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Sammanfattning  
En av de vanligaste anledningarna till att människor söker sjukvård är smärta. 
Personer som lever med långvarig smärta får svårare att hantera det dagliga livet och 
livskvaliteten påverkas negativt. Att leva med långvarig smärta påverkar även 
personens ekonomi i form av sjukskrivningar och sjukvårdskostnader. För att hantera 
smärtan används copingstrategier vilket är en persons beteende och kognitiva 
ansträngningars svar på stressorer och är avgörande för personens fysiska och 
emotionella välbefinnande. Copingstrategier är avgörande för hur personer hanterar 
långvarig smärta. Vilken eller vilka copingstrategier som används beror på personens 
erfarenheter, humör samt kognitiv förmåga.  Syftet med studien var att kartlägga vilka 
copingstrategier som används av personer med långvarig smärta. Resultatet bygger på 
12 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades för att bilda ett djupare 
vetande kring tidigare forskning inom problemområdet. Det framkom fyra teman som 
beskriver varierande copingstrategier, personer som lever med långvarig smärta 
använder sig av: anpassande strategier, distraherande strategier, Sociala strategier 
och Smärtlindrande strategier. Sammanfattningsvis ska sjuksköterskor  ha en god 
kunskap och förståelse om smärta för att kunna bemöta och handleda patienter som 
lever med långvarig smärta på ett professionellt sätt. För att kunna utföra en god 
omvårdnad krävs att sjuksköterskan har insikt om alternativa copingstrategier och 
bemöter patienter med lyhördhet och ger personcentrerad vård. 
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Abstract 

One of the most common reasons for people seeking healthcare is pain. People who 
are living with chronic pain experience difficulties in handling everyday life and their 
quality of life is affected in a negative way. Living with chronic pain also affects 
personal finance in terms of sick leave and healthcare costs. People handle pain by 
using coping strategies witch is a person’s cognitive and behavioral efforts in 
response to stressors that determine how those stressors will affect physical and 
emotional well-being. Coping strategies are crucial to how people handle chronic 
pain. What coping strategies they use depends on the person’s experiences, mood and 
cognitive capabilities. The purpose of this study was to map what coping strategies 
that are used by patients to handle chronic pain. The study was performed as a 
literature study where articles were reviewed and analyzed to gather a deeper 
understanding regarding earlier research within the area of chronic pain. The result 
presents four themes to describe what coping strategies people who are living with 
chronic pain use: adjustment strategies, distracting strategies, social strategies and 
pain relieving strategies. Nurses need good knowledge and understanding about pain 
to better acknowledge and guide patients living with chronic pain in a professional 
way, it also requires insight in alternative coping strategies and to treat the patients in 
a responsive way.    
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Inledning  
En av de vanligaste anledningarna till att människor söker sjukvård är smärta och står 
för 20-40 procent av alla besök på primärvården enligt Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (Sbu) (2006). Att leva med långvarig smärta påverkar 
vardagen negativt, en inre stress byggs upp och individens sociala roll förändras 
(Snelgrove, Edwards & Liossi 2011). Vidare uttrycker patienter att långvarig smärta 
även leder till ekonomiska problem i form av sjukskrivningar, sjukvårdskostnader 
samt utnyttjande av hälso- och sjukvårdsresurser (Kraaimaat & Evers 2004). 
Hægerstam (2008) nämner att kunskapen om smärta och hur man ska behandla den 
har ökat sen 1960-talet. Trots all kunskap så räcker inte sjukvårdens materiella 
resurser till och det finns fortfarande en stor andel människor som lider av långvarig 
smärta vilket gör det till ett betydande problem (Hægerstam, 2008).  

Vården skiljer mellan vävnadsskadesmärta, nervsmärta, smärta orsakad av psykiska 
faktorer och smärta där orsaken inte kan bevisas ( Lännergren, Ulfendahl, Lundberg 
& Westerblad, 2005). Sbu (2006) menar att gränserna mellan olika typer av smärta är 
diffus eftersom upplevelsen av långvarig smärta och vårt beteende påverkas av 
psykologiska faktorer.  

Hægerstam (2008) framhåller att fenomenet smärta är en svårgripbar företeelse då det 
finns många mentala processer som kan leda till smärta vilka kan vara sociologiska, 
kulturella och religösa faktorer som spelar stor roll för hur smärtan upplevs. Lazarus 
och Folkman (1984) definierar coping som en persons beteende samt kognitiva 
ansträngningars svar på stressorer, vilket är avgörande för personens fysiska och 
emotionella välbefinnande. Copingstrategier som fysisk aktivitet, kyla, att fysiskt 
manipulera kroppen och avslappning för att hantera smärtan är vanliga strategier 
enligt Webster, Thompson och Norman (2015) I studien framkommer att personer 
som lever med långvarig smärta föredrar icke farmakologiska copingstrategier då 
farmakologisk smärtlindring har biverkningar som följd. Peres och Lucchetti (2010) 
anser att det är nödvändigt för personer som lider av långvarig smärta att ha 
copingstrategier för att hantera smärtan och den påverkan som smärtan har på dennes 
liv. 

 

Bakgrund  
 
Smärta  
Enligt Breivik, Collet, Ventefridda, Cohen och Gallacher (2006) lider 19 % av den 
europeiska befolkningen av långvarig smärta där artros och artrit tillsammans utgör 
vanligaste orsaken. Andra vanliga orsaker till smärta är hernierade eller försämrade 
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ryggdiskar, reumatism, migrän samt traumatiska skador. De kroppsdelar som oftast 
påvisar smärta är rygg, ländrygg, knä och händer. 
McCaffery (1972) definierar smärtan som långvarig om den varat i minst tre månader 
eller om smärtan inte förväntas läka ut av sig själv. Patienter som upplever smärta 
utlöst från muskuloskeletala systemet utgör den största gruppen av personer med 
långvarig smärta. Ytterligare en stor orsak till långvarig smärta är olyckor, kirurgiska 
ingrepp eller tidigare skador. En akut smärta har en beskyddande funktion då den talar 
om för oss att vi ska sluta med en handling för att inte bli skadade. Kännetecknet för 
akut smärta är att den avtar när orsaken till den läkt. En akut smärta som inte 
behandlas kan leda till långvarig smärta. Smärta är en persons upplevelse som 
relateras till obehag. Långvarig smärta kan vara svår att identifiera och blir då en 
känsla som är svår att förmedla till andra och svår för andra att förstå, det är viktigt att 
vara väl medveten om att smärtan alltid är en subjektiv upplevelse (Van Hooft, 2003). 
Att leva med långvarig smärta kan leda till en känsla av osäkerhet kring hur länge 
smärtan kommer att vara och om det finns möjligheter att påverka den. Smärtan 
påverkar också det sociala livet då personen kan bli lättirriterad eller arg på personer i 
sin närhet (Webster et al., 2015). Patienterna som lever med långvarig smärta påvisar 
att de vill hantera smärtan på andra sätt än med mediciner, alternativa metoder till att 
hantera smärtan kan vara att fysiskt manipulera kroppen i form av motion eller utföra 
avslappnande övningar (ibid). 

Ordet smärta är ett samlingsbegrepp för olustbetonade upplevelser som är av 
känslomässig karaktär och det finns många olika orsaker till smärtan. För att känslan 
av smärta ska uppfattas krävs det receptorer som kan signalera smärta. Dessa 
receptorer kallas nociceptorer och finns i de flesta vävnader men förekommer 
speciellt i trumhinna, hornhinna och hud. Nociceptorer har nakna nervändslut vilket 
innebär att de är omyeliniserade och reagerar på stimuli som skadar vävnaden. Det 
krävs en stark stimuli för att aktivera nociceptorer. Smärtbanorna går uppåt och utgår 
från ryggmärgens tractus spinothalamicus och avslutas i hjärnans thalamus. 
Smärtbanorna går även genom områden som styr autonom reglering vilket förklarar 
varför man vid smärta kan få symtom som snabbare andning, hjärtfrekvens och höjt 
blodtryck. Vi kan känna smärta från olika organsystem i kroppen. Smärtan kan vara 
hudsmärta, muskelsmärta, ledsmärta, visceral smärta eller neurogen smärta.  
(Lännergren, Ulfendahl,Lundberg & Westerblad, 2005).  

