 2010). En annan studie visade att individerna ansåg att acceptans var 

en nödvändighet för att kunna uppnå en bättre livskvalité (Sanders et al., 2014). Deltagare 

uttryckte även en önskan och en vilja i att kunna förstå sin smärta bättre för att ha möjlighet 

till att utveckla acceptans (Sanders et al., 2014; Snelgrove et al., 2011).  

Ett flertal studier belyste deltagarnas medvetenhet om att eget ansvar ansågs som en 

nödvändighet för att kunna hantera smärtan (Crowe et al., 2009; Crowe et al., 2010; 

MacKichan et al., 2012; Makris et al., 2014; Singh et al., 2018; Snelgrove & Liossi, 2009; 

Snelgrove et al., 2011). Detta styrktes av deltagare som skildrade påstående med att de fått 

insikt i att lyssna till sina kroppsliga tecken och vara uppmärksamma på vilka rörelser som 

bidrog till smärtuppkomst (Crowe et al., 2009). Även beteendeförändringar var nödvändiga 

för att deltagarna skulle kunna anpassa livet till sin smärta. Studiedeltagarna hade insett att 

vissa rörelser inte var fördelaktiga och kunde istället utlösa smärta. Rörelser som var kopplade 

till smärtuppkomst kunde relateras till om de stod upp för länge, gick för långa sträckor men 

även om de utförde tunga eller felaktiga lyft (Makris et al., 2014; Singh et al., 2018; 

Snelgrove et al., 2011). Det framkom slutligen i två studier att individernas insikt i att försöka 

stå ut med och acceptera sin smärta hjälpte att kunna förflytta fokus och därmed avleda 

smärtan (Makris et al., 2014; Singh et al., 2018). 

 

Individers erfarenheter av sjukvården 

Individer uttryckte att om en diagnos saknades för anledning till smärtan medförde det att de 

upplevde sig missförstådda och osäkra (MacKichan et al., 2012; Rodrigues-de-Souza et al., 

2016; Sanders et al., 2014; Singh et al., 2018). De uppgav en önskan om att erhålla fler 

utredningar, undersökningar och kontroller för att kunna bli diagnostiserade (Sanders et al., 

2014; Singh et al., 2018). Osäkerheten bidrog till att individerna var försiktiga med att utföra 

vissa egenvårdsövningar i rädsla för att förvärra smärtan (MacKichan et al., 2012). Det 

upplevdes även en osäkerhet kring smärtans uppkomst och att det var något som lämnade dem 

med en misstro till att läkarna hade missat något i smärtutredningen (Sanders et al., 2014). 

Ytterligare en studie belyste hur individer kände en hjälplöshet om läkaren inte guidade dem 

på ett meningsfullt sätt. Det bidrog till att de lämnades med en osäkerhet kring hur de skulle 
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förhålla sig till sina smärtupplevelser (Singh et al., 2018). Två studier visade även att 

individer utvecklade en misstro till vården. Denna misstro grundade sig i deras upplevelser av 

att inte bli tagna på allvar, svagt stöd och bristande medkänsla från vården (Singh et al., 2018; 

Snelgrove & Liossi, 2009). Deltagarnas redovisade även en önskan om att vårdpersonal 

behövde visa empati, förmåga att lyssna, ta sig tid och visa en god kommunikationsförmåga i 

sina möten med smärtpåverkade patienter (Singh et al., 2018). 

 

Diskussion 

I följande delar diskuteras metod och resultat, som diskuteras utifrån utvalda fynd som knyts 

an till Roys adaptionsmodell. 

 

Metoddiskussion 

Vi ansåg inledningsvis att valet med att dela upp databaserna sinsemellan var effektivt och 

tidsbesparande. Då vi sökte konsekvent med samma sökord ansågs det inte nödvändigt att 

båda skulle genomföra liknande sökningar i respektive databas på varsitt håll. Vi konstaterade 

även att användning av trunkering hade gett oss en djupare bredd på vissa sökord, men 

vetskapen om denna funktion uppkom för sent i processen.  

