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Att leva med långvarig smärta 

 
Living with chronic pain 
 

 



 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande och skapar ett lidande hos 

människor. Smärtupplevelsen är unik för varje individ och påverkas av många 

olika faktorer. Otillräcklig kunskap i bedömningen av långvarig smärta 

medför svårigheter i att lindra lidande. Sjuksköterskors föreställningar om 

smärta kan vara hinder för att lyssna på patienten. Sjuksköterskan skapar 

förutsättningar för en väl fungerande dialog. En ökad förståelse för patientens 

perspektiv är nödvändigt för att förstå patientens behov.  

Syfte: Syftet är att belysa människors upplevelser av att leva med långvarig smärta. 

Metod: Metoden är en litteraturöversikt influerad av Friberg (2012). 12 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar inhämtade ur tre olika databaser har analyserats. 

Resultat: Resultatet presenterar två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Den första huvudkategorin: När smärtan tar över belyser hur smärta 

påverkar människor ur fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. 

Den andra huvudkategorin: Vägen till att kunna hantera smärtan 

uppmärksammar människors sätt att hantera smärtan genom strategier och 

acceptans. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Armstrongs symtomupplevelsemodell som visar 

att människor ger mening åt smärtupplevelser på olika sätt, vilket kan 

medföra en positiv eller negativ inverkan i deras liv. Vidare knyts resultatet 

till Erikssons vårdvetenskapliga begrepp: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande samt teorin om den lidande människan som beskriver att smärtan 

kan påverka människan som helhet. 

Nyckelord: Långvarig smärta, upplevelser, symtomupplevelse, lidande, personcentrerad 

omvårdnad 

 

 
 



 

 
 
Abstract 
 

Background: Chronic pain is a common and occurring disease that creates pain and 

suffering for many people. The painful experience is individually unique 

and is affected by many different factors. The insufficient knowledge 

regarding the assessment of chronic pain makes it difficult to abate the 

suffering from the individuals. Nurses´ perception and comprehension about 

chronic pain may hinder them from listening to the patient´s need. The nurse 

creates conditions for a functioning dialogue. An increased understanding 

from a patient´s point of view is necessary in order to comprehend the 

patient´s need. 

Aim: The aim is to highlight the experiences of people living with chronic pain. 

Method: This literature review is influenced by Friberg (2012). 12 qualitative 

scientific articles were obtained and analyzed from three different databases. 

Results: The result demonstrates two main categories with related sub-categories. 

The first category highlights how pain affects peoples´physical, emotional, 

social and existential aspects when the pain takes over. The latter describes 

how people manage the pain through strategies and acceptance. 

Discussion: The result is discussed from Armstrong´s symptoms experience model that 

demonstrates that people living with chronic pain gives meaning to their 

experience of pain in various ways, which may tend to give positive and 

negative impact in their daily life. Moreover, the result connects to 

Ericsson´s concepts regarding the Caring Science such as, suffering in 

illness, life, and healthcare. It also describes the theory of a person in 

suffering which can affect the individual as a whole. 

Keywords: Chronic pain, experience, symptoms experience, suffering, person-centered 

care 
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Inledning 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med personer som har lidit 

av någon form av smärta. Eftersom olika individer uttrycker smärta på olika sätt är denna 

komplex att behandla. Vi har valt att lägga fokus på den långvariga smärtan och hur den 

upplevs av patienter. Långvarig smärta har många bakomliggande orsaker som påverkar 

människans tillstånd. En del av de patienter vi mött med långvarig smärta har uttryckt sin 

misstro till vården då de får känslan av att deras problem inte tas på allvar. Vi har även 

iakttagit en försiktighet från sjuksköterskans sida vad gäller smärtlindring eftersom ökat intag 

av läkemedel mot smärta kan vara beroendeframkallande. Genom att belysa människors 

upplevelser av att leva med långvarig smärta hoppas vi få ökade kunskaper som kan bidra till 

god omvårdnad. 

 

Bakgrund 

Historiskt om smärta 

Smärta förekommer överallt och förknippas med något negativt (Linton, 2013). I syfte att 

förstå vad smärta är har man historiskt sett utvecklat teoretiska modeller som bygger på 

religiösa, politiska, filosofiska, kulturella och vetenskapliga överväganden. Smärta har 

förklarats som att vara gudarnas verk till magiska vätskor och varje kultur tycks ha en unik 

förklaring till denna. Hjärnan ansågs inte ha någon direkt påverkan utan man ansåg istället att 

hjärtat var smärtförnimmelsens centrum. Descartes delade upp smärtan i rent fysisk eller 

psykisk, vilket har präglat läkares sätt att skildra smärta under 1900-talet. Detta har medfört 

att då smärtan varit svårbehandlad har frågan uppkommit om denna verkligen berodde på 

fysiska besvär. 

 

Allmänt om smärta 

Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada (International Association for the Study of 

Pain [IASP], 2012). Enligt Wibert Forcdyce kan upplevd smärta leda till negativa reaktioner 

som framkallar lidande (Haegerstam, 2010).  Smärta är ett symtom, det vill säga en 

individuell illabefinnande upplevelse och delas in i fyra huvudgrupper: nociceptiv, neurogen, 

idiopatisk och psykogen smärta, indelningen baseras på smärtans karaktär och orsak (Bergh, 

2014). Nociceptiv smärta orsakas av att smärtreceptorerna aktiverats genom vävnadsskada 
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och kan delas in i visceral och somatisk. Visceral smärta härstammar från kroppens inre organ 

medan somatisk nociceptiv smärta har ursprung från skador på huden, skelettet eller 

inflammation. En skada eller dysfunktion i nervsystemet kan orsaka neuropatisk smärta, oftast 

i samband med operation. Idiopatisk smärta saknar känd orsak varför patienten blir utan 

diagnos (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2006). Psykogen smärta kopplas 

till smärttillstånd som har uppkommit i samband med psykisk ohälsa (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014). 

Smärtupplevelser finns i många olika former och delas in i akut, vårdrelaterad, palliativ 

eller långvarig smärta (Shaw, 2006). Akut smärta är som regel relaterad till trauma som kan 

ha uppstått i samband med att man har skadat sig. Konsekvensen av traumat kan bidra till svår 

smärta. Trots detta, är det oftast möjligt att få behandling då vårdpersonalen för det mesta 

stöter på den här typen av smärta. Vårdrelaterad smärta beror på skador som har uppstått i 

samband med behandling eller undersökning. Denna typ av smärta förbises vanligen av 

vårdpersonal eftersom grundmotivet för vården är att lindra och inte tillfoga smärta. Smärta 

som är kopplad till den palliativa fasen, innebär smärtupplevelse vid livets slutskede. Det 

finns en önskan och förståelse hos vårdpersonal om att lindra smärta i denna fas av livet. 

Långvarig smärta är svår att känna igen och i allmänhet underbehandlad av vårdpersonal. 

 

Smärta som ett flerdimensionellt begrepp 

Smärtupplevelse innefattar fysiologiska, emotionella, kognitiva och beteenderelaterade 

aspekter som påverkar hur människor bearbetar och reagerar på fysiologiska stimuli (Linton, 

2013). Sammanhang, kultur, nociceptiva stimuli, familjen och kön påverkar uppfattningen av 

smärta genom emotion, kognition, beteende och fysiologi. Sociala och kulturella aspekter 

skapar ramar för hur människor reagerar på smärta då smärtans dimensioner rör de mänskliga 

relationerna (Linton, 2013). Genetiska skillnader såväl som sociala och kulturella skillnader 

påverkar hur människor uppmärksammar och tolkar smärtsituationer. Smärtupplevelse 

omfattar förutom fysiska, psykiska och sociala aspekter även existentiella eller andliga 

dimensioner (Henoch, 2013). Detta sätt att se på smärta synliggjordes av Cicerly Saunders 

och har blivit ett vanligt förhållningssätt inom den palliativa vården. Begreppet ”total pain” 

tar hänsyn till människan som helhet där kropp, emotioner, socialt sammanhang och 

meningsfrågor är sammankopplade. 
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Smärta och emotioner 

Människor använder ansiktuttryck för att kommunicera känslor och genom att läsa av 

ansiktsuttryck är det möjligt att se känslor hos någon annan (Linton, 2013). Emotioner och 

smärta handlar båda om fysiologiska reaktioner i kroppen. Dessa två har gemensamma 

områden i hjärnan och när en person upplever en känsla så aktiveras även många 

smärtrelaterade områden i hjärnan. En annan likhet är att båda värderar tillstånd såsom rädsla, 

oro och sorg kognitivt för att sedan motivera en reaktion och aktiverar därmed en tolkning av 

situationens betydelse. Smärta har olikt andra emotioner sin utgångspunkt i en kroppslig 

stimuli (vävnadsskada) och kan aktivera en emotionell respons. Vilka känslor som stimuleras 

beror på typ av smärta (intensitet), tidsramen (akut eller långvarig) och den situation där 

smärtan uppstår. Vid akut smärta är det vanligt att emotionen rädsla infinner sig eftersom det 

är en del av kroppens varningssystem. I en akut fas av smärta är det även vanligt att känna oro 

medan emotionerna sedan vanligen övergår till ilska och frustration vilket kan kopplas till en 

förväntan om att smärtan skall försvinna men kanske inte gör det. När smärtan blir långvarig 

kan därför känslorna övergå i nedstämdhet. Exakt hur smärta och emotioner förhåller sig till 

varandra är inte klarlagt, det visar sig dock att det finns ett samband och smärta kan trigga och 

påverka emotioner precis som emotioner kan trigga och påverka smärta. 

 

Smärta och genus 

Män och kvinnors olika biologiska skillnader såsom nervsystemets uppbyggnad och 

hormoner kan tänkas påverka hur smärta uppfattas och uttrycks (Linton, 2013). Studier visar 

att det finns skillnader i hur män och kvinnor upplever smärta (Paller, Campbell, Edwards & 

Dobs, 2009; Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams & Riley, 2009). Det 

framkommer att kvinnor lider mer än män och att kvinnor upplever mer smärta i samband 

med kortvariga smärtproblem efter en operation (Paller et al., 2009). Kvinnor söker vård för 

smärtproblematik oftare och de söker även en större variation av behandlingsmetoder. Det 

finns även skillnader gällande vårdinsatserna då forskare hävdar att kvinnor underbehandlas 

för sina smärtor. En orsak till detta kan vara att kvinnor anses vara mer benägna att dela med 

sig av sin smärtupplevelse än män (Fillingim et al., 2009). För att förstå patienter med smärta 

krävs förståelse för att sociala, etniska, kulturella samt könsaspekter spelar in i hur människor 

upplever smärta (Linton, 2013). Sociala, kulturella och könsskillnader framhåller den 

biopsykosociala arten av smärta.  
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Långvarig smärta 

Långvarig smärta har tidigare benämnts kronisk smärta men har på senare år ersatts, då ordet 

”kronisk” har visat sig vara negativt laddat och format tankarna till livslång och sällan botlig 

(Jacobsson, 2007). Av denna anledning kommer författarna i fortsättningen använda 

begreppet långvarig smärta. I en rapport från SBU (2016) framkommer att var femte 

människa drabbas av smärta i rygg och nacke och i de fall smärtan utvecklas till långvarig 

smärta utgör detta ett stort hälsoproblem. För att smärta ska benämnas som långvarig bör den 

som upplever smärtan ha en sammanhängande period som omfattar minst tre månader 

(Jakobsson, 2007). Långvarig smärta är sällan påverkbar med analgetika eftersom det har 

uppstått förändringar i det centrala nervsystemet. Eftersom långvarig smärta inte är en del av 

kroppens varningssystem uteblir de tecken som uppstår vid akut smärta såsom ökad puls, 

blodtryck, andningsfrekvens och svettning (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Tillstånd som 

migrän, spänningshuvudvärk, nack- och ryggsmärtor, olika former av neuropatisk smärta, 

reumatoid artrit, fibromyalgi, kranskärlsjukdom och smärta efter skalltrauma samt 

gynekologisk smärta kan vara bakomliggande orsaker till långvarig smärta (Magnusson & 

Mannheimer, 2015).   Personer med långvarig smärta återfinns på akutmottagningar, sjukhus, 

inom psykiatrisk vård och i hemsjukvården (Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011).  

 

Bedömning och behandling av långvarig smärta 

För att kunna mäta och utvärdera smärta i sjukvården används ofta mätinstrumentet visuell 

analog skala (VAS) där patienten skattar sin smärta från “ingen smärta alls” till ”värsta 

tänkbara smärta” (Magnusson & Mannheimer, 2015). VAS kan användas till att bedöma 

smärtupplevelsens utveckling över tid och följa hur smärtan förändras. Att använda sig utav 

smärtbedömningsinstrument kan vara ett sätt att uppnå delaktighet (Wadensten, Fröjd, 

Swenne, Gordh & Gunningberg, 2011). Dock menar Jacobsson (2007) att dessa 

mätinstrument kan ge en ytlig bild av personens smärtupplevelse, av den anledningen att 

enbart smärtintensitet mäts. Smärta inbegriper duration, lokalisation och smärtans 

konsekvenser i det dagliga livet, dessa faktorer kan förbises om enbart smärtintensitet mäts. 

Smärta som fenomen omfattar många olika dimensioner och påverkar en person. Detta kräver 

en smärtbedömning som ger en djupare förståelse för människors smärtupplevelser. Att 

använda sig utav flerdimensionella smärtbedömningsinstrument kan leda till en djupare 

förståelse för smärtupplevelser. McGill Pain Questionnaire (MPQ) mäter sensoriska, 

emotionella och kognitiva dimensioner av smärta och West Haven and Hale Multidimensional 
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Pain Iventory (WHYMPI) som utgår från ett psykosocialt perspektiv är några 

smärtbedömningsinstrument som används vid långvarig smärta. 

 Behandling av personer med långvarig smärta kan rikta sig till flera olika aspekter i en 

människas liv (Jakobsson, 2007). Fysiska, psykiska, sociala och kulturella komponenter bör 

beaktas för en lyckad vård och behandling. Förutom det så krävs ett multidisciplinärt 

teamarbete, där olika personer samordnar sina insatser. Den grundläggande behandlingen av 

långvarig smärta består av fem pelare (Magnusson & Mannheimer, 2015). En kombination av 

olika behandlingsmetoder och åtgärder där den drabbade har en aktiv medverkan kan leda till 

ökad livskvalitet.  Den första metoden i smärtbehandlingens fem pelare är att öka patientens 

kunskap. Genom ökad kunskap får den drabbade anpassad information och eventuellt 

förklaring till smärtan. Fysisk aktivitet som en del av rehabilitering är den andra pelaren. Den 

tredje pelaren är sociala aktiviteter och innebär att den drabbade kommer igång med den 

basala funktionsförmågan. Läkemedel är den fjärde pelaren och dess funktion är framförallt 

att minska smärtan och förbättra sömnen. Fysioterapi är den femte pelaren som har en 

betydande roll vid fysisk aktivitet och den grundläggande rehabiliteringen. Andra metoder för 

att behandla smärta kan vara psykoterapi och Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS). 

Förutom medicinsk behandling finns komplementär och alternativ medicin (KAM) såsom 

massage, musik, yoga eller akupunktur (Bergh, 2014). Dessa metoder har holistiskt 

förhållningsätt och synliggör människans kropp och själ.  

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har en viktig roll i bedömningen av patienters smärta och ett stort ansvar för 

att lindra smärtan (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Det är omöjligt att verifiera styrkan i 

en patients smärtupplevelse varför sjuksköterskan måste ta ställning till att lita på det 

patienten uttrycker eller att tvivla på det. Sjuksköterskan kan uppmärksamma förändringar i 

ett smärttillstånd, bedöma effekten av åtgärder och behandling samt dokumentera dessa 

(Bergh, 2014). Det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap om långvarig smärta, vilka 

konsekvenser som detta kan medföra i patientens liv och betydelsen av att ta patientens 

upplevelse på allvar (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Sjuksköterskan tolkar patienters 

smärta utifrån sitt eget omdöme och sina tidigare erfarenheter. Detta är viktigt att ha i åtanke 

då man annars kan agera som den egna uppfattningen skulle vara mer objektiv och tillförlitlig 

än patientens egen upplevelse av smärtan.  
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I studien av Bell och Duffy (2009) framkom det att sjuksköterskors föreställningar om 

smärta kan ha kulturella uppfattningar. Det visar sig även att demografiska egenskaper såsom 

ålder, kön och etnisk tillhörighet kan påverka sjuksköterskans smärtbedömning (Hirsh, Jensen 

& Robinson, 2010). Detta kan vara hinder för väl genomförd smärtbedömning och adekvat 

smärtlindring. Pellico, Gilliam, Lee och Kerns (2014)  belyser att faktorer som otillräckliga 

kunskaper i bedömningen av individuell smärta, hantering av långvarig smärta, och bristande 

förståelse av smärtlindrande läkemedel motverkar personcentrerad omvårdnad.  Vidare 

betonades vikten av att ge patienter med långvarig smärta erkännande vård. Sjuksköterskans 

roll att belysa för andra vårdgivare att patienter med långvarig smärta bör behandlas med 

omsorg och värdighet underströks. Personcentrerad strategi med fokus på empowerment och 

egenvård med stöd och vägledning av sjuksköterskor visar sig enligt Morales-Fernandez et al. 

(2016) legitimera smärtupplevelsen. Genom personcentrerade metoder kan människor med 

långvarig smärta återfå kontrollen över sina liv och sin smärta. 

I en annan studie av Sandh och Boström (2012) framkom det att en tredjedel av 

sjuksköterskorna använde sig av kliniska riktlinjer vid smärtbedömning och smärtbehandling. 

Kunskapsbrist medförde att riktlinjer inte följdes, sjuksköterskorna bedömde inte alltid 

smärtan.  Vikten av att tillämpa riktlinjer och sjusköterskans behov av stöd belystes i 

studien.  Följaktligen visar Shugarman, Goebel, Sherbourne, Lee och Lorenz (2010) att 

patienters upplevelser av smärta inte togs på allvar eftersom sjuksköterskor med över fem års 

erfarenhet i vården litade mer på sina objektiva bedömningar och tidigare erfarenheter. 

Samtidigt uppmärksammar studien även bristande kunskap om smärta som avgörande faktor 

till sjuksköterskornas låga värdering av patienters smärta.  

Att utgå ifrån individens perspektiv och inkludera patienten i alla aspekter av vården är av 

största vikt (Edvardsson, 2010). Forskning tyder på att patientens upplevelse, strategier och 

tolkningar ofta bagatelliseras i mötet med vården. Patienter blir ofta objekt såsom “gallan i 

säng ett” vilket innebär att patienten reduceras till ett beteende eller en sjukdom. Begreppet 

personcentrerad omvårdnad innebär att vårdaren ser och bekräftar patientens upplevelse av 

sjukdom. Slater (2006) menar att personcentrerad omvårdnad innefattar bland annat att 

bekräfta patientens livsvärld och att ge patienten förutsättningar att ta egna beslut om sin 

hälsa, genom att identifiera behov och styrkor snarare än problem och svagheter. Faktorer 

som bristande tid och motstånd till förändringar på arbetsplatsen kan motverka 

personcentrerad omvårdnad (Murphy, 2007).  
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Livsvärld 

För att sjuksköterskan ska kunna planera för åtgärder som är betydelsefulla för ett fungerade 

vardagsliv är det av vikt att förstå hur en person upplever sin situation (Nyström, 2014). 

Sjuksköterskan bör hålla tillbaka sin egen uppfattning och vara uppmärksam på att lyssna till 

en unik berättelse. När personen fått tillräckligt med utrymme att berätta om sin situation kan 

den professionella kunskapen belysas för planering av en individuellt anpassad omvårdnad. 

Genom att sträva efter att hålla tillbaka sitt omdöme samtidigt som man lyssnar, uppnås ett 

bemästrande i svårigheter som oftast uppkommer när man försöker förstå andra människors 

situation. Om en patient med vacklande hälsa möter en sjuksköterska som är oförmögen att 

reflektera över sina egna förutfattade meningar, kommer detta leda till att patientens hopp om 

att erhålla en meningsfull dialog försvinner. När kommunikationen brister kan det uppstå 

förvirring som gör att patienten får svårt att förstå vad sjuksköterskan menar, vilket kan skapa 

missförstånd. Det är av vikt att sjuksköterskan skapar förutsättningar för en väl fungerande 

dialog genom att tillämpa teorin om livsvärlden.  

 Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ingår livsvärldsteorin i den filosofiska teorigrund 

som skapades av Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Hans-

George Gadamer. Livsvärldsteorin utgör en väsentlig del i den vårdvetenskapliga förståelsen 

av patientens perspektiv, där även närståendes perspektiv inkluderas. Det är viktigt att ha 

förmåga att sätta sig in i vad hälsa och välbefinnande har för betydelse för personen för att 

kunna erbjuda bästa möjliga vård. Följaktligen är det betydande att ha kännedom om hur 

sjukdom påverkar upplevelsen av mening och sammanhang samt på vilket sätt detta påverkar 

det dagliga livet. Livsvärlden kan således förstås som världen så som den upplevs av 

individen och denna omfattar även en värld som delas med andra människor. Hälsa, 

välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig i och genom livsvärlden.  

 Livsvärlden präglas av tid och rum, där kroppen är dess fasta mittpunkt kring vilket 

världen ständigt rör sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen är meningskapande och 

meningsbärande och omfattar fysiska, psykiska, existentiella och andliga dimensioner. Den är 

fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. För varje förändring 

som uppstår i kroppen påverkas möjligheten att ta del av livet. Förändringar kan bli mer 

tydliga när en människa drabbas av långvarig sjukdom då dessa inte enbart påverkar den 

kroppsdel som är skadad utan inverkar på hela existensen. 
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Psykosomatik 

Till skillnad från traditionell behandling som inriktar sig på den objektiva kroppen innebär 

psykosomatik att fokus riktas på den levda kroppen (Bullington, 2007). Denna levda kropp 

har en kropp och själnärvaro i en konkret livssituation. För att kunna förstå människors 

psykosomatiska tillstånd är utgångspunkten att ett eller flera symtom vill säga något som ännu 

inte är känt. Målet för psykosomatisk behandling är att sätta igång meningsskapande så att 

tankar, känslor, minnen och handlingsalternativ kan ersätta den mening som uttrycks genom 

kroppen. Denna kroppsmening förvandlas under behandlingsprocessen till ett tematiskt 

innehåll som kan bearbetas. Psykosomatik handlar om en ”talande kropp” som består av 

kropp och själ och är människans relation till världen. Människan kan pendla från tillstånd där 

själens personliga engagemang står i centrum till situationer då kroppen står utan kontakt med 

meningsskapandet. Denna pendling sker i samspel med den levda kroppens förmåga att 

anpassa sig till kroppsliga och själsliga nivåer. Mening kan ses som ett samspel mellan kropp 

och själnärvaro i olika situationer. Meningsskapande kan beskrivas som ett lyckat möte 

mellan människan och världen, där situationer bemästras.  

En konkret situation kan framkalla människans behov av meningsskapande, där 

psykosomatiskt symtom utvecklas när kroppen försöker förmedla något (Bullington, 2007). I 

dessa situationer gäller det att skapa förutsättningar för meningsskapande. Människans kropp 

signalerar och uttrycker bristande strukturer i påfrestande livssituationer. Vägen till hälsa blir 

att utveckla fungerande strukturer. Strukturer omfattar psykologiska, sociokulturella och 

kroppsliga mönster som vägleder hur världen uppfattas och hanteras. Människor som har 

fastnat i kroppsmening har inte lyckats omvandla strukturer för att kunna hantera det som är 

nytt och omvälvande. I den meningsskapande processen kan vården försöka hjälpa människor 

att omvandla dessa strukturer för att kunna hantera nya situationer. 

 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är vanligt förekommande och skapar ett lidande hos människor. Sjuksköterskan 

är den som oftast kommer i kontakt med dessa patienter, bedömer smärtan, erbjuder 

smärtlindring, observerar och dokumenterar förändringar i tillstånd och utvärderar 

behandlingen. Forskning har dock visat att sjuksköterskor har otillräcklig kunskap om 

långvarig smärta för att kunna göra adekvata bedömningar. En ökad förståelse för patientens 
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perspektiv är nödvändigt för att förstå patientens behov. Fördjupad kunskap om patienters 

smärtupplevelse stärker förutsättningar för en god omvårdnad av dessa patienter. 

 

Syfte 

Att belysa människors upplevelser av att leva med långvarig smärta. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Armstrongs symtomupplevelsemodell har använts som teoretisk referensram (Armstrong, 

2003). Genom att belysa olika faktorer som kan komma att påverka symtomupplevelser kan 

en djupare förståelse för personer med långvarig smärta uppnås. Därmed ges en möjlighet till 

kunskap om betydelsen av symtom för patienten och en helhet av deras behov. Symtom avser 

bland annat smärta och yttrar sig som ett sjukligt eller oönskat tillstånd som upplevs och 

uttrycks av patienten själv. Flera olika komponenter kan påverka människors upplevelser av 

symtom såsom sjukdomsegenskaper, demografiska- och individuella faktorer. Demografiska 

egenskaper omfattar ålder, kön, kultur, utbildning, ras, civilstånd och socioekonomiska 

förhållanden. Individuella egenskaper berör hälsoskunskap, värderingar, tidigare erfarenheter 

och känsla av sammanhang (KASAM). Sjukdomsegenskaper innefattar sjukdom, behandling, 

multisjuklighet och kliniska faktorer. I upplevelsen av symtom inverkar frekvens, intensitet, 

lidande och betydelsen av symtom och bildar personens upplevelse som kan vara av 

existentiell karaktär. Beroende på hur människor ger mening åt symtom kan det medföra olika 

konsekvenser, vilket visar sig i hur de anpassar sig till sjukdomen. Det kan påverka 

livskvalitet, sinnestämning, funktionell status, sjukdomsprogression och överlevnad.  

Vidare används följande vårdvetenskapliga begrepp: människa, sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande för att uppmärksamma det lidande som långvarig smärta kan 

medföra (Eriksson, 1994). Författarna utgår från Erikssons beskrivning av den lidande 

människan.  Lidandet är en kamp för varje människas värdighet och friheten att vara 

människa, där varje människa strävar efter att bemästra lidandet. Eriksson menar att det finns 

olika former av lidande i vården såsom sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är lidande som uppstår i samband med sjukdom och behandling, vilket kan 

påverka människan kroppsligt, själsligt och andligt. Vårdlidandet är den lidande som upplevs 

i förhållande till själva vårdsituationen. Eriksson menar att vårdlidande kan sammanfattas i 

fyra kategorier; Kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 

utebliven vård. Följaktligen belyser Eriksson att livslidande berör det egna unika livet, att leva 
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och att inte leva, kännedom om den absoluta enskildheten, likaså ensamheten. Sjukdom, hälsa 

och situationen att vara patient inverkar på hela människans situation. Lidandet kan lindras 

genom att skapa en vårdkultur som åstadkommer att patienten känner sig respekterad, 

välkomnad och vårdad. Ytterligare är det viktigt att patienterna upplever rätten och utrymmet 

att få vara patient. Att lindra patientens lidande syftar på att inte fördöma och missbruka makt 

utan erbjuda den vård som patienten behöver. Vidare kan det svåraste lidandet för en stund 

lindras genom en vänlig blick eller ett ord som visar på en ärlig känsla av medlidande. 

 

Metod 

Författarna har inspirerats av Friberg (2012) modell för att göra en litteraturöversikt. Syftet är 

att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst ämnesområde vilket innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur. Genom att beskriva och 

analysera ett urval av vetenskapliga artiklar kan ny syntes av data urskiljas. 

 
Datainsamling och urval 

En litteraturundersökning gjordes i databaserna CINAHL Complete, Pubmed och Medline. 

För att hitta relevanta sökord användes svensk Mesh. Sökorden som användes var chronic 

pain, life experiences, lived experience, everyday life, experience, patient, experiences of 

patients, non-malignant och nursing. Resultatet av dessa sökträffar redovisas i sökmatrisen i 

bilaga ett. Vidare avgränsades sökningen i CINAHL Complete och Medline med peer 

reviewed, vilket innebär att endast artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes ut 

(Karlsson, 2012). Endast artiklar på engelska inkluderades i sökningen och ingen avgränsning 

gjordes geografiskt. Författarna valde att avgränsa publiceringsår till forskning publicerad de 

senaste tio åren för att finna så ny forskning som möjligt. Därefter gjordes en avgränsning i 

ålder på deltagare till “All adult” i CINAHL Complete och Medline samt till ålder 19+ i 

PubMed. I syfte att undersöka människors upplevelser inkluderas kvalitativa studier, eftersom 

fokus i dessa studier är att skapa förståelse för människans subjektiva upplevelse (Forsberg & 

Wengström, 2016). I urvalsprocessen läste författarna studiernas titlar i första steget, därefter 

granskades studiernas sammanfattning. I nästa steg granskades studiernas syfte, metod och 

resultat systematiskt enligt Friberg (2012). De studier som inte uppfyllde kraven för 

vetenskaplig grund exkluderades. 
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Analys 

De valda studierna granskades enligt Friberg (2012) flera gånger kritiskt och systematiskt för 

att säkerhetsställa att studiernas resultat svarade på syftet och för att förstå sammanhang och 

innehåll i dessa. I nästa steg av analysen användes överstrykningspenna för att markera 

essensen i resultaten. Dessa delar översattes med hjälp av Norstedts engelska ordbok, Lexin, 

Synonymordbok samt Svensk Mesh. Därefter diskuterade författarna innehållet för att 

säkerhetsställa att informationen uppfattats på liknande sätt. I nästa steg sammanfattades 

studiernas resultat i syfte att validera att det väsentliga i varje studie uppfattats och 

dokumenterats. Därefter grupperades innehållet i resultatet och kodades i olika kategorier som 

lades in i ett Excelark. Analysen fortsatte där genom systematisk granskning av likheter och 

skillnader i studiernas resultat. När informationen blev oöverskådlig på grund av den stora 

mängden information kopierades den in i ett nytt dokument. Dokumentet skrevs ut för att 

ännu en gång granska informationen i resultatet i varje studie, diskutera detta och gruppera in 

det med liknande resultat som uppkommit i andra studier. På detta sätt pendlade analysen 

mellan del och helhet, i den överblick som skapades så framkom olika huvudkategorier ur 

liknelser i resultaten. Underkategorierna uppkom på samma sätt som vid framtagandet av 

huvudkategorierna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) betonar betydelsen av att göra etiska överväganden då 

litteraturöversikt görs. Bland annat förespråkar de att välja studier som har fått tillstånd från 

etisk kommitté. Av den anledningen har författarna endast inkluderat artiklar som genomgått 

etisk granskning. Studierna har granskats av båda författarna för att undvika feltolkningar. 

Kjellström (2012) belyser att resultat som endast presenterar det material som 

överensstämmer med den egna teorin kan leda till missvisande resultat, vilket författarna är 

införstådda med.  Olsson och Sörensen (2011) uppmärksammar vikten av att vara medveten 

om sin förförståelse för att gynna objektivitet i analysen av studiernas resultat. Författarnas 

förförståelse innefattar att människor som lever med långvarig smärta ofta genomgår ett 

lidande då de i mötet med vården ibland stöter på misstrosamhet och blir ifrågasatta i sin 

smärtupplevelse. Vidare finns förförståelse om komplexiteten och svårigheten i att bedöma 

långvarig smärta då de bedömningsverktyg som finns inte används på ett korrekt sätt eller 

sällan används, vilket begränsar patienters möjligheter att beskriva sin smärtupplevelse.  
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Resultat 

Resultatet uppmärksammar två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första 

huvudkategorin är När smärtan tar över med tre underkategorier: fysiska, psykologiska och 

sociala förändringar samt existentiell smärta. Den andra huvudkategorin är Vägen till att 

kunna hantera smärtan med två underkategorier: strategier och acceptans. 

 
När smärtan tar över 

Fysiska förändringar 

Långvarig smärta visade sig ha negativ inverkan på människors liv och ledde till fysiska 

förändringar (Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Nilsen & Anderssen, 

2014; Ojala, Karppinen, Sipilä, Suutama, & Piirainen, 2014; Hensing, Sverker, & Leijon, 

2007). För somliga människor visade det sig att smärtan var konstant (Hensing et al., 2007; 

Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009) och omöjlig att ignorera (Lönnstedt et al., 2011). 

Förändrade sömnvanor, trötthet (Lönnstedt et al., 2011; Hensing et al., 2007), yrsel, 

domningar (Hensing et al., 2007), viktuppgång, viktnedgång samt åldrande var förändringar i 

kroppen som associerades med långvarig smärta (Robinson, Kennedy & Harmon, 2013).   

Äldre personer som bodde på vård- och omsorgsboende antydde att konstant smärta och 

normalt åldrande oundvikligt hörde samman och dolde därför obehaget för läkare och 

sjuksköterskor (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Aktiviteter såsom att handla, tvätta, 

laga mat, dammsuga, stryka kläder, lyfta och bära barnen var svåra att utföra (Lönnstedt et al., 

2011).  Kvinnor identifierade hushållsarbete som största svårighet i vardagen medan män 

uppgav att inte kunna delta i fysisk aktivitet som svårt (Hensing et al., 2007). Det visade sig 

att när deltagarna inte längre kunde utföra aktiviteterna upplevdes misslyckanden, 

begränsningar och oförmågor (Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011) medan detta 

bidrog till förlust av välbefinnande, lust, rutiner, och leda för andra (Robinson et al., 2013). 

 

Psykologiska förändringar  

Att leva med långvarig smärta ledde till psykologiska förändringar hos människor (Lönnstedt 

et al., 2011; Nilsen & Anderssen, 2014; Ojala et al., 2014; Hensing et al., 2007). Emotionella 

förändringar som associerades till långvarig smärta beskrevs såsom rädsla, frustration, ilska, 

ångest, oro, panik, stress, eller depression (Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; 

Robinson et al., 2013) samt känslor av förtvivlan och utmattning (Furnes, Natvig, & Dysvik, 

2014). Somliga upplevde en emotionellt nedåtgående spiral som inkluderade nedsatt 

andlighet, hjärtesorg, reducerad självkänsla (Robinson et al., 2013) eller värdelöshet 
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(Lönnstedt et al., 2011; Hensing et al., 2007). Andra uttyckte känslor såsom bitterhet, 

tillfredsställelse, lugn och reflektion. Koncentrationssvårigheter (Hensing et al., 2007; 

Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & Anderssen 2014) var en annan konsekvens av smärtan. Att 

försöka planera saker i förväg upplevdes som komplicerat och det var svårt att acceptera att 

allting tog mycket längre tid än tidigare (Lönnstedt et al., 2011). 

 

Sociala förändringar 

Utanförskap 

Långvarig smärta bidrog till förändringar i det sociala livet (Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & 

Anderssen, 2014; Ojala et al., 2014; Hensing et al., 2007). Att konstant vara medveten om 

smärtan medförde att automatiskt se sig själv som annorlunda än "normala" människor 

(Campbell & Cramb, 2008). För att verka “normal” ansträngde de sig trots smärtan för att 

passa in i det sociala livet, detta medförde paradoxalt nog att andra trodde att det inte var 

något fel på dem och omgivningens misstänksamhet späddes på ytterligare. Misstänksamhet 

från arbetskollegor gällande om de faktiskt upplevde smärta och det verkliga behovet av 

sjukpenning uppdagades (Ojala et al., 2014). Detta medförde upplevelser av ökad smärta och 

lidande genom känslan av att inte vara en del av samhället. För de som inte var yrkesamma 

fanns en saknad av att inte längre vara en del av arbetslivet (Lönnstedt et al., 2011). De kände 

hopp och längtan om att kunna återgå till arbetslivet. De som kunde arbeta ansåg att 

arbetslivet var det bästa sättet att fly undan smärtan (Nilsen & Anderssen, 2014). Förlust av 

inkomst till följd av oförmågan att arbeta och kostnader för vården bidrog till negativa 

ekonomiska konsekvenser (Robinson et al., 2013). Eftersom smärtan ledde till svårigheter att 

fokusera uppkom glömska som bidrog till problem på arbetet (Nilsen & Anderssen, 2014). 

Tillbakadragande från sociala situationer blev i perioder resultatet av detta, vilket skapade en 

nedåtgående spiral som ledde till ytterligare social isolering och mindre socialt stöd 

(Campbell & Cramb, 2008). Vissa dolde sina känslor för att undvika att bli stigmatiserade och 

andra beskrev att de led i tystnad (Furnes et al., 2014). Det fanns en rädsla av att möta 

negativa attityder vilket medförde brist på förtroende och låg självbild (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009). Äldre personer som bodde på vård- och omsorgsboende upplevde att 

förlust av samhörighet med andra människor bidrog till känslor av övergivenhet och 

existentiell ensamhet. Färre relationer med andra människor och reducerad kontroll bidrog till 

sökandet efter ett meningsfullt liv (Furnes et al., 2014). 
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Upplevelser från mötet med vården  

Vårdcentralen sågs som en portvakt till sjukvårdssystemet där smärtan skulle diagnostiseras 

och lindras (Dewar, Gregg, White & Lander, 2009). Några som besökte sjukvården upplevde 

att deras förväntningar om att erhålla lindring eller diagnos inte bejakades. Detta kunde bidra 

till en kamp för att hitta en orsak till smärtan, hitta lindring eller att anpassa sig till smärtan. 

Att hitta en orsak till smärtan ansågs vara stöd för trovärdigheten gentemot läkare, familjen, 

arbetskamrater och vänner. När vårdgivaren inte kunde hitta orsak, diagnos eller ge lindring 

infanns besvikelse på vårdgivaren och hälsosjukvårdssystemet. De upplevde att de inte blev 

sedda och att deras inre arbete mot försoning gick förbi obemärkt av professionella ögon 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). 

Närståendes påverkan 

Huvudkällan till välgörande stöd och hjälp beskrevs komma från familj och vänner då de 

delade erfarenheten med dem och som sågs som nära nog att inte döma (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009).  Partners och vänner erbjöd stöd som hjälpte deltagarna att känna sig 

starkare i motgångarna (West et al., 2012). Att få stöd i att prata med närstående om känslor, 

kunde skapa ömsesidighet och förståelse för varandra istället för distans (Råheim & Hålan, 

2006). I äldre personers erfarenheter av långvarig smärta framkom att trots existentiell smärta 

och lidande fanns källor till styrka och glädje genom besök och telefonsamtal från nära och 

kära (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Hos föräldrar fanns det oro om att smärtan 

skulle vara ett hinder så att de inte kunde delta i barnens fritidsaktiviteter (Lönnstedt et al., 

2011). Det framkom att relationer påverkades negativt av långvarig smärta (Robinson et al., 

2013; Lönnstedt et al., 2011; Hensing et al., 2007). Somliga upplevde att smärtan var 

kontextbunden vilket medförde att i de sammanhang negativa känslor upplevdes kunde detta 

även leda till att smärtan kändes mer (Ojala et al., 2014), detta särskilt då de kände sig 

avvisade eller misstrodda av närstående. Det fanns oro för närståendes känslor och reaktioner 

av att bo med någon som upplevde konstant smärta (Lönnstedt et al., 2011). Dessutom 

uppdagades ett ökat beroende av andra familjemedlemmar (Hensing et al., 2007).  Samtidigt 

insåg några att var viktigt att vara medveten om att det kunde medföra svårigheter att ta hand 

om någon med långvarig smärta (West et al., 2012). Att vara beroende av andra var en 

ovälkommen förändring i deras livssituation (Lönnstedt et al., 2011), likaså att acceptera och 

att be om hjälp (Robinson et al., 2013; West et al., 2012; Campbell & Cramb, 2008).  I vissa 

fall blev skilsmässa en konsekvens av ett minskat socialt deltagande (Ojala et al., 2014).  Att 

prata öppet om smärtan kunde bidra till frustration från familj, vänner och vårdpersonal 
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(Campbell & Cramb, 2008). Genom att inte klaga över smärtan upptäcktes att relationer med 

närstående kunde bevaras. 

 

Existentiell smärta 

För några blev det tydligt att den fysiska smärtan istället var existentiell smärta som ville 

komma ut (Afrell et al., 2007). Det framkom att kropp och själ var nära sammankopplade 

vilket innebar att för att kunna behålla självrespekt var de tvungna att anta ett realistiskt 

förhållningssätt och göra vissa val. De ansåg att det var möjligt att genomgå en positiv inre 

förändring som kunde bidra till ett meningsfullt liv. Några uppgav att deras liv fylldes av 

smärta till den grad att de började fundera på om livet var värt att leva (Ojala et al., 2014).  I 

de mest extrema situationer då det inte fanns hopp eller befrielse var självmord ett rationellt 

val som permanent befrielse. Några beskrev att smärtan inte bara existerade kroppsligt utan 

att den även fanns i sinnet och tog över tankarna (Furnes et al., 2014; Ojala et al., 2014 ). Det 

fanns ett samband mellan ökad smärtupplevelse och existentiell smärta som relaterades till 

förluster av sina älskade, sitt tidigare hem, hälsa, samhörighet och självständighet 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Existentiell smärta uppfyllde deras existens mer än 

själva fysiska smärtan och känslan av övergivenhet framkom. Det fanns en koppling mellan 

försoning av förlusterna i deras liv och existentiell smärta. När de inte hade försonats med 

sina förluster ledde det till ökad existentiell smärta. Vardagen dominerades av maktlöshet och 

oförmåga att agera samt förändra sin situation (Råheim & Hålan, 2006). Långvarig smärta 

upplevdes som en ständig följeslagare (Campbell & Cramb, 2008; Ojala et al., 2014; West, 

Stewart, Foster & Usher, 2012 ). Hopplöshet, förlust, och otillräcklighet var emotioner som 

uppdagades (Lönnstedt et al., 2011). Några beskrev att leva med långvarig smärta som en 

balans mellan hopp och uppgivenhet (Afrell, Biguet, & Rudebeck, 2007).   De beskrev att 

smärtan hade bosatt sig i dem och om den inte kunde kontrolleras skulle den som ett vilt djur 

kopplas loss och skapa kaos i deras liv (Campbell & Cramb, 2008). 

 

Vägen till att kunna hantera smärtan  

Strategier  

Eftersom många deltagare hade upplevt smärtan under många års tid hade strategier 

utvecklats (Afrell et al., 2007). Flera studier uppmärksammade att smärtan kontrollerade 

individers liv (Hensing et al., 2007; Afrell et al., 2007; Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 

2009). Andra menade att kontroll över smärtan uppnås genom medvetenhet och 

självförståelse (Afrell et al., 2007). Kognitiva strategier kunde innebära att försöka påverka 
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och hantera smärtan genom bilder och mental träning (Hensing et al., 2007). Här uppgav både 

män och kvinnor att kognitiva strategier och fortsatt aktivitet användes mer frekvent än att 

avstå ifrån eller inte fortsätta med aktiviteten. Vid brist på stöd kunde känslan av kontroll 

försvinna och ersättas med överväldigande smärta och utmattning (Råheim & Hålan, 2006). 

Genom att fortsätta med tidigare intressen såsom fysisk aktivitet kunde några distrahera sig 

från smärtan (Lönnstedt et al., 2011).  

Strategier utvecklades för att flytta uppmärksamheten från smärtan exempelvis att vara 

med barnbarn, djur, utföra fritidsaktiviteter och trädgårdsaktiviteter (Nilsen & Anderssen, 

2014). Några älskade att gå ut i solen då detta medförde tecken på hopp (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009).  Detta framkom som en strategi för att kunna hantera den existentiella 

smärtan. Andra valde att ta frekventa pauser, ta en sak i taget, ta hjälp av assistans (Lönnstedt 

et al., 2011). Att ändra kroppshållning, använda tekniska hjälpmedel, göra saker långsammare 

eller att aktivt ignorera den ökande smärtan var andra sätt att hantera långvarig smärta 

(Hensing et al., 2007). Personer som provat alla möjliga behandlingar såsom medicinering, 

fysioterapi och alternativ behandling utan varaktig lindring insåg att de inte kunde fly från 

smärtan och utvecklade därför strategier för att kunna hantera den (Nilsen & Anderssen, 

2014). Komplementära behandlingar och alternativ medicin (KAM) som komplement för 

medicin användes, oftast då patienter var rädda för beroendeproblematik eller osäkra på den 

konventionella medicinska behandlingen (Dewar et al., 2009). Deltagarna beskrev att trots 

förlust och nederlag som ett liv med långvarig smärta förde med sig så var det ändå möjligt att 

leva med långvarig smärta (Ojala et al., 2014).  

Att kunna hantera smärtan representerade en fin balans mellan att aktivt hantera smärtan 

och att passivt innehålla den (West et al., 2012). En del visade att en positiv attityd 

möjliggjorde att se livets möjligheter och kunde vara till hjälp för att kunna hantera det 

dagliga livet med långvarig smärta (Afrell et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011; Nilsen & 

Anderssen, 2014; West et al., 2012). Att medvetet rikta uppmärksamheten på andra saker 

såsom reflektion och avslappningsteknik var strategier för att hantera långvarig smärta 

(Lönnstedt et al., 2011). Några fann en känsla av egenmakt genom att lära sig att förstå och 

hantera smärtan som en del av motståndskraft liksom att skratta och försöka ändra det sätt 

situationer upplevdes på (West et al., 2012). Att kunna hantera smärtan utan att kompromissa 

med livsstilen ledde till känslan av kontroll över smärtan utan att den kontrollerade dem 

(Afrell et al., 2007). Smärtan satte kroppen i förgrunden och när deltagarna inte kämpade 

emot så kunde självförståelse uppnås, vilket innebar en ny relation till kroppen. Att visa den 

svikande kroppen omtanke kunde hindra att smärtan förvärrades och minskade risken att bli 
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utmattad (Råheim & Hålan, 2006). Att hitta motståndskraft till smärtan underströks eftersom 

de blev tvungna att anpassa sina liv efter smärtans begränsningar (West et al., 2012). 

 

Acceptans 

Att inse att smärtan inte kunde elimineras, gjorde att den värkande kroppen blev en integrerad 

del av livet (Afrell et al., 2007). Några var bestämda att inte låta smärtan förändra dem (West 

et al., 2012; Campbell & Cramb, 2008). Andra insåg att uppmärksammandet av kroppens 

signaler kunde bidra till samarbetet mellan självet och kroppen (Afrell et al., 2007). I denna 

process kunde människan pendla mellan att acceptera eller förneka den smärtande kroppen, 

men acceptans sågs vara den enda vägen framåt. Några upplevde negativa känslor när de fick 

höra av vårdpersonalen att de måste acceptera situationen och leva med smärtan (Dewar et al., 

2009). Dessa kommentarer ansågs som ursäkter för att inte hitta orsaken till smärtan samtidigt 

som ansvaret lades på patienterna att acceptera sin situation. För några likställdes acceptans 

av smärtan med slutet på hoppet om att komma undan smärtan. För många innebar ett 

realistiskt förhållningssätt att lära sig uthärda smärtan. Acceptans var till hjälp i hanteringen 

av situationen. Andra menade att acceptans innebar att bli medveten om de förändringar som 

inträffat i livet som omdefinierat dem som människor (West et al., 2012). Till en början 

upplevdes acceptans av smärtan som något negativt och nästan som ett främmande koncept 

men med tiden kom de att se att acceptans medförde positiva aspekter. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att studier med kvalitativ ansats belyser 

människors upplevelser. Fördelen med att välja kvalitativa studier kan vara att de belyser 

upplevelser och betydelsen som ett fenomen kan ha för de involverade på ett systematiskt sätt. 

Vetenskapliga artiklar som användes i denna litteraturöversikt svarade på författarnas syfte 

och endast artiklar med kvalitativ ansats valdes eftersom syftet är att belysa människors 

upplevelser. Polit och Beck (2014) beskriver att upplevelser kan mätas med hjälp av olika 

mätinstrument, det kan därför innebära en risk att författarna utesluter kvantitativa studier som 

kan bidra med innehåll om människors upplevelser. Den ursprungliga intentionen var att 

använda flera olika databaser i litteratursökningen. Efter att ha sökt i andra databaser 

upptäcktes att många av artiklarna återfanns i CINAHL Complete och PubMed. CINAHL 

Complete, PubMed och Medline är några av de största databaserna som tillhandahåller 
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vetenskaplig forskning, (Forsberg & Wengström, 2016) och författarna har därför valt 

resultatartiklar i dessa databaser.  

Ett flertal artiklar hittades i CINAHL Complete eftersom den har brett användningsområde 

för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Eftersom flera sökord 

kombinerades med “AND” så användes Boolesk sökteknik för att bestämma det samband som 

de aktuella sökorden skall ha tillvarandra (Östlundh, 2012). För att få aktuella träffar inom det 

valda ämnesområdet valdes ämnesordssöknigar i CINAHL Headings eftersom att i dessa finns 

ämnesord som valts ut för att beskriva de olika artiklarnas innehåll. Avgränsning gällande 

ålder gjordes i CINAHL Complete till ”all adult”, i PubMed till age 19+ och i Medline till ”all 

adult 19+ years”.  

Till resultatdelen valdes 12 kvalitativa artiklar och författarna anser att ett större antal 

studier skulle ha kunnat bidra med fler uttryck av upplevelser. I de sökningar som utfördes i 

databasen PubMed påträffades även studier som inriktades mot medicinsk forskning, av den 

anledningen användes sökordet ”nursing” i syfte att få fram omvårdnadsinriktad forskning. 

För att få en bred inblick i upplevelser av att leva med långvarig smärta inkluderades studier 

som inte fokuserade på specifika sjukdomstillstånd. Studier som behandlade smärta orsakad 

av cancer exkluderades, dock valdes två artiklar där upplevelser av långvarig smärta orsakas 

av fibromyalgi och neuropatisk smärta. Författarna anser att dessa studier bidrar till ökad 

kunskap och förståelse för upplevelsen av långvarig smärta.  

Svårigheter som uppkom i analysen av att jämföra likheter i studiernas resultat var att 

innehållet i vissa studiers resultat behandlade mötet med vården medan andra inte behandlade 

denna typ av fenomen. En svaghet i analysen kan vara att endast en studie omfattar äldre 

personers (74-97 år) upplevelser av att leva med långvarig smärta. Denna studie inkluderades 

eftersom författarna ville uppnå en demografisk bredd, likaså inkluderas både män och 

kvinnors upplevelser samt studier från hela världen. Författarna fann dock att forskning från 

västvärlden dominerade. En slutsats av detta är att andra kulturbundna aspekter som inte 

tillhör västvärlden är underrepresenterade. Detta kan anses vara en svaghet eftersom det hade 

medfört en större bredd att ha med resultat från andra kulturer.  

Vidare upplevdes svårigheter att utforma rubriker som lyfte fram det innehållsrika 

analysmaterialet av upplevelserna. I arbetet med denna litteraturöversikt har samarbetet 

mellan författarna fungerat väl och arbetet har fördelats jämnt. Det har varit stimulerande och 

lärorikt att vara två personer som kunnat dela idéer med varandra.  
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Resultatdiskussion 

Centralt i första huvudkategorin När smärtan tar över var att smärtan medförde fysiska, 

psykiska och sociala förändringar samt bidrog till existentiell smärta. I resultatet framkom att 

smärtan begränsade deras möjligheter att delta i det dagliga livet. Enligt Armstrong (2003) 

kan människors sätt att ge mening åt olika symtom såsom smärta bidra till betydande 

konsekvenser för hälsan och därmed påverka livskvaliteten. Varje individuellt symtom precis 

som interaktionen av många olika symtom kan inverka på människors förmåga och kapacitet 

att hantera nya situationer. Beroende på hur människor ger mening åt symtomupplevelser så 

blir följden att de tillskriver sig en positiv eller negativ upplevelse. Meningsskapandet i en 

situation påverkas av hur människor uppfattar inverkan av symtom i det dagliga livet. 

 I resultatet framkom att smärtan medförde känslor av misslyckanden, hopplöshet, 

värdelöshet och otillräcklighet. Dessa sinnesstämningar var resultatet av hur de gav mening åt 

smärtan och därmed påverkades deras liv. Forskning visar att negativa tankar som uppstår på 

grund av nedsatt funktionsförmåga orsakad av smärta kan påverka människors välmående 

(Cederbom, Söderlund, Denison & Von Heideken Wågert, 2014). För en del tog de negativa 

känslorna över, vilket gjorde att deras liv fylldes av existentiell smärta så till den grad att de 

började fundera på om livet var värt att leva. Armstrong (2003) hävdar att värderingar och 

tidigare erfarenheter kan påverka en människas välmående. I äldre personers erfarenheter av 

långvarig smärta framkom att trots existentiell smärta och lidande fanns källor till styrka och 

glädje genom besök och telefonsamtal från nära och kära. Närstående fungerade som stöd 

men det gällde dock att hitta en balans mellan att tala och tiga om smärtan eftersom 

upprepade samtal om smärtan kunde leda till frustration från familjemedlemmar, vänner och 

vårdpersonal. Genom att inte klaga över smärtan upptäckte några att de kunde bevara 

relationer med närstående.  

Det framkom även att några upplevde ökad smärtupplevelse relaterad till existentiell 

smärta och ensamhet orsakad av förluster av sina älskade, sitt tidigare hem, hälsa, 

samhörighet och självständighet. Detta kopplas till det som Armstrong (2003) beskriver som 

betydelsen av symtom. Det är inte nödvändigtvis det symtom som orsakar mest lidande hos 

personen som har störst betydelse för individen. Om en person lider av långvarig smärta och 

som en konsekvens av detta upplevs social ensamhet. I detta fall är det inte säkert att smärtan 

är den största källan till existentiellt lidande. Det kan istället vara konsekvensen det vill säga 

den sociala ensamheten som personen ger mest mening åt som orsakar störst lidande.  Hur 

detta komplexa lidande kommuniceras till andra människor i omgivningen beror på hur det 
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har tolkats utifrån personens erfarenheter och vilken situation de befinner sig i (Haegerstam, 

2010). Ett lidande orsakat av smärta, ångest eller ensamhet kan kommuniceras som om det 

vore enbart orsakat av smärta. Strang (2007) belyser att bli sedd kan minska känslan av 

existentiell ensamhet, likaså att hög KASAM kan verka som ett skydd emot existentiell 

ensamhet. Att bli sedd kan leda till att känna sig bekräftad och därmed bidra till upplevelse av 

meningsfullhet.   

I kategorin Vägen till att kunna hantera smärtan framhävdes att en positiv attityd gjorde 

det möjligt att se livets möjligheter. Dessa människor valde istället att lägga fokus på positiva 

tankar och hittade strategier för att hantera sin situation. Trots lidandet som smärtan medförde 

så flyttade de uppmärksamheten ifrån smärtan och de negativa upplevelser som annars kunde 

ta plats. Detta kan kopplas till det Armstrong (2003) beskriver som känsla av sammanhang 

(KASAM), vilket kan påverka hur olika personer anpassar sig till svåra situationer i livet. 

Personer med hög KASAM har lättare att anpassa sig till sjukdomssituationer, oberoende av 

svårighetsgrad (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). De upplever högre hälsa och bättre 

livskvalitet. De som har lägre KASAM har därför svårare att hantera påfrestande situationer. 

Sjukdom och lidande kan påverka upplevelsen av både mening och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns individuella skillnader i vad som anses vara 

meningsfullt och det som är djupt meningsfullt för en person kan vara meningslöst för en 

annan. Eriksson (1994) belyser att sjukdomslidande kan tillfoga en människa smärta som kan 

uppta hela den drabbades uppmärksamhet. Fokus på smärtan bidrar då till minskad förmåga 

att dra nytta av hela sin potential för att bemästra lidandet. Smärtan påverkar inte bara 

kroppen utan även människan som helhet. Upplevelser av smärtan som kontextbunden 

utmärkte sig i resultatet som en konsekvens av sociala förändringar och knyts till Erikssons 

begrepp sjukdomslidande. Eriksson belyser att det sociala sammanhanget som människan 

befinner sig i, eller fördömande attityder från vårdpersonal kan orsaka sjukdomslidande. Att 

inte se människan eller ge denna plats kan leda till kränkning av patientens värdighet, vilket 

kan orsaka vårdlidande. Vidare kan detta även leda till att beröva individen möjligheten till att 

helt och fullt vara människa och därmed uteblir förmågan att utnyttja sina innersta 

hälsoresurser. 

När smärtan påverkar människans funktionsförmåga förändras den egna rollen i familjen 

vilket kan vara svårt för både anhöriga och den drabbade att vänja sig vid (Berntzen et al., 

2011).  I huvudkategorin När smärtan tar över framkom att några upplevde att de inte längre 

var sig själva och i denna process av förändring så uppstod problem i äktenskap samt 

svårigheter att upprätthålla det sociala livet. Som ett resultat av missnöjdsamhet i äktenskapet 
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var hemmet den plats då smärtan upplevdes som värst för en del personer. Resultatet knyts till 

det som Armstrong (2003) menar att äktenskapet har en viktig roll i upplevelsen av smärta. 

Det visar sig att missnöjdsamhet i äktenskapet även kan leda till depression och lidande 

(Leonard, Cano & Johansen, 2006). Familjen har en betydande roll för hur smärta upplevs på 

samma sätt som en familjemedlem med smärtproblematik påverkar hur väl familjen fungerar 

(Linton, 2013). Att leva med en familjemedlem som lider av långvarig smärta påverkar den 

övriga familjen. Försök att ta hänsyn och stödja kan förändra vardagliga rutiner men kan även 

bidra till ökad sammanhållning i familjen.  

Livslidande kopplas till allt som hör ihop med att vara människa bland andra människor 

och vad det kan innebära att leva (Eriksson, 1994). Livslidandet leder till en förlust av 

förmågan att fullfölja olika sociala uppdrag. Att få stöd i att prata med närstående om känslor, 

kan skapa ömsesidighet och förståelse för varandra istället för distans. Bullington, Nordemar, 

Nordemar och Sjöström-Flanagan (2003) menar att smärta som koncept är en upplevd 

existentiell och kulturell erfarenhet varför denna inte kan förstås på ett objektivt sätt utan 

djupare förståelse kan enbart uppnås genom samtal om hur dessa människor ser på sin 

livssituation och hanterar sina liv.  Långvarig smärta kan även bidra till ekonomiska och 

sociala svårigheter i en familj (West, Buettner, Stewart, Foster & Usher, 2012). För en del 

uppstod isolering då de inte längre klarade av att delta i arbetslivet. Forskning visar att inte 

kunna arbeta kan ytterligare förstärka känslan av isolering och bidra till ekonomiska försluster 

vilket kan öka smärtupplevelsen (Keponen & Kielhofner, 2006).   

Enligt Armstrong (2003) så är sjukdomsanpassning, livskvalitet, sinnesstämning och 

funktionsstatus olika konsekvenser som kan komma att påverkas beroende på hur människor 

ger mening åt upplevelsen av symtom. Det som utmärkte sig i andra huvudkategorin Vägen 

till att kunna hantera smärtan var att acceptans och att hitta strategier var nödvändiga faktorer 

för att kunna klara av det dagliga livet. I resultatet uppdagades upplevelser av egenmakt och 

motståndskraft som strategier för att kunna leva med smärtan. Genom ökad förståelse av 

smärtan och att lära sig hitta förhållningssätt till denna upplevdes en känsla av egenmakt. 

Egenmakt (empowerment) syftar till att ge individen makt över sin egen situation och 

innefattar personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som inverkar på hälsan 

(Elgán & Fridlund, 2014). För några innebar motståndskraft en vilja att förändras och vara 

involverad, vilket framhävdes som att hitta en ny relation till sin värkande kropp och försöka 

att ändra det sätt som situationer upplevdes på. Att visa kroppen omtanke minskade risken att 

bli utmattad och hindrade att smärtan förvärrades. Motståndskraft (resiliens) beskriver hur 

olika människor klarar av att hantera svårigheter i livet samt återhämta sig ifrån dessa 
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(Nygren & Lundman, 2014). Forskning visar att motståndskraft ökar med åldern (Lundman, 

Strandberg, Eisemann, Gustafson & Brulin, 2007), och att ålder kan vara en faktor som 

påverkar hur människor hanterar sin situation (Armstrong, 2003). I resultatet framkom en 

process där några pendlade mellan att förneka eller acceptera den smärtande kroppen. 

Acceptans av smärtan betydde för några att hoppet om att komma undan smärtan försvann 

medan somliga såg det nästan som ett främmande koncept för att med tiden se att acceptans 

medförde positiva synsätt. Att acceptera smärtan innebär inte att ”gilla läget” utan att ta till 

sig situationen (Wiklund Gustin, 2014). Att bekräfta smärtan kan innebära en möjlighet att 

bemästra den eftersom ett annorlunda förhållningssätt uppdagas jämfört med om smärtan 

förnekas.  

Författarna förvånades över att enbart en studie framhävde skillnad i vad män och kvinnor 

ansåg påverkade deras dagliga liv. Kvinnor identifierade hushållsarbete som största svårighet 

i vardagen medan män uppgav att inte kunna delta i fysisk aktivitet som svårt. Enligt Alspach 

(2012) kan forskning som beskriver genus framhäva omedvetna felaktiga föreställningar om 

män och kvinnor så kallade genusbias, vilket författarna anser kan vara anledningen till att 

detta inte har synliggjorts i övriga studier. 

 

Kliniska implikationer  

Det är nödvändigt att se det unika i varje människa eftersom varje individ ger sin upplevelse 

mening och därmed har olika behov av vård och stöd.  Att hitta det som orsakar störst lidande 

för olika individer kan vara en utmaning i det dagliga arbetet i vårdsituationer där tidsbrist 

ofta råder. Det är av vikt att sjuksköterskan bekräftar patientens livsvärld och ger patienten 

förutsättningar att ta egna beslut om sin hälsa. Detta kan ske genom att identifiera behov och 

styrkor snarare än problem och svagheter samt hålla tillbaka sin egen uppfattning och vara 

uppmärksam på att lyssna till en unik berättelse. Vidare bör sjuksköterskan vara uppmärksam 

på att inte bara se sjukdomen, utan även konsekvenserna som sjukdomen medför då dessa kan 

orsaka människan lidande. Författarna anser att lidandet kan lindras genom att skapa en 

vårdkultur som åstadkommer att patienten känner sig respekterad, välkomnad och vårdad. För 

att patienter ska kunna få möjlighet att utnyttja sina innersta hälsoresurser är det framstående 

att upprätthålla patientens värdighet och se hela människan. 

I arbetet med att identifiera och stärka individers inre resurser anser författarna att 

empowerment som arbetssätt i form av hälsocoachande samtal kan användas i syfte att öka 

individens upplevelse av hälsa. Det är av vikt att människor får individuellt anpassad 

information utifrån deras egna kunskaper. Det är dock väsentligt att vara medveten om att 
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individen utifrån det egna kunnandet, den egna förståelsen av given information och den egna 

bedömningen av olika hälsobudskap fattar beslut om sin situation. Eftersom närstående utgör 

en del av den drabbades sociala stöd så anser författarna att det kan vara av vikt att erbjuda 

närstående samtal kring den nya situationen. I strävan efter att få ett helhetsperspektiv och för 

att kunna förstå människors behov, anser författarna att personcentrerad omvårdnad är ett 

lämpligt förhållningssätt i mötet med patienten.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att leva med långvarig smärta innebär att tillvaron präglas av långdragen smärtproblematik 

för många människor. För en del människor orsakar enbart den fysiska smärtan ett stort 

lidande medan för andra tar det existentiella lidandet mer plats. Det finns mycket forskning 

som visar hur långvarig smärta präglar människors tillvaro, författarna anser dock att det är 

nödvändigt att undersöka vidare hur människor ger mening åt sitt existentiella lidande. 

Eftersom sjuksköterskan tolkar patienters smärta utifrån sitt eget omdöme och sina tidigare 

erfarenheter bedömer författarna att det kan vara av vikt att undersöka sjuksköterskors 

kunskaper om hur olika faktorer påverkar individers upplevelse av symtom. Forskning visar 

att sjuksköterskan kan agera som om den egna uppfattningen skulle vara mer objektiv och 

tillförlitlig än patientens egen upplevelse av sin smärta.  

Vidare anser författarna att det är vitalt att undersöka närståendes upplevelser av att leva 

med personer med långvarig smärta eftersom de utgör en betydelsefull del av det sociala 

stödet. Närstående fungerade som stöd men det framkom en rädsla hos den drabbade för att 

upprepade samtal om smärtan kunde leda till frustration från familjemedlemmar och vänner. 

En del upptäckte att de kunde bevara relationer med närstående genom att inte samtala om 

smärtan, därför anser författarna att det är av intresse att undersöka närståendes upplevelser 

för att kunna ge dem stöd i denna process.  

Slutsats  

Denna litteraturstudie synliggör en process som människor med långvarig smärta genomgår. 

Hur de ger mening åt sin smärtupplevelse, svårigheter som uppkommit när smärtan har tagit 

över till att finna motståndskraft, egenmakt, acceptans och att kunna hantera sin smärta. 

Människors uppfattning av symtom kan påverkas av hur de ger mening åt symtomupplevelser 

oavsett frekvens eller lidande som associeras till symtom. Att leva med långvarig smärta kan 

innebära ett omfattande lidande som utgörs av sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 



 
 24 (33) 

 

Referensförteckning 

Artiklar som analyserats i resultatet har markerats med * 

 

* Afrell, M., Biguet, G., & Rudebeck, C.E. (2007). Living with a body in pain – between 

acceptance and denial. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(3), 291-296. 

Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 

Alspach, J.G. (2012). Is there gender bias in critical care? Critical Care Nurse, 32(6), 8-14. 

doi:10.4037/ccn2012727 

 

Armstrong, T.S. (2003). Symptoms experience: A concept analysis, Oncology Nursing Forum 

30(4), 601-606. doi:10.1188/03.ONF.601-606 

 

Bell, L., & Duffy, A. (2009). Pain assessment and management in surgical nursing: a 

literature review. British Journal of Nursing, 18(3), 153-156. Hämtad från databasen 

CINAHL Complete. 

 

Bergh, I. (2014). Smärta. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa 

och ohälsa. (2. uppl., s. 422-493). Lund: Studentlitteratur. 

 

Berntzen, H., Danielsen, A., & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid smärta. I H. Almås, D. 

Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk omvårdnad. Del. 1. (2. uppl., s. 350-393). 

Stockholm: Liber.  

 

Bullington, J., Nordemar, R., Nordemar, K., & Sjöström-Flanagan, C. (2003). Meaning out of 

chaos: A way to understand chronic pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

17(4 ), 325-331. doi:10.1046/j.0283-9318.2003.00244.x 

 

Bullington, J. (2007). Psykosomatik. Om kropp, själ och meningsskapande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

* Campbell, C., & Cramb, G. (2008). Nobody likes a back bore’ – exploring lay perspectives 

of chronic pain: revealing the hidden voices of nonservice users. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 22(3), 383–90. doi:10.1111/j.1471-6712.2007.00541.x 

 

Cederbom, S., Söderlund, A., Denison, E., & Von Heideken Wågert, P. (2014). Chronic pain 

among older women living alone. A study focusing on disability and morale. 

European Journal of Physiotherapy, 16(3), 139–150. 

doi:10.3109/21679169.2014.893448 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

* Dewar, A., Gregg, K., White, M., & Lander, J. (2009). Navigating the health care system: 

perceptions of patients with chronic pain. Chronic Diseases in Canada, 29(4), 162-

168. Hämtad från databasen PubMed.  

 

Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad - definition, mätskalor och hälsoeffekter. 

I D. Edvardsson (Red.), Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik (s. 29-37). 

Lund: Studentlitteratur. 



 
 25 (33) 

 

Elgán, C., & Fridlund, B. (2014). Vuxet vardagsliv. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 127-151). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber 

 

Fillingim, R.B., King, C.D., Ribeiro-Dasilva, M.C., Rahim-Williams, B., & Riley J.L 3rd.  

(2009). Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings. 

The Journal of Pain, 10(5), 447-485. doi:10.1016/j.jpain 

 

Friberg, I. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s.133-143).  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värderingar, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. uppl.). Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

* Furnes, B., Natvig, G.K., & Dysvik, E. (2014). Suffering and transitition strategies in adult 

patients attending a chronic pain management programme. Journal of Clinical 

Nursing, 24(5-6), 707-16. doi:10.1111/jocn.12651 

 

* Gudmannsdottir, G.D., & Halldorsdottir, S. (2009). Primacy of existential pain and 

suffering in residents in chronic pain in nursing homes: a phenomenological study. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(2), 317-327. doi:10.1111/j.1471-

6712.2008.00625.x 

 

Haegerstam, G. (2010). Smärta och lidande. I M. Werner & I. Leden (Red.), Smärta och 

smärtbehandling (s. 77-81). Stockholm: Liber. 

 

Henoch, I. (2013). Den totala smärtan. I B. Andershed, B-M. Ternestedt & C. Håkanson, 

(Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (s. 129-136). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

* Hensing, G.K.E., Sverker, A.M., & Leijon, G.S. (2007). Experienced dilemmas of everyday 

life in chronic neuropathic pain patients – results from a critical incident study. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(2) 147–154. Hämtad från databasen 
CINAHL Complete. 

 

Hirsh, A.T., Jensen, M.P., & Robinson, M.E. (2010). Evaluation of nurses' self-insight into 

their pain assessment and treatment decisions. The Journal of Pain, 11(5), 454-461. 

doi:10.1016/j.jpain 

 

International Association for the Study of Pain. (2012). IASP Taxonomy. Hämtad 11 april, 

2016, från International Association for the Study of Pain, http://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&navItemNumber=576#Pain 

 

Jakobsson, U. (2007). Introduktion. I. U. Jakobsson.  (Red.), Långvarig smärta (s. 15-21). 

Lund: Studentlitteratur. 

 



 
 26 (33) 

 

Karlsson, E.K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund: 

Studentlitteratur.                         

 

Keponen, R., & Kielhofner, G. (2006). Occupation and meaning in the lives of women with 

chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 13(4), 211-220.  

doi:10.1080/11038120600672975 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s.69-90). Lund: Studentlitteratur. 

 

Langius-Eklöf, A., & Sundberg, K. (2014). Känsla av sammanhang. I A. Edberg. & H. Wijk 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (2. uppl., s. 53-72). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Leonard, M., Cano, A., & Johansen, A. (2006). Chronic pain in a couples´ context. A review 

and integration of theoretical models and empirical evidence. Journal of pain, 7(6), 

377-390. doi:10.1016/j.jpain.2006.01.442 

 

Linton, S.J. (2013). Att förstå patienter med smärta (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundeberg, T., & Norrbrink, C. (2014). Klassifikation av smärta. I C. Norrbrink & T. 

Lundeberg (Red.), Om smärta-Ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl., s. 51-77). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundman, B., Strandberg, G., Eisemann, M., Gustafson, Y., & Brulin, C. (2007).  

Psychometric properties of the Swedish version of the Resilience Scale. Scandinavian 

Journal of Caring Science, 21(2) 229–237. Hämtad från databasen PubMed. 

 

* Lönnstedt, M., Ståhl, C.H., & Rydholm Hedman, A.-M. (2011). Living with long lasting 

pain: patients’ experiences of neuropathic pain. Journal of Nursing and Healthcare of 

Chronic Illness, 3(4), 469-475. doi:10.1111/j.1752-9824.2011.01121.x  

 

Magnusson, S., & Mannheimer. (2015). Långvarig smärta- Behandling och rehabilitering (2. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Morales-Fernandez, A., Morales-Asencio, J.M., Canca-Sanchez, J.C., Moreno-Martin, G., 

Vergara-Romero, M., & Group for pain management Hospital Costa del Sol 

Members. (2016). Impact on quality of life of a nursing intervention programme for 

patients with chronic non-cancer pain: an open, randomized controlled parallel study 

protocol.  Journal of Advanced Nursing, 72(5), 1182–1190. doi:10.1111/jan.12908  

 

Murphy, K. (2007). Nurse´s perceptions of quality and the factors that affect quality care for 

older people living in long-term care settings in Ireland. Journal of Clinical Nursing, 

16(5), 873-884. Hämtad från databasen PubMed. 

 

* Nilsen, G., & Anderssen, N. (2014). Struggling for a normal life: Work as an individual 

self-care management strategy among persons living with non-malignant chronic pain. 

Faculty of Nursing, 49(1), 123-132. doi:10.3233/WOR-131642 

 



 
 27 (33) 

 

Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta. I C. Norrbrink & T. Lundeberg (Red.), 

Om smärta-Ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl., s. 11-29).  Lund: Studentlitteratur. 

 

Nygren, B., & Lundman, B. (2014). Åldrande och att vara gammal. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 153-177). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Nyström, M. (2014). Vårdrelationer – en empirisk belysning. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 467-482). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

* Ojala, T., Karppinen, J., Sipilä, K., Suutama, T., & Piirainen, A. (2014). The dominance of 

chronic pain: A phenomenological study. Musculoskeletal Care, 12(3), 141-149.  

doi:10.1002/msc.1066  

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Paller, C.J., Campbell, C.M., Edwards, R.R., & Dobs, A.S. (2009). Sex based differences in 

pain perception and treatment. Pain Medicine, 10(2), 289-299. doi:10.1111/j.1526-

4637.2008.00558.x 

 

Pellico, L., Gilliam, W., Lee, A., & Kerns, R. (2014). Hearing new voices: Registered nurses 

and health technicians experience caring for chronic pain patients in primary care 

clinics. The Open Nursing Journal, 8, 25-33. doi:10.2174/1874434601408010025 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2014). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkins. 

 

* Robinson, K., Kennedy, N., & Harmon, D. (2013). Constructing the experience of chronic 

pain through discourse. Scandinavian Journal of Occupational therapy, 20(2), 93-100. 

doi:10.3109/11038128.2012.720275 

 

* Råheim, M., & Hålan, W. (2006). Lived Experience of Chronic Pain and Fibromyalgia: 

Women’s Stories From Daily Life. Qualitative Health Research, 16(6), 741-761. 

Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 

Sandh, M., & Boström, B. (2012). Nurses’ perception of pain management and use of 

guidelines. Nordic Journal Of Nursing Research & Clinical Studies/ Vård i Norden, 

32(4), 44-49. doi:10.1177/010740831203200410 

 

Shaw, S. M. (2006). Nursing and supporting patients with chronic pain. Nursing standard, 

20(19), 60-65. Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 

Shugarman, L.R., Goebel, J.R., Lanto, A., Asch, S.M., Sherbourne, C.D., Lee, M.L., … 

Lorenz, K.A. (2010). Nursing staff, patient, and environmental factors associated with 

accurate pain assessment. Journal of Pain and Symptom Management, 40(5), 723-733.  

doi:10.1016/j.jpainsymman.2010.02.024 

 



 
 28 (33) 

 

Slater, L. (2006). Person-centredness: a concept analysis. Contemporary Nurse, 23(1), 135-

144. Hämtad från databasen PubMed. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). Metoder för behandling av långvarig 

smärta: En systematisk litteraturöversikt. V.1. Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk utvärdering. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2016). Preventiva insatser vid akut smärta från 

rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling och 

beteendepåverkande åtgärder. En systematisk kunskapsöversikt med ett samlat 

vetenskapligt underlag (SBU-rapport, nr 245). Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk utvärdering. Från 

http://www.sbu.se/contentassets/fc9b009a51834b69b2dbc25f80fef475/preventiva_insa

tser_akut_smart_rygg_nacke_2016_smf.pdf 

 

Strang, P. (2007). Livsglädjen och det djupa allvaret: Om existentiell kris och välbefinnande. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Wadensten, B., Fröjd, C., Swenne, C.L., Gordh, T., & Gunningberg, L. (2011). Why is pain 

still not being assessed adequately? Results of a pain prevalence study in a university 

hospital in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 20(5-6), 624-634.  

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03482.x 

 

West, C., Buettner, P., Stewart, P., Foster, K., & Usher, K. (2012). Resilience in families with 

a member with chronic pain: a mixed methods study. Journal of Clinical Nursing, 21 

(23-24), 3532-3545.  doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04271.x 

 

* West, C., Stewart, L., Foster, K., & Usher, K. (2012). The meaning of resilience to persons 

living with chronic pain: an interpretive qualitative inquiry. Journal of Clinical 

Nursing, 21(9-10), 1284–1292.  doi:10.1111/j.1365-2702.2011.04005.x  

 

Wiklund Gustin, L. (2014). Lidande – en del av människans liv. I F. Friberg & J. Öhlén  

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 269-292).  

Lund: Studentlitteratur.  

 

Östlundh, L. (2012). Informationsökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats-vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 57-79). Lund: Studentlitteratur.



 
 

29 (33) 
 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

lästa 

abstr

akt 

Antal 

lästa 

artikl

ar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete (MH) Chronic pain AND  

(MH) Life Experiences 

43 Peer Reviewed, 2006-01-01 - 

2016-12-31. English, All Adult 

16 9 Lönnstedt, M., Häckter Ståhl, C. & Rydholm 

Hedman, A-M. 
 
Ojala, T., Karppinen, J., Sipilä, K., Suutama, 

T. & Piirainen, A. 
 
West, C., Stewart, L., Foster, K. & Usher, K. 
 
Gudmannsdottir, GD. & Halldorsdottir, S. 
 
Robinson, K.., Kennedy, N. & Harmon, D. 
 
Afrell, M., Biguet, G. & Rudebeck, CE.   
 
Campbell, C. & Cramb, G. 

 

CINAHL Complete (MH) Chronic pain AND Non-

malignant  

23 Peer Reviewed, 2006-01-01 - 

2016-12-31. English, All Adult 

2 1 Nilsen, G. & Anderssen, N. 

CINAHL Complete (MH) Chronic pain AND lived 

experience   

9 Peer Reviewed, 2006-01-01 - 

2016-12-31. English, All Adult 

2 2 Råheim, M. & Hålan, W. 

CINAHL Complete (MH) Chronic pain 

AND  Everyday life 

15 Peer Reviewed, 2006-01-01 - 

2016-12-31. English, All Adult 

3 1 Hensing, GKE., Sverker, AM. & Leijon, GS. 

PubMed “Chronic pain” AND “patient” 

AND “experience” AND 

“nursing” 

23 Peer Reviewed, 2006-01-01 - 

2016-12-31. English, ålder 19+ 

4 2 Dewar, A., Gregg, K., White, M. & Lander, 

J. 

Medline (MH) Chronic pain AND 

experiences of patients 

60 2006-01-01-2016-12-31, English, 

All Adult 19+ years 

4 2 Furnes, B., Natvig, GK. & Dysvik, E. 



 
 

30 (33) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författar

e 

Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Afrell, M., 

Biguet, G. 

& 

Rudebeck, 

CE. 

Living with a 

body in pain- 

between 

acceptance 

and denial 

2007, Sverige, 

Journal of 

Caring 

Science 

Syftet var att 

beskriva hur 

personer med 

långvarig 

muskelsmärta ur 

ett kroppsligt 

existentiellt 

perspektiv 

kopplar smärta 

till sin värkande 

kropp. 

Metod: Kvalitativ metod.  
Urval: Totalt 20 personer, 13 kvinnor och tre män i 

åldern: 30-72 år. Deltagarna rekryterades från 

smärtkliniker, primärvården och rehabiliteringsteam.  
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor spelades in och transkribierades 

ordagrant.  
Analys: Fenomenologisk-hermeneutisk 

förhållningsätt. 

Fyra teman framkom: 
Tema 1) Kroppen som en aspekt av identitet.  
Tema 2) Kroppslig motståndskraft.  
Tema 3) Kroppslig medvetenhet.  
Tema 4) Olika sätt att förstå smärta. 

Campbell, 

C. & 

Cramb, G. 

Nobody likes 

a back bore`- 

exploring lay 

perspectives 

of chronic 

pain revealing 

the hidden 

voices of 

nonservice 

users. 

2008, United 

Kingdom, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Syftet med var 

att undersöka 

hur människor 

lever med 

långvarig smärta 

och granska alla 

betydelser för 

personer som 

inte har kontakt 

med sekundära 

eller teritära 

vårdinrättningar 

relaterat till 

deras 

smärtproblem. 

Metod: Kvalitativ metod. Urval: Deltagarna 
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Metod: Kvalitativ studie. Urval: 19 deltagare varav 

13 kvinnor rekryterades genom en stödgrupp för 

patienter med kronisk smärta under  ≥ 6 månaders 

tid.  Två personer rekryterades via 

“snöbollsurvalsmetod”.  
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer varav 

hälften utfördes via telefon och andra hälften "ansikte 

mot ansikte".   

Att komma till rätta; som bäst beskrevs som sökandet 

efter ett botemedel eller bättre smärtlindring. I sökandet 

förändrades deltagarnas attityder från inledande 

optimism till besvikelse. Detta följdes av en nivå av 

acceptans av smärtan och begränsningarna av vården. 

Denna tidsödande process innebar ofta upprepade 

interaktioner med olika hälso- och 

sjukvårdsinrättningar.   



 
 

31 (33) 
 

 

Analys: Data analyserades genom att söka efter 

teman i deltagarnas beskrivningar av sina 

erfarenheter. En verifieringskedja med fältnoteringar. 

Data diagram användes för att konceptualisera data 

som en helhet. 

Tre underkategorier utvecklades:  
1) Att arbeta med systemet. 
2) Ändra perspektiv.  
3) Att bli realistisk. 

Furnes, B., 
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K. & 
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Clinical 
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behandlingsprog

ram för 
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Metod: Deskriptiv och explorativ kvalitativ design. 

Urval: Totalt 12 personer, nio kvinnor och tre män 

som ingick i en rehabiliteringsgrupp med KBT som 

strategi för hantering av smärta. Deltagarna var 

mellan 18-67 år. ≥ 6 månaders smärta. 

Datainsamling: Djupintervju med öppna frågor som 

spelades in och transkribierades. Analys: 

Fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod av 

Ricoer.   

Tre teman framkom; 1) Att lida av kronisk smärta 

medför hantering av svåra tankar och känslor.  

2) Att ge uttryck för svåra tankar och känslor i en 

grupp, liksom terapeutisk skrivande leder till 

minskat lidande.  3) Deltagarna fick nya perspektiv 

genom ett aktivt deltagande i 

smärthanteringsprogrammet. Genom transition 

anpassade de sig till sin situation att leva med kronisk 

smärta. 

Gudmannsd

ottir, GD. & 

Halldorsdott

ir, S. 

Primacy of 

existential 

pain and 

suffering in 

residents in 
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nursing 

homes: a 

phenomenolog

ical study 

2009, Island, 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences 

Syftet var att 

undersöka 

essensen i 

upplevelsen av 

långvarig smärta 

hos patienter på 

vårdhem. 

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiskt 

förhållningssätt enligt "The Vancouver School of 

doing phenomenology. Urval: 12 patienter från tre 

olika vårdhem i Island. Sju män och fem kvinnor i 

åldern 74-97 år. ≥ 3 månaders upplevelse av kronisk 

smärta. Datainsamling: Två olika öppna intervjuer 

genomfördes med varje deltagare förutom i två fall 

då en intervju genomfördes och i ett fall genomfördes 

tre intervjuer. Analys: Enligt The Vancouver School 

of Doing Phenomenology. 

Resultatet visade framträdande existentiell smärta och 

lidande hos deltagarna. Förlust av samhörighet, och 

känslor av sorg i arbetet mot försoning med förlusterna 

som ett liv i smärta bidragit till verkade vara en pågående 

process som uppfyllde deras liv mer än själva fysiska 

smärtan. Många hinder för framgångsrik smärtlindring 

identifierades. De viktigaste källorna till styrka var 

närstående som sågs som livlinor. Sjuksköterskornas roll 

var avlägsen i deras berättelser om hanteringen av 

smärtan. 

Hensing, 

GKE., 

Sverker, 

AM. & 

Leijon, GS. 

Experienced 

dilemmas of 

everyday life 

in chronic 

neuropathic 

pain patients – 

results from a 

critical 

incident study 

2007, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Science 

Syftet var att 

undersöka 

essensen i 

dilemman som 

upplevs av 

patienter med 

långvarig 

neuropatisk 

smärta i 

vardagen. 

Metod: Kvalitativ med fenomenologiskt 

förhållningsätt.  
Urval: Totalt 39 personer, 23 kvinnor och 16 män i 

ålder 25-80. ≥ 6 månaders kronisk neuropatisk 

smärta. Personer som inte behärskade svenska, hade 

nedsatt kognitiv förmåga och afasi uteslöts.  
Datainsamling: Intervju.  
Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

I resultatet framkom upplevda dilemman med exempel 

från olika situationer som orsakade svårigheter för 

deltagarna. Hushållsarbete, fysisk aktivitet, personlig 

hygien, sömnsvårigheter, överkänslighet för yttre 

stimuli, sociala relationer, transport och 

fritidsaktiviteter. De svåraste dilemmorna som 

identifierades i intervjuer med kvinnor var 

hushållsarbete, och ibland män fysisk aktivitet. Dessa 

dilemman orsakade känslor av misslyckanden, 

oförmågor och begränsningar. Flera olika sätt att 

hantera dessa dilemman framkom; kognitiva 

strategier, fortsatt aktivitet, vila, behandling, fysisk 
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aktivitet och att avstå från eller avbryta aktiviteter. 

Kognitiva strategier innebar att försöka påverka och 

hantera smärtan genom tankar, bilder och mental träning. 

Lönnstedt, 

M., Häckter 

Ståhl, C. & 

Rydholm 

Hedman, A-

M. 

Living with 

long-lasting 

pain - patients 

experiences of 

neuropathic 

pain 

2011, Sverige, 

Journal of 

nursing and 

healthcare of 

chronic illness 

Syftet var att 

beskriva 

personers levda 

upplevelser 

av långvarig 

neuropatisk 

smärta. 

Metod: Kvalitativ metod. Beskrivande design med 

induktivt förhållningssätt. Urval: Totalt 11 personer, 

sju kvinnor och fyra män i åldern 29-67 år 

intervjuades. Samtliga hade neuropatisk smärta enligt 

deras journal. De hade haft smärtan minst tre 

månader. Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

Fyra kategorier framkom; 1) Upplevelsen av att ha 

konstant smärta och behov av behandling. 2) 

Smärtans inverkan på det dagliga livet. 3) Anpassa 

sig till ett liv med smärta. 4) Att bli bemött med olika 

attityder av vårdpersonal. 

Nilsen, G. & 

Anderssen, 

N. 

Struggling for 

a normal life: 

Work as an 

individual 

self-care 

management 

strategy 

among 

persons living 

with non-

malignant 

chronic pain 

2016, Norge, 

Work 49 

Att utforska hur 

personer med 

långvarig icke-

malign smärta 

beskriver sina 

erfarenheter av 

hur deras liv har 

utvecklats efter 

uppkomsten av 

smärtan. 

Metod: Kvalitativ metod, Urval: totalt 20 personer, 

10 män och 10 kvinnor i åldern 26-63. Personer med 

långvarig eller icke malignt smärta som hade 3-30 års 

smärthistorik. Datainsamling: djupintervju med 

öppna frågor som spelades in och transkribierades 

ord för ord.  Analys: Berättelser analyserades med 

fenomenologisk- hermeneuetisk metod av Lindseth 

och Norberg. 

Resultatet gav två teman med underteman; Tema 1) Att 

leva med långvarig smärta. Undertema 1) Det 

vardagliga livet som avvikande och vikten av att ha ett 

jobb. Undertema 2) Ensamhet i smärtan.  
Tema 2) När behandling inte hjälper. Undertema 1) 
Att vara ute i naturen, en viktig strategi för att hantera 

smärtan som en del av egenvårdsstrategi.  
Undertema 2) Fysisk aktivitet och träning som en del av 

egenvårdsstrategier. Undertema 3) Att flytta sin 

uppmärksamhet ifrån smärtan. 

Ojala, T., 

Karppinen, 

J., Sipilä, 

K., 

Suutama, T. 

& Piirainen, 

A. 

The 

dominance of 

chronic pain: 

A 

phenomenolog

ical study 

2014, Finland, 

Musculoskelet

al Care 

Syftet var att 

undersöka 

livserfarenheter 

och hantering av 

långvarig smärta 

från patientens 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod. Giorgis fyr-fas metod med 

beskrivande tradition. Urval: 34 personer 

rekryterades från olika smärtkliniker i Finland. 

Deltagarna var över 18 år, hade haft smärta minst tre 

månader och var villiga att prata om sina erfarenheter 

samt att de kunde läsa och skriva på finska. 

Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor 

spelades in och transkriberades.  
Analys: Datan analyserades enligt Giorgis 

fenomenologiska metod. 

Analysen fokuserade på ett huvudtema; Dominansen av 

kronisk smärta med följande underteman; 1) Smärtan 

är mästaren, där smärtan tog över först kroppen sen 

psyket och till sist hela deras liv. Undertema 2) Livet är 

inte värt att leva.  
Undertema 3) Smärta i sin kontext (negativa känslor 

gjorde att de upplevde mer smärta). Undertema 4) 

Väntar och hoppas Deltagare fann det möjligt att leva 

trots kronisk smärta. I perioder när smärtan inte 

inskränkte på den dagliga aktiviteten såg de hopp om att 

smärtan skulle försvinna permanent. 

Robinson, 

K., 

Kennedy, N. 

& Harmon, 

D 

Constructing 

the experience 

of chronic 

pain through 

discourse 

2013, Irland, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

therapy 

Syftet var att 

undersöka 

diskurs som 

personer med 

långvarig smärta 

använder. 

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: Totalt fem personer, fyra män och en kvinna 

som rekryterades på en smärtklinik.  Samtliga 

deltagare var över 18, hade kronisk smärta, god syn 

och hörsel. Datainsamling: Djup strukturerad 

intervju som spelades in samt transkriberades.  

Tre olika diskurser identifierades;  
1) Diskurs om moral.  
2) Diskurs om smärta som en personlig tragedi.  
3) Biomedicinsk diskurs. 
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Dataanalys: Foucauldiansk diskursanalys 

Råheim, M. 

& Hålan, W. 

Lived 

Experience of 

Chronic Pain 

and 

Fibromyalgia: 
Women’s 

Stories From 

Daily Life 

2006, Norge, 

Qualitaitive 

Health 

Research 

Syftet var att 

genomföra en 

djup 

beskrivning av 

deras upplevelse 

och erfarenheter 

av den 

smärtsamma 

kroppen. 

Metod: Kvalitativ metod. Urval: Totalt 12 kvinnor 

med norsk etnisk bakgrund i åldern: 34-51 som hade 

haft smärta mellan 4-20 år ingick i studien. Samtliga 

rekryterades från fibromyalgi förbundet, allmän 

läkare och privat fysioterapi klinik.  Datainsamling: 

Djupintervju som spelades in. Analys: Data 

analyserades enligt fenomenologisk- hermeneutisk 

analysmetod. 

Tre typologier uppdagades:   

 

1) En svikande kropp - maktlöshet.  
2) Kampen för att undkomma den svikande kroppen 

- ambivalens.  
3) Att bry sig om den svikande kroppen - coping. 

West, C., 

Stewart, L., 

Foster, K. & 

Usher, K. 

The meaning 

of resilience to 

persons living 

with chronic 

pain: an 

interpretive 

qualitative 

inquiry 

2012, 

Australian, 

Journal of 

clinical 

nursing 

Syftet var att 

undersöka 

betydelsen av 

motståndskraft 

eller anpassning 

hos människor 

som lever med 

långvarig 

smärta. 

Metod: Tolkande kvalitativ design med 

djupintervjuer och fenomenologisk typanalys. Urval: 

Ändamålsenligt urval där 10 personer varav fyra män 

i åldern 26-54 intervjuades. Deltagarna skulle minst 

vara 18 år, kunna kommunicera på engelska, vara 

diagnostiserade med smärta ⥸ 6 månader eller vara 

en familjemedlem till en person med långvarig 

smärta.  
Datainsamling: Djupgående semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och transkriberas 

ordagrant och lagrades för analys.  
Analys: Tematisk analys med tolkande analytisk 

metod, som liknar van Manen (1990) belysande, 

selektivt tillvägagångssätt. 

I resultatet framkom faktorer som representerade 

motståndskraft hos deltagarna. Dessa faktorer delades 

upp i fyra teman:  
Tema 1) Erkänna individuell styrka; att förstå hur man 

kan handskas med smärtan.  
Tema 2) Leta efter det positiva i livet; att tänka att det 

kunde vara värre och att förvänta sig en förbättring.  
Tema 3) Acceptera smärtan; förståelse för vikten av 

acceptans.  
Tema 4) Att lära sig att ta emot hjälp; att hitta styrka 

från partner och vänner.  
Fem underteman kom fram i resultatet:  
1) Att inte ge efter för smärtan. 
2) Utveckling av tolerans mot smärtan.  
3) Att förstå hur man ska hantera smärtan.  
4) Att bara handskas med det.  
5) Att hitta styrka från tidigare erfarenheter. 

 

 

 

 