Coping  
Hur en person hanterar svåra situationer kallas för coping och definieras ofta som en 
ansträngning att förebygga eller minska hot, skada eller förlust (Carver & Smith, 
2009). Vid stress tar människan till kognitiva samt olika beteendeinsatser. Dessa är 
våra copingstrategier och är avgörande för det fysiska och emotionella välbefinnandet 
enligt Lazarus och Folkman (1984). Vilken eller vilka copingstrategier som används 
beror på personens erfarenheter, humör samt kognitiv förmåga. Det är en dynamisk 
process som kan ändras efter omständigheter och variera från dag till dag eller från 
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ena stunden till en annan (Litt & Tennen, 2015). Folkman och Lazarus (1980) menar 
att copingstrategier bestäms efter förhållandet mellan personen och miljön denna 
befinner sig i. Litt och Tennen (2015) förklarar att människor som lever med 
långvarig smärta väljer olika copingstrategier beroende på vilka personer de har 
omkring sig samt om de är hemma eller på arbetet. Hur väl en person anpassar sig till 
långvarig smärta beror på dennes copingstrategier enligt Litt och Tennen (2015) och 
menar att bra hantering av smärtan ökar livskvaliteten. Strong och Large (1995) 
betonar vikten av att ha en god kroppskännedom samt att lyssna på sin kropp för att 
sedan välja copingstrategi efter situationen. Copingstrategier delas in i kategorier som 
problemfokuserad respektive känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping 
fokuserar på att finna vägar för att lösa problemet eller minska dess effekter medan 
känslofokuserad coping handlar om att undvika situationer där stressorer utlöses samt 
att lindra stressoren. Hit hör avkoppling och att använda sig av ett emotionellt stöd 
men kan även ge uttryck i negativa tankar och känslor (Carver & Smith, 2010). Enligt 
Litt och Tennen (2015) finns det ingen “rätt väg” för att hantera långvarig smärta utan 
det är personligt och beroende av omständigheterna.  
  
Omvårdnad  vid  smärta  
Att hantera patientens smärta är en av de viktigaste uppgifterna inom omvårdnad och 
sjuksköterskans profession är av stor vikt då det ofta är deras uppgift att bedöma 
patienten samt utvärdera smärtlindrande insatser (Shaw, 2006). International council 
of nurses (2012) förklarar att bekräftelse är av stor betydelse för att lindra lidande då 
det ökar patientens välbefinnande. Cole (2002) menar att smärta betyder lidande och 
för att kunna lindra lidandet och smärtan måste rätt verktyg användas samt rätt 
diagnos ställas.  Enligt Shaw (2006) värdesätter patienter med långvarig smärta ett bra 
bemötande före kunskap och färdigheter. Cole (2002) håller med och skriver att den 
påverkan som vänliga ord, en vänlig gest eller att bara vara närvarande aldrig får 
underskattas. 
För att kunna tillgodose en patient med en så god rehabilitering som möjligt är det 
viktigt att fördjupa sig i vilket förhållningssätt patienten har till sin smärta. Målet med 
rehabiliteringen är enligt Kosek, Lampa & Nisell (2014) att patienten skall få en 
realistisk bild över sin situation och finna en acceptans i den situationen för att hitta 
individuellt anpassade copingstrategier 

 

Problemformulering  
I samhället är långvarig smärta ett vanligt förekommande och växande problem. 
Långvarig smärta kan leda till många negativa effekter som ångest, 
koncentrationssvårigheter, sömnproblem, hjärtklappning, yrsel, sociala problem eller 
depression där samtliga påverkar livskvaliteten hos patienten utöver den upplevda 
smärtan. Sjukvården står ofta villrådig till vad som orsakar smärtan och ofta ligger det 
en problematik i att hitta en fungerande smärtlindring. Studien kartlägger systematiskt 
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copingstrategier som används av patienter med långvarig smärta och kan 
uppmärksamma sjuksköterskan vilka copingstrategier som kan vara effektiva för den 
unika patienten.   

 

Syfte  
Syftet med studien var att kartlägga vilka copingstrategier som används av personer 
för att hantera långvarig smärta. 

  
Frågeställning  

•   Vilka copingstrategier med positiv effekt använder personer som lever med 
långvarig smärta. 

 

Metod  
Studien som utförts är en litteraturstudie som sammanställt beforskat material inom 
det valda forskningsområdet med stöd av Forsberg och Wengström (2013), Friberg 
(2012) samt Henricson (2012). 

 

Datainsamling  
Studien inleddes med fritextsökningar i databaserna Cinahl , Psycinfo samt PubMed 
för att få en uppfattning om forskningsområdets omfattning och för att finna lämpliga 
nyckelord (Henricson, 2012). Sökorden som användes i fritextsökningarna var Coping 
strategies och pain. Därefter inleddes en specialiserad sökning vilka benämns som 
”advanced search” i samtliga valda databaser med booleska operatoren AND samt 
inklusions och exklusionskriterier vilka redovisas under respektive databas. De 
inledande specialiserade sökningarna hade en hög sensitivitet då antalet träffar på 
artiklar var stort till antalet (Forsberg & Wengström, 2013). För att uppnå en hög 
sensitivitet gjordes en sökning i respektive databas med sökorden tagna ur syftet, pain 
och coping strategies där inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, Peer reviewed, publiserade mellan åren 2006-2016 och deltagarna i studien 
skulle vara över 18 år. Detta gav en bred sökning med stort antal träffar vilka 
redovisas under varje enskild databas. För att öka specificiteten i sökningarna gjordes 
en sökning i ämnesordsregistret för varje databas (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Denna sökning ledde fram till specifika ämnesord som motsvarade studiens syfte. 
Ämnesorden gav ett sökresultat med färre antal träffar. 

Sökning  av  vetenskapliga  artiklar  i  databasen  Cinahl  
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är databasen Cinahl specialiserad inom 
omvårdnadsforskning. Inledningsvis gjordes en fritextsökning med orden coping 
strategies och pain där den booleska operatoren AND användes. Detta resulterade i 
738 träffar vilket gav en helikopteröversikt (Friberg, 2012) kring utbudet av 
vetenskapliga artiklar. Här noterades att många relevanta artiklar använde chronic 
pain som nyckelord vilket ledde till en specialiserad sökning därefter med orden 
coping strategies och chronic pain där den booleska operatoren AND användes. 
Kriterier som inkluderades i sökningen var Peer-reviewed, artiklar publicerade mellan 
åren 2006-2016, artiklarna skulle vara skrivna på engelska, abstract available och all 
adults(19+). Sökningen resulterade i 124 artiklar varav alla titlar och 32 abstracts 
lästes.  Av dessa artiklar var fyra dubbelträffar med PsycInfo. Artiklar som riktade sig 
mot akut smärta, malign smärta eller där deltagarna var barn exkluderades. Tre 
artiklar sparades för granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
Slutligen användes två artiklar till resultatet. För att specificera sökningen enligt 
Henricson (2012) utfördes ytterligare en sökning med hjälp av ämnesord vilka 
benämns som Cinahl headings. Syftets sökord motsvarade ämnesorden chronic pain 
och coping. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 
2006-2016 vara peer-reviewed, English language, abstract available. Sökningen 
genererade i 125 artiklar varar alla titlar och 25 abstract lästes, varav en sparades för 
vidare granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Slutligen 
användes en artikel till studiens resultat. 

Sökning  av  vetenskapliga  artiklar  i  databasen  PsycInfo  
Forsberg och Wengström (2013) presenterar PsycInfo som en bred databas som är 
specialiserad inom psykologisk forskning riktad mot medicin och omvårdnad. En 
fritextsökning gjordes med orden coping strategies och pain där den booleska 
operatoren AND valdes. Sökningen resulterade i 1,942 artiklar. Antalet träffar blev 
stort därför genomfördes istället en specialiserad sökning med sökorden chronic pain 
och coping strategies där den booleska operatoren AND användes. Inklusionskriterier 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2006-2016, 
peer-reviewed, adulthood 18 years & older. Sökning resulterade i 307 artiklar varav 
alla titlar och 53 abstract lästes. Artiklar som riktade sig mot akut smärta, malign 
smärta eller där deltagarna var barn exkluderades. Tre artiklar sparades för granskning 
enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Slutligen användes två artiklar 
till studiens resultat. För att specificera sökningen enligt Henricson (2012) utfördes 
ytterligare en sökning med hjälp av ämnesord vilka benämns som PsycInfo 
Thesaurus. Syftets sökord motsvarade ämnesorden chronic pain och coping behaviour 
och båda valdes som major subject. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan åren 2006-2016 vara peer-reviewed, English language, adulthood 
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18 years & older. Sökningen resulterade i 82 artiklar varav alla titlar och 42 abstract 
lästes. En sparades för vidare granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall. Slutligen användes en artikel till studiens resultat. 