Efter en tids sökning i de olika databaserna insåg vi att det inte enbart gick att använda 

ämnesord i sökningarna då vi inte erhöll tillräckligt många träffar. Det bidrog till att några 

termer fick sökas som fritext. Ett specifikt sökord som exempelvis alltid söktes som fritext var 

experience, då denna term är relaterad till upplevelser, något som databaserna inte erbjöd som 

ett ämnesord. Det visade sig att även om vi ville förhålla oss konsekvent med sökbegränsning 

för fulltext förhöll det sig svårt då Ersta Sköndal Bräcke Högskola hade begränsad tillgång till 

tidskrifter. Denna begränsade tillgång bidrog till att vi behövde betala för artiklar. Vi 

beslutade att använda oss av tre betal artiklar, där en av dem kunde sökas fram via Google. 

Några kvantitativa artiklar påträffades vid urvalet men exkluderades då deras syften inte var 

relevant för vårt valda syfte, att belysa upplevelser, eller var vinklade.  

Valet att bearbeta artiklarna i analysen med hjälp av olika färgpennor och post-it lappar 

ansågs vara till stor fördel och bidrog till struktur och överskådlighet. Det djupgående 

förarbetet ansågs nödvändigt och underlättade kategoriseringen av de tolv kvalitativa 

resultatartiklarna som bidrog till uppkomst av huvud- och underteman. Vid genomgång 

upptäcktes att några artiklar hade samma artikelförfattare. Det behövde hållas i åtanke vid 

analysen då användandet av samma författargrupp eventuellt kunde medföra att resultaten i de 



  17 (37) 
 

enskilda artiklarna riskerade att vara snarlika. Men det visade sig vara positivt då 

artikelförfattarna valde att fördjupa sig ännu mer i fenomenet under en längre tidsperiod. Efter 

noga övervägande beslutades att resultaten i respektive artikel var relevanta och användbara 

för vårt resultat. Vi konstaterade även att Friberg (2017) varit behjälplig som vägledning och 

struktur vid genomförandet av denna litteraturöversikt. Slutligen ansåg vi att 

arbetsfördelningen sinsemellan fungerat på ett bra sätt då båda kunde diskutera och reflektera 

tankar och åsikter med varandra. Detta bidrog till ett genomgående gott samarbete under 

arbetets gång. 

 

Resultatdiskussion 

Individers känslomässiga uppfattning av långvarig ryggsmärta 

Inledningsvis framkom en aspekt på resultatet i det första huvudtemat som vi fann intressant 

och värd att fördjupa sig i. Det var hur individer upplevde rädsla knuten till rörelser, då det 

hindrade dem att utföra eller delta i aktiviteter. Då rädslan främst var kopplad till att förvärra 

eller utlösa smärta vid aktivitet, bidrog detta till svårigheter för dem i det vardagliga livet. 

Hægerstam (2008) menar att rädsla kan kopplas som en del av hela smärtupplevelsen där 

känslan kan vara en effekt av individens perception och anknyts till tidigare upplevelser och 

situationer som utlöst smärta. Om de tidigare upplevelserna eller erfarenheterna från 

aktiviteter utlöst rädsla är detta något som individerna lagrar i sin perception och som utlöses 

på nytt vid kontakt med samma aktivitet eller situation.  

Detta styrkte Stenberg, Fjellman-Wiklund och Ahlgren (2013) i sin studie där tolv 

deltagare med nack- och ryggsmärtor intervjuades innan och tre månader efter avslutad 

fysioterapi. De uppgav att de upplevde rädsla kopplad till aktiviteter och beskrev i enlighet 

med vårt resultat att det hindrade och gjorde dem inaktiva. På grund av okunskap var de rädda 

för att utföra aktiviteter som kunde leda till att smärtan blev värre. Deltagarna beskrev även 

att vårdpersonal gav dubbla budskap om hur de borde eller skulle utföra olika rörelser. De 

kunde även få olika information vid varje möte som gjorde dem osäkra och bidrog till förlust 

av tillit till sjukvården. Denna osäkerhet framkallade rädslor för att utföra egenvård. Vi tolkar 

detta som att individer med långvarig ryggsmärta är i behov av mer stöd och 

sammanhängande information från sjukvården för att kunna leva med smärtan. Vi anser att 

det är någonting som sjukvården behöver beakta och förbättra. Bergbom (2013) menar att vår 

uppgift som sjuksköterska bygger på att förhålla sig professionellt med fokus på en 

personcentrerad vård. Då varje individ är beroende av individuellt stöd i sin hälsoprocess 
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medför det att sjuksköterskan behöver egenskaper som ska bygga på ett respektfullt 

bemötande, tålamod, förståelse, empati och ett ansvarstagande.  

