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Sammanfattning 

Långvarig, icke-malign smärta är ett utbrett problem och påverkar många aspekter i 

livet. Behandling av långvarig smärta är komplext och kräver ett samarbete mellan 

flera professioner för att uppnå god effekt. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja 

och delaktiggöra patienten i att hitta strategier för att bibehålla god livskvalitet.  

Syftet var att beskriva personers upplevelse av hur livskvaliteten påverkas vid 

långvarig smärta. Litteraturstudien utgår från en induktiv ansats med tio vetenskapliga 

originalartiklar i resultatet, samtliga artiklar har kvalitativ ansats. Innehållet i 

artiklarna har analyserats och granskats enligt innehållsanalys och till slut bildat tre 

teman: psykisk påverkan, förändrad självbild och begränsade sociala kontakter. 

Resultatet visar att personers upplevelse av påverkan på livskvalitet vid långvarig 

smärta är starkt sammankopplat med sociala kontakter, strategier för smärthantering 

och stöd från anhöriga. Personer med långvarig smärta upplever ofta psykisk 

påverkan och förändrad självbild, samt begränsade sociala kontakter. Det sociala 

stödet är av betydande roll för personer med smärta och direkt avgörande för hur 

personerna hanterar och lever med smärta.  
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Abstract 

Chronic, non malign pain is a wide problem and affects many aspects in life. The 

treatment of chronic pain is complex and requires a collaboration between several 

professionals to achieve good effects. Nurses have an important role in supporting and 

engaging the patient in finding strategies to maintain good quality of life. The aim of 

this study was to describe people's experiences of how quality of life is affected in the 

case of chronic pain. This literature study is based on an inductive approach with ten 

original articles in the result, all articles have a qualitative approach. The content of 

the articles has been analyzed and reviewed according to content analysis, and formed 

three themes: psychological impact, altered self-image and limited social contacts. 

The result shows that people’s experiences of the impact on quality of life in the case 

of chronic pain is strongly linked to limited social contacts, pain management and 

support from relatives. People with chronic pain often experience psychological 

impact and altered self-image, as well as impaired social contacts. Social support is 

important for people with chronic pain and directly determines how people both 

handle and live with pain.   

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................ 1 

Smärta ......................................................................................................... 1 

Coping ......................................................................................................... 3 

Livskvalité ................................................................................................... 3 

Problemformulering ...................................................................... 4 

Syfte ................................................................................................ 4 

Metod .............................................................................................. 4 

Datainsamling ............................................................................................. 4 

Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................ 5 

Databas PubMed ...................................................................................... 5 

Databas SweMed+ ................................................................................... 6 

Manuell sökning ........................................................................................ 6 

Databearbetning ......................................................................................... 6 

Forskningsetiska överväganden ................................................. 6 

Resultat ........................................................................................... 7 

Psykisk påverkan ....................................................................................... 7 

Förändrad självbild .................................................................................... 8 

Begränsade sociala kontakter................................................................... 9 

Diskussion .................................................................................... 11 

Metoddiskussion ...................................................................................... 11 

Resultatdiskussion .................................................................................. 12 

Konklusion ................................................................................... 15 

Implikation .................................................................................... 15 

Referenser ...................................................................................... 1 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 



 

 1 

Inledning  

Långvarig smärta är ett allt mer utbrett problem då människor idag lever allt längre 

(Crowe et al., 2017). Livslängden har ökat globalt de senaste decennierna och andelen 

äldre kommer att fortsätta öka (Vanleerberghe et al., 2017). Globalt lider en av fem 

vuxna personer av långvarig smärta och prevalensen ökar hos äldre personer, kvinnor, 

personer med fysiskt krävande arbete och personer med låg utbildningsnivå (IASP, 

2017). Smärta som varar i tre månader eller längre benämns som långvarig smärta. 