Sökning  av  vetenskapliga  artiklar  i  databasen  PubMed  
PubMed är en databas som innefattar material från omvårdnad och medicin 
(Henricson 2012). Fritextsökning med sökorden coping strategies och pain samt den 
booleska operatoren AND resulterade i 1,756 artiklar. Antalet träffar blev stort därför 
genomfördes istället en specialiserad sökning med sökorden chronic pain och coping 
strategies där den booleska operatoren AND användes. Inklusionskriterier var att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2006-2016, 
tillgängligt abstract samt ages adult 19+ years. Denna sökning gav 267 artiklar varav 
alla titlar samt 46 abstract lästes. Artiklar som riktade sig mot akut smärta, malign 
smärta eller där deltagarna var barn exkluderades. Fem artiklar sparades för 
granskning enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall. Slutligen användes 
fem artiklar till studiens resultat. För att specificera sökningen enligt Henricson 
(2012) utfördes ytterligare en sökning med hjälp av ämnesord vilka benämns som 
MeSH. Syftets sökord chronic pain motsvarade ämnesordet chronic pain vilket valdes 
som major topic. Syftets sökord coping strategies fick göras om till coping behaviour 
vilket gav MeSH-termerna adaptation, psychological vilka valdes som major subject. 
Kriterier som inkluderades var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
publicerade mellan åren 2006-2016, tillgängligt abstract samt ages adult 19+ years. 
Sökningen gav 93 artiklar varav alla titlar och 39 abstract lästes, artiklar som riktade 
sig mot akut smärta, malign smärta eller där deltagarna var barn exkluderades. Sex 
artiklar sparades för vidare granskning enligt Carlsson och Eimans(2003) 
granskningsmall. Slutligen användes en artikel till studiens resultat. 

 

Databearbetning  
De vetenskapliga artiklarna bearbetades systematiskt enligt Forsberg och Wengström 
(2013) vilket innebär att en analys av innehållet i artiklarna genomfördes. Insamlat 
material lästes enskilt i sin helhet för att sedan övergå i en diskussion kring varje 
artikel. I enlighet med Henricson (2012) granskades varje artikel gemensamt med stöd 
av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. De artiklar som ej motsvarade 
önskvärd kvalitet exkluderades ur studien, endast artiklar som var av grad ett och grad 
två tillämpades. Totalt 12 resultatartiklar valdes ut och sammanställdes i 
artikelöversikter individuellt innan en grundlig gemensam bearbetning av 
artikelöversikterna utfördes. Genom diskussion för att uppnå konsensus plockades 
relevant information ut och meningsenheter bestämdes. Systematiskt utvärderades 
meningsenheterna som grupperades i olika kategorier. Dessa kategorier synliggjordes 
med hjälp av olika färgmarkeringar enligt Henricson (2012). Momentet utfördes 
gemensamt och meningsenheterna överlades till dess att ett samförstånd om kategori 
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uppstått. Utifrån studiens syfte och frågeställningar framarbetades de följande fyra 
teman: anpassande strategier, distraherande strategier, sociala strategier och 
smärtlindrande strategier.  

 

Etiska  överväganden  
Forskning syftar till att generera ny kunskap inom specifika områden för att främja 
människans hälsa och bidra till civilisationens utveckling. För att bedriva 
omvårdnadsforskning används människan som medel för att uppnå nytt vetande 
(Henricsson 2012). Forsberg och Wengström (2013) menar att ett etiskt perspektiv är 
av stor vikt i all vetenskaplig forskning. Inför och under forskningsprocessen 
genomförs etiska överväganden där författaren reflekterar över sina egna värderingar 
och vilken påverkan de kan ha för forskningen (Henricsson 2012). När forskning 
bedrivs är det viktigt att deltagare i studien och de personer som väljer att avstå 
behandlas med respekt. Forskningsetik utgör skäl till att försvara människors värde 
vilket också innebär att värna om människors autonomi och självbestämmande rätt 
(Henricsson, 2012).  Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003;460) omfattar bestämmelser om hur forskning på människor får bedrivas. 
Forskning får inte utövas på sådant sätt att människans värdighet kränks. Finns det 
risk för fara gentemot deltagarna i studien måste den vetenskapliga forskningen 
godkännas av en etisk kommiteé för att få lov att bedrivas. Av de vetenskapliga 
artiklar som framställt föreliggande studies resultat var 9 av 12 godkända av en etisk 
kommitté. I de tre artiklar som inte redogör ett godkännande från en etisk kommitté 
diskuterar författarna vikten av ett informerat samtycke. Efter granskning av de 
vetenskapliga artiklarna enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall visades 
artiklarna ha tillräckligt hög kvalité för att ingå i studiens resultat. De vetenskapliga 
artiklarna ansågs inte kränka deltagarnas rättigheter eller utsätta människor för fara. 

  

 

Resultat  
 

Anpassande  strategier  
Personer som lever med långvarig smärta anpassar sig till miljön och situationen 
genom sitt beteende och i vilken hastighet en uppgift utförs. Denna copingstrategi 
kräver att personen har autonomi och ett stort inflytande över sin dag både i hemmet 
samt på arbetsplatsen (Raak & Wahren, 2006; Östlund, Thyberg, Valtersson, Björk & 
Annette, 2016). Även bra dagar kräver planering där prioriteringar måste göras för att 
energin skall räcka till (Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010). Caroll, 
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Rothe och Ozegovic. (2013) belyser vikten av en god planering där de viktigaste 
uppgifterna prioriteras högst och planeringen kan behövas så noga som timme för 
timme. Det kan vara svårt att välja bort vissa uppgifter men är nödvändigt för att det 
som är av vikt för personen skall orkas med. En nedprioritering kan vara 
hushållssysslor för att klara av att ta sina barn till deras fritidsaktiviteter (Traska et al, 
2010). 

Flera av deltagarna beskrev att de tar längre tid för dem att utföra en uppgift på 
arbetsplatsen efter att deras smärta debuterade och betonade vikten av raster för att 
kunna fullfölja dagen fokuserat (Östlund et al., 2016). Tveito, Shaw, Huang, Nicholas 
och Wagner. (2010) beskriver att en omorganisering och nya rutiner kan behövas för 
att dagarna skall fungera så bra som möjligt. Att dela upp arbetsdagen i mindre delar 
som känns hanterbara kan vara till hjälp. Raak och Wahren (2006) betonar vikten av 
att ha ett flexibelt arbete där personen som lever med långvarig smärta behöver 
kontroll och inflytande över sin arbetsdag. Detta kan exempelvis innefatta friheten att 
kunna variera sina arbetsuppgifter samt arbetsställningar. En deltagare beskriver att 
hans arbete fungerar bra då han har möjlighet att variera mellan att arbeta stående och 
sittande samt att han har uppgifter utomhus vilket ger förflyttningar (ibid). 

Michaelis, Kristiansen och Norredam, (2015) skriver om anpassande strategier i 
hemmet där deltagare höll sina dagliga aktiviteter till ett minimum, lagade enklare 
mat samt hyrde in städhjälp. Andra strategier kan vara olika redskap som en 
duschstol, att ha en extra kudde i sängen eller på stolen eller att ha en bra 
arbetsposition vid dagliga uppgifter som att packa en väska (Traska et al., 2010). 
Även vädret kan påverka människor med smärta fortsätter de och förklarar att 
personer med långvarig smärta kan undvika att gå ut i kallt väder samt undvika kallt 
vatten. Vidare menar Östlund et al., (2016) att val av kläder, rörelser samt att ta en 
tupplur eller lägga sig tidigare på kvällarna är anpassande strategier. 

 

Distraherande  strategier  
Enligt Nogueira och Teixeira (2011) är distraktion den vanligast förekommande 
copingstrategin och syftar på att distrahera personens uppmärksamhet från smärtan. 
Traska et al., (2010) beskriver att distraktion håller personen sysselsatt och ger 
känslan av att vara utanför sig själv. Studien demonstrerar att meningsfulla aktiviteter 
som att lyssna på musik, avslappnings CD, andningstekniker, spela bridge, sjunga, 
skriva dagbok, släktforskning samt att lära sig ett nytt språk utgör effektiva 
distraktionsmetoder. Att utöva nya aktiviteter för personen som att lära sig ett nytt 
språk tas upp av Regier och Parmalee. (2015) vilka också nämner läsning och 
miljöombyte som distraherande copingstrategier. Van der Hulst, Vollenbroek-Hutten, 
Schreurs, Rietman och Hermen. (2009) skriver om miljöombyte i form av att gå på 
bio eller ta en shoppingrunda och lägger stor vikt vid att omfokusera sin tankegång till 
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att tänka på annat än smärtan. Caroll et al., (2013) beskriver i sin studie att deltagarna 
använt sig av distraktion i form av kyla och värme vilket också fungerar som en 
smärtlindrande strategi. 

En strategi som kan vara gynnsam för personer som lever med långvarig smärta är att 
ha ett mål eller något att se fram mot i slutet av arbetsdagen som att få en stund 
avkoppling i en massagestol eller lägga sig i ett varmt bubbelbad (Tveito et al., 2010). 
Vidare nämner Van der Hulst et al., (2009) att umgås med andra människor kan hålla 
fokus ifrån smärtan. Keogh och Denford. (2008); Noguiera & Teixeira. (2011); Van 
der Hulst et al., (2009) redovisar i sina studier att ignorera smärtan är en 
copingstrategi som används av personer som lever med långvarig smärta. Religion 
kan bli av betydelse för personer som lever med långvarig smärta där bön fungerar 
som en distraherande strategi (Keogh & Denford, 2008; Noguiera & Teixeira, 2011; 
Tsukasa, 2014). 

Träning kan ses som en distraherande strategi utöver de positiva effekter den har på 
kroppen enligt Crowe et al., (2010) och förklarar att lågintensiv träning är en 
copingstrategi som många favoriserar. Pilates, simning, promenader, cykling och 
hundrastning är några av de träningsformer som belyses. Caroll et al., (2013) belyser 
meditation som en positiv copingstrategi vilket personer som lever med långvarig 
smärta med fördel kan använda sig av. På arbetsplatsen är det fördelaktigt att ta 
pauser där kroppen får en chans att sträcka på sig genom stretching (Tveito et al., 
2010). Djur och natur används ofta som copingstrategi enligt Raak och Wahren. 
(2006) och kan precis som positivt tänkande och humor ta fokus från smärtan. 

 

Sociala  strategier  
Traska et al., (2010) beskriver i sin studie att flera av kvinnorna som deltog delar 
samma uppfattning om vikten av att umgås med personer som lider av samma 
problem. De tar även upp betydelsen av att dela sina upplevelser med människor som 
har liknande erfarenheter då detta är ett bra sätt att själv få hjälp med att bearbeta sin 
livssituation och ta sig genom en eventuell kris. Tveito et al., (2010) belyser också 
vikten av att träffa andra som lever med långvarig smärta och skriver om stödgrupper 
där deltagarna fritt får diskutera sina problem, dela med sig av erfarenheter och kan 
därmed få tips och råd om olika strategier som kan fungera för individen. Även 
Carroll et al., (2013) belyser vikten av att möta andra personer med smärta för att man 
själv ska lära sig och kunna utveckla olika typer av copingstrategier för att hantera 
smärtan.  
 
Att ha ett socialt nätverk som är stöttande är av stor vikt enligt Michaelis et al., (2015) 
då det utgör stöttning både emotionellt och praktiskt vilket främjar välbefinnandet hos 
personer som lider av långvarig smärta.  Att ha sällskap och känna sig bekräftad samt 
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få hjälp med dagliga uppgifter ger personen en större kontroll över sin smärta. Dock 
är sociala sammanhang inte helt problemfria och smärtan kan leda till en ofrivillig 
isolering. Oro över att smärtan skall bli för stor och rädsla över hur det kommer att 
påverka beteendet kan göra att personen väljer att avstå sociala sammanhang 
(Michaelis et al., 2015; Östlund et al., 2016; Tveito et al., 2010) skriver vidare att en 
strategi är att ta ut sin smärta och frustration på andra människor vilket gör det svårt 
att komma överens och kan skapa konflikter på exempelvis en arbetsplats. I sociala 
situationer kan personer som lever med långvarig smärta dölja denna genom att ta på 
sig en mask för att hålla skenet uppe (Traska et al., 2010; Tveito et al., 2010). 
 
Att vara ärlig mot sin omgivning och berätta om sina behov och färdigheter är en av 
huvudstrategierna enligt Östlund et al., (2016). Det innefattar att kunna säga nej till 
aktiviteter eller arbetsuppgifter, att våga tala om hur man vill bli bemött och att 
förklara speciella situationer som exempelvis att skaka hand gör ont om det inte utförs 
med försiktighet. Tveito et al., (2010) betonar också vikten av att våga be om hjälp 
och att vara tydlig med vilka uppgifter som går bra att utföra och vilka som inte 
fungerar. Vidare menar de att personer som lider av långvarig smärta kan välja ut 
några som de är öppna mot och diskuterar sina problem medan de sätter på sig en 
mask och väljer att inte tala om det med andra.  
  
Smärtlindrande  strategier  
Medicinering samt värme är de vanligaste smärtlindrande strategierna enligt Crowe, 
Whitehead, Baxter och Panckhurst. (2010) där paracetamol och ibuprofen är de 
läkemedel som används mest frekvent vid medicinering. Michaelis et al., (2015); 
Tveito et al. (2010)  påvisar smärtlindrande tabletter som en vanlig strategi. Traska et 
al., (2010) menar att det kan vara en nödvändighet för att kunna hantera vardagen. 
Vetskapen om att smärtlindrande medicin finns tillgängligt på arbetsplatsen kan lindra 
i sig (Crowe et al., 2010; Tveito et al., 2010). Traska et al., (2010); Tveito et al., 
(2010) skriver om varma bad och duschar som ett sätt att smärtlindra. Värme kan 
dock fås på många sätt och Crowe et al., (2010) skriver vidare om varma elektriska 
filtar samt varm vetekudde. Kyla är ett annat sätt att smärtlindra där is är effektivt 
(Carrol et al., 2012; Tveito et al., 2010). 

 

 

Metoddiskussion  
Studien som utförts är en litteraturstudie som sammanställt utvärderat material inom 
det valda forskningsområdet med stöd av Forsberg och Wengström. (2013), Friberg 
(2012) och Henricson (2012) för att öka pålitligheten. För att en sökning ska räknas 
som systematisk ska sökningar göras konsekvent i de valda databaserna (Forsberg & 
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Wengström, 2013). Databaser som användes var PupMed, Cinahl och PsycInfo. 
Dessa var relevanta mot syftet och anses vara några av de viktigaste databaserna inom 
omvårdnadsområdet (Henricson, 2012). Valet av databaser gjorde att både 
psykologisk forskning med inriktning mot medicin och omvårdnad samt 
omvårdnadsforskning inkluderades (Forsberg & Wengström, 2013).Valet av flera 
databaser ger större chans att finna artiklar som svarar mot syftet vilket ökar studiens 
trovärdighet (Henricson, 2012). En bred fritextsökning utfördes för att analysera vilka 
copingstrategier patienter använder för att hantera långvarig smärta. Sökningen 
resulterade i många träffar som ej motsvarade studiens syfte men bidrog till att finna 
specifika sökord. De kombinationer av sökord som gav resultatartiklar  var: “ Chronic 
pain AND CopingStrategies” och ”Chronic pain AND Coping”. Samtliga sökord 
eftersöktes även som Mesh-termer där Copingstrategies blev adaption i databasen 
PubMed och Coping behavior i databasen PsycInfo. Att både fritextsökning och 
Mesh-termer har använts minskar risken att missa relevanta artiklar. Vidare användes 
den booleska operatoren “AND” för att finna resultatartiklar som svarade mot syftet. 
Det kan ses som en svaghet att endast en operator utnyttjats då Henricson (2012) 
hävdar att sökningen blir mer sensitiv vid användning av operator OR och mer 
specifik vid användning av operator NOT. Dock menar Forsberg och Wengström 
(2013) att operatorn AND kan ses som en styrka då OR kan minska specificiteten och 
vid användning av operatorn NOT ökar risken att gå miste om information som är 
relevant för studien. I aktuell studie var operatorn “AND” den mest relevanta att 
använda då varken copingstrategies eller chronic pain kunde exkluderas ur artiklarna. 

Trunkering har utförts utan att bidra med nya träffar till studiens resultat. 
Sökningarna från samtliga databaser resulterade i 998 träffar varav samtliga titlar 
lästes, titlar som innehöll malign smärta eller barn exkluderades. Det kan ses som en 
svaghet att artiklar valdes bort utifrån titeln då relevanta artiklar kan försummas. 
Dock framkom det tydligt i de artiklar som exkluderades utifrån titeln att studien 
handlade om malign smärta eller barn. Efter att ha läst alla titlar lästes 225 abstract. 
Det påträffades dubbletter vilket redovisas i sökhistoriken. Henricsson (2012) betonar 
att dubbletter tyder på att sökningen har en hög kvalitet och att sökorden är specifika 
för syftet.  

Kriterier som inkluderades i sökningen var Peer-reviewed vilket är ett sett att 
säkerställa kvaliteten på forskningen enligt Henricson (2012). Inklusionskriterien 
“abstract available” användes vilket kan ses som en svaghet då relevanta artiklar utan 
abstract som motsvarar studiens syfte kan ha uteslutits. De inkluderade artiklarna är  
från 2006-2016 vilket säkerställer att litteraturstudien baseras på aktuell forskning. 
Det kan vara en svaghet att tidigare forskning som lagt grunden för ämnet 
copingstrategier har uteslutits ur studiens resultatdel men dessa artiklar från 
framförallt Lazarus och Folkman har istället använts i studiens bakgrund samt 
diskussion. Ytterligare en inklusionskriterie var “all adults” då flera sökträffar 
handlade om föräldrars upplevelse av deras barns smärta vilket inte motsvarade 
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föreliggande studies syfte. Artiklar som exkluderades efter sökning var de som 
innehöll akut smärta, malign smärta samt artiklar där deltagarna var barn. Barn 
exkluderades då studien riktade sig mot vuxnas erfarenheter av att leva med långvarig 
smärta.  

Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att öka 
trovärdigheten i studien. Av de granskade artiklarna användes slutligen 12 artiklar till 
studiens resultat. 11 artiklar var av kvalitetsgrad ett och en av grad två vilket 
medförde en bra grund till studiens resultat och ökar dess trovärdighet. Artiklarna var 
av både kvantitativ samt kvalitativ metod vilket är en styrka i studien och tillförde 
både subjektiva erfarenheter av copingstrategier för att hantera långvarig smärta samt 
i vilken utsträckning deltagarna använde sig av de olika strategierna. I föreliggande 
litteraturstudie är nio av 12 resultatartiklar godkända av en etisk kommitée. 
Diskussion och granskning av de tre artiklarna som ej godkänts av en etisk kommitée 
genomfördes. I samtliga av de tre artiklarna diskuterades vikten av ett informerat 
samtycke och inga etiska dilemman i utförandet av artiklarna kunde identifieras. 
Därav inkluderades artiklarna i litteraturstudien med anledning av att de bidrog med 
relevant information till litteraturstudiens resultatdel samt höll god vetenskaplig 
kvalité.  

Av de artiklar som använts till studiens resultat kommer två från Sverige, två från 
Storbritannien, en från Danmark, en från Nederländerna, en från Brasilien, två från 
USA, en från Kanada, en från Japan och en från Nya Zealand. Det kan vara en 
svaghet i studien att resultatet presenteras från många delar av världen men inga större 
skillnader i val av copingstrategier upptäcktes under föreliggande studie. 

 

Resultatdiskussion  
Resultatet i litteraturstudien tar upp ett flertal copingstrategier som används av 
personer som lever med långvarig smärta vid olika situationer. Studien har valt att 
benämna smärtan som långvarig smärta istället för kronisk smärta då det sistnämnda 
enligt genomgången litteratur används mer sällan. Valet av kategorier var inte 
självklart då tidigare forskning presenterar en stor variation på kategorisering och 
enligt Litt och Tennen. (2015) visar tidigare studier på över 100 olika 
kategoriseringssystem av copingstrategier. Kategorierna anpassande strategier, 
distraherande strategier, sociala strategier samt smärtlindrande strategier som 
presenteras i studien har varit vanligt förekommande i den lästa litteraturen kring 
ämnet men har inte alltid benämnts med samma namn. Tveito et al., (2010) nämner 
distraherande coping som kognitiva strategier medan Regier och Parmelee. (2015) 
väljer att kalla det omfokuserande strategier. En vanligt förekommande copingstrategi 
är ”katastroftänk” vilket syftar till negativa tankar hos personen kring dennes smärta 
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och situation. Denna copingstrategi exkluderades ur studien då den ej påverkar 
smärtintensiteten eller individens känslor positivt (Van der Hulst et al., 2009). 

I följande studie placerades alla copingstrategier som fokuserar på att få tankarna till 
annat håll än smärtan under kategoriseringen “distraktion”. I resultatet vägs inga 
värderingar in av de copingstrategier som presenteras utan påvisar endast vilka 
strategier som personer med långvarig smärta använt sig av i den lästa litteraturen. 
Litt och Tennen. (2015) menar att tidigare forskning har gjort försök att finna bästa 
existerande copingstrategier men konsensus har aldrig uppnåts inom området då olika 
studiers resultat skiljer sig åt. Cole. (2002) & Litt och Tennen. (2015) anser inte att 
det finns en rätt väg till smärtlindring som passar alla. Enligt Litt och Tennen. (2015) 
beror valet av copingstrategier på en persons erfarenheter, humör samt kognitiv 
förmåga, Lazarus och Folkman. (1984) lägger till att den miljö som personen befinner 
sig i spelar en roll i valet av coping strategi. Definitionen av coping som arbetats fram 
av Lazarus och Folkman. (1984) kan vara en förklaring till problemet att konsensus 
inte uppnås då den säger att coping är en persons beteende samt kognitiva 
ansträngningars svar på stressorer, vilket är avgörande för personens fysiska och 
emotionella välbefinnande, vilket är högst individuellt.  

Keogh och Denford. (2008) presenterar skillnader i hur vanligt förekommande olika 
copingstrategier är män gentemot kvinnor. Denna aspekt har inte lagts någon fokus på 
under föreliggande studie då det ej motsvarar studiens syfte. Vidare forskning kan 
jämföra eventuella skillnader i val av copingstrategier hos män gentemot kvinnor. 
Avsevärda kulturella skillnader av copingstrategier kunde inte hittas när artiklar som 
kommer från olika länder jämfördes. Den enda skillnaden som hittades är att religiöst 
motiverade copingstrategier är mer förekommande i USA och Brasilien gentemot 
Sverige.  

En brist som kan föreligga i studien är att den största delen av den hanterade 
litteraturen fokuserar på patienter med ländryggssmärtor, dock har inga större 
skillnader påvisats i resultatartiklarna om hur personer som lever med olika typer av 
långvarig smärta hanterar denna.  

Vid omvårdnadsforskning används människan som medel för att uppnå nytt vetande 
(Henricsson, 2012). Därav är det av stor betydelse att förhålla ett etiskt perspektiv i 
den vetenskapliga forskningen (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Sett ur ett samhällsperspektiv är en god smärtlindring av stor vikt. Enligt Gustavsson, 
Bjorkman, Ljungcrantz, Rhodin, Rivano-Fischer, Sjolund och Mannheimer. (2011) 
upptar den socioekonomiska kostanden av patienter med en diagnos vilken är 
relaterad till smärta 10 % av Sveriges BNP, där indirekta kostnader som sjukskrivning 
och förtidspension upptar den största delen av kostnaden. Inom sjukvården är det inte 
upp till en disciplin att hantera patienter med smärta utan det krävs ett samarbete 
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mellan flera olika discipliner för att uppnå bästa möjliga effekt av smärtlindring 
(Cole, 2002). Denna studie kan vara till hjälp att finna alternativa vägar till 
smärtlindring och är betydelsefull för sjuksköterskan i syfte att stötta patienten i 
dennes egenvård. Peres och Lucchetti. (2010) anser att personer som lider av 
långvarig smärta måste ha copingstrategier för att hantera smärtan och den påverkan 
som smärtan har på dennes liv.  Att leva med smärta innebär ett regelbundet underhåll 
enligt Gullacksen och Lidbeck. (2004) och en modell för livsstilsanpassningar bör 
ligga som grund.  

Sjuksköterskans  omvårdnad  vid  långvarig  smärta  
Enligt Hægerstam (2008) är smärta ett betydande problem i dagens samhälle. Den 
långvariga smärtan påverkar patientens vardag, stressnivå, sociala roll samt 
livskvalitet (Snelgrove et al., 2011) och bör därför uppmärksammas. Sjuksköterskan 
har en betydelsefull roll i omvårdnaden av patienter som lever med långvarig smärta 
då en av de viktigaste yrkesfunktionerna är att bedöma samt utvärdera smärtlindrande 
insatser (Shaw, 2006). Webster et al., (2015) påvisar att personer som lever med 
långvarig smärta föredrar alternativa metoder före farmakologisk medicinering. 
Således bör sjuksköterskan hålla sig uppdaterad gällande copingstrategier för att 
hantera långvarig smärta för att kunna ge en så god vård som möjligt. Utöver kunskap 
om hur smärta kan hanteras skall den positiva påverkan som vänliga ord, en vänlig 
gest eller att vara närvarande i patientmötet aldrig föringas  (Cole, 2002). Katie 
Erikssons omvårdnadsteori säger att den grundläggande kategorin för omvårdnad är 
lidande. Vård innebär att lindra lidande där undervisning och en ihållande 
vårdrelation är en grundläggande aspekt av omvårdnad (Eriksson, 2002). 
Föreliggande studie kan vara behjälplig i sjuksköterskans yrke för att finna passande 
copingstrategier för den unika patienten som lever med långvarig smärta. Det är av 
vikt att sjuksköterskan är lyhörd och har en god dialog med patienten för att 
undervisa, förklara och uppmuntra till att prova nya copingstrategier för att hantera 
sin långvariga smärta.  

 

Sammanfattande  resultatdiskussion  
Utifrån studiens resultat framkom en modell som visar varierande copingstrategier vid 
långvarig smärta på ett strukturerat och överskådligt sätt (Figur 1).  Enligt Nogueira 
och Teixeira. (2011) är distraktion den vanligast förekommande copingstrategin och 
syftar på att distrahera patientens uppmärksamhet från smärtan. Traska et al., (2010) 
beskriver att distraktion håller personen sysselsatt och ger känslan av att vara utanför 
sig själv. Personer som lever med långvarig smärta anpassar sig till miljön och 
situationen genom sitt beteende och i vilken hastighet en uppgift utförs både i hemmet 
och på arbetsplatsen (Östlund, Thyberg & Valtersson 2016). Tveito et al., (2010) 
beskriver vikten av sociala strategier, att träffa andra som lever med långvarig smärta 
och om stödgrupper där deltagarna fritt får diskutera sina problem. Medicinering samt 
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värme är de vanligaste smärtlindrande strategierna enligt Crowe, Whitehead, Baxter 
och Panckhurst (2010). Modellen kan fungera som ett redskap för sjuksköterskan i 
arbetet att finna lämplig copingstrategi hos patienter som lever med långvarig smärta.  

 

 

Figur 1. Modell för copingstrategier vid långvarig smärta. 

 

 

Konklusion  
Den föreliggande litteraturstudien analyserar copingstrategier som används av 
personer som lever med långvarig smärta. Studiens resultat visar att de följande fyra 
olika kategorier av copingstrategier är förekommande: distraherande strategier, 
anpassande strategier, smärtlindrande strategier och sociala strategier. “Distraherande 
strategier” handlar om att hålla sig sysselsatt med aktiviteter som tar fokus ifrån 
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smärtan. “Anpassande strategier” syftar till att justera vardagen så att patienten 
upplever att ”energin räcker till” Kategoriseringen “smärtlindrande strategier” innebär 
både användande av analgetika samt icke-farmakologiska behandlingsmetoder. 
“Sociala strategier” är av vikt för personer som lever med långvarig smärta och 
innefattar ett socialt nätverk som stöttar både emotionellt samt praktiskt både på 
fritiden och i arbetslivet. Smärtan kan dock vara ett problem i sociala sammanhang 
vilket kan medföra att personer som lever med långvarig smärta undviker dessa 
situationer.  

 

Implikation  
Sjuksköterskan skall vara lyhörd och skaffa sig en uppfattning om personen och vilka 
copingstrategier denne använder sig av för att hantera sin långvariga smärta. 
Sjuksköterskan kan även göra patienter medvetna om vad copingstrategier är och 
uppmuntra till att finna nya copingstrategier för att göra det lättare att hantera den 
långvariga smärtan i vardagen. Vidare kan sjuksköterskor fungera som en resurs för 
patienter med långvarig smärta i form av rekommendationer och diskussioner kring 
patientens situation. Personer som lever med långvarig smärta kan finna hjälp och 
stöttning i stödgrupper.  Här borde sjukvården satsa resurser för att ge personer som 
lever med långvarig smärta en chans att träffa andra med samma problematik. Vidare 
forskning kan med fördel utvärdera effekter hos personer som lever med långvarig 
smärta som deltar i en stödgrupp.  
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BILAGA  A    

 

Tabell  1:  Sökordsöversikt  
Sökord PubMed Cinahl PsycInfo 
Smärta Pain Pain Pain 

Copingstrategier Adaption, Psychological 
adjustment Coping strategies Coping behaviour 

Långvarig Smärta Chronic pain Prolonged pain Chronic pain 
	   	   	   	  

 

 

 



BILAGA  B    

 

  Tabell  2:  Sökhistorik  
 

Datum Databas Sökord/Limits/  
Boolska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

16-03-01 Cinahl 

(Coping strategies)And(chronic 
pain)  
Limits: 2006-2016, abstract 
available, Peer reviewed, English 
language, Find all my search 
terms.  

124 
(4)* 32 3 2 

16-03-01 Cinahl 

Chronic pain (Headings) and 
Coping (Headings) 
Limits: 2006-2016, abstract 
available, Language English, peer 
reviewed 125 25 1 1 

16-03-08 PubMed 

(”Chronic Pain”[Majr]) And 
”Adaption, Psychological”[Majr] 
Limits: 2006-2016, abstract 
available, English language, ages 
adult 19+ years  93 39 6 1 

16-03-08 PubMed 

(Chronic pain) AND (Coping 
strategies) 
Limits: 2006-2016, abstract 
available, English language, ages 
adult 19+ years 267 46 5 5 

16-03-08 PsycInfo 

(chronic pain)And(coping 
strategies) 
Limits: 2006-2016 English 
language, Peer-reviewed, age: 
adulthood 18 years & older. 307 53 3 2 

16-03-08 PsycInfo 

MJSUB.EXACT(”Coping 
behaviour”[Thesaurus]) And 
MJSUB.EXACT (”Chronic 
pain”[Thesaurus])  
Limits: 2006-2016, Peer-
reviewed, english language, 
adulthood 18 years & older. 

82 
(4)* 42 1 1 

 

 

 



BILAGA  C    

 

Tabell  3:  Artikelöversikt  
Artikel  1  
Referens Carroll, L. J., Rothe, J. P., & Ozegovic, D.(2013). What does coping mean to the worker with 

pain-related disability? A qualitative study. Disabillity & Rehabilitation, 2013;35(14):1182-1190. 
Doi: 10.3109/09638288.2012.723791 

Land    
Databas 

Kanada 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka vad personligt försvar ”Coping” har för mening för funktionshindrade personers 
smärta. 

Metod:    
Design 

Kvalitativ studie 
Social fenomenologi med enskilda intervjuer. 

Urval 13 frivilliga personer 10 män och tre kvinnor med muskuloskeletal smärta, alla behandlades för 
arbetsrelaterade belastningsskador som hade inträffat minst 3 månader före studien. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som genomfördes på ett privat kontor inom rehabiliteringskliniker. 
Intervjun bestod av två intervjuare. Intervjun består av fritt samtal. Deltagarna erbjuds att svara 
med möjlighet att uttrycka sina känslor, upplevelser och uppfattningar så fullständigt som möjligt. 
De hade två centrala frågor 1, Hur uppfattar du begreppet ”hantera smärta” 2, Hur kan du med 
denna förståelse att hantera? Intevjun varade mellan 1,5 till 2 timmar och bandade för att sen 
transkriberas ordagrant. 

Dataanalys Först transkriberades intervjuerna ordagrant och läses upp flera gånger i grupp. Därefter 
klassificeras och kodas de in i preliminära teman. Denna första omgången av analysen blev 
grunden för att engagera intervju med kontroll intervjuer. Identifieringen av nya teman följdes av 
extraktion av under teman. Så småningom en kropp av inbördes generaliseringar utarbetades 
genom tematiska indexering, att utarbeta hur deltagarna konstruerade deras sätt att hantera smärta. 
Författarna jämför alla intervjuer och analyser, likheter och skillnader mellan olika 
intervjumaterial detta granskas sedan av den första författaren. 

Bortfall Inget bortfall då alla 13 deltagare fullföljde studien. 
Slutsats Studien visar att det finns övergripande betydelser som är typiska för hur skadade arbetstagare 

förstår och upplever begreppet hantera smärta. 
Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 81% 
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Artikel  2  
Referens   Crowe, Marie., Whitehead, L., Gagan J, M., Baxter, D., & Panckhurst, A. (2010). Self-

management and chronic low back pain: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing 
66(7), 1478-1486. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05316.x 

Land    
Databas  

Nya Zeeland 
Cinahl 

Syfte   Att undersöka copingstrategier hos personer som lever med långvarig smärta 
Metod:    
Design  

Kvalitativ studie 
Tvärsnittsstudie med semistrukturerade frågor 

Urval   Deltagare över 18 år som levt med långvarig ländryggssmärta i mer än tre månader.  
Datainsamling   Enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor ägde rum och bandinspelades. Intervjuerna 

utfördes av en kvalificerad författare i studien och övervakades av en medförfattare.  
Dataanalys   Intervjuerna transkriberades och en innehållsanalys utfördes utefter Granheim & Lundman 

(2004). Analysen gick vidare i en fördjupad undersökning av texten för att finna 
meningsbärande enheter och latent innehåll. Vidare kodades materialet och godkändes av två 
utredare. 

Bortfall   Ej redovisat 
Slutsats   Personer som lider av långvarig smärta använder sig av olika copingstrategier för att hantera 

smärtan.  Dessa strategier hjälper dem att stå ut med smärtan och låta livet gå vidare. Studien 
fann att fysisk träning är en vanlig strategi liksom att använda sig av värme. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 81% 
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Artikel  3  
Referens Keogh, E.,& Denford, S.(2008). Sex differences in perceptions of pain coping strategy usage. 

Department of Psychology and Centre for pain research. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.07.002 
Land    
Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Att avgöra om män och kvinnor uppfattas utnyttja olika copingstrategier på ett stereotypt sätt. 
Ytterligare ett syfte var att undersöka om sådana stereotypa föreställningar skiljer sig från 
deltagarnas självrapporterande användning av smärtstillande Copingstrategier.  

Metod:    
Design 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsstudie med en mixad grupps design. 

Urval 131 friska vuxna som frivilligt deltog i den aktuella studien, de rekryterades från University of 
Bath. Av dessa 131 uteslöts 9 stycken som misslyckades med att fylla i alla tre versioner av 
enkäten. Detta resulterade i 122 vuxna varav 57 var män och 65 var kvinnor. Åldersintervallet 
för deltagarna var 18-57 år. 

Datainsamling Deltagarna screenades initialt för att säkerställa att de hade någon form av smärta. Deltagarna 
fick svara på en enkät som bestod av 44 frågor. Enkäten mätte frekvensen av användningen av 
olika coping strategier i smärtan. Varje deltagare fick tre versioner av enkäten den enda 
skillnaden på versionerna var instruktionerna om hur de skulle besvaras. En version bad 
deltagarna att besvara hur de skulle hantera smärta, medan de andra bad dem besvara hur den 
typiska kvinnan och den typiska mannen klarar smärta. 

Dataanalys Den insamlade datan screenades för att finna saknade variabler enligt Tabachnick & Fidell. 
(2001). A series of mixed – groups analysis of variance (ANOVA) genomfördes på 
frågeformuläret Coping strategies questionnaire (CSQ-R). Grupperna som jämfördes var män 
mot kvinnor. Inom grupperna identifierades typiska copingstrategier för män samt typiska 
copingstrategier för kvinnor med (ANOVA). 

Bortfall Av 131 deltagare var det nio som inte kunde användas i studien men forskarna i studien 
bedömer bortfallet som lågt då det är under 5% 

Slutsats Studien visar vilka copingstrategier som används. De copingstrategier för att hantera smärta 
som studien nämner är distraktion, ignorera smärtan, bön 

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 83% 
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Artikel  4  
Referens Michaelis, M., Kristiansen, M., & Norredam, M. (2015). Quality of life and coping strategies 

among immigrant women living with pain in Denmark: a qualitative study. BMJ Open. doi: 
10.1136/bmjopen-2015-008075 

Land    
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Att undersöka copingstrategier hos invandrarkvinnor som lever med långvarig smärta 
Metod:    
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys baserad på djupgående semistrukturerade intervjuer 

Urval Icke västerländska kvinnliga immigrantpatienter som lider av långvarig smärta. Strategiskt urval 
där inklusionskriterierna var att alla patienter skulle gå på sjukgymnastik inom ”The section of 
immigrant medicin” (SIM), arbetsterapi samt rehabilitering för långvarig smärta, 
muskelspänningar, fysisk inaktivitet och fysisk nedsättning. Samtliga deltagare skulle vara 
kvinnor födda i ett icke västerländskt land och vara över 18 år.  

Datainsamling   Enskilda intervjuer ägde rum på kliniken och varade mellan 17-90 minuter. Samtliga deltagare 
erbjöds tolk. Semistrukturerade frågor som innefattade kvinnornas erfarenhet av långvarig 
smärta, hälsotillstånd, socioekonomisk status samt sociala relationer. 

Dataanalys Datan analyserades genom en innehållsanalys som fokuserade på erfarenhet och uppfattningar 
om att leva med långvarig smärta enligt Malteruds riktlinjer för kvalitativ analys och 
systematiskt textkondensation. De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att finna 
meningsbärande enheter som kategoriserades i koder. Slutligen sammanfattades beskrivningar 
och begrepp till studiens slutgiltiga resultat. 

Bortfall Av femton kvinnor hoppade en deltagare av på grund av tidsbrist, en annan fullföljde inte 
intervjun. 

Slutsats Långvarig smärta har en negativ inverkan på livskvaliteten. Det krävs att personer som lever 
med långvarig smärta finner en hälsostrategi och förändringar i vardagen är nödvändiga. 
Copingstrategier som användes av deltagarna var att hålla dagliga aktiviteter till ett minimum, 
användning av smärtstillande läkemedel samt distraherande copingstrategier. 

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 90 % 
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Artikel  5  
Referens Noguiera, M., & Teixeira, J.M. (2011). Central pain due to stroke: cognitive representation and 

coping according to gender. Academia Brasileira de Neurologia, 70(2), 125-128. doi: 
10.1590/s0004-282x2012000200010 

Land    
Databas 

Brasilien 
PubMed 

Syfte Att identifiera och jämföra copingstrategier hos män och kvinnor som lever med central smärta 
efter att ha drabbats av stroke.  

Metod:    
Design 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsstudie 

Urval 25 kvinnor och 25 män som har diagnostiserats med central smärta relaterat till ischemisk eller 
hemorragisk stroke där smärtan varat i minst tre månader. Deltagarna skulle ha en ålder av 
minst 30 år samt ha gått minst fyra år i grundskola. Exklusionskriterier var nedsatt kognitiv 
förmåga, nedsatt talförmåga samt psykiska besvär. 

Datainsamling Ett flertal frågeformulär vars syfte var att bedöma kognitiv förmåga, psykotiska symtom, 
copingstrategier där både slutna och öppna frågor användes, symtom, VAS, depressiva symtom, 
sjukdomsuppfattning samt demografisk data.  

Dataanalys Samtlig information organiserades i en elektronisk databas och analyserades med de verktyg 
som finns i statistikpaketet för samhällsvetenskap version 12.0. T-test användes på kvantitativa 
variabler medan  x2-test användes för att jämföra kvalitativa variabler. Studien använde en 
signifikantsnivå på 0,05.  

Bortfall Ej redovisat 
Slutsats Copingstrategier som användes av deltagarna var  att söka vård för sin smärta, att ignorera 

smärtan, att acceptera nedsättningar relaterat till smärtan, distraktioner, spirituella och religösa 
samt sociala coping strategier. Den vanligast förekommande copingstrategien var distraktion.  

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 84% 
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Artikel  6  
Referens Raak, R., & Wahren, K.L. (2006). Health experiences and employment status in subjects with 

chronic back pain: a long-term perspective. Elsevier, 7(2), 64-70. doi: 10.1016/j.pmn.2006.02.001 
Land    
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att beskriva hälsoerfarenheter hos personer med kronisk ländryggssmärta sett ur ett 
långtidsperspektiv med fokus på återvändande till arbetslivet. 

Metod:    
Design 

Kvalitativ studie 
Explorativ med ett långtidsperspektiv 

Urval Ett bekvämlighetsurval av 12 personer med icke malign kronisk ländryggssmärta vilka deltagit i 
smärtrehabilitering sex år tidigare som lyckats ta sig tillbaka till arbetslivet 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor som varade i 25 – 45 minuter. När deltagarnas svar ansågs generella 
bad  intervjuaren dem att vara mer specifika eller ge exempel. Samtliga intervjuer spelades in. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades. En innehållsanalys utfördes av författarna var för sig. 
Kodning av kategorierna framkom genom en interaktiv process med diskussion och granskning 
för att uppnå konsensus. 

Bortfall Två deltagare av tolv valde att avstå. 
Slutsats Vanligt förekommande copingstrategier som framkom i studien var fysisk träning, värme, att ha 

roligt, positivt tänkande, natur och djur samt vila. 
Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 2, 79% 
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Artikel  7  
Referens Regier, G. N., & Parmelee, A. P. (2015). The stability of coping strategies in older adults with 

osteoarthritis and the ability of these strategies to predict changes in depression, disability and 
pain. Aging & Mental Health, 19(12), 1113-1122. doi: 10.1080/13607863.2014.1003286 

Land    
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka copingstrategier samt utvecklingen av dem hos äldre personer med artros. 
Metod:    
Design 

Kvantitativ metod 
Cross-sectional med uppföljning efter två år. 

Urval 365 patienter med artros i knän rekryterades från en reumatologisk klinik, en medicinklinik för 
veteraner, två geriatriska polikliniker, personer som tidigare medverkat i en psychoeducational 
studie hos personer med artros samt genom public service i tidningar och på radio. 
Inklusionskriterier var en ålder över 45 år med diagnostiserad artros i knän. Exklusionskriterier 
var kognitiv nedsättning samt livshotande sjukdomar och tillstånd samt allvarliga hälsoproblem 
utöver artrosen. 

Datainsamling 60 minuter långa intervjuer som avslutades med frågeformulär om hälsa, depression, smärta 
relaterat till artros, funktionsnedsättningar relaterat till artros samt coping strategier. 

Dataanalys Utefter Hosmer & Lemeshows (1989) förfarande utfördes ett urval av väsentliga variabler och 
dataanalysen utfördes i tre faser. Copingstrategier faktoranalyserades för att identifiera dess 
innebörd. En konfirmerande faktoranalys (CFA) utfördes utefter Múthen & Múthen (1998). Tre 
kriterier användes: chi-square, the root-mean square of approximation (RMSEA) och the 
comparative fit for index (CFI). 

Bortfall Av 365 personer som deltog i studien från baseline fullföljde 199 deltagare tvåårs-uppföljningen. 
Ett bortfall med 166 personer. 

Slutsats Förändringar i coping strategier har betydelse för den framtida hälsan. Coping kan formas och 
förändras med tiden beroende på ålder. En ökad kunskap om coping strategier är till hjälp för att 
guida och uppmuntra patienter till att finna anpassade strategier. 

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 85 % 
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Artikel  8  
Referens Traska, K.T.,Rutledge,N.D., Mouttapa,M., Weiss, J., Aquino, J. (2010) Strategies used for 

managing symptoms by women with fibromyalgia: A qualitative study. Journal of clinical 
nursing, 21(5-6), 626-635. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03501.x 

Land    
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med fibromyalgi hanterar sina liv med tanke 
på alla symtom de upplever, i synnerhet hur de använder icke farmakologiska strategier, eller hur 
de använder dessa strategier tillsammans med farmakologiska medel.  

Metod:    
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ deskriptiv studie, gruppintervjumetodik används. 

Urval  Ett strategiskt urval av åtta kvinnor med fibromyalgi i åldrarna 54-81 år medelåldern på 
deltagarna var 61 år.  

Datainsamling Deltagarna bjöds in till att delta i en 90 minuters lång gruppintervju med fokus på 
symtombehandling. I intervjun användes öppna frågor så deltagarna fick svara fritt på hur de 
själva hanterade symtomen av fibromyalgi. Intervjun spelades in.  

Dataanalys Dataanalysen ledde fram till 6 teman genom att transkriberad data fördes in i ett kalkylprogram. 
Förste och andre författaren läste de transkriberade materialet och lyssnade på bandinspelningen 
ett flertal gånger oberoende av varandra. De kom var och en fram till olika teman när de senare 
träffades för att diskutera och jämföra vad de kommit fram till enades de om 6 teman som beskrivs 
i deras resultat. 

Bortfall Ej redovisat 
Slutsats Studieresultaten visar att personer utvecklar strategier som gör det möjligt för dem att klara av ett 

liv med långvarig smärta. Dessutom bekräftade denna studie effektiva strategier för att hantera 
långvarig smärta.  

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 81% 
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Artikel  9  
Referens Tsukasa, K. (2014). Effects of Flexibility in Coping with Chronic Headaches on Depressive 

Symptoms. International Society of Behavioral Medicine. Doi : 10.1007/s12529-014-9443-1 
Land    
Databas 

Japan 
Cinahl 

Syfte Att undersöka giltigheten av Coping flexibilitet hypotes i kronisk huvudvärk. 
Metod:    
Design 

Kvantitativ studie  
Tvärsnittsstudie 
 

Urval 196 kvinnliga studenter över 18 år med huvudvärk. 
Datainsamling Deltagarna kategoriseras i två grupper som baseras på hur ofta de har huvudvärk, kronisk daglig 

huvudvärk och icke kronisk huvudvärk. För att bedöma frekvensen på deltagarnas huvudvärk 
ombads de att betygsätta hur ofta de hade upplevt huvudvärk på en 5-gradig skala. 

Dataanalys För att testa giltigheten av Coping flexibilitet hypotes i kronisk huvudvärk genomfördes en 
hierarkisk multipel regressionsanalys för gruppen med kronisk huvudvärk, men poäng för 
depressiva symtom som kriterium variabel. De CSQ-R delskala och CFS poäng infördes i steg 1 
och 2. Samma analys utfördes för den gruppen som inte hade kronisk huvudvärk för att ge 
informativa uppgifter. 

Bortfall Ej angivet 
Slutsats De copingstrategier som användes av deltagarna var distraktion, ignorering av smärtan, 

distansering, bön samt flexibilitet i copingstrategierna. 
Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1 , 83 % 
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Artikel  10  
Referens Tveito, H.T., Shaw, S.W., Huang, Y., Nicholas, M., & Wagner, G. (2010). Managing pain in the 

workplace: a focus group study of challenges, strategies and what matters most to workers with 
low back pain. Informa healthcare, 32(24), 2035-2045. doi: 10.3109/09638281003797398 

Land    
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att identifiera utmaningar på arbetsplatsen samt vilka copingstrategier arbetarna använde sig av. 
Metod:    
Design 

Kvalitativ studie 
Tvärsnittsstudie med fokusgrupper 

Urval Hel eller deltidsarbetande personer från olika yrkesgrupper med ländryggssmärta. 
Exklusionskriterier var tidigare ryggoperation. 

Datainsamling Fem fokusgrupper med sex till nio deltagare i varje grupp. Innan fokusgrupperna hölls svarade 
deltagarna på ett frågeformulär som innehöll demografisk data, fysiska begränsningar, psykiska 
arbetskrav samt frågor om hur de upplever smärtan. Grupperna delades in utefter frågeformulären. 
Fokusgrupperna baserades på förutbestämda frågor vilka ställdes av forskarna. Deltagarnas 
diskussioner och jämförelser varade i upp till två timmar och bandinspelades.  

Dataanalys Insamlad data grupperades och kodades inom kategorier. Forskargruppen arbetade fram resultatet 
kontinuerligt där eventuella meningsskiljaktigheter löstes genom diskussion samt genom att gå 
tillbaka till den bandinspelade datan.  

Bortfall Av 40 deltagare var det två deltagare som ej dök upp till sina fokusgrupper på grund av sjukdom.  
Slutsats Studien fann fyra kategorier av coping strategier. Alternering av arbete och fritidsaktiviteter samt 

rutiner, smärtlindring, användande av kognitiva strategier samt att kommunicera om sin smärta. 
Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 91% 
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Artikel  11  
Referens Van der Hulst, M., Vollenbroek-Hutten M, M., Schreurs M, K., Rietman S, J., & Hermen J, H. 

(2009). Relationships between coping strategies and lumbar muscle activity in subjects with 
chronic low back pain. European journal of pain, 14 (2010), 640-647 

Land    
Databas 

Nederländerna 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka copingstrategier hos personer med ländryggssmärta.  
Metod:    
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval 58 patienter med ländryggssmärta som hänvisats till en läkare inom medicin och rehabilitering. 
Samtliga har lidit av ländryggssmärta mer än tre månader och är mellan 16-70 år.  

Datainsamling Deltagarna fyllde i ett sociodemografiskt samt antropometriskt  frågeformulär innan experimentet 
startade. Deltagarna gick på ett gåband under fem minuter och ombads att gå så naturligt som 
möjligt utan att hålla i handräcken. VAS-skalan användes för bedömning av nuvarande smärta. 
Copingstrategier mättes med en tysk version av ett frågeformulär kring  copingstrategier (CSQ) 
samt med Coping met Pijn Vragenlijst (CPV). 

Dataanalys Dimensionerna av copingstrategier mättes med hjälp av skalor från CSQ och faktoranalyserades. 
Copingstrategierna identifierades i CPV med huvudkomponentanalys (PCA). En sekundär metod, 
scree plot, användes för att bestämma de optimala antalet copingstrategier. För förbättrande av 
tolkningsbarheten av coping strategier byttes dessa genom Varimax förfarande. 

Bortfall Av 99 tillfrågade patienter valde 63 att delta. Två personer exkluderades på grund av missade svar 
i frågeformuläret. Ytterligare tre deltagare uteslöts på grund av att de ej uppfyllde 
inklusionskriterierna vilket resulterade i ett bortfall på totalt 8%.  

Slutsats Studien visar att personer som lider av långvarig smärta använder sig av distraherande 
copingstrategier samt kontroll över smärtan och situationer. 

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 89% 
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Artikel  12  
  
Referens 

Östlund, G., Thyberg, I., Valtersson, E., Björk, M., & Annette, A. (2016). The use of 
avoidance, adjustment, interaction and acceptance strategies to handle participation 
restrictions among Swedish men with early rheumatoid arthritis. Wiley Online Library. doi: 
10.1002/msc.1131 

Land    
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka mäns strategier för att hantera smärta i det dagliga livet. 
Metod:    
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv kvalitativ studie 

Urval Ett konsekutivt urval av 25 män med en ålder mellan 20-63 år som behandlats på ett svenskt 
multicenter för artrit. Den långvariga smärtan hade varat i i genomsnitt tre år bland deltagarna  

Datainsamling Enskilda intervjuer där semistrukterade frågor med öppna svar enligt The critical incident 
technique (CSI) utfördes. Intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem, på deras arbetsplats, på 
sjukhus eller på universitetet utefter deltagarnas önskemål och varade i 45 – 90 minuter.  

Dataanalys Strategierna för att hantera smärtan analyserades och kategoriserades enligt Patton (2002). 
Analysen började med att intervjuerna lästes flera gånger och transkriberades. Den 
transkriberade texten lästes sedan flera gånger för att författarna skulle förstå innebörden i 
dem. Strategierna delades sedan in i grupper. Under analysens gång gick författarna tillbaka 
till ursprungstexten samt den transkriberade texten flera gånger för reflektion. Texten i de 
olika kategorierna kortades ned till definitioner för att hitta den rätta termen för varje kategori. 

Bortfall Av 15 utvalda män som uppfyllde kriterierna valde tre att inte deltaga efter att de fått skriftlig 
information om studien. Författarna valde ut ytterligare 17 personer då de ville öka antalet 
deltagare där 13 personer valde att delta i studien.  

Slutsats Män som lever med reumatoid artrit använder sig av en kombination av olika strategier för att 
hantera fysiska, sociala samt emotionella utmaningar.  

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad 1, 96 % 
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