Roy (2009) beskriver att de fokala- och kontextuella stimuli kan kopplas till hur deltagarna 

upplever rädslan i samband med utförandet av aktiviteter som antingen utlöser eller förvärrar 

smärtan. Roy menar att de fokala- och kontextuella stimuli ständigt är närvarande i individens 

miljö men uppmärksammas enbart om de utlöser känslor. Dessa stimuli bidrar till att 

individen blir mer medveten om smärtan och kopplar rädslan till de olika samband som den 

utlöses i. Slutligen samspelar det residuala stimuli, alltså tidigare positiva eller negativa 

upplevelser, då deltagarna även kunde haft tidigare negativa upplevelser i samband med 

aktiviteter som utlöst rädsla.  

Sociala aspekter var även en underkategori inom detta huvudtema som vi fann intressant. 

Denna kategori resulterade i betydelsefulla perspektiv på hur smärtan hade en negativ 

inverkan inom olika livsdimensioner. Detta beskriver även Benzein et al., (2014) som menar 

att individernas långvariga smärta medför omfattande och negativa förändringar inom 

familjerutiner och struktur som i sin tur skapar frustration och påverkar alla inblandades 

välbefinnande. 

Resultatet skildrade negativa aspekter på rollförändringar som exempelvis med att 

föräldrar blev beroende av hjälp från sina barn, att individer hade svårigheter att upprätthålla 

sysslor kopplade till familjelivet eller att de inte längre kunde bidra ekonomiskt. Detta styrkte 

Ashby, Richards och James (2010) i en studie som undersökte rädslans effekt vid aktivitet på 

elva deltagare med långvarig ländryggsmärta som även upplevde frustration av att förlora sina 

roller. Det bidrog dessutom till förlust av vänner eller att inte kunna delta i vissa sociala 

sammanhang och som ledde till ofrivillig isolation.  

Vi anser att om individers identitet förändras då smärtan upplevs som överväldigande 

betraktas detta som ett nederlag, då vårt samhälle utgår från att alla ska arbeta, vilket anses 

meningsfullt. Detta beskriver även Coole, Drummond, Watson och Radford (2010) i sin 

studie av 25 deltagare som upplevde rädsla för att inte kunna arbeta på grund av sin 

ländryggsmärta, som intervjuades innan påbörjad rehabilitering Där deltagarnas osäkerhet 

kring smärtans uppkomst bidrog till en oro för sin framtida arbetssituation. Det ledde slutligen 

till att de antingen fick avsluta sin anställning, behövde göra ett karriärbyte eller ge upp sina 

karriärdrömmar. Studiedeltagarna upplevde då sina liv som meningslösa och att de var en 

börda för familjen.  

Roy (2009) beskriver också att sjuksköterskan behöver fokusera på att finnas som stöd för 

individer som lider av ryggsmärta. Där sjuksköterskan i gemenskap med individen behöver 
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identifiera och analysera dess styrkor och svagheter utifrån de roll- och sociala förändringar 

som upplevs. Härifrån kan de tillsammans göra upp en plan för hur processen mot främjat 

hälsotillstånd ska gå till utifrån individens personliga behov och kan bidra till en förbättrad 

adaptionsnivå. 

 

Hur individer tar sig an långvarig ryggsmärta 

Inom detta huvudtema ansåg vi att acceptans behövde diskuteras då långvarig ryggsmärta var 

ett fenomen som orsakade stort lidande för individerna. Smärtupplevelsen beskrevs dessutom 

som påfrestande och något som besvärade individerna under en lång tidsperiod eller hela livet 

(Bergh, 2014). Därför anser vi att det är viktigt att individer hittar en egen strategi i att kunna 

stå ut med smärtan, för att i framtiden kunna uppleva ett värdefullt liv. I resultatet framkom 

att individer många gånger hade svårighet i att acceptera smärtan. Det konstaterades dessutom 

att om de var kapabla till att acceptera smärtan och lyckades leva i samspel med den, 

möjliggjorde det en främjad livskvalité. Enligt Roy (2009) är adaption viktigt för att kunna 

leva ett gott liv, trots upplevd smärta. Där adaptation innebär en strävan att uppnå en yttre och 

inre balans i livet. Detta uppnås om individer gör medvetna val i samband med sitt upplevda 

fenomen. Busch (2006) styrkte detta i en studie av 22 deltagare med långvarig ländryggsmärta 

beskrev att om de accepterade sin smärta och försökte leva med den istället för att motarbeta 

den, så upplevdes smärtan inte lika påfrestande. Studiedeltagarna förklarade att de kunde 

hantera livet bättre om de accepterade sitt tillstånd. De påpekade även att om de inte lyckades 

med sin acceptans kunde det bidra till att de hamnade i en psykologisk kris. Vi anser att 

sjuksköterskans roll är betydelsefull och kan vara en avsevärd tillgång för smärtpåverkade 

individer för att kunna acceptera sitt tillstånd. Sjuksköterskan behöver vara ett genomgående 

stöd för patienten och vara uppmärksam på upplevelser och känslor. Tillit bygger på ett stöd 

och är något som patienter med ryggsmärta är i behov av för att uppnå sin acceptans. Roy 

(2009) anser att om sjuksköterskan tar hänsyn till individers livsprocesser främjas adaptiva 

responser och dess adaptionsnivå. Sjuksköterskan behöver vara en god lyssnare för att kunna 

samla in all värdefull information om individen. Uppnår sjuksköterskan förståelse i hur 

individen tänker och lever så kan hen upptäcka patientens resurser. Detta bidrar till att de 

tillsammans kan undersöka fenomenet ur ett djupare perspektiv och på sikt åstadkomma en 

acceptans till smärtan. 

Hanteringsstrategier var en kategori i resultatet som vi även uppmärksammade och ville 

lyfta. Inom kategorin användes olika strategier för att hantera ryggsmärtan. Det kunde vara 

allt från fysiska aktiviteter, tillföra värme till att göra pauser under dagen eller hitta sin egen 
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takt när det gällde olika rörelser. Brattberg (2008) beskriver att långvarig smärta bidrar till att 

individer ofta hamnar i en kris, då de upplever att de ställs inför många inre och yttre krav 

som beskrivs påfrestande och stressframkallande.  

Vi har utifrån resultatet insett att det är en fördel om individen har förmåga att sätta sig in i 

sin smärtupplevelse och på så sätt kunna hitta sin individuella strategi. Vid reflektion över 

vilka strategier som fanns inom detta fenomen, uppmärksammades att individerna lätt 

fastnade i tankar om att de inte ville skada kroppen eller anpassade tempot vid utförandet av 

rörelser. Detta anser vi att sjukvården behöver beakta i mötet med smärtpåverkade patienter. 

Däremot finns det en annan aspekt som sjukvården åsidosätter men behöver utnyttjas, som att 

tillämpa en mental närvaro för att kunna komma i kontakt med sig själv. Här menar vi att 

individer som lider av långvarig ryggsmärta kan behöva lära sig olika avslappningstekniker 

exempelvis genom att andas på ett optimalt sätt. Persson (2010) beskriver att andning och 

kroppslig muskulatur står i samspel med varandra, där en god andning hjälper individen till 

avslappning av kroppslig muskulatur för att förbättra smärtupplevelsen och välbefinnandet. 

Detta visades i en studie som belyste vikten av mental närvaro i samband med långvarig 

smärta och där andningsövningar i olika former ansågs vara ett positivt komplement till en 

bredare smärtbehandling. Studiedeltagarna beskrev att om de använde sig av en djupare 

medvetenhet hade det en positiv inverkan på deras ryggsmärta (Bunzli, McEvoy, Dankaerts 

O’Sullivan & O’Sullivan, 2016). Vi anser att en viktig del av sjuksköterskans uppgift är att 

tillsammans med patienten kartlägga sin individuella smärtupplevelse och stötta de i att hitta 

egna strategier för att kunna hantera smärtan. Sjuksköterskan behöver alltid ha i åtanke att 

individerna är specialister på sig själva och innehar en god förförståelse om vad som har en 

positiv eller negativ inverkan på smärtupplevelsen. De behöver också ha en god förståelse om 

vad som kan förvärra eller utlösa smärtan. Vi anser att detta är en utmaning för sjuksköterskan 

då alla individer är olika och enligt oss är därför i behov av en personcentrerad vård. 

Roy (2009) styrkte detta med att individers känslor i vad som är positivt eller negativt för 

dem bygger på deras tidigare erfarenheter. Där det residuala stimuli kopplas till individens 

tidigare upplevelser och erfarenheter av smärtan. Vi som sjuksköterskor kan göra stor skillnad 

i hur individer anknyter tidigare upplevelser till sin smärta. Sjuksköterskor behöver dessutom 

beakta patienters fokala- och kontextuella stimuli kopplad till sin attityd och bemötande 

gentemot lidande individer, då den kan vara avgörande i hur de påverkas positivt eller 

negativt. 

 

Individers erfarenheter av sjukvården 
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Slutligen en för oss ansedd viktig och intressant del som uppkom i resultatet var hur individer 

kände att vården inte tog deras tillstånd på allvar som bidrog till en utvecklad misstro. Detta 

resultat anser vi behöver belysas. Sjuksköterskan har som grundläggande uppgift att hjälpa 

och stötta individer som lider och dessutom främja deras hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Resultatet visade på vikten av en djupare förståelse för att långvarig ryggsmärta är 

komplext och svårt att hantera för både individerna själva och för sjukvården. Vi anser att det 

måste finnas fler metoder för att hjälpa eller kunna vara ett behjälpligt stöd i deras 

hanteringsprocess avseende smärtan. Bergbom (2013) menar att ibland kan en liten sak, som 

att ta sig längre tid ge möjlighet att främja tilltro och bidra till att individen kan lämna sina 

möten med sjukvårdspersonal med en känsla av att ha blivit sedd och hörd.  

Vi anser att detta är en stor och viktig del där lidande människor behöver få möjlighet att 

ventilera sina känslor och upplevelser. I resultatet uppkom även en önskan om att 

vårdpersonal behövde ta sig mer tid för kommunikation. Det styrkte dessutom Budge, Carryer 

och Boddy (2012) i sin studie av 20 deltagare med långvarig smärta som upplevde att deras 

läkare inte brydde sig, inte lyssnade eller visste vad hen skulle göra för att kunna hjälpa dem. 

Detta innebar att deltagarna kände att de behövde kämpa för att få hjälp med sina smärtor. Det 

upplevdes både energikrävande och medförde att de förlorade tilltro till sjukvården. 

Lönnstedt, Häckter Ståhl och Rydholm Hedman (2011) uppgav i sin studie hur elva deltagare 

med kronisk nervsmärta uttryckte en önskan av att inte bli ifrågasatta om sina 

smärtupplevelser från sjukvårdspersonalen för att kunna känna tilltro till dem. De påpekade 

dessutom vikten av att bli bemötta med empati och att få träffa samma personal varje gång för 

att få kontinuitet och i sin tur kunna främja förståelse för och mening med smärtan.  

Vi uppmärksammade att det förgående styrker vårt resultat där individer beskrev vikten av 

att vårdpersonal behöver visa empati och förståelse vid möte med smärtpåverkade patienter. 

Det är något vi anser viktigt för att patienter ska kunna få möjlighet att utveckla en tilltro till 

sjukvården och sjukvårdspersonal. Vi har även en förståelse för deras önskan om att få träffa 

samma personal vid varje möte men inser att detta är svårt då sjukvårdspersonal är människor 

som möjligtvis inte alltid kommer arbeta inom samma område. Det anser vi är något som gör 

sjukvården sårbar då det på ett sätt hade varit det allra bästa för patienternas uppföljning och 

process mot att återfå hälsa. 

Enligt adaptionsmodellen kan residuala stimuli ligga till grund för människors tilltro och 

misstro till sjukvården. Men även fokala- och kontextuella stimuli då sjukhusmiljöer kan 

bidra till att utlösa eller förvärra smärtan. Kontextuella kan även vara kopplade till bemötande 

och attityder från sjukvårdspersonal något som många deltagare upplevde som en viktig del i 
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sin smärtproblematik. Sjuksköterskan har som grundläggande uppgift inom modellen att 

stötta patienten i sitt samspel med miljön och situationer. Hen har i det här fallet en stor 

uppgift i att finnas där för sina smärtpatienter och främja deras tilltro till sjukvården. Det är 

dessutom viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar patientens process och vid varje möte 

följer upp styrkor och svagheter för att ha kontinuitet i hur processen mot främjad hälsa 

upplevs och fortskrider (Roy, 2009). 

 

Kliniska implikationer  

Med denna litteraturöversikt vill författarna att individers smärtupplevelser ska få ett större 

fokus inom sjukvården, framförallt då detta är ett fenomen som många gånger blir långvarigt. 

Sjukvården behöver därför vara särskilt uppmärksam på att individerna får ett bra bemötande, 

upplevelser och stöd, för att kunna främja någon form av hälsa och att de ska återfå 

livskvalité. En viktig aspekt som sjuksköterskor behöver beakta är att öka sin kunskap inom 

detta område för att kunna ge god omvårdnad. En annan aspekt som resultatet visar är att 

smärtpatienter är beroende av tid och empati från sjukvårdspersonal. Detta är av vikt då 

långvarig smärta är en komplex subjektiv upplevelse som måste tas på stort allvar. Individers 

upplevelser måste respekteras för att de ska känna att vården tar dem på allvar. Då 

tidsaspekten är en bristande faktor inom dagens sjukvård riskerar dessa patienter att 

åsidosättas och inte få den vård som de är i behov av, något som dagens sjukvård behöver 

fundera på.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet visade att individer som lider av långvarig ryggsmärta uttryckte en besvikelse över 

att deras familj och vänner inte visade förståelse för deras påfrestande smärtsituation. Det 

uppkom att de inte kände sig tagna på allvar och att upplevelser om att vara en börda för 

familjen hade en avsevärd negativ inverkan på välbefinnandet. Författarna anser att resultatet 

från litteraturöversikten visar att det behövs en djupare forskning inom samspelet mellan 

smärtpåverkade individer och deras närstående. Det för att få en djupare inblick i alla 

inblandades perspektiv men även för att utöka förståelse, kunskap och hur närstående kan 

vara ett mer givande stöd för individerna.  
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Slutsats  

Långvarig smärta är ett vanligt problem som cirka 50 procent av Sveriges vuxna befolkning 

lider av och som riskerar att utvecklas till ett permanent tillstånd. Där syftet med denna 

litteraturöversikt var att skildra inblick i individers upplevelser av att leva med långvarig 

ryggsmärta men även hur de går tillväga för att hantera den. Resultatet beskrev bland annat 

hur smärtan bidrog till upplevda negativa känslor och situationer, hur den påverkade deras 

sociala liv, hur de vidtog olika hanteringsstrategier i kampen mot smärtan och slutligen hur 

deras inställning till sjukvården såg ut. Där den viktigaste aspekten ligger i hur de upplevde 

sig genomgående missförstådda och oroliga men även hur de beskrev sjukvården som ett 

bristande stöd och utan medkänsla för deras fenomen. Detta kan tolkas som att vården står 

inför en stor utmaning i sina möten med smärtpåverkade patienter.  
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Journal of Nursing 
Studies 
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behöver anpassa livet genom att 
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individer blir mer nervösa och 
osäkra på sig själv. 

Elisabeth C 
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Schalkwyk, 
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Mark K 
Snyder och 
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Davidson 

Self-efficacy and 
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dependence in Chronic 
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2016 
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Tidskrift 
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Att kunna få en bättre 
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ryggsmärtan. Hur den 
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dagliga liv och deras 
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Metod 
Kvalitativ metod  
 
Urval  
20 individer fyra män och 
16 kvinnor  
 
Datainsamling 
Halvstrukturerade 
intervjuer  
 
Analys 
Induktiv tematisk analys 

Långvarig ryggsmärta påverkar 
individerna dagligen. Många 
har en stor rädsla för att röra sig 
fel och bidra till att smärtan 
förvärras. De uttryckte sorg i att 
inte kunde arbeta, förlust av 
vänner, inte kunde vara en bra 
förälder och sköta hushållet. 
Livet är en ständig kamp och 
individer är i konstant behov av 
andras hjälp. De uttrycker att de 
känner sig deprimerade, 
kraftlösa och isolerade. Vissa 
uttrycker en önskan att det 
skulle vara hjälpsamt att träffa 
andra som är i samma situation 
då de kan finna förståelse och 
få dela sina upplevelser. 

Fiona 
MacKichan, 
Charlotte 
Paterson och 
Nicky Britten 

GP support for self-
care: the views of 
people experiencing 
long-term back pain. 

År 
2012 
 
Land 
England 
 
Tidskrift 

Att beskriva patienters 
upplevelse av egenvård 
för långvarig ryggsmärta 
och deras åsikter om hur 
stödet av egenvård ser ut 

Metod 
Kvalitativ intervjustudie  
 
Urval 
23 individer elva kvinnor 
och tolv män   
 

Individer använder egenvård i 
sitt dagliga liv i form av olika 
övningar, värme, distraktion 
och vila. De berättar att de har 
förstått över tid vad som gör 
gott och vad som triggar igång 
ryggsmärtorna. Egenvård anses 
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Family Practice Datainsamling 
Intervjuade individer i 
deras hem eller i 
universitetet  
 
Analys 
Konstant komparativ 

som effektivt men att det 
behövs disciplin att utföra 
egenvård kontinuerligt för att få 
något resultat. Men rädslan är 
alltid där till att man gör något 
fel och triggar smärtan. 
Individer förklarade att få en 
diagnos spelar en stor roll för 
hur motiverat man blir till att 
utföra egenvård eller inte. 

Daiana Pricila 
Rodrigues-de-
Souza, 
Domingo 
Palacios-Cena, 
Lourdes Moro-
Gutierrez, 
Paula Rezende 
Camargo, 
Tania Fatima 
Salivini och 
Francisco 
Alburquerque-
Sendin 

Socio-Cultural factors 
and experience of 
chronic low back Pain: 
a Spanish and 
Brazilian patients' 
perspective. A 
qualitative study. 

År 
2016 
 
Land 
England 
 
Tidskrift 
PLOS ONE 

Att beskriva upplevelser 
hos patienter med 
ländryggsmärta i Spanien 
och Brasilien 

Metod 
Kvalitativ studie  
 
Urval 
48 patienter av de 22 
spanska patienter och 26 
Brasilianska patienter  
 
Datainsamling 
Djupintervjuer, 
personliga dagböcker och 
brev från patienter  
 
Analys 
Tematisk analys 

Individer beskriver att deras 
smärtor tar över och att de 
ägnar mycket tid till att ta hand 
om sina smärtupplevelser. De 
upplever att ingen annan än de 
själva kan förstå hur det känns. 
De upplever isolation och 
förlust av vänner. Att inte bli 
tagen på allvar upplevs som 
plågsamt och att många inte fått 
någon diagnos bidrar till 
känslan av att vara 
missförstådd. 

Meredith 
Stensland och 
Sara Sanders 

Living a life full of 
pain: Older pain clinic 
patients experience of 
living with chronic 
low back pain 

År 
2018 
 
Land 
USA 
 
Tidskrift 

Att förstå kronisk 
ländryggsmärtans levda 
upplevelser hos äldre 

Metod 
Kvalitativ studie  
  
Urval 
21 patienter i ålder 66–83  
 
Datainsamling 

Individer konstaterade att 
sömnen påverkades då de blir 
väckta av smärtorna som bidrar 
till trötthet under dagen. De 
hanterar smärtan bäst om de tar 
pauser och inte stressar fram 
vissa rörelser. Dessutom finner 
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Qualitative Health 
Research 

Semistrukturerade 
intervjuer guidad av Van 
Manens fenomenologiska 
metod  
 
Analys 
Tematisk analys 

dem det hjälpsamt att planera 
sin dag i förväg. Individer 
uttrycker osäkerhet i att inte 
förstå vad som utlöser smärtan, 
denna rädslan påverkar deras 
dagliga liv och ovissheten gör 
att de känner sig hjälplösa.  

Gurpreet 
Singh, 
Christopher 
Newton, 
Kieran 
O'Sullivan, 
Andrew 
Soundy och 
Nicola R 
Heneghan 

Exploring the lived 
experience and 
chronic low back pain 
beliefs of English-
speaking Punjabi and 
white British people: a 
qualitative study 
within the NHS 

År 
2018 
 
Land 
England 
 
Tidskrift 
BMJ Open 

Utforska upplevelser och 
levda erfarenheter av 
kronisk ländryggsmärta 
hos engelskspråkiga 
Punjabi och brittiska 
medborgare. 

Metod 
En Kvalitativ studie  
 
Urval 
Tio individer. Fem 
engelskspråkig Punjabi 
och fem brittiska 
medborgare  
 
Datainsamling 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys 
Tematisk analys 

Individer upplever frustration 
då de inte förstår varför smärtan 
uppkommer. Detta resulterar i 
en ångest för framtiden. De har 
problem med sömnsvårigheter, 
att inte kunna utföra dagliga 
aktiviteter, känner sig beroende 
av andra. Att inte längre kunna 
vara social skapar känslor av 
isolation som bidrar till 
försämrad självkänsla och 
hopplöshet. Vissa upplever 
även dåligt samvete till sina 
kollegor på grund av 
sjukskrivning. Individer är 
medvetna om att vissa åtgärder 
främjar deras hälsa eller kan 
trigga smärta.  Vissa individer 
känner sig inte omhändertagen 
av vården och önskar en bättre 
guidning då många saknar en 
diagnos. Slutligen önskar de 
mer lyhördhet från vårdgivare. 

Tom Sanders, 
Bie Nio Ong, 

Health maintenance, 
meaning, and 

År 
2014 

Att förstå upplevelsen av 
ryggsmärtor hos patienter 

Metod 
Kvalitativ studie  

Individer beskriver insikten av 
att behöva acceptera sina 
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Diane Roberts 
och Mandy 
Corbett 

disrupted illness 
trajectories in people 
with low back pain: A 
qualitative study. 

 
Land 
England 
 
Tidskrift 
Health Sociology 
Review 

med varierande 
hälsotillstånd 

 
Urval 
58 individer, 19 män och 
39 kvinnor  
 
Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer 
med öppna frågor 
 
Analys 
Tematisk analys 

smärtor och behov att ändra och 
anpassa sin livsstil till smärtan. 
Efter varje intervju 0-6-12 
månader såg forskare hur 
insikten av acceptansen till 
smärta blev större och rädslan 
blev mindre då de förstod sin 
smärta bättre. De har svårt att 
förstå vilka aktiviteter som får 
göras eller inte. Dessutom var 
det svårt att acceptera de 
förändrade familjerollerna. 
Individer som inte fått en 
diagnos hade mer problem med 
acceptansen än de som erhållit 
en diagnos. 

Sherrill 
Snelgrove, 
Steve Edwards 
och Christina 
Liossi 

A longitudinal study 
of patients’ 
experiences of chronic 
low back pain using 
interpretative 
phenomenological 
analysis: Changes and 
consistencies 

År 
2011 
 
Land 
England 
 
Tidskrift 
Psychology & 
Health 

Utforska de levda 
erfarenheterna hos 
patienter med kroniskt 
ländryggbesvär 

Metod 
Kvalitativ studie ett–två 
år efter den första 
intervjun  
 
Urval 
Tio individer deltog vid 
första intervjun och i 
denna andra och tredje 
intervjun deltog åtta 
individer de flesta deltog i 
alla tre intervjuer och 
jämfördes med varandra  
 
Datainsamlingen 

Många uttryckte en stor sorg 
och oro av förändrade 
familjeroller och att de känner 
att förmågan att vara en bra 
förälder under smärtperioder 
minskar. Självkänslan påverkas 
negativt. Smärtan kan ibland ta 
över vilket bidrar till störd 
sömn som påverkar livet 
negativt. Frustration uttrycktes 
över att smärtan bidrar till 
isolation och förlust av vänner. 
Det visade sig hjälpsamt att 
försöka bygga upp en acceptans 
till sin smärta som bidrar till att 
livet fungerar lite bättre. Rädsla 
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Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys 
Tolkningsfenomenologisk 
analys  

upplevs inför framtiden över att 
inte kunna jobba såg som ett 
bekymmer. Att distrahera sig 
från smärtorna ansågs vara en 
bra strategi. 

Marie Crow, 
Lisa 
Whitehead, 
Mary Jo 
Gagan, David 
Baxter och 
Avin 
Pankhurst 

Self- management and 
chronic low back pain: 
qualitativ study 

År 
2010 
 
Land 
New Zeeland 
 
Tidskrift 
Journal of 
advanced Nursing 

Att utforska 
självhanteringsstrategierna 
hos personer med 
kroniska ryggbesvär 

Metod 
En kvalitativ studie  
 
Urval 
64 individer 31 kvinnor 
och 33 män som lever 
med kronisk 
ländryggsmärta  
 
Datainsamling 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys 

Individer använder sig av olika 
strategier för att hantera 
smärtorna. Vissa använder sig 
av läkemedel. De flesta är 
positiva till att utföra olika 
övningar som en fysioterapeut 
lärt dem eller att göra övningar 
som andra har föreslagit. 
Dessutom är promenader och 
simning uppskattade aktiviteter 
för att arbeta preventivt. Andra 
uppskattade strategier var 
användning av värme i olika 
former och att de ökar sin 
medvetenhet om vad är bra 
eller vad som har en negativ 
inverka negativ på smärtan. 
Insikt i att det behövs en 
acceptans till smärtan ansågs 
vara en hjälp till att kunna leva 
ett liv med smärtor. 

 

 