Smärta kan dock inte definieras på ett enhetligt sätt utan är en subjektiv upplevelse 

hos den drabbade (Magnusson & Mannheimer, 2015). I Sverige är cirka 50% av 

befolkningen drabbad av någon form av smärta, varav 12,5% av dessa upplever att 

livskvaliteten påverkas till följd av smärtan (Sveriges kommuner och landsting [SKL] 

2016). Smärta från rörelseorganen, så kallad muskuloskeletal smärta, är den 

vanligaste kontaktorsaken till Sveriges primärvård enligt SKL (2016). Efter psykisk 

ohälsa är smärtdiagnoser den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning (SKL, 

2016). Långvarig smärta är svår att behandla eftersom den ofta förekommer 

tillsammans med andra symtom som sömnstörningar, ångest och depression (Knoerl 

et al., 2016). Behandling i form av flera kombinerade åtgärder ger bättre 

symtomlindring och kortare sjukskrivning än enstaka åtgärder (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2019).  

Folkhälsomyndigheten (2020) uppger att det drivs ett pilotprojekt under 2020 där 

syftet är att öka antalet friska levnadsår inom EU. Detta genom att förbättra äldres 

hälsa och livskvalitet. Tanken med pilotprojektet är att äldres livskvalitet skall 

förbättras och på så vis kunna delta i samhällslivet mer och samtidigt minska trycket 

på hälso-och sjukvården 

Långvarig smärta påverkar oftast alla aspekter i livet. Målet är inte att bota smärtan 

utan att påverka de komplexa sammanhang som uppstår (Kallhed & Mårtensson, 

2018). För att sjuksköterskan skall kunna hjälpa personen till att hitta förutsättningar 

och strategier för att få en bättre livskvalitet är det viktigt att efterhöra personens egen 

uppfattning.  

Bakgrund 

Smärta 

Smärta definieras enligt International Association for Study of Pain (2017) som en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta har traditionellt 

kategoriserats efter uppkomst och delats in i neuropatisk eller nociceptiv smärta 

(Kosek et al., 2016). För att inte utelämna ett stort antal patienter oklassificerade har 

ytterligare en kategori antagits, nociplastisk smärta (Freynhagen et al., 2019).  
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Neuropatisk smärta uppstår som en direkt följd av en skada eller sjukdom, och 

påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Det innebär att det blir skador på 

perifera- eller centrala nervsystemet i ryggmärg eller hjärna. Många olika typer av 

nervskador kan ge neuropatisk smärta, till exempel Parkinsons sjukdom, multipel 

skleros (MS) och cancersjukdomar (Colloca et al., 2017). Nociceptiv smärta innebär 

smärta som uppstår från faktiska eller hotande skador på icke neurala vävnader och 

beror på aktivering av nociceptorer (Freynhagen et al., 2019). Till skillnad från den 

neuropatiska smärtan har det somatosensoriska systemet ingen skada eller patologi 

vid nociceptiv smärta. Smärta är i detta fall ett uttryck för verklig vävnadsskada. 

Otillräcklig nociceptiv smärthantering har allvarliga konsekvenser för hälsa, ekonomi 

och livskvalitet och är en möjlig orsak till långvarig smärta (Barakat et al., 2018). 

Långvariga icke-maligna smärttillstånd benämns även som nociplastisk smärta, och 

definieras enligt IASP (2017) som smärta som uppstår genom förändrad nociception 

trots inga tydliga bevis på faktiska eller hotade vävnadsskador som orsakar aktivering 

av perifera nociceptorer eller bevis för sjukdom eller lesion i det somatosensoriska 

systemet som orsakar smärtan. Den akuta nociceptiva eller neuropatiska smärtan som 

uppstår vid exempelvis trauma, operativa ingrepp eller akuta buksjukdomar har ofta 

en kort behandlingstid på dagar till veckor och patienten är passiv i sin behandling.  

Den långvariga, icke-maligna smärtan däremot sträcker sig från månader och år och 

varar ibland livet ut (Magnusson & Mannheimer, 2015). Långvarig smärta kan sakna 

känd orsak samtidigt som den kan uppstå till följd av andra diagnoser eller efter 

kirurgiska ingrepp. Muskuloskeletala sjukdomar är en vanlig orsak till smärta (Toye 

et al., 2013). Långvarig smärta är även en vanlig komplikation vid ryggmärgsskada 

(Burke et al., 2017).  

Behandling av långvarig smärta kräver ett samarbete mellan sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster och annan sjukvårdspersonal där patienten är aktiv i sin behandling 

och tar ansvar över situationen (SKL, 2016). För att uppnå god effekt bör 

behandlingen beakta biologiska, psykosociala och sociala faktorer samtidigt (Paul-

Savoie et al., 2018). Ett samordnat behandlingsprogram kallas för multimodal 

rehabilitering och ger bättre resultat än enstaka åtgärder som till exempel 

farmakologisk behandling (SBU, 2019). Hur människor hanterar sin smärta har 

påverkan på resultatet. Kvinnor upplever generellt mer smärta och tycks ha mer 

besvär av smärta jämfört med män. De upplever ofta smärta under längre perioder och 

är mer benägna att fokusera på de negativa känslorna som uppstår kring smärtan 

(Suso-Ribera et al., 2019).  

Smärta är en universell mänsklig upplevelse som kan uppfattas i flera olika 

dimensioner; fysiska, mentala, emotionella, andliga, existentiella, och interpersonella. 

Målet med omvårdnaden är att nå mildring av detta lidande, och att tillhandahålla en 

helande närvaro för att förbättra livskvaliteten. Det finns ingen enkel strategi för att 

behandla smärta. Det krävs en integration av teori och praktik, samt förmågan att 

bygga respektfulla och ansvarsfulla relationer mellan sjuksköterska och patient (Rosa, 
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2018). Att leva med långvarig smärta kan kännas som en strid. De saker som tidigare 

varit enkla och självklara att utföra i vardagen blir svåra. Att leva med långvarig 

smärta kan innebära att leva med rädsla. Rädslan över att inte veta hur dagen eller 

morgondagen kommer att bli. Denna rädsla tar över så pass mycket att många inte 

vågar ha framtidsplaner (Cowan, 2011).  

Coping  

Copingstrategier är av stor vikt för bättre smärthantering (Litt & Tennen, 2015). 

Lazarus och Folkman (1984) definierar copingstrategier som realistiska och flexibla 

tankar och handlingar som löser problem och därmed minskar stress. Lazarus & 

Folkman (1984) nämner två olika copingstrategier; känslofokuserad- och 

problemfokuserad coping. Den känslofokuserade copingen fokuserar på kognitiva 

processer och handlar om att bearbeta och minska ångest kring ett problem. 

Problemfokuserad coping handlar om att definiera ett problem och finna alternativa 

lösningar, och problemfokusering kan rikta in sig på miljön eller på jaget (Lazarus & 

Folkman, 1984). Ordet coping översatt på svenska betyder “klara av, stå pall, gå iland 

med”. Begreppet coping omfattar alla krafter eller ansträngningar som en människa 

gör för att klara eller tolerera kritiska situationer. Den som har god copingförmåga 

bemästrar situationen såsom den är. Bemästrandet sker genom att man påverkar 

omgivningen och sitt eget sätt att tolka olika händelser som sker. Copingförmågan är 

avgörande för hur stort funktionshindret blir efter en skada eller sjukdom (Brattberg, 

2008). En del känner missnöje med att ha enbart ha läkemedel som en 

behandlingsform. Orsakerna är rädsla över biverkningar som kan tillkomma och 

rädsla över att få ett beroende. De flesta vill ha medicinering som sista utväg och 

använda sig av andra alternativ först. Exempelvis genom att göra aktiviteter som 

genererar energi och umgås med familj och vänner. För att kunna använda sig av 

copingstrategier behövs stöd från sjuksköterskan (Crowe et al., 2017). Sjuksköterskan 

kan genom stöttning hjälpa patienten att hitta dennes copingstrategier för att 

tillsammans med patienten och övrig sjukvårdspersonal komma vidare med 

behandling och främja hälsa (Crowe et al., 2017).  

 

Livskvalité 

Livskvalitet är en mångtydig term som saknar definition (SBU, 2019). Inom vården 

används termen ofta som ett paraplybegrepp med både fysiska och psykiska aspekter. 

Trots svårigheter i att definiera livskvaliteten råder enighet i att; livskvalitet är 

flerdimensionellt, livskvaliteten är dynamisk och kan variera mellan individer och 

inom individer under deras livstid, samt att livskvalitet består av både objektiva och 

subjektiva komponenter (Vanleerberghe et al., 2017). Livskvalitet innebär en form av 

personlig tillfredsställelse (World Health Organization, 2019) Livskvalitet associeras 

med fysisk och psykisk hälsa, samt självständighet och sociala roller (Taype-Rondan 

et al., 2017). 
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Livskvaliteten är oftast sämre hos personer med kroniska sjukdomstillstånd, då de kan 

möta en mängd kliniska, psykosociala och ekonomiska utmaningar. Livskvaliteten 

blir också sämre för varje kroniskt tillstånd som tillkommer, även om inte alla 

kroniska tillstånd påverkar livskvaliteten i samma utsträckning (Timonet et al., 2020). 

De tillstånd som visat sig påverka livskvaliteten mest är långvarig smärta och 

psykiska tillstånd (Taype-Rondan et al., 2017). Långvarig smärta påverkar hela livet 

och livsglädjen, vilket resulterar i en sämre livskvalitet (Cummings et al., 2017). 

 

Livskvalitet är svårt att mäta. Det ställer höga krav på mätmetoderna och 

livskvaliteten är ständigt föränderlig. Det är problematisk att mäta någons livskvalitet 

eftersom den påverkas av våra förväntningar (SBU, 2012). Personers egna 

upplevelser av livskvalitet finns det inte mycket forskning om, därför är det av 

intresse att undersöka personers livskvalitet i samband med långvarig smärta.  

Problemformulering 

Patienter med långvarig smärta är vanligt förekommande i sjukvården. Smärta är ett 

komplicerat tillstånd med många bakomliggande orsaker och därmed krävs olika 

behandlingsalternativ. För att sjuksköterskan ska kunna ge rätt omvårdnad till 

patienten krävs kunskap och förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta. 

Det är därför av intresse att beskriva personers erfarenhet av långvarig smärta och hur 

deras livskvalitet påverkas. 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelse av hur livskvaliteten påverkas vid 

långvarig smärta. 

Metod 

Studien är utformad som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström 

(2016). 

Datainsamling 

Databaserna som valdes var Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl), 

Public Medline (PubMed) och SweMed+ vilket var av intresse då samtliga databaser 

innehåller omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017). Inledningsvis påbörjades en 

osystematisk sökning för att få en uppfattning om forskningsläget. Den osystematiska 

sökningen genomfördes med sökorden chronic pain och persistent pain. Insamlingen 

av data påbörjades sedan på ett systematiskt sätt i databaserna Cinahl, Pubmed och 

SweMed+. Utifrån studiens syfte valdes följande relevanta sökord: Chronic pain 

(långvarig smärta), persistent pain (beständig smärta), patient* (patient/patienter), 

experienc* (erfarenhet/erfarenheter), quality of life (livskvalié), living with (att leva 

med). Se Tabell 1, bilaga A. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska 

publicerade mellan år 2014–2019, samt att samtliga personer skulle vara vuxna. 

Ytterligare inklusionskriterier var att samtliga artiklar skulle vara etiskt granskade och 

godkända (Forsberg & Wengström, 2016), samt erhålla hög kvalitet, grad I, enligt 

Carlsson & Eimans granskningsmall för vetenskaplig kvalitet (2003).  

Granskningsmallen bedömer varje enskild artikel utifrån dess struktur och kvalitet. 

Bedömningen ger poäng som sedan räknas om till procent. Procenten ger en grad av 

vetenskaplighet, från I (hög kvalitet) till III (låg kvalitet). Grad I kräver 80–100% av 

poängsumman, grad II kräver 70-79% och grad III kräver 60-69%. Artiklar med lägre 

andel än 60% bör inte inkluderas då de anses ha låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & 

Eiman, 2003).  

Artiklar som beskrev personernas smärtupplevelse vid maligna sjukdomar 

exkluderades. Trunkering användes för att få fram olika böjningsformer och 

markerades därför med *. Booleska operatorerna AND, OR och NOT användes 

genomgående i alla sökningar. Sökhistoriken redovisas i tabell 2, bilaga B.  

Efter varje genomförd sökning lästes alla artiklarnas titlar. Abstrakt lästes på de 

artiklar där titeln kunde tänkas besvara studiens syfte. Utifrån denna genomläsning 

valdes sedan artiklar som verkade motsvara studiens syfte och lästes i sin helhet. Med 

hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskapliga studier 

värderades artiklarnas kvalitet i tre grader.  

 

Databas CINAHL 

CINAHL valdes som relevant databas till resultatartiklarna. I första sökningen 

användes ordet chronic pain som ämnesord i kombination med persistent pain, 

quality of life, living with, patient, experienc*. Ordet malign exkluderades med den 

booleska termen NOT. Sökningen med ämnesord resulterade i för få träffar, samt att 

ingen av träffarna stämde mot studiens syfte. Den andra sökningen genomfördes 

därför via fritext, utan ämnesord, för att bredda antalet träffar: chronic pain, persistent 

pain, quality of life, living with, patient, experienc* och NOT malign (tabell 2, bilaga 

B). Sökningen gav 12 träffar, samtliga titlar granskades, varav fyra abstrakt lästes som 

verkade svara mot studiens syfte. En artikel svarade emot syftet och granskades i sin 

helhet och överensstämde mot syftet. Artikeln fick grad 1 i kvalitetsgranskningen och 

inkluderades i databearbetningen.  

Databas PubMed 

PubMed valdes som relevant databas till resultatartiklarna (Bilaga B, Tabell 2). Första 

sökningen genomfördes med ämnesordet chronic pain följt av; persistent pain, living 

with, quality of life, patient*, experienc*. Ordet malign exkluderades med den 
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booleska termen NOT. Sökningen med ämnesord resulterade i för få träffar, samt att 

ingen av träffarna stämde mot studiens syfte. Den andra sökningen genomfördes 

därför via fritext, utan ämnesord, för att bredda antalet träffar.  

Den andra sökningen genomfördes med orden; chronic pain, persistent pain, living 

with, quality of life, patient*, experienc*. Ordet malign exkluderades med den 

booleska termen NOT (tabell 2, bilaga B). Sökningen gav 90 träffar, samtliga titlar 

granskades, varav 30 abstrakt lästes som verkade svara mot studiens syfte. Åtta 

artiklar granskades varav sex artiklar svarade emot syftet och valdes därför ut till 

resultatet. Artiklarna fick grad 1 i kvalitetsgranskningen och inkluderades i 

databearbetningen.  

Databas SweMed+ 

SveMed+ innehåller artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena 

medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik 

(Forsberg & Wengström (2016). SveMed+ valdes därför som relevant databas till 

resultatartiklarna (Bilaga B, Tabell 2). Första sökningen genomfördes med 

ämnesordet chronic pain följt av följande ord i fritext; persistent pain, living with, 

quality of life, patient*, experienc*. Ordet malign exkluderades med den booleska 

termen NOT. Sökningen resulterade i 112 träffar varav nio abstrakt lästes som 

verkade svara mot studiens syfte. Två artiklar granskades i sin helhet och valdes ut till 

resultatet. 

Manuell sökning 

En manuell artikelsökning genomfördes via related articles i PubMed. En titel och 

dess abstrakt verkade stämma mot studiens syfte. Artikeln granskades och valdes 

sedan ut till en resultatartikel.  

Databearbetning 

De artiklarna som framkom i datainsamlingen bearbetades i enlighet med Forsberg & 

Wengströms (2016) beskrivning av en innehållsanalys. Inledningsvis lästes artiklarna 

enskilt med syftet att skapa en förståelse och få en helhetsbild. Sammanfattningar 

skrevs ned på varsitt håll för att sedan kunna diskuteras gemensamt. Artiklarnas 

innehåll dokumenterades sedan i artikelöversikterna, vilket redovisas i Tabell 3, 

bilaga C. Huvudinnehållet i artiklarnas resultat diskuterades gemensamt med 

utgångspunkt i studiens syfte. Därefter sammanställdes koder utefter likheter och 

skillnader från sammanfattningarna av artiklarnas resultat, för att sedan bilda tre 

kategorier. Databearbetningen resulterade i kategorierna psykisk påverkan, förändrad 

självbild och begränsade sociala kontakter.  

 

Forskningsetiska överväganden            

För att kunna bidra till samhällets utveckling och den enskilda individens liv och 

hälsa krävs nya kunskaper i form av forskning. Forskning på människor utgör alltid 



 

 7 

en risk och därför finns forskningsetik. Forskningsetik handlar om att värna om alla 

människors lika värde och skyddar de personer som väljer att vara med i en studie. 

Etiken skall löpa genom hela studien och återspegla personernas integritet och 

självbestämmande. Alla människor skall behandlas med respekt, även de som väljer 

att inte delta i en studie (Kjellström, 2017). Ett problem vid forskning kan vara hur 

riskbedömning på studien genomförs, att den bedöms på ett sådant sätt att 

samhälleliga värdet vinner över eventuella risker för individuella patienter. 

Helsingforsdeklarationen tydliggör att patientens intresse och välfärd väger tyngre än 

samhället och forskningens behov. Svensk lagstiftning säger att en etikprövning för 

forskning som avser människor måste finnas. Hänsyn tas då till människors rättigheter 

samt individens autonomi. Syftet med lagen är att skydda den enskilda individen och 

respekten för människovärdet vid forskning (SFS 2003:460). Till denna 

litteraturstudie inkluderades endast artiklar som var etiskt granskade eller artiklar där 

etiska ställningstaganden fanns redovisade. Personerna i artiklarna har deltagit av fri 

vilja, och majoriteten hade utrymme att välja tid och plats för intervju. Risken att 

personerna i litteraturstudien farit illa anses vara låg, då de har delgett subjektiva 

erfarenheter via intervjuer. Den här litteraturstudien kan komma till nytta för både 

sjuksköterskor och patienter genom att bidra till ökad kunskap om patienters 

upplevelse av livskvalitet i samband med långvarig smärta.  

Resultat  

Denna litteraturstudie baseras på tio resultatartiklar. Resultatet beskriver faktorer 

som påverkade personernas upplevelse av livskvalitet i samband med långvarig 

smärta. Följande kategorier framkom: psykisk påverkan, förändrad självbild och 

begränsade sociala kontakter. 

 

Psykisk påverkan  

Personernas upplevelse av livskvalitet i samband med långvarig smärta var att 

smärtan bidrog till ett känslomässigt lidande i form av depression samt känslor av 

otillräcklighet och isolering, vilket kunde leda till ilska, stress, trötthet, otålighet, 

negativa tankar och förvirring (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018; Hållstam et 

al., 2015; Koskinen et al., 2016; Michaëlis et al., 2015; Mårtensson & Liedberg, 2016; 

Ojala et al., 2014; Sallinen & Mengshoel, 2019). Personerna upplevde att 

känslomässigt välbefinnande och smärta var nära sammankopplat. Vid negativa 

tankar och dåligt humör ökade upplevelsen av smärtan, på samma sätt som att mycket 

smärta ökade negativa tankar och dåligt humör (Bailly et al., 2015).  

 

Sömnen var det som drabbades i första hand när smärtan var som värst. Med bristande 

sömn uppstod utmattning, nedstämdhet och depression (Sallinen & Mengshoel, 

2019). Personerna beskrev hur depressiva tankar uppträdde mer eller mindre hela 

tiden, och att de hade blivit en del av sjukdomen. Känslor som hopplöshet och 

förtvivlan var vanligt förekommande (Buscemi et al., 2018; Sallinen & Mengshoel, 

2019). Personerna med smärta upplevde att mycket energi gick åt till att tolerera och 
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hantera smärtan och dess påverkansfaktorer. Smärtans oförutsägbara utveckling och 

oväntade återfall medförde svårigheter gällande strategier att hantera smärtan 

(Sallinen & Mengshoel, 2019). Det bidrog till en osäkerhet som förstörde 

framtidsdrömmar och medförde känslor av ångest och rädsla (Bailly et al., 2015; 

Michaëlis et al., 2015). Att leva med utdragen smärta ledde ofta till ett lidande i livet 

(Koskinen, 2016). Oroande känslor förvärrades när ingen orsak kunde hittas för deras 

smärta (Clarke et al., 2014). Personerna uppgav att de ofta hamnade i ett 

beredskapsläge som innebar att de var beredda på oförutsedda förändringar i 

smärtintensiteten. Det bidrog till en begränsning i vardagen, eftersom personerna 

förväntade sig att smärtan skulle bli värre (Hållstam et al., 2015). 

 

Personerna beskrev en generell oro över hur framtiden skulle arta sig (Buscemi et al., 

2018). Smärtan fängslade och begränsade många aspekter i livet. Det fanns inget 

utrymme att planera framtida resor eller aktiviteter med familj och vänner (Sallinen et 

al., 2017).  

 

Känslor som hopplöshet och bitterhet över att ha drabbats beskrevs av flera personer 

(Buscemi et al., 2018; Hållstam et al., 2015). Isolering uppstod på grund av 

personernas oförmåga att arbeta och utföra de vardagliga aktiviteter som de tidigare 

kunnat genomföra. Hos de yrkesverksamma personerna styrde smärtan yrkeslivet till 

den grad att den påverkade humör, koncentration, uthållighet och arbetsglädjen 

negativt (Mårtensson & Liedberg, 2016). Smärtan tog över kroppen, sinnena och till 

slut hela livet. Smärtan var överordnad och i perioder när den var som värst fanns 

tankar och funderingar på om livet var värt att leva (Ojala et al., 2014). Personer med 

långvarig smärta kände sig ofta som en fånge i sin egen kropp, eftersom livet för det 

mesta dominerades av smärtan (Buscemi et al., 2018; Hållstam et al., 2015; Koskinen, 

2016; Mårtensson & Liedberg, 2016; Ojala et al., 2014; Sallinen & Mengshoel, 2019). 

 

Förändrad självbild  

Personernas upplevelse av livskvalitet i samband med långvarig smärta var att 

smärtan ingav känslor av att vara annorlunda. Självbilden påverkades starkt när 

vardagen blev störd av smärtan (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018; Hållstam 

etal., 2015; Kolokouras & Savvakis, 2019; Michaëlis et al., 2015; Mårtensson & 

Liedberg, 2016). 

  

Orsakerna till negativ självbild var bland annat att den fysiska förmågan minskat 

(Bailly et al., 2015; Michaëlis et al., 2015), men också hur omgivningen uttryckte sig 

gällande smärtan (Bailly et al., 2015). Smärtan medförde i vissa fall skam- och 

skuldkänslor (Clarke er al., 2014; Mårtensson & Liedberg, 2016). Personerna med 

smärta skämdes över att inte kunna vara den arbetskollega de tidigare varit eller att de 

inte längre kunde utföra hushållsuppgifter på samma sätt som tidigare. Somliga män 

upplevde stor skam i att inte kunna vara den man och pappa som förväntades. Det 

resulterade i känslor av otillräcklighet (Bailly et al., 2015). Förändringen från att vara 
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en aktiv individ med höga krav till att bli funktionshindrad med ett konstant behov av 

att vila påverkade självbilden negativt (Mårtensson & Liedberg, 2016; Sallinen & 

Mengshoel, 2019).  

 

Att behöva be andra människor i sin omgivning om hjälp påverkade också 

självbilden. Det var påfrestande att störa andra människors liv, genom att tvingas 

lägga ansvaret på andra (Bailly et al., 2015; Mårtensson & Liedberg, 2016). 

Självbilden hotades och en rädsla för att inte bli trodd infann sig inför varje 

läkarbesök (Clarke et al. 2014). Många uppfattade att de sågs som lata personer som 

aldrig blev friska eller gjorde någonting åt problemen (Bailly et al., 2015). Det fanns 

ständigt en stor oro kring att inte bli tagen på allvar (Bailly et al., 2015; Clarke er al., 

2014). En person nämnde främst de negativa faktorerna som smärtan medförde. 

Hennes sociala miljö hade format de flesta av hennes dagliga rutiner. Ett dåligt 

känslomässigt och psykologiskt tillstånd, tillsammans med en försämrad ekonomi 

bidrog till sämre självbild. Det bidrog till en känsla av förändrad identitet och 

förändrad plats i samhället (Kolokouras & Savvakis, 2019). Personer med långvarig 

smärta tvingades acceptera att deras personlighet och därmed självbild förändrades till 

följd av smärtan (Koskinen et al 2016). 

 

Begränsade sociala kontakter 

Personernas upplevelse av livskvalitet i samband med långvarig smärta var att 

smärtan påverkade det sociala livet på flera plan (Mårtensson & Liedberg, 2016). 

 

All energi gick åt till att fokusera på smärtan (Hållstam et al. 2015; Koskinen, 2016). 

Ofta begränsade smärtan dem fysiskt så att vardagