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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Smärta som varat 
längre än tre månader räknas som långvarig och cirka 20 % av Sveriges 
befolkning lever med det. Sjuksköterskor har bland annat i uppgift att 
medverka i farmakologisk behandling samt arbeta med personcentrerad 
omvårdnad. Biopsykosociala modellen används för att öka förståelsen genom 
sociala och psykologiska faktorer för smärta.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av långvarig 
smärta.  
Metod: Vald metod var en litteraturstudie med systematisk sökning, deskriptiv 
design med induktiv ansats. Valda databaser var CINAHL och PsycINFO. Nio 
artiklar inkluderades. Artiklarna analyserades med en integrerad analys.  
Resultat: Patienter med långvarig smärta upplevde känslomässiga och 
psykiska konsekvenser samt känslor av att de inte blev trodda. Långvarig 
smärta kunde leda till förändrad självkänsla och självbild. Patienter hade olika 
strategier för att hantera smärta. Familj kunde vara ett stöd eller få patienter att 
känna skuld. Missnöje med farmakologisk behandling samt bristande 
användning av smärtbedömningsskalor framkom.  
Slutsatser: Patienter upplevde känslor att de inte blev trodda av omgivning 
och hälso- och sjukvårdspersonal vilket ledde till stort lidande. Skillnader i 
hantering framkom utifrån genus och socioekonomiska områden. Familj hade 
betydelse. Missnöje med farmakologisk behandling och smärtbedömning 
framkom.  

Nyckelord: Biopsykosociala modellen, erfarenheter, långvarig smärta, 
patienter, psykologiska konsekvenser.   
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1.Inledning 
Av de vuxna patienter som kontaktar sjukvården lider cirka 50 % av smärta (Berntzen, 
Danielsen & Almås, 1985/2011). Under verksamhetsförlagd utbildning har författarna 
observerat att många patienter på något sätt lever med smärta, akut eller långvarig. Valet att 
fokusera på långvarig smärta var för att det är något som patienter lever med en stor del av sitt 
liv. Att undersöka erfarenheter om långvarig smärta ansågs viktigt eftersom det är vanligt 
förekommande. De flesta sjuksköterskor kommer i sin yrkesroll på ett eller annat sätt komma 
i kontakt med långvarig smärta och sjuksköterskor har en stor roll i smärtbedömning och 
smärtbehandling. Därför ansågs det viktigt att studera patienters erfarenheter och känslor 
angående ämnet.  

2. Bakgrund 
2.1. Smärta 
International Association for the Study of Pain (IASP) har utformat en definition på smärta: 
”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 
eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2017). Det finns 
olika typer av smärta. Nociceptiv smärta innebär att vävnader i kroppen skadas eller hotas 
skadas och beror på aktivering av nociceptorer. Nociceptiv smärta uppstår i ett fungerande 
somatosensoriskt nervssystem (IASP, 2017). När vävnad skadas utsöndras kemiska 
substanser som stimulerar nocicereceptorer att skicka en smärtimpuls till hjärnan. För att 
smärtimpulsen ska nå hjärnan färdas den via smärtfibrer (Berntzen et al., 1985/2011). När 
smärtimpulsen nått fram till hjärnan analyseras den i cortex (hjärnbarken), vakenheten ökar i 
det retikulära systemet, känslomässiga reaktioner väcks i det limbiska systemet och det 
autonoma nervsystemet blir aktivt via hypotalamus (Berntzen et al., 1985/2011). Neuropatisk 
smärta innebär att det somatosensoriska nervsystemet har drabbats av skada eller sjukdom. 
Smärtan uppstår när det somatosensoriska nervsystemet inte fungerar som normalt (IASP, 
2017). Visceral smärta är smärta från något av de inre organen, så som lever, mjälte, njurar 
och mag-tarmkanalen (Berntzen et al., 1985/2011). Idiopatisk smärta kan inte förklaras med 
patofysiologi, alltså smärta som existerar men utan att något ursprung hittats (Berntzen et al., 
1985/2011). Psykogen smärta orsakas av psykiatrisk sjukdom. Psykogen smärta och 
idiopatisk smärta bör inte förväxlas (Berntzen et al., 1985/2011). 

2.2. Långvarig smärta 
Ungefär 20 % av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta. International Classification 
of Diseases (ICD) av World health Organization (WHO) har tillsammans med IASP kommit 
fram till en ny klassifikation av långvarig smärta. Definitionen är ihållande smärta som varat 
längre än tre månader, och långvarig smärta delas in i sju kategorier (Treede et al., 2015). 
Långvarig primär smärta, på ett eller flera ställen i kroppen som inte kan förklaras av annan 
sjukdom eller skada. Långvarig cancersmärta, orsakad av cancersjukdom eller behandling av 
cancer. Långvarig postoperativ och posttraumatisk smärta, som varat minst tre månader efter 
operation eller trauma. Långvarig neuropatisk smärta, uppkommer efter skada eller sjukdom 
på det somatosensoriska nervsystemet. Långvarig huvudvärk och orofacial smärta, pågår 
under minst halva dagen i minst tre månader. Långvarig invärtes smärta, registreras ofta i 
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hud, muskler eller underhudsfett men har ursprung från de inre organen. Långvarig smärta i 
rörelseapparaten, från ben, muskler och leder (Treede et al., 2015). 

2.3. Smärtbedömning  
Det finns olika skattningsskalor som kan användas vid bedömning av smärta. Två exempel är 
visuell analog skala (VAS) och numerisk skattningsskala (NRS). VAS är en linje på 100 mm 
där de två ändarna står för ”ingen smärta alls” respektive ”värsta tänkbara smärta”. Patienten 
pekar ut var på linjen smärtupplevelsen är, vilket sedan omvandlas till en siffra, ofta (0–10) 
där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara. NRS graderas endast i siffror (ofta 0–10) där 
patienten pekar på eller säger vilken siffra som bäst beskriver deras smärtupplevelse. Även i 
NRS är 0 ingen smärta och 10 värsta tänkbara (Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011).  

Enligt Brooker och Herr (2016) var den mest tillförlitliga metoden att värdera smärta på om 
patienten själv fick värdera smärta. Vid användandet av VAS har en skillnad kunnat ses på 
smärtbedömning beroende på om den gjordes av sjuksköterskor eller patienter. 
Sjuksköterskor använde inte alltid VAS vid smärtbedömning och litade mer på den egna 
förmågan att bedöma smärta än att använda smärtverktyg (Wickström Ene, Nordberg, Bergh, 
Gaston- Johansson & Sjöström, 2008). Sjuksköterskor övervärderade också låg smärta och 
underskattade stark smärta (Wickström Ene et al., 2008; Brooker & Herr, 2016). 

2.4. Smärtbehandling 
Vid mild smärta rekommenderas icke-opioid analgetika och vid plågsam och intensiv smärta 
rekommenderas opioida analgetika (Smith & Muralidharan, 2014). Icke-opioida analgetika 
hämmar de kemiska substanserna som till exempel prostaglandiner som frisätts i samband 
med smärtstimuli. Det finns svaga och starka opioida analgetika och de stimulerar det centrala 
nervsystemet och minskar därmed smärtupplevelsen (Berntzen et al., 1985/2011). Icke-
farmakologiska metoder kan till exempel vara massage, akupunktur och värme/kyla (Berntzen 
et al., 1985/2011). 

2.5. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskor har flera viktiga uppgifter i samband med smärtbedömning och smärtlindring. 
Uppgifterna omfattar informationsinsamling, observation, kartläggning och bedömning av 
smärta. Sjuksköterskor ska administrera farmakologisk smärtlindring och utvärdera effekten. 
Dessutom ska sjuksköterskor också tillämpa icke-farmakologiska åtgärder. Att utföra en 
korrekt smärtanalys och smärtbedömning kan vara komplext eftersom smärta är en subjektiv 
upplevelse och sjuksköterskors egna erfarenheter om smärta kan bidra till om bedömningen 
blir adekvat eller inte (Berntzen et al., 1985/2011). Innan, under och efter administrering av 
smärtstillande utvärderade inte alla sjuksköterskor patienters smärta tillräckligt (Wickström 
Ene et al., 2008).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 1 § ska hälso- och sjukvården erbjuda 
en vård med respekt för varje individ och deras värdighet. Hälso- och sjukvården har 
skyldighet att respektera patientens integritet och självbestämmande, samt främja en god 
relation mellan personal och patient (SFS 2017:30), 1 §. Att arbeta personcentrerat är en 
viktig del i omvårdnaden för att respektera en persons värdighet. Genom att arbeta med 
personcentrerad omvårdnad respekteras en persons egna känsla av sjukdom eller ohälsa. En 
persons eget perspektiv ska tillsammans med det professionella perspektivet sammanställas 
för att ge god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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2.6. Smärtans psykologiska faktorer 
I en studie av Hansen & Streltzer (2005) beskrevs en skillnad i smärtupplevelse beroende på 
hur mycket koncentration som lades på smärtan. Personer som fokuserade för mycket på 
smärtan, upplevde den värre. De som istället blev distraherade av något eller ägnade sin 
koncentration på något annat (t.ex. videospel) upplevde mindre smärta. Personer som 
upplevde kontrollförlust, rädsla och ångest i samband med smärta led ofta mer än de som inte 
upplevde de tre ovan nämnda känslorna (Hansen & Streltzer, 2005). 

Förväntningar spelade en stor roll i smärtupplevelsen och kunde se annorlunda ut i olika 
kulturer och hos olika personer. Förväntningar om stark smärta eller stor skada kunde bidra 
till ökad smärtupplevelse. Såldes kunde motsatta förväntningar bidra till en minskad 
smärtupplevelse (Hansen & Streltzer, 2005). Två begrepp som kan associeras till smärta och 
förväntningar är placebo och nocebo. Placebo innebär att en person har positiva förväntningar 
på behandling medan nocebo innebär att en person har negativa förväntningar på behandling 
(Berntzen et al., 1985/2011). 

Utveckling av långvarig smärta hade ofta ett starkt samband med känslor och psykosociala 
faktorer. Till exempel om en person hade en ohälsosam livsstil, psykisk ohälsa eller för lite 
socialt stöd kunde det förvärra utvecklingen av långvarig smärta (Hansen & Streltzer, 2005). 
Om en person som levde med långvarig smärta hade socialt stöd kunde det förbättra 
personens psykiska välbefinnande (Hadjistavropoulos et al., 2011). Långvarig smärta 
beskrevs som ett komplext område som inte kunde förstås utifrån enbart fysiska eller psykiska 
faktorer (Hansen & Streltzer, 2005). Smärta kunde ses som en subjektiv erfarenhet men kunde 
också ha en påverkan för den lidande personen socialt och i samhället (Hadjistavropoulos et 
al., 2011). Långvarig smärta kunde leda till inaktivitet som sedan kunde innebära ett hinder 
för förbättring av långvarig smärta (Hansen & Streltzer, 2005).  

2.7. Biopsykosociala modellen 
En teori som benämns “Gate-control” av Melzack och Wall (1965), är en teori som beskriver 
att patofysiologiska och psykologiska faktorer påverkar upplevelsen av smärta. Det är från 
denna teori som nutidens biopsykosociala modell har sitt ursprung (Asmundson, Gomes-
Perez, Richter & Carleton, 2014). En variant av den biopsykosociala modellen beskrevs år 
1977 av Engel. Modellen har beskrivits på många olika sätt och används i den kliniska 
verksamheten (Wade & Halligan, 2017). Övergripande innehåller den olika faktorer som 
psykiska, biologiska, kognitiva, affektiva, beteendemässiga och sociala faktorer som alla är 
viktiga att ha med i bedömning och förståelse av smärta (Tracy, 2017). Exempel på faktorerna 
som ingår i den biopsykossociala modellen och som kan påverka en persons upplevelse av 
smärta är till exempel, familj, arbete, tidigare erfarenheter, förväntningar, ålder, socialt stöd 
och social status (Wade & Halligan, 2017).     

3. Problemformulering 
Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker vård. Patienter med långvarig smärta 
har inte enbart ett fysiskt lidande utan kan även ha känslor av kontrollförlust, rädsla, oro och 
ångest och kan därmed bli utsatta i sjukvården. Relaterat till den biopsykosociala modellen 
kan smärta förstås som en individuell upplevelse genom psykiska, biologiska, kognitiva, 
affektiva, beteendemässiga och sociala faktorer. Studier har visat på att sjuksköterskor litade 
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mer på den egna förmågan att bedöma patienters smärta än att till exempel använda 
smärtbedömningsinstrument. Med bakgrund till detta är studien viktig att genomföra för att 
öka sjuksköterskors förståelse för patienters erfarenheter av långvarig smärta. Genom att öka 
förståelsen kan det bidra till att sjuksköterskor kan utveckla mer kunskaper om hur de ska 
bemöta patienter med långvarig smärta.  

4. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av långvarig smärta.   

5. Metod 
5.1. Design 
Vald metod för att besvara studiens syfte var en litteraturstudie med systematisk sökning med 
deskriptiv (beskrivande) design. Beskrivande design innebär att beskriva människors 
erfarenheter utan att lägga in egen värdering eller tolkning (Kristensson, 2014). En 
litteraturstudie innebär att söka systematiskt, kritiskt granska och sammanställa relevant 
vetenskaplig litteratur. För att söka fram relevant litteratur krävs ett tydligt och avgränsat 
syfte. När syftet identifierades var utgångspunkten en induktiv ansats. Induktiv ansats innebär 
att studera vetenskaplig litteratur och sedan formulera en slutsats (Kristensson, 2014).  

5.2. Datainsamling 
5.2.1. Sökstrategi 
Valda databaser för att besvara syftet var CINAHL och PsycINFO. Databaserna valdes 
eftersom de innehåller artiklar inom området vårdvetenskap, psykologi och 
beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningar gjordes också i PubMed men ingen artikel 
valdes ut då de inte svarade på studiens syfte. Nyckelbegrepp utifrån syftet identifierades för 
att sedan kunna urskilja rätt söktermer samt inklusionskriterier. Valda nyckelbegrepp var 
patienter, erfarenheter och långvarig smärta. Utöver nyckelbegreppen valdes synonymer och 
närliggande begrepp för att ytterligare bredda sökningen. Dessa var smärtlindring, 
smärtupplevelse, sjuksköterska samt sjuksköterskans roll. Därefter söktes begreppen i svenska 
MeSH för att identifiera korrekt engelsk översättning.  

Varje databas har egna ämnesord, i CINAHL söktes ämnesorden i CINAHL headings och var 
analgesia, chronic pain och pain measurement. I PsycINFO söktes ämnesorden i Thesaurus 
och var analgesia, chronic pain och pain perception. I PubMed söktes ämnesorden i Mesh 
och var analgesia, chronic pain, pain measurement och patients. Alla ord fanns inte som 
ämnesord och söktes då som fritextord. Det innebär att sökningen inte är bunden till något 
ämnesord (Kristensson, 2014). Fritextsökningen i CINAHL var patient, experience, pain 
perception och nurs*. Fritextsökningen i PsycINFO var patient, experience, nurses role och 
nurs*. Fritextsökningen i PubMed var experience, pain perception och nurs*. Att avsluta 
ordet med * heter trunkering. Att trunkera innebär att ordets ändelse tas bort för ordet ska 
sökas med alla potentiella ändelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012).  

Först söktes varje ord separat och därefter kombinerades ämnesorden och fritextorden med de 
booleska sökoperatorerna “OR” och “AND” i båda databaserna. När “OR” används innebär 
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det att orden söks som synonymer och att endast något av orden måste finnas med i artikeln. 
När “AND” används finns alla sökta ord med i artikeln. De booleska sökoperatorerna 
användes för att sensitiviteten i sökningen ska öka (Kristensson, 2014). Begränsningar som 
valdes i CINAHL och PsycINFO var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer 
reviewed, inte publicerade tidigare än år 2007 och bara inkludera personer över 18 år. I 
PubMed gjordes samma begränsningar, men inte peer reviewed eftersom den begränsningen 
inte kan göras i PubMed. Först testades en begränsning på fem år vilket gav för lite träffar och 
därför utökades tidsperioden till tio år (Bilaga 1).  

5.2.2. Urval 
I CINAHL gjordes tre sökningar som sammanlagt resulterade i 220 träffar, där alla titlar 
lästes. I PsycINFO gjordes också tre sökningar som sammanlagt resulterade i 136 träffar, där 
alla titlar lästes. Efter titlarna lästs i CINAHL lästes sammanlagt 57 abstract eftersom de var 
relevanta till syftet. De abstract som inte svarade på syftet eller inte stämde med valda 
inklusions- och exklusionskriterier valdes bort och det resulterade i att 20 artiklar lästes i sin 
helhet. I PsycINFO lästes sammanlagt 36 abstract och efter granskning om de svarade på 
syftet och stämde med valda inklusions- och exklusionskriterier lästes elva artiklar i sin 
helhet. I PubMed gjordes tre sökningar och sammanlagt lästes elva abstract och sex artiklar i 
sin helhet. I PubMed valdes inga artiklar ut eftersom de inte svarade på studiens syfte eller 
hade rätt inklusions- och exklusionskriterier. I CINAHL och PsycINFO kvalitetsgranskades 
sammanlagt elva artiklar och slutligen valdes nio av de artiklarna ut för att besvara studiens 
syfte. Åtta artiklar var av kvalitativ metod och en artikel var av kvantitativ metod.  

5.2.3. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i artiklarna var att de huvudsakligen skulle innehålla patienters perspektiv 
och erfarenheter av långvarig smärta samt inkludera både män och kvinnors erfarenheter. 
Exklusionskriterier var studier som beskrev hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv. Att 
exkludera studier som beskrev hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv gjordes för att det 
inte skulle besvara syftet.  

5.3. Dataanalys 
5.3.1. Granskning 

När artiklarna granskades användes Nordstedts engelskt-svenskt lexikon för att få korrekta 
översättningar från de engelska artiklarna till svenska. Vid granskning av artiklarna användes 
Kristenssons (2014) sammanställningar av granskningsmallar. Granskningsmallar användes 
för att kunna bedöma artiklarnas relevans och underlätta processen vid värdering av studiens 
kvalitet (Kristensson, 2014). En granskningsmall för tvärsnittsstudier användes till den 
kvantitativa artikeln och till de åtta kvalitativa artiklarna användes en granskningsmall för 
kvalitativa studier. I de båda granskningsmallarna fanns fyra punkter som var syfte, metod, 
resultat och diskussion, samt tillhörande frågor till varje punkt. Artiklarna fick ett poäng per 
besvarad fråga i granskningsmallarna. Antal poäng låg till grund för om artiklarna fick låg, 
medel eller hög kvalité (Kristensson, 2014). Av de artiklarna som inkluderas fick fem artiklar 
medelhög kvalité och fyra artiklar fick hög kvalité.  
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5.3.2. Bearbetning och analys 

Efter de nio inkluderade artiklarna valts ut sammanställdes de i artikelmatriser. 
Artikelmatriser gjordes för att ge en överblick av deras innehåll (Bilaga 2). För att sedan 
redogöra för resultatet användes en integrerad analys. En integrerad analys användes för att på 
ett översiktligt och tydligt sätt sammanställa resultatet (Kristensson, 2014). Analysen gjordes i 
tre steg. I första steget skedde en läsning separat av de inkluderade artiklarna för att identifiera 
det som var likt samt det som skiljde resultatet i de olika artiklarna från varandra, sedan 
diskuterades det tillsammans. I det andra steget skapades kategorier gemensamt utifrån de 
likheter och skillnader som identifierades i steg ett (Kristensson, 2014). Det bildades fyra 
kategorier (Tabell 1). I sista steget skrevs resultatet samman under kategorierna (Kristensson, 
2014).  

 
5.4. Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden krävs inom all forskning och innebär att deltagare ska behandlas med 
respekt (Kristensson, 2014). Etikprövningslagen (SFS 2003:460) är en lag i Sverige som 
innebär att forskning som ämnas på människor och biologiskt material från människor bör ha 
genomgått en etikprövning. Eftersom att denna studie är på grundläggande nivå behövdes 
ingen formell etisk prövning (Kristensson, 2014). Dock har ståndpunkter gällande etiska 
avseenden diskuterats och beaktats med stöd av de fyra etiska grundprinciperna. De fyra 
principerna heter autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen. Grundprinciperna har beaktats både under granskning av valda artiklar och 
när studien skrevs. För att ta hänsyn till principerna under datainsamlingen kontrollerades 
bland annat att studierna som inkluderades hade fått ett godkännande från en etisk kommitté. 
Ett etiskt tillstånd bör finnas enligt inte skada-principen, vilket sju av studierna hade. En av 
studierna skrev inte i text att de fått godkännande från en etisk kommitté, men tidskriften som 
gav ut artikeln gav bara ut artiklar som var etiskt godkända. En artikel hade inte något etiskt 
godkännande, men uppgav att de noggrant hade följt ett etiskt tillvägagångssätt enligt 
Helsingforsdeklarationen 1964 och därför inkluderades artikeln (Kristensson, 2014).  

I alla artiklarna lämnade deltagarna informerat samtycke vilket är ett av kriterierna för 
autonomiprincipen. För att beakta nyttoprincipen studerades att de inkluderade studiernas 
nytta var större än risken för skada och obehag. Nyttoprincipen diskuterades även i samband 
denna studie för att syftet skulle vara välgrundat. Alla inkluderade artiklar upplevdes 
respektera rättviseprincipen, som innebär att alla som deltar i studien behandlas rättvist 
(Kristensson, 2014).  

Motivet för studien var att öka kunskapsområdet om hur det är att leva med långvarig smärta, 
för en bättre förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal och samhället. Genom kunskap och 
förståelse skulle det kunna leda till att individer med långvarig smärta får mer anpassad vård 
utifrån deras behov. Nyttan med studien ansågs större än risken. Rättvisa bedömningar har 
gjorts utifrån den litteratur som studerats (Kjellström, 2012) genom de fyra etiska 
grundprinciperna och åsidosättande av förförståelse. Att åsidosätta förförståelsen gjordes 
genom att diskutera författarnas förförståelse innan studien skrevs för att kunna åsidosätta den 
när studien skrevs. Förförståelsen skrevs först separat på papper och diskuterades sedan 
gemensamt. Det gjordes eftersom att alla människor har egna erfarenheter och kunskaper 
(Henricson & Billhult, 2012). De vetenskapliga begreppen hederlighet och ärlighet har 
beaktats och ingenting har avsiktligt förvrängts, vilket innebär att ingen text har plagierats 
eller ändrats felaktigt (Kjellström, 2012).  
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6. Resultat  
Tabell 1. Resultat indelat i kategorier. 

Psykologiska och känslomässiga konsekvenser  
 

Hantering  

Familjen som stöd   

Missnöje med bedömning och farmakologisk behandling  

 
6.1. Psykologiska och känslomässiga konsekvenser  
Patienter upplevde att omgivningen inte trodde deras smärta var på riktigt (Ahlsen, Bondevik, 
Mengshoel & Nyheim Solbrække, 2014; Allcock, Elkan & Williams, 2007; Bailly, Foltz, 
Rozenberg, Fautrel & Gossec, 2015; Howarth, Warne & Haigh, 2014; Säll Hansson, Fridlund, 
Brunt, Hansson & Rask, 2011). Patienter beskrev hur de kände sig missförstådda och 
förklarade att omgivningen inte förstod dem eftersom smärta inte kan ses visuellt. Några 
patienter berättade att det kändes som att människor runt dem trodde att de var lata eller ljög 
(Bailly et al., 2015; Allcock et al., 2007). Långvarig ländryggssmärta beskrevs som vanligt 
förekommande och patienter hade fått höra av omgivningen att alla människor lider av 
ryggsmärta, att det bara var tillfälligt och att det inte var lika allvarligt som att vara 
diagnostiserad med cancer (Bailly et al., 2015). En patient led av bröstcancer och en av 
multipel skleros (MS). Båda patienterna beskrev att i relationer med andra människor var det 
var svårare att hantera ryggsmärta än bröstcancer respektive MS (Bailly et al., 2015).  
	
Långvarig smärta sågs ibland som en psykologisk sjukdom av omgivningen och patienter blev 
ifrågasatta om smärtan var på riktigt (Bailly et al., 2015; Howarth et al., 2014). Patienter hade 
blivit föreslagna att träffa en psykolog (Bailly et al., 2015). Om ingen diagnos ställts 
upplevdes en misstro från omgivningen. En källa till oro var att inte veta någon orsak till sin 
smärta. Att få veta orsaken till smärtan sågs som ett steg på vägen till att bli botad och en 
garanti på att smärta inte är något psykologiskt (Allcock et al., 2007). De var tvungna att 
kämpa för att få en diagnos (Howarth et al., 2014) och de ansåg det viktigt att få en diagnos 
samt att de var tvungna att kämpa för att få vård och delaktighet, genom att vara envisa och 
starka (Säll Hansson et al., 2011). 
	
Patienter upplevde att hälso- och sjukvården inte trodde deras smärta var på riktigt (Allcock et 
al., 2007; Howarth et al., 2014) och att de förminskade dem som personer (Howarth et al., 
2014). Känslor som att inte bli förstådd och bli förolämpad beskrevs. Det fanns en rädsla att 
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hälso- och sjukvården skulle överge dem (Säll Hansson et al., 2011). Att bli bemött med 
skepticism och att inte bli tagen på allvar hade lett till att patienter tappat tron på sjukvården, 
vilket visades ha stor betydelse för smärthantering. Att inte bli trodd på kunde leda till ångest 
och lägre självkänsla (Howarth et al., 2014).   
	
För att få behandling beskrev patienter att det var viktigt att de själva hade kunskap, vilket de 
trodde kunde anses som hotfullt för hälso- och sjukvårdspersonal. När de inte fick adekvat 
hjälp föreslog de olika behandlingsalternativ till hälso- och sjukvårdspersonal. Att smärta var 
naturligt och att det fanns människor som hade det värre var vanligt att höra. Det framkom en 
känsla av att känna sig som själviska och klagande personer eftersom de ställde krav. Att inte 
bli förstådd och ignorerad ledde till ännu mer lidande. En misstro upplevdes från hälso- och 
sjukvårdspersonal genom det kroppsspråk de visade. Det beskrevs hur personal inte lyssnade, 
utan bara pratade om det de ansåg var viktigt (Säll Hansson et al., 2011).  
 
Att bli trodd, bemött med värdighet och inte bli ifrågasatt beskrevs som viktigt och kunde leda 
till bättre hanteringsförmåga och bättre förståelse av sin smärta (Howarth et al., 2014; Säll 
Hansson et al., 2011). Patienter hade positiva erfarenheter från specialiserade smärtteam. 
Smärtteam upplevdes tro på patienters smärta (Howarth et al., 2014). En önskan om att hälso- 
och sjukvårdspersonal skulle utgå från ett helhetsperspektiv för att få djupare förståelse för 
olika aspekter i patientens lidande framkom. Patienter upplevde att frågor om mående, vilken 
hjälp som önskades och om nuvarande behandling var tillfredsställande som positivt. Det 
uttrycktes en förståelse för hälso- och sjukvårdspersonal och att de ofta försökte finna 
lösningar trots en stressig arbetssituation (Säll Hansson et al., 2011).  
 
Att leva med långvarig smärta beskrevs som oförutsägbart och det var svårt att förstå varför 
smärta plötsligt uppkom, blev värre eller minskade. Oförutsägbarheten skapade oro och en 
känsla av att inte vara självständig vilket ökade vaksamheten. Patienter jämförde sina rörelser 
och aktiviteter med hur det varit innan de drabbats av långvarig smärta och att leva med 
långvarig smärta innebar att varje rörelse utfördes med vaksamhet och försiktighet. Det 
beskrevs en oro att gå där det rörde sig mycket människor med tanke på risken att bli tillstött 
(Crowe, Whitehead, Jo Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2010).  
 
Depression förekom ibland som följd av långvarig smärta (Howarth et al., 2014; Allcock et 
al., 2007; Bailly et al., 2015). Patienter berättade om svårigheter att hitta mening och orka 
leva med smärtan. Patienter som led av depression hade svårt att hantera smärta och kände en 
hjälplöshet (Allcock et al., 2007). Det beskrevs en oro för framtiden, kopplat till osäkerhet om 
den långvariga smärtans utveckling (Bailly et al., 2015) och en oro att smärtan aldrig skulle 
försvinna fanns. Känslomässiga konsekvenser som kunde uppstå i samband med långvarig 
smärta var ångest, rädsla och irritation (Allcock et al., 2007). Det var vanligt att personer som 
led av långvarig smärta led av sömnsvårigheter (Pérez, Margarit & Serrano, 2013; Allcock et 
al., 2007). Det fanns en längtan efter motivation och att inte vara ensam. Förändringar som 
patienter helst önskade skulle ske var att ha mindre smärta, ha smärtfri tid och vara kapabla 
att utföra dagliga aktiviteter. Andra saker som var viktiga var att kunna sova bättre, förstå sin 
smärta och ha mindre ångest och depression (Allcock et al., 2007). Patienter uttryckte ett 
behov av bättre rörelseförmåga och en vilja att utföra dagliga aktiviteter som de gjort innan de 
drabbades av långvarig smärta. Ett bättre humör och förbättrad sömnkvalitet önskades (Pérez 
et al., 2013).  

En negativ självuppfattning beskrevs och berodde på den minskade fysiska förmågan och 
andras reaktioner. Känslor av skam beskrevs till följd av att behöva be andra om hjälp eller att 
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känna sig oförmögen (Bailly et al., 2015). Efter de drabbats av långvarig smärta hade livet 
förändrats och de var tvungna att ge upp tidigare vardagsaktiviteter. Långvarig smärta kunde 
leda till objektifiering och kroppen beskrevs som en extern del som inte tillhörde dem själva. 
Att lyssna på kroppen och att prata med sig själv gjordes för att få en förståelse för egna 
begränsningar (Crowe et al., 2010).  
	
Att vara tvungen att ge upp jobb och karriär på grund av smärta var vanligt (Crowe et al., 
2010). Det beskrevs en förlust av den sociala rollen på arbetsplatsen, att vara ivägen och att de 
behövde lägga över arbete på kollegor. Det var svårt att vara effektiv på arbetet och att få 
chefer att förstå (Bailly et al., 2015). 
	
Män berättade om en längtan att återfå tidigare muskelstyrka och att kunna ha ett bra jobb. 
Män berättade hur deras autonomi förlorades när de drabbades av långvarig smärta. Att inte 
längre kunna bära sina barn (Ahlsen et al., 2014; Bailly et al., 2014) och att lätt bli på dåligt 
humör förekom (Ahlsen et al., 2014). Män brydde sig inte om sina barn som innan de 
drabbats av långvarig smärta. En förlust av maskulinitet till följd av att inte kunna bära tungt 
längre beskrevs och en man kunde inte längre bära tungt bagage trots sin muskulösa kropp. 
En förlorad maskulinitet i intima situationer nämndes (Bailly et al., 2014). Kvinnor beskrev 
att de levt ett stressigt liv och drivit sig själva hårt innan de började på rehabilitering för 
smärta. Kvinnor i studien blev mer självständiga och försökte bli bättre personer när de var 
under rehabilitering för sin långvariga smärta (Ahlsen et al., 2014).  
	
6.2. Hantering  
En skillnad i smärthantering beskrevs beroende på om smärta accepterades eller inte (Clarke 
& Iphofen, 2007). Fyra tillvägagångssätt att hantera smärta hos de som accepterade smärta 
beskrevs. Ett tillvägagångssätt var, oavsett grad av smärta att uppnå individuella mål, som till 
exempel att arbeta eller gå till affären. Ett annat tillvägagångssätt var att se smärta som en del 
av livet och patienter uttryckte att genom att smärta existerade, levde dem. Det tredje 
tillvägagångssättet var att oavsett smärta skulle patienter försöka leva ett liv likt deras 
tidigare, genom att fortsätta ha ett socialt liv, arbetsliv eller familjeliv (Clarke & Iphofen, 
2007). Ett fjärde sätt att hantera smärta kunde vara att delta i sociala aktiviteter som till 
exempel att gå på teater. Sociala aktiviteter kunde hjälpa en individ att glömma smärta för en 
stund, även om den fortfarande existerade (Bailly et al., 2015). En del patienter som led av 
långvarig smärta och inte hade accepterat den sökte fortfarande smärtbehandling vilket var ett 
sätt att försöka hantera smärta. Patienter kunde till exempel söka hjälp hos olika sjukhus eller 
smärtspecialister. En patient hade varit i kontakt med sjukvården 26 gånger under ett halvår. 
Att till exempel förlita sin behandling av smärta på hälso- och sjukvården var en strategi 
(Clarke & Iphofen 2007).    
 

Rättvisor och orättvisor i relation till smärta och hur smärta hanterades beskrevs av patienter 
från olika socioekonomiska områden (McParland, Eccleston, Osborn & Hezseltine, 2010). 
Från de övre socioekonomiska områdena beskrevs en acceptans och metoder användes för att 
hantera smärta. Patienter ansåg att det fanns orättvisor överallt och att smärta ansågs vara en 
del av de orättvisor som drabbar alla människor mer eller mindre. Det väsentliga bedömdes 
vara hur orättvisor hanterades. Hjälp och förståelse behövdes för att det skulle finnas 
möjlighet att anpassa livet och hantera smärta. Orättvisor kunde upplevas om familj och 
arbetsgivare inte hade förståelse för de hinder smärta kunde orsaka. Rädsla fanns över att inte 
bli bemötta och behandlade på lika villkor som andra människor (McParland et al., 2010).  
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Patienter från medelklassområden beskrev hur de ansåg att de var oskyldiga offer som inte 
förtjänade att lida av smärta. På grund av offerrollen tyckte patienter att de var förtjänta eller 
berättigade kompensation från samhället. De ville inte ställa några krav på samhället men de 
ansåg sig vara i behov av hjälp. De önskade att hälso- och sjukvård och finansiella 
myndigheter skulle behandla dem rättvist vilket de menade inte alltid skedde (McParland et 
al., 2010). Ett minskat förtroende för hälso- och sjukvården fanns på grund av tidigare 
negativa upplevelser och desto längre tid som spenderades i sjukvården desto mer oengagerad 
blev hälso- och sjukvårdspersonal. Trots missnöjet stannade patienter kvar i hälso- och 
sjukvården. De drabbade ansåg att hälso- och sjukvård och myndigheter hade kontroll över 
deras smärta och inte de själva. Smärta ledde till en känsla av undergivenhet och patienter 
upplevde att de var tvungna att visa tacksamhet för fortsatt stöd från samhället (McParland et 
al. 2010).  

Från lägre socioekonomiska områden var patienter beroende av sjukvård och finansiella 
myndigheter. Patienter såg sig vara just patienter som led av långvarig smärta och inte 
personer. De var medvetna om vilken hjälp som behövdes och fick ofta hjälpen. Patienter 
ansåg att det fanns grupper som fick mer hjälp från samhället trots mindre behov och 
jämförelser gjordes med asylsökande i Storbritannien. Patienter menade att de själva var mer 
förtjänta av hjälp eftersom de betalade skatt. Känslor av orättvisa och rädsla för att andras 
problem skulle ses som mer allvarliga och att de som led av långvarig smärta skulle bli 
mindre uppmärksammade förekom. Det fanns en rädsla att uppfattas som hypokondriker och 
de ville bli bemötta med respekt, värderade och trodda i sitt lidande (McParland et al. 2010). 

En mans sätt att se på orsaker och hantering av smärta beskrevs genom ett maskulint 
beteende. Det maskulina beteendet karakteriserades av självständighet och självförtroende. 
Det framkom att trots ett starkt behov av självständighet ansåg män att det var hälso- och 
sjukvården som ansvarade för en förbättring av smärta. Manliga patienter ansåg att de själva 
ansvarade för fysisk aktivitet genom att upprätthålla de träningsprogram som de fått och att 
hälso- och sjukvårdens uppgift var att bota smärtan. Rehabiliteringskliniker ansågs vara 
positivt eftersom det fanns mer tillgång till professionell personal och multiprofessionella 
team vilket ledde till större tillgång till hjälp (Ahlsen et al., 2014). En kvinnlig patient 
berättade att hon levt ett stressigt liv, haft höga krav på sig själv och hjälpt andra, vilket i 
artikeln kunde tolkas som ett kännetecken för kvinnliga normer och en del i förståelsen av 
långvarig smärta. Vid deltagande i en rehabiliteringsklinik beskrevs en insikt om personlighet 
och en djupare förståelse av lidandet som smärta orsakade. För att hantera långvarig smärta 
blev kvinnor mer självständiga, utvecklades som individer och försökte leva efter de 
begränsningar som smärta förde med sig (Ahlsen et al., 2014).   

6.3. Familjen som stöd    
Familj hade en stor betydelse för patienter. I samband med långvarig smärta kunde den 
lidande känna sig isolerad relaterat till att det kunde bli svårt att arbeta och upprätthålla en 
social interaktion (Clarke & Iphofen, 2007). Familj kunde vara till praktisk och moraliskt stöd 
utan att få patienter att känna skuld. Familjen sågs som förstående och omhändertagande 
(Clarke & Iphofen, 2007). En del beskrev att familjen fanns där som känslomässigt stöd samt 
motiverande stöd. Familjen lyssnade, hade förståelse och uppmuntrade patienter att utföra 
aktiviteter. För att inte känna sig ensamma eller känna att livet stannade upp, beskrev 
patienter hur de försökte umgås med sin familj trots smärta. Att fokusera uppmärksamhet på 
något annat visades vara effektivt för att glömma bort smärta (Bailly et al., 2015). En del 
patienter såg sig själva som bördor för sina familjer. De beskrev hur familjemedlemmar hade 
slutat att jobba och ställde in fester för att ta hand om dem istället. De kände skuld för att 
familjen fick göra uppoffringar för deras skull (Clarke & Iphofen, 2007).  
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6.4. Missnöje med bedömning och farmakologisk behandling 
Enligt patienter hade sjuksköterskor en stor betydelse i bedömning av smärta och ansåg att 
bara en medicinsk undersökning var otillräcklig för att få en helhetsbild av en patients 
situation. Det fanns en uppfattning att inte bli tillfrågad om hur smärtan kändes och det gavs 
inte alltid möjlighet att använda VAS för att beskriva smärtupplevelsen. Om möjlighet gavs 
att använda VAS värderade patienter smärtan högre än vad den var eftersom de annars 
riskerade att få otillräcklig smärtlindring. Patienter ansåg att sjuksköterskor skulle ha kunskap 
om smärta, fysiologiskt och emotionellt. Om brister fanns i kunskap kunde det vara 
acceptabelt så länge det fanns kommunikation mellan patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal (Säll Hansson et al., 2011). Patienter uttryckte att VAS var ett effektivt 
hjälpmedel för hälso- och sjukvårdspersonal för att förstå den lidandes intensitet av smärta. 
Vissa patienter ville att hälso- och sjukvårdspersonal skulle fråga mer om smärta eller få 
uppskatta smärta med hjälp av VAS. Om sjuksköterskor inte frågade vilken typ av smärta 
patienter hade eller inte följde upp administrerad smärtlindring ledde det till att patienter 
upplevde att de inte blev trodda (Säll Hansson et al., 2011).  

Ett missnöje med farmakologisk behandling förekom. De främsta orsakerna till missnöje var 
otillräcklig smärtlindring och biverkningar. Desto svårare rapporterad smärta desto mer 
missnöjda var patienter med ordinerad smärtlindring. Att kunna utföra vardagliga aktiviteter 
och öka funktionsförmågan vara en viktig del, speciellt hos de med svår smärta. Större 
tolerans för smärtintensitet var vanligare hos dem med svårare smärta än hos dem med 
mildare smärta (Pérez et al., 2013).  

6.5. Resultatsammanfattning 
Patienter upplevde att människor i deras omgivning och sjukvårdspersonal inte trodde på 
dem. Att bli trodd och bemött med respekt ansågs vara viktigt för att kunna hantera och förstå 
smärta bättre. Att leva med långvarig smärta innebar en vaksamhet till följd av att smärta var 
oförutsägbart. Andra känslomässiga konsekvenser av långvarig smärta kunde vara ångest, 
depression och sömnsvårigheter. Patienter önskade bättre livskvalité. Långvarig smärta och 
låg självkänsla hade hos patienter i flera studier ett samband. Smärthantering och upplevelser 
av smärta beskrevs på olika sätt utifrån genus och socioekonomisk bakgrund. Familj hade stor 
betydelse i form av att vara ett moraliskt och praktiskt stöd. Familjen kunde också få patienter 
att känna sig som en börda. Missnöje med farmakologisk behandling framkom då den inte 
lindrade smärta tillräckligt och gav biverkningar. Patienter önskade att oftare bli tillfrågade 
om deras smärtupplevelse samt i större utsträckning använda VAS.   

7. Diskussion 
7.1. Metoddiskussion 
Valet att göra en litteraturstudie istället för en empirisk studie gjordes därför att en bred bild 
av tidigare forskning ville ges. Vidare ansågs efter reflektion att inte tillräcklig 
arbetslivserfarenhet och kunskap fanns för att kunna utföra en empirisk studie på ett korrekt 
sätt. Dessutom finns det många etiska aspekter att tänka på vid intervjustudier, så som 
känsliga ämnen och att forskaren kan få en maktposition, som måste beaktas på ett korrekt 
sätt.  

Om en empirisk studie gjorts hade resultatet blivit mer inriktat på Sverige och kanske till och 
med en specifik avdelning eller sjukhus, vilket hade minskat överförbarheten och 
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tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Det hade dock kunnat ge en djupare och mer specifik 
förståelse eftersom intervjufrågorna hade kunnat anpassats till syftet och vården i Sverige. De 
flesta artiklarna som inkluderas i studien kom dock från europiska länder, vilket ses som en 
styrka eftersom länderna anses vara lika Sverige, vilket ökar överförbarheten (Kristensson, 
2014). Dock gäller det att beakta att trots att europeiska länder på många sätt liknar varandra 
kan skillnader i till exempel klassamhällen finnas och hur hälso- och sjukvården är 
organiserad.   

Att använda en induktiv ansats valdes då inte tillräcklig arbetslivserfarenhet fanns, som 
nämnts ovan samt att ett neutralt förhållningssätt skulle bevaras när patienters erfarenheter 
studerades.   

I studien ingick databaserna CINAHL och PsycINFO för insamling av data eftersom 
CINAHL är en databas inom det vårdvetenskapliga området och PsycINFO är en databas 
inom psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Patienters erfarenheter skulle 
studeras inom området omvårdnadsvetenskap och då ansågs de två databaserna vara en bra 
kombination. Sökningar gjordes även i PubMed men inga artiklar inkluderades i resultatet 
eftersom inga relevanta artiklar hittades, vilket skulle kunna förklaras att PubMed är mer 
inriktat på de medicinska vetenskaperna (Kristensson, 2014) och var inte var lika relevant till 
studiens syfte. En nackdel med studien skulle kunna vara att endast två databaser användes i 
resultatet. Dock ansågs det vara en styrka då sökningar i tre databaser gjordes vilket gav en 
bred bild av ämnet och det som bäst besvarade syftet valdes sedan ut.  

När datainsamlingen startade gjordes provsökningar i de tre ovan nämnda databaserna innan 
de slutgiltiga sökningarna genomfördes. De första sökningarna resulterade i för få resultat, 
förmodligen eftersom för många ämnesord söktes tillsammans med den Booleska 
sökoperanden “AND”. Sökningarna ändrades då och fler fritextord samt “OR” användes, 
vilket dock resulterade i för många träffar. Slutligen hittades en bra balans mellan ämnesord 
och fritextord, samt en bra balans mellan användandet av “AND och “OR” vilket ledde till 
relevanta träffar och en ökning av sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). 

Först testades en begränsning på fem år i sökningarna för att få ett så aktuellt resultat som 
möjligt, dock gav det för lite resultat. Begränsningen utökades då till 10 år, vilket gav 
rimligare antal träffar. Begränsningen på 10 år ansågs vara tillräckligt aktuellt för att 
litteraturstudien ska hålla god kvalitet och innehålla relevant vetenskaplig litteratur. Om en 
begränsning på fem år hade använts hade flera av de inkluderade artiklarna inte ingått i 
resultatet, vilket hade kunnat leda till svårigheter att hitta tillräckligt med relevant litteratur 
vilket skulle kunnat påverka resultatet negativt. I databaserna CINAHL och PsycINFO valdes 
att begränsa sökningarna till peer reviewed vilket innebär att artiklar blivit granskade av 
expertis innan publicering (Willman et al., 2012), vilket såg som en styrka och att inkluderade 
artiklar var av god kvalité.  

I resultatet ingick åtta artiklar av kvalitativ metod vilket ansågs relevant då syftet var att 
beskriva patienters erfarenheter. En artikel var av kvantitativ metod men ansågs väsentlig att 
inkludera då den undersökte patienters tillfredsställelse av smärtlindring. Smärtlindring är hos 
många patienter med långvarig smärta en stor del av livet och därför ansågs det relevant att 
studera deras erfarenheter om smärtlindring. Alla artiklar granskades i en integrerad analys 
(Kristensson, 2014), vilket sågs som en styrka eftersom de granskades på samma sätt. 

Inklusionskriteriet att både inkludera män och kvinnor gjordes för att resultatet skulle spegla 
både män och kvinnors erfarenheter. Därför inkluderades inga artiklar som bara beskrev män 
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eller bara beskrev kvinnors erfarenheter. Att exkludera hälso- och sjukvårdspersonals 
perspektiv gjordes för att det inte skulle besvara syftet. I resultatet framkom skillnader mellan 
genus under rubrikerna psykiska och känslomässiga konsekvenser och hantering. Under de 
andra rubrikerna framkom inga skillnader mellan genus. Det anses vara en styrka att 
litteraturstudien lyfter skillnader angående genus eftersom författarna bedömer det relevant 
och aktuellt att diskutera genus inom hälso- och sjukvården. Att litteraturstudien inte har så 
många exklusionskriterier sågs som en svaghet eftersom syftet skulle kunnat bli mer specifik 
med fler exklusionskriterier (Kristensson, 2014).  

Kvaliteten på studiens resultat säkerställdes genom noggranna granskningar av artiklarna i 
granskningsmallar. Triangulering användes när artiklarna skulle tolkas och analyseras för att 
öka tillförlitligheten (Kristensson, 2014), därefter diskuterades artiklarna tillsammans och 
kvaliteten bestämdes. Ingen av artiklarna som inkluderades hade låg kvalitet, vilket ökar 
kvaliteten på litteraturstudien. Alla artiklars resultat studerades och huvudfynden användes i 
sin helhet. I den kvantitativa artikeln som inkluderades användes dock bara delar av resultatet 
eftersom hela resultatet inte ansågs besvara syftet. 

Många artiklar handlade om långvarig ryggsmärta och kanske hade ett annat resultat 
framkommit om fler artiklar hade berört till exempel postoperativsmärta eller cancersmärta. 
Dock söktes inte aktivt efter långvarig ryggsmärta, utan sökordet “chronic pain” användes och 
relevanta artiklar som framkom valdes ut, vilket resulterade i att flera av artiklarna handlade 
om långvarig ryggsmärta. En möjlighet skulle kunna vara att långvarig ryggsmärta är den 
vanligaste typen av långvarig smärta, men det skulle också kunna vara att det är det mest 
utforskade området.  

I Sverige används begreppet långvarig smärta och därför har det också använts i 
litteraturstudien. Chronic pain användes också som sökord eftersom det gav flest resultat 
under provsökningarna. I artiklarna som inkluderades har alltså begreppet chronic pain 
använts, vilket i litteraturstudien översattes till långvarig smärta. Det gjordes eftersom det är 
ett mer vedertaget begrepp och kan uppfattas som mer positivt för patienter. Begreppet familj 
användes eftersom alla artiklar refererat till family och även här ville en korrekt översättning 
göras. Det kan dock tolkas som och borde översättas till närstående eller anhöriga då familj 
inte alltid behöver vara de som står patienter närmast, utan kan vara till exempel en vän eller 
en granne. Att inte förutsätta att familjen är de enda närstående, eller närstående 
överhuvudtaget, är något sjuksköterskor bör beakta. I litteraturstudien användes begreppet 
genus vilket författarna menar syftar till de socialt skapade skillnaderna mellan könen. Det 
bör poängteras att inte alla anser sig tillhöra ett kön, vilket även det är viktigt för 
sjuksköterskor att ha förståelse för.  

Etiska aspekter studerades noga i varje inkluderad artikel och inga etiska svårigheter uppkom. 
Alla artiklar som använts i litteraturstudien har behandlats kritiskt, och en medvetenhet om 
svagheter och styrkor i alla artiklar har funnits. Hade för många artiklar haft för mycket 
svagheter hade resultatet kunnat tappa trovärdighet. Dock ansågs alla inkluderade artiklar ha 
tillräckligt med styrkor för att det inte skulle påverka trovärdigheten. Det har kontinuerligt 
diskuterats och reflekterats över artiklarnas innehåll och trovärdighet. 

En styrka med studien har varit att samarbetet har fungerat gott genom hela arbetet och varje 
del har skrivits tillsammans och inte enskilt. Detta har påverkat studiens resultat positivt 
eftersom det bland annat har lett till att det varit enklare att åsidosätta förförståelsen. Eftersom 
förförståelsen diskuterades gemensamt innan arbetet började skrivas underlättade det 



	 14	

möjligheten att åsidosätta förförståelsen. Det gjorde att båda författarna inte bara var 
medvetna om sin egen förförståelse utan även om den andras.  

	
7.2. Resultatdiskussion 
I resultatet framkom fyra kategorier utifrån patienters erfarenheter av att leva med långvarig 
smärta. De fyra kategorierna var, psykiska och känslomässiga konsekvenser, hantering, 
familjen som stöd och farmakologisk behandling. Resultatet från de olika kategorierna 
kommer diskuteras nedan.  

I litteraturstudiens resultat var det tydligt att det värsta med långvarig smärta inte var själva 
smärtan, utan de psykiska och känslomässiga konsekvenser som kom med smärtan. I 
litteraturstudiens resultat framkom att personer som lider av långvarig smärta upplevde 
känslor av att inte bli trodda. Både personer i patienters omgivning och hälso- och 
sjukvårdspersonal bemötte dem med misstro och antydde att långvarig smärta var en 
psykologisk sjukdom. Att känslor och smärtupplevelse hos patienter med långvarig smärta 
inte blir respekterade av hälso- och sjukvårdspersonal styrks i Ojala, Häkkinen, Karppinen, 
Sipilä, Suutama och Piirainens (2015) studie. Även en studie med Sternke, Abrahamson och 
Bair (2016) styrker känslor som att inte bli trodd och att inte bli sedda som individer.  

Att patienter med långvarig smärta upplevde att de inte blir trodda eller sedda som individer 
av hälso- och sjukvårdspersonal blir problematiskt då patienter enligt lag ska bli bemötta med 
respekt och värdighet som individer av hälso- och sjukvårdspersonal (HSL, SFS 2017:30, 1 
§). Även om lagen inte säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska tro på alla patienter, borde 
det vara en självklar del av att bemöta patienter med värdighet. Dessutom ska sjuksköterskor 
arbeta med personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att arbeta 
personcentrerat i detta fall skulle kunna innebära att ha en tro på patienterna och hjälpa dem 
identifiera beteendemässiga konsekvenser orsakat av långvarig smärta. Genom att arbeta med 
personcentrerad omvårdnad skulle det leda till att hänsyn tas till den biopsykosociala 
modellen. Det skulle även kunna leda till att sjuksköterskor ser personen bakom smärtan och 
fokuserar på det patienten anser vara viktigt i just dennes fall utöver den fysiska smärtan.  

Varför omgivning eller hälso- och sjukvårdspersonal inte trodde att patienternas smärta var på 
riktigt väckte intressanta frågor hos författarna. En teori skulle kunna vara att alla människor, 
även sjuksköterskor, utgår ifrån egna erfarenheter och tidigare upplevelser av smärta. Detta är 
viktigt att belysa eftersom sjuksköterskor inte bara ska utgå från sin expertis utan också från 
patientens upplevelse. Ibland kan sjuksköterskor ha funktionen som det sista hoppet när annan 
sjukvårdspersonal, omgivning och närstående inte tror på patienter.  

I resultatet framkom att långvarig smärta kunde leda till en minskad självkänsla eftersom att 
långvarig smärta kunde leda till minskad fysisk förmåga, som i sin tur kunde leda till 
objektifierande av kroppen. Eftersom minskad fysisk aktivitet kan leda till somatiska 
sjukdomar är det viktigt att patienter får behandling för smärta. Smärtbehandling borde inte 
enbart leda till ett minskat lidande, utan också stärka självkänsla och förebygga inaktivitet. 
Inaktivitet skulle kunna leda till somatiska sjukdomar, trycksår och ensamhet. Sjuksköterskor 
har som nämnts tidigare en viktig roll i smärtbehandling, men det bör också belysas att allmän 
omvårdnad är viktig genom att arbeta hälsofrämjande för att förebygga både psykisk och 
fysisk ohälsa.  

I resultatet framkom skillnader mellan män och kvinnor i två kategorier, psykiska och 
känslomässiga konsekvenser och hantering. Män verkade ha känslor av förlorad manlighet 
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och svårare att hantera smärta. Angående kvinnor nämndes inget om en förlorad kvinnlighet, 
dock upplevdes de acceptera smärta mer och söka djupare förståelse för sin smärta. Genom att 
detta framkom i resultatet är det extra viktigt att sjuksköterskor är medvetna om skillnader i 
genus utan att ha fördomar. Generellt sätt i resultatet beskrev män mer lidande och en 
förändrad roll orsakat av långvarig smärta. Medan kvinnor beskrev eventuella orsaker av 
smärta och sätt att hantera långvarig smärta. Skillnaderna mellan män och kvinnor skulle 
kunna vara en effekt av de könsroller som finns i Sverige och världen. Män uppfostras ibland 
till att vara starka och självständiga, medan kvinnor kan uppfostras till att ta hand om hem och 
familj. När män inte kan vara starka och självständiga på grund av smärta kan deras självbild 
förstöras, eftersom det kan vara ett sätt att identifiera sig på. En kvinnas självbild hade också 
kunnat förstöras eftersom de inte kan ta hand om hem och familj på samma sätt. Dock 
verkade kvinnor inte beröras på samma sätt av denna förändring som männen gjorde, vilket 
väcker intressanta frågor som till exempel om kvinnor är bättre på att hantera smärta eller om 
mäns könsroll är starkare än kvinnors.  

Efter sökning av ytterligare litteratur som stärker eller säger emot att det finns skillnader 
mellan män och kvinnor gällande psykiska och känslomässiga konsekvenser och hantering av 
långvarig smärta framkom olika resultat. Enligt Ahlgren, Fjellman-Wiklund, Hamberg, 
Johansson och Stålnacke (2016) visar en del studier att det finns skillnader och en del studier 
att det inte finns skillnader. Eftersom forskningen inte är enig i frågan kan det dock inte 
uteslutas att skillnader finns som måste tas hänsyn till. Relaterat till det som nämnts ovan och 
resultatet är det viktigt att sjuksköterskor arbetar individanpassat och utgår från den 
biopsykosociala modellen för att patienter ska få adekvat och personcentrerad omvårdnad.   

I resultatet framkom skillnader i hur patienter med långvarig smärta hanterade smärta 
beroende på socioekonomiska områden. Det visades att patienter från de högre 
socioekonomiska områdena hade bättre acceptans och hanteringsförmåga. De från de lägre 
socioekonomiska områdena hade starkare känslor av orättvisa och rädsla att inte bli trodda. 
Att patienter från högre socioekonomiska områden hade en bättre syn på långvarig smärta 
skulle kunna bero på att de hade mer förutsättningar i livet än de från de lägre 
socioekonomiska områdena. Det skulle dock också kunna bero på att hälso- och 
sjukvårdspersonal har bemött de två grupperna olika, vilket enligt HSL (SFS 2017:30), 1 § 
inte får ske. Relaterat till tidigare forskning är smärtupplevelse beroende av 
hanteringsförmåga. I resultatet framkom skillnader i hanteringsförmåga i socioekonomiska 
områden. Därför är det återigen viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån den biopsykosociala 
modellen för att kunna bemöta patienter utifrån skillnader i till exempel sociala faktorer att få 
bättre hjälp med smärta.  

I litteraturstudien framkom att familj var ett viktigt stöd för personer med långvarig smärta. 
Att familj var ett viktigt stöd styrks i Ojala et al. (2015) studie. Även Sternke et al. (2016) 
beskrev hur patienter ansåg att familj var viktig genom att lyssna och visa förståelse. Eftersom 
familj i resultatet framkom som viktig för patienter med långvarig smärta är det betydelsefullt 
att sjuksköterskor som möter patienter med långvarig smärta noga och genomtänkt arbetar 
med familjecentrerad omvårdnad. Att arbeta familjecentrerat med patienter som lever med 
långvarig smärta skulle kunna innebära att öka familjens delaktighet i behandling och 
familjens förståelse. Ökad delaktighet och förståelse skulle kunna leda till ett bättre stöd för 
patienter med långvarig smärta. Även om resultatet visar att familj både kan vara ett bra 
moraliskt stöd och något som får patienter att känna skuld, är det tydligt att familj på ett eller 
annat sätt har en stor betydelse för patienter. Resultatet visar också på att patienter är 
beroende av stöd och förståelse och även om många får och vill ha det från sina familjer, är 
det inte säkert att de får det, eller att de ens har en familj. Hos de patienter som inte får de stöd 
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de behöver av familj är det speciellt viktigt att sjuksköterskor fungerar som ett stöd. Att 
sjuksköterskor ska främja en god kontakt med patienter beskrivs även i HSL (SFS 2017:30, 1 
§). Genom att arbeta familjecentrerat skulle det även innebära att sjuksköterskor beaktar den 
sociala delen av den biopsykosociala modellen.  

Missnöje framkom att smärtskalor så som VAS knappt användes. Att patienter önskade att få 
bedöma smärta med smärtskalor i större utsträckning stärks i Yazici Sayin och Akyolcu 
(2014) studie. Ett antagande skulle då kunna vara att sjuksköterskor använder smärtskalor för 
lite. Att patienter ansåg att de inte alltid fick möjlighet att bedöma smärta med VAS kan bli 
problematiskt eftersom smärta är individuellt. En kombination av att använda VAS i större 
utsträckning och utgå mer från den biopsykosociala modellen skulle patienters egna 
önskningar och känslor respekteras mer och öka förståelsen för patienters smärtupplevelse. 
Eftersom resultatet visade på att patienter önskade använda VAS mer, skulle ett ökat 
användande av VAS inte bara leda till säkrare bedömning utan även öka patienters känsla av 
delaktighet. I resultatet framkom även att vid utebliven delaktighet för patienter vid 
smärtbedömning kan det leda till att patienter inte blir trodda på och ett ökat lidande. Enligt 
patientlag (SFS 2014:821), 1 § ska hälso- och sjukvårdsverksamheten främja patienters 
delaktighet.  

När sjuksköterskor möter patienter med långvarig smärta ska de som ovan nämnt bemöta 
patienter med respekt och utgå från en personcentrerad omvårdnad. Det är viktigt att 
sjuksköterskor utgår från den biopsykosociala modellen för öka förståelsen för de individuella 
faktorerna som kan påverka smärtupplevelsen, vilket leder till att omvårdnaden blir 
personcentrerad. Det gäller dock att beakta att sjuksköterskor måste ta hänsyn till andra 
professioner och resurser som finns. Med detta sagt bör sjuksköterskor alltid behandla 
patienter med respekt som individer och tro på vad patienter säger, men en förståelse för att 
etiska dilemman kan uppstå bör alltså beaktas.   

I resultatet beskrevs hur patienter med MS och bröstcancer upplevde att långvarig ryggsmärta 
var svårare att hantera än de andra sjukdomarna. Det skulle kunna bero på att långvarig 
smärta är mer än bara fysiologi som resultatet visade på. Det styrker hur viktigt studiens ämne 
är. 

8. Slutsats  
Patienter med långvarig smärta upplevde känslor som att inte bli trodda av omgivning och 
hälso- och sjukvårdspersonal. Att inte bli trodd kan leda till ett stort lidande både psykiskt och 
fysiskt. Skillnader kunde ses mellan genus i känslomässiga och psykiska konsekvenser av 
långvarig smärta. Skillnader i hantering av långvarig smärta kunde bland annat redogöras 
utifrån genusaspekter och socioekonomiska områden. Att acceptera smärta var en viktig del i 
hur patienter hanterade långvarig smärta. I litteraturstudien framkom att familj var en viktig 
faktor i hur långvarig smärta hanterades. Patienter upplevde en otillräcklig smärtlindring och 
ville bli mer delaktiga i vården genom bland annat användning av VAS. Resultatet visar på 
betydelsen av att sjuksköterskor arbetar utifrån den biopsykosociala modellen. 

8.1. Klinisk nytta 
Litteraturstudiens resultat kan användas i den kliniska verksamheten för att öka fokus och 
förståelse för sjuksköterskor om hur det är att leva med långvarig smärta. Med ökad förståelse 
kan sjuksköterskor förbättra vården för patienter med långvarig smärta. Genom resultatet 
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framkom betydelsen av att sjuksköterskor arbetar med personcentrerad omvårdnad så att 
patienter med långvarig smärta känner att de blir respekterade och trodda. Resultatet visade på 
att patienter önskade mer användning av smärtbedömningsskalor vilket belyser att det bör 
göras i större utsträckning för att främja delaktighet. Familj är viktig för patienter med 
långvarig smärta och det är därmed viktigt att sjuksköterskor arbetar mer familjecentrerat. Det 
är extra viktigt att arbeta familjecentrerat när det gäller långvarig smärta eftersom det 
påverkar en person både psykiskt och fysiskt. Långvarig smärta är ofta just långvarig, vilket 
innebär att familjer kan behöva ta hänsyn till smärtan hela livet.  

Studiens resultat belyser vikten av att tillämpa den biopsykosociala modellen för att förstå 
smärta. Sjuksköterskor bör ha djupare förståelse för de sociala och psykologiska aspekter som 
påverkar smärtupplevelsen till exempel genom mer utbildning inom området. I 
litteraturstudiens resultat framkom att patienter anser det viktigt att bli trodda på. Det belyser 
att sjuksköterskor inte bara har ett ansvar att göra smärtbedömning och administrera 
smärtlindring utan även har ett ansvar att vara den som tror på patienter när ingen annan gör 
det. Det här är en viktig reflektion för sjuksköterskor att beakta i den kliniska verksamheten.  

Ett konkret förslag till sjuksköterskor för att kunna bemöta patienter med långvarig smärta 
bättre skulle kunna vara att utforma ett formulär. Formuläret skulle innehålla individuella 
frågor rörande vad patienter anser viktigt i smärtbehandling. Att använda ett 
avprickningssystem som inkluderar alla delar ur den biopsykosociala modellen skulle även 
kunna underlätta för att sjuksköterskor har tagit hänsyn till alla delar när patienters smärta ska 
förstås eller behandlas. På detta sätt skulle sjuksköterskor arbete på ett konkret sätt med de 
problem som uppkom i denna litteraturstudies resultat.  

8.2. Förslag till fortsatt forskning 
Ett huvudfynd i litteraturstudien var att patienter med långvarig smärta upplevde känslor av 
att inte bli trodda. Fortsatt forskning inom området är viktigt för att komma fram till hur 
sjuksköterskor skulle kunna bemöta dessa patienter på ett bättre sätt. Det är också viktigt med 
fortsatt forskning för att få en djupare förståelse till varför sjuksköterskor och omgivningen 
inte tror på patienter med långvarig smärta. Det kan göras genom kvalitativa intervjuer med 
patienter, men kanske också intervjuer med sjuksköterskor. 

Skillnader i genus framkom i vissa delar av litteraturstudiens resultat, dock skulle det vara 
nödvändigt enligt författarna att forska mer i ämnet då studier visade på att det råder 
meningsskiljaktigheter. Ett annat område som är viktigt att forska vidare på är orsakerna till 
skillnader i hantering av långvarig smärta i olika samhällsklasser.  
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Bilaga 1 - Sökmatris 

 
Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl 
2017-11-
07 
kl. 09.00 

S1 (MH ” 
Analgesia”) 

5,172 Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

 S2 (MH ”Chronic 
Pain”) 

15,462     

 S3 (MH ”Pain 
measurement”) 

38,552     

 S4 Patient 1,420,192     

 S5 Experience 
(fritext) 

235,668     

 S6 Pain 
perception 

7,211     



	 2	

 S7 S1 OR S2 OR 
S3 

54,427     

 S8 S4 AND S5 
AND S6 AND 
S7 

297     

  Begränsningar: 
Peer reviewed, 
English 
language, 
2007–2017, 
All adult 

122 122 39 14 3 

Cinahl 
2017-11-
07 
kl. 15.30 

S1 (MH ” 
Analgesia”) 

5,172     

 S2 (MH ”Chronic 
Pain”) 

15,462     

 S3 (MH ”Pain 
measurement”) 

38,552     

 S4 Experience 235,668     

 S5 Patient 1,420,192     



	 3	

 S6 S1 OR S3 42,430     

 S7 S2 AND S4 
AND S5 AND 
S6 

230     

  Begränsningar: 
Peer reviewed, 
English 
language, 
2007–2017, 
All adult 

81 81 16 5 1 

Cinahl 
2017-11-
07 
kl. 19.45 

S1 (MH ” 
Analgesia”) 

5,172     

 S2 (MH ”Chronic 
Pain”) 

15,462     

 S3 (MH ”Pain 
measurement”) 

38,552     

 S4 Patient (fritext) 1,420,192     

 S5 Experience 
(fritext) 

235,668     



	 4	

 S6 Nurs* (fritext) 758,813     

 S7 S2 OR S3 50,824     

 S8 S1 AND S4 
AND S5 AND 
S6 AND S7 
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  Begränsningar: 
Peer reviewed, 
English 
language, 
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All adult 

17 17 2 0 0 
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”Analgesia” 

4,841     

 S2 DE ”Chronic 
Pain” 

12,337     

 S3 Patient (fritext) 702,190     

 S4 Experience 
(fritext) 

506,988     



	 5	

 S5 Nurses role 
(fritext) 
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 S6 DE ”Pain 
perception” 
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 S7 S1 OR S2 OR 
S6 

25,569     

 S8 S3 AND S4 
AND S5 AND 
S7 

30     

  Begränsningar: 
Peer reviewed, 
English 
language, 
2007–2017, 
All adult 

15 15 7 3 1 

PsycInfo 
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08 
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”Analgesia” 
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 S2 DE ”Chronic 
Pain” 
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 S3 Experience 
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 S5 DE ”Pain 
perception” 
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 S6 S1 OR S5 14,419     

 S7 S2 AND S3 
AND S4 AND 
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Peer reviewed, 
English 
language, 
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PsycInfo 
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S1 DE ”Chronic 
Pain” 
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[MeSH] 
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measurement” 
[MeSH]  

74255     
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(fritext) 
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 S6 SI OR S3 108391     
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English 
language, 19 
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2007–2017 

4 4 2 1 0 

PubMed 
2017-11-
07 kl. 
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S1 “Analgesia” 
[MeSH] 

40050     

 S2 “Chronic pain” 
[MeSH] 

8751     

 S3 “Pain 
measurement” 
[MeSH] 

74255     

 S4 “Patients” 
[MeSH] 

54918     

 S5 Experience 
(fritext) 

553870     
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 S6 Nurs* (fritext)  852816     

 S7 S2 OR S3 80630     
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English 
language, 19 +, 
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Bilaga 2-Artikelmatriser  

Artikelmatris 1 
Författare, år, titel, tidsskrift, 
sidnr & land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Ahlsen, B., Bondevik, H., 
Mengshoel, A. M., & Nyheim 
Solbrække, K. (2014). 
(Un)doing gender in a 
rehabilitation context: a 
narrative analysis of gender and 
self in stories of chronic muscle 
pain. Disability and 
Rehabilitation, 36(5) 359–366 
doi: 
10.3109/09638288.2013.793750  
 
Norge 

Syftet var att 
utveckla ny 
kunskap om 
genus 
betydelse 
genom män 
och kvinnors 
historier om 
att leva med 
kronisk 
smärta och 
att vara i 
rehabilitering 
för att 
hantera 
smärtan. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Analytiskt 
förhållningssätt med ett 
genuskänsligt berättande 
perspektiv.  
Slutlig studiegrupp: 16 
deltagare varav 10 män och 6 
kvinnor. De var mellan 28–50 
år. De flesta var kvalificerade 
arbetare, några hantverkare, en 
hade högre utbildning. Alla var 
av norsk etnicitet. Många var 
långvarigt sjukskrivna. 
Urvalsförfarande: Deltagarna 
rekryterades med hjälp av deras 
sjukgymnaster på en 
rehabiliteringsklinik.  
Inklusionskriterier: Män och 
kvinnor med nacksmärta. Skulle 
vara öppna och villiga att dela 
sin sjukdomsupplevelse. 
Exklusionskriterier: Ej 
redovisat. 
Datainsamlingsmetod: 
Kvalitativa intervjuer.   
Analysmetod: Narrativ analys.  

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av 
datainsamling och 
forskarnas förförståelse 
samt relationen till 
deltagarna.  
 
Hög trovärdighet enligt 
trovärdighetsbegreppet. 
 
Svagheter: Nämner 
inget om mättnad. 
 
Kvalitet: Hög. 

Två olika historier av en man och en kvinna för att det speglade 
resultatet bäst.  
 
Lindas berättelse: Haft en stressig livssituation. Upplevde att 
ingen lyssnade eller trodde henne. Pressade sig själv eftersom 
smärta är osynligt och försökte glömma den, vilket kan vara 
associerat till kvinnliga normer. På smärtkliniken lärde hon hantera 
sin personlighet bättre och fick en bättre förståelse för smärtan 
vilket ledde till mer självständighet.  
 
Davids berättelse: Kunde inte leka med sina barn längre och 
tappade lätt tålamodet på dem. Ville ta reda på orsaken till smärtan, 
vilket visade på ett maskulint förhållningssätt där frihet, oberoende 
och att lösa smärta var viktigt.  
 
Dock uppfattades det som att lösningen fanns inom medicinska 
system. Rehabiliteringsprogrammet ledde till att han blev 
motiverad till att utföra fysiska aktiviteter.  
 
Sammanfattningsvis, trots att det var viktigt med autonomi, 
verkade det som att jaget är beroende av medicinska professioner 
för välbefinnande.  
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Artikelmatris 2 

Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Allcock, N., Elkan, 
R., & Williams, J. 
(2007). Patients 
referred to a pain 
management 
clinic: beliefs, 
expectations and 
priorities. Journal 
of Advanced Nur- 
sing 60(3), 248–
256. doi: 
10.1111/j.1365-
2648.2007.04400.x 
 
Storbritannien 

Syftet var att 
undersöka 
patienters tro 
på smärta 
och känslor 
när de var 
hänvisade till 
en 
smärtklinik, 
deras 
förväntningar 
på kliniken 
och deras 
prioriteringar 
på 
förbättringar 
i aspekten 
hur deras liv 
påverkas av 
smärtan. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Fokusgruppsintervjuer.  
Slutlig studiegrupp: 18 deltagare, 9 män och 9 
kvinnor i åldern 27–76 år. Deltagarna hade 
heterogena smärtsyndrom. De flesta led av ryggont 
och vissa hade mer än en smärtkälla. Alla led av 
kronisk smärta och de flesta hade haft smärta i 
många år. 5 av deltagarna arbetade och resterande 
var pensionerade (2 i förtid) eller arbetslösa.   
Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades från en 
smärthanteringskliniks väntelista på ett sjukhus i 
Storbritannien som hjälper patienter att lindra deras 
smärta och förbättra deras livskvalitet. 43 
inbjudningsbrev och informationsblad skickades till 
nya patienter på smärtkliniken. Patienterna svarade 
om de var intresserade av att delta och vilka datum 
de kunde. Tre fokusgrupper bildades från de som 
svarade. Icke-respondenter följdes inte upp. 
Inklusionskriterier: Ej redovisat.  
Exklusionskriterier:  Ej redovisat. 
Datainsamlingsmetod: Fokusgruppsintervjuer 
Analysmetod: Intervjuerna transkriberades och 
sedan utförde forskarna varje enskild dataanalys 
självständigt och diskuterade sedan och godkände 
teman tillsammans. De använde en modell för att 
analysera korrekt. 

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av 
rekrytering och analys. 
Hög trovärdighet enligt 
trovärdighetsbegreppet. 
 
Svagheter: Ingen 
tydlig beskrivning av 
författarnas 
förförståelse.  
 
Kvalitet: Hög. 

Orsak till smärta: Deltagare var bekymrade att de inte 
visste orsak till smärta. Att veta orsak till smärta var 
första steget till att få behandling. Ovisshet ledde till 
osäkerhet och innebar att de inte kunde behandlas eller 
botas.  
 
Att inte bli trodd: Deltagare enades om att de ville bli 
hörda, förstådda och att någon visade att de förstod 
smärtan.  
 
Att bli avvisad: Deltagare ansåg att de fick 
smärtlindring istället för en remiss till en specialist. 
Smärtlindring sågs inte som en behandling utan som 
symtomlindring.  
 
Känslomässig reaktion på smärta: Vissa deltagare 
upplevde depression, pessimism, dåligt humör, 
irritation, brist på sömn, sorg och rädsla.  
 
Prioritering för förbättring: Mindre smärta eller 
“smärtfri” var det viktigaste. Utföra mer vardagliga 
aktiviteter rankades högt för en bra livskvalité. Fysiska 
förbättringar var viktigare än psykiska och 
känslomässiga förbättringar. Upplevdes ha bra stöd från 
familj och vänner. Att inte få en “ordentlig” diagnos var 
ett problem. Få bättre sömn var viktigt för många.  
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Artikelmatris 3 

Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte  Metod och ev.design Värdering  Resultat  

Bailly, F., Foltz, V., 
Rozenberg, S., 
Fautrel, B., & 
Gossec L. (2015). 
The impact of 
chronic low back 
pain is partly 
related to loss of 
social role: A 
qualitative study. 
Joint Bone Spine, 
82(6), 437–441. 
doi: 
10.1016/j.jbspin.20
15.02.019 
 
Frankrike  

Syftet var att få 
bättre 
förståelse för 
patienter med 
kronisk 
ländryggssmärt
a och deras 
erfarenheter av 
svårigheter i 
sociala 
sammanhang 
med fokus på 
relationer med 
familj, vänner 
och 
arbetskollegor. 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Epistemologisk synvinkel.  
Slutlig studiegrupp: 25 deltagare, 11 
män och 14 kvinnor. Mellan 25–81 år. 
5 stycken var sjukskrivna, 16 stycken 
arbetade, 2 var pensionerade, 1 var 
arbetslös och en hade inte förmåga att 
arbeta.  
Urvalsförfarande: Polikliniska 
patienter från ett universitetssjukhus 
och två privata sjukhus i Paris erbjöds 
delta i fokusgruppsintervjuer. Val av 
deltagare var noga uttänkt för att få en 
bred demografisk spridning.  
Inklusionskriterier: Icke-akut eller 
kronisk ospecificerad ländryggssmärta 
och vara flytande i franska.  
Exklusionskriterier: Genomgått en 
ryggoperation mindre än tre månader 
tidigare.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer.  
Analysmetod: Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys.  
 

Styrkor: 
Använde 
intervjuguide, 
citat i resultatet, 
varierat urval, 
tillförde ny 
information tills 
datainsamlingen 
inte gav något 
nytt.  
 
Svagheter: 
Ingen tydlig 
beskrivning av 
forskarnas roll 
till deltagarna.  
 
Kvalitet: Hög.  

-Deltagare hade en negativ självbild grund av minskad fysisk 
kapacitet och av andra människors uppfattning. Att känna sig 
missförstådda och att människor inte trodde deras smärta var 
på riktigt framkom. 
 
- Familj och vänner kunde vara till hjälp. Sociala aktiviteter 
var ett effektivt sätt att glömma smärtan. Den sociala rollen 
förändrades på jobbet.  
 
-Två deltagare hade sjukdomar som uppfattas som "svårare" än 
kronisk smärta (bröstcancer och multipel skleros). De 
rapporterade mer svårigheter att hantera sin ryggsmärta i sina 
relationer jämfört med de andra två allvarliga sjukdomarna. 
 
-Ryggsmärta kunde uppfattas som en psykologisk sjukdom av 
andra. Deltagare uppgav att de inte kunde bära eller bry sig om 
sina barn. Manliga deltagare rapporterade en upplevd förlust 
av maskulinitet på grund av oförmågan att bära tunga föremål.   
 
-Ångest och rädsla för framtiden och depression förekom 
också. 
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Artikelmatris 4 

 
  

Författare, år, titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte Metod och ev. design  
 

Värdering 
 

Resultat  

Clarke, K. A., & Iphofen, R. 
(2007). Accepting Pain 
Management or Seeking Pain 
Cure: An Exploration of Patients’ 
Attitudes to Chronic Pain. Pain 
Management Nursing, 8(2), 102–
110. doi: 
10.1016/j.pmn.2007.03.006 
 
Storbritannien  
 

Syftet var att 
undersöka erfarenheter 
av att leva med 
kronisk smärta och 
förmågan/oförmågan 
att hantera kronisk 
smärta.  

Metod: Kvalitativ.  
Design: Hermeneutisk design med 
fenomenologisk inriktning.   
Slutlig studiegrupp: 8 personer, 4 män och 4 
kvinnor. Mellan 36 och 71 år.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  
Inklusionskriterier: Patienter som har 
deltagit i en sjuksköterske-ledd kronisk 
smärtklinik i minst 3 år, patienter som inte har 
deltagit i smärtlindringsprogram tidigare,  
vara mellan 20 år och 75 år, var villiga att 
dela sina erfarenheter av att leva med kronisk 
smärta, var villiga att skriva dagbok under en 
4 veckorsperiod, från den första intervjun till 
den andra intervjun. 
Exklusionskriterier: De som tidigare deltagit 
i smärthanteringsprogram, minderåriga och 
mycket gamla. 
Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade 
intervjuer och dagböcker.   
Analysmetod: Hermeneutisk.  

Styrkor: 
Använde 
triangulering. 
Bred 
datainsamling 
med intervjuer 
och dagböcker.  
 
Svagheter: 
Ingen tydlig 
beskrivning av 
författarnas 
roll till 
deltagarna.  
 
Kvalitet: 
Medelhög.  

Resultatet visade att en del deltagare hanterade smärta 
och hade utvecklat olika coping strategier.  Acceptans 
av kronisk smärta var en hörnsten av 
smärthanteringen. 
 
En del deltagare accepterade inte smärta och sökte 
smärtbehandling som ett sätt att försöka hantera 
smärta. Deltagare uttryckte att de kände sig 
deprimerade och en hopplöshet att det inte gick att 
bota den kroniska smärtan.  
 
 
Det framkom att familj var viktig men kunde även få 
deltagare att känna skuld.   
 
Båda grupperna hade utvecklat enkla eller avancerade 
coping strategier.  
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Artikelmatris 5 

Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Crowe, M., 
Whitehead, L., Jo 
Gagan, M., Baxter, 
G. D., Pankhurst, 
A., & Valledor, V. 
(2010). Listening to 
the body and 
talking to myself – 
the impact of 
chronic lower back 
pain: A qualitative 
study. International 
Journal of Nursing 
Studies 47(5) 586–
592 doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2
009.09.012 
 
Nya Zeeland 

Syftet var att 
undersöka 
människors 
erfarenheter av 
påverkan av 
kronisk 
ländryggssmärta.  

Metod: Kvalitativ. 
Design: Semistrukturerade intervjuer. 
Slutlig studiegrupp: Deltagarna var 64 
personer mellan 25–80 år som led av 
kronisk ländryggssmärta. 31 kvinnor och 
33 män, den genomsnittliga åldern var 
55,1 år. Majoriteten identifierade sig 
som Nya Zeeland-Europé. 
 
Urvalsförfarande: Majoriteten (80%) 
rekryterades genom att svara på en 
artikel om kroniska ryggbesvär i en 
gratis hälsovårdstidning. De återstående 
deltagarna rekryterades genom 
fysioterapi-kliniker. Provstorleken 
bestämdes av responshastighet på 
annonserna under en sexmånadersperiod. 
 
Inklusionskriterier: Äldre än 18 år och 
lider av kronisk ryggsmärta. 
Exklusionskriterier: Ej redovisat. 
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Intervjuerna 
transkriberades och tematisk analys 
utfördes för att identifiera teman.  

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av 
hur deltagarna 
rekryterades samt 
tydlig beskrivning 
av datainsamling. 
Lätt att följa 
resultatet, indelat i 
teman.  
 
Svagheter: 
Forskarnas 
förförståelse samt 
relationen till 
deltagarna är inte 
tydligt beskrivet. 
 
Värdering: 
Medelhög. 

-Kronisk ryggsmärta var oförutsägbar. Oförutsägbarheten av 
smärtan förändrade deltagares beteende eftersom de var tvungna 
att vara beredda på att smärtan kunde börja när som.  
 
-Deltagare kände att den extra kroppsvaksamheten som krävdes 
för att hantera den kroniska ländryggssmärtan ledde till att 
objektivisera kroppen, de pratade om eller beskrev sin kropp 
som om det inte var en del av dem själva, utan snarare något 
externt. 
 
-Det mest slående temat var hur deltagares självkänsla hade 
förändrats sedan de drabbats av kronisk ryggsmärta. Behovet av 
att ge upp karriär och jobb hade en signifikant inverkan på 
deltagarna, det gav en förändrad inkomst och ett förändrat liv. 
Hade svårt att acceptera att de inte kunde göra vissa saker längre.  

  



	 18	

Artikelmatris 6 

Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Howarth, M., 
Warne, T., & 
Haigh, C. (2014). 
Pain from the 
Inside: 
Understanding the 
Theoretical 
Underpinning of 
PersonCentered 
Care Delivered by 
Pain Teams. Pain 
Management 
Nursing, 15(1), 
340-348. doi: 
10.1016/ 
j.pmn.2012.12.008 
 
Storbrittanien 

Syftet med studien var 
att skapa förståelse om 
personcentrerad vård 
från människor med 
kronisk ryggsmärtas 
perspektiv och de 
multiprofessionella 
smärtteamen som 
vårdade dem.  
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Grounded theory. 
Slutlig studiegrupp: 17 deltagare 
mellan 22 och 82 år, de hade alla lidit 
av kronisk ryggsmärta i mer än 2 år. 
Deltagare hade fått vård från en av de 
multiprofessionella 
smärthanteringsgrupperna i minst 1 
år.  
Urvalsförfarande: Avsiktlig 
teoretisk samplingsteknik. Tog 
kontakt genom ett smärtförbund.  
Inklusionskriterier: Ej beskrivet. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Konstant jämförande 
analysmetod.  

Styrkor: 
Rekryteringen och 
mättnad tydligt 
beskrivet. Tydlig 
beskrivning av 
analysprocessen. Lätt 
att följa resultat, 
indelat i kategorier.   
 
Svagheter: Ingen 
tydlig beskrivning av 
forskarnas relation till 
deltagarna eller 
forskarnas 
förförståelse. Inga 
inklusionskriterier 
beskrivna.  
 
Kvalitet: Medelhög. 

-Deltagare hade blivit bemötta med misstankar från vårdgivare om 
smärtan var på riktigt. De kände sig dåligt bemötta vilket förvärrade 
ångest och känslor av låg självkänsla. Upplevde att vårdare trodde att 
de hade en psykisk sjukdom istället för fysisk och tappat tron på 
vården. 
 
-Om deltagare kände sig trodda på, kunde det underlätta förståelsen 
och hanteringen för smärta. Vård från smärtteam innebar att de var 
stöttande, vänliga och viktiga vilket var avgörande för att värdesätta 
smärtupplevelsen. Det var grundläggande för att återuppbygga tillit 
och utveckla en personcentrerad vård.  
 
-Många med okontrollerad ryggsmärta kände sig ofta utom kontroll 
och led av depression. Smärta dominerade deltagares liv och många 
hade förlorat både arbete och självkänsla. Tron på vårdgivare var 
grundläggande för vårdprocessen och ett partnerskap. 
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Artikelmatris 7 

Författare, år, titel, 
tidsskrift, sidnr & land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

McParland, J. L., Eccleston, 
C., Osborn, M., & Hezseltine, 
L. (2010). It’s not fair: An 
Interpretative 
Phenomenological Analysis of 
discourses of justice and 
fairness in chronic pain. Sage 
Journals, 15(5), 459–474. doi: 
10.1177/1363459310383593 
 
Storbritannien 

Syftet var att 
utforska hur 
rättvisa och 
orättvisa 
visar sig i 
kronisk 
smärta, i 
vardagssamm
anhanget 
med de som 
lever med 
kronisk 
smärta. 

Metod: Kvalitativ  
Design: Fenomenologisk 
design.    
Slutlig studiegrupp: 15 personer, 
8 kvinnor, 7 män. Var mellan 18 
och 65 år gamla. Tre olika 
socioekonomiska grupper, låg, 
medel och hög.  
Urvalsförfarande: Maximalt 
varierat urval. 
Inklusionskriterier: Erfarenhet 
av smärta i minst sex månader, 
mellan 18–65 år, engelsktalande, 
ingen diagnostiserad psykisk 
ohälsa. 
Exklusionskriterier: Ej 
beskrivet.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer.  
Analysmetod: Tolkande 
fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Använde ett 
varierat urval: 
Män och kvinnor. 
Tre olika 
socioekonomiska 
grupper. 
Omfångsrikt 
resultat med citat. 
Tydlig 
beskrivning av 
forskarnas 
förförståelse. 
 
Svagheter: Ingen 
tydlig beskrivning 
om det uppnåddes 
mättnad. 
 
Kvalitet: Hög. 

Deltagare delades in i tre olika grupper beroende på socioekonomiska 
områden.  
 
-Högsta socioekonomiska områden: Anser sig vara “smärthanterare”. 
Uttryckte en viss acceptans. Gruppen erkände att orättvisor sker, men 
istället för att se smärta som orättvisa, ses det som en normal del av 
vardagens orättvisor. Vissa deltagare i gruppen fruktade diskriminering 
och att klandras för deras problem.  
 
-Medel socioekonomiska områden: Anser sig vara oskyldiga offer för 
kronisk smärta. Upplever sig ha rätt till hjälp från finansiella och 
medicinska system. Deltagare önskar få hjälp att få deras röst/behov 
hörd. 
 
-Lägsta socioekonomiska gruppen: Upplevde orättvisor från den 
tidpunkt då smärtan började. Deltagare hade "låst" sig till finansiella och 
medicinska system. Tyckte att andra, mindre förtjänta individer 
prioriterades var en stor källa till orättvisa enligt deltagare. Oro över att 
upplevas som hypokondriker hos vårdpersonal fanns.  
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Artikelmatris 8 

Författare, år, titel, tidsskrift, 
sidnr & land  

Syfte Metod och ev. design  Värdering  
 

Resultat 

Pérez, C., Margarit, C., & 
Serrano, M. (2013). Survey of 
European patients assessing 
their own noncancer chronic 
pain: results from Spain. 
Current Medical Research and 
Opinion, 29(6), 643–651.  
doi: 
10.1185/03007995.2013.78797
8 
 
Spanien  

Syftet var att ge en 
klinisk meningsfull 
bild om hur 
patientperspektivet 
skiljer sig mellan 
olika medicinska 
specialiteter.  

Metod: Kvantitativ. 
Design: Tvärsnittsstudie. 
Slutlig studiegrupp: 8695 
deltagare som behandlades 
av 893 olika 
specialistläkare. Mestadels 
medelålders kvinnor. 
Urvalsförfarande: Läkare 
rekryterade patienter som 
uppfyllde urvalskriterierna, 
i samma kronologiska 
ordning som de deltog i sin 
rutinmässiga kontroll.  
Inklusionskriterier: Män 
och kvinnor, 18 år och 
äldre, lidit av icke-
cancersmärta i 3 månader 
eller längre och en bra 
mental hälsa för att kunna 
besvara frågorna.  
Exklusionskriterier: Ej 
beskrivet. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter med slutna frågor.  
Analysmetod: Ej beskrivet.  

Styrkor: Stort 
urval, 
omfångsrik 
datainsamling. 
 
Svagheter: 
Ingen tydlig 
beskrivning av 
bortfall, ingen 
tydlig 
beskrivning av 
powerberäkning.  
 
Kvalitet: 
Medelhög. 

-Nästan hälften upplevde en smärtnivå lägre än vad de ansåg vara 
tolererbart.  
 
-Över hälften av deltagarna var missnöjda med nuvarande behandling. 
Skälen till missnöje var: otillräcklig smärtlindring och biverkningar av 
medicinering.  
 
-Nästan alla deltagare upplevde att de hade ett litet eller stort behov av 
att förbättra sin rörlighet och förmåga att utföra normala aktiviteter, och 
ungefär hälften ville ha förbättring i sitt humör och sömnförmåga.  
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Artikelmatris 9	

Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr & land 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Säll Hansson, K., 
Fridlund, B., 
Brunt, D., 
Hansson, B., & 
Rask, M. (2011). 
The meaning of 
the experiences of 
persons with 
chronic pain in 
their encounters 
with the health 
service. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 25(3), 
444-450. doi: 
10.1111/j.1471-
6712.2010.00847.x 
 
Sverige  

Syftet med studien 
var att undersöka 
betydelsen av 
erfarenheter hos 
personer med 
kronisk smärta i 
deras möten med 
hälsovårdspersonal.  

Metod: Kvalitativ.  
Design: Deskriptiv design med fenomenologiskt 
tillvägagångssätt.  
Slutlig studiegrupp: 8 totalt. 6 kvinnor (29–66 
år) och 2 män (35–42 år) och hade haft kronisk 
smärta i 3–45 år. 3 av deltagarna var 
pensionärer, 1 var sjukskriven, 1 var 
mammaledig och 2 hade heltidsanställning. 2 
bodde på landet, 2 i ett litet samhälle och 4 i en 
stad. 3 av deltagarna hade akademiska 
kvalifikationer och 7 var gifta och 1 var änka. 7 
av de 8 hade barn.  
Urvalsförfarande: Valde deltagare genom att 
använda en nätverks sampling metod. 
Inklusionskriterier: Villiga att prata om sina 
erfarenheter av möten med vårdpersonal.  
Exklusionskriterier: Ej redovisat.  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: “procedure 
of whole-parts-whole”. En analys som innebär 
att göra fler avläsningar av de transkiberade 
intervjuerna för att få en överblick över 
materialet men samtidigt behålla ett öppet sinne.  

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av 
analysprocessen. 
Tydliga 
styckesindelningar. 
Tydlig beskrivning 
av urvalet. Använde 
citat. Tydlig 
beskrivning av 
studiegrupp. 
 
Svagheter: Inte 
utförligt beskrivet 
hur deltagarna 
rekryterades. Ingen 
beskrivning om 
intervjuguider 
användes, vilket 
minskar giltigheten.  
 
Kvalitet: 
Medelhög.  

-Deltagare ville bli bemötta med värdighet och inte 
ifrågasatta. Om hälso- och sjukvårdspersonal hade en 
negativ inställning kände patienter sig inte förstådda. För 
att bli delaktiga i vården var de tvungna att vara starka, 
envisa och aktiva. Deltagare upplevde sig som gnällande, 
besvärliga och själviska.  
 
-Hälso- och sjukvårdspersonal förväntades vara 
professionella, ha förståelse och kunskap hur det är att 
leva med kronisk smärta. Deltagare uttryckte att hälso- 
och sjukvårdspersonals kunskapsnivåer var otillräckliga. 
Att få en diagnos var för deltagare som att få bekräftelse 
och få nytt hopp för framtiden. 
 
-Deltagare hade inte fått beskriva smärta eller värderat 
den med VAS och kände då att personal inte brydde sig. 
Vissa ansåg att de var tvungna att värdera smärta högre 
än nödvändigt för att få mer smärtlindring. Känslan av 
att inte bli trodd på blev synlig om sjuksköterskor inte 
frågade om smärta eller följde upp smärtbehandling. 
Känslan av att inte förstås, ignoreras, förödmjukas, och 
bli besviken var stark och ledde till ytterligare lidande.  
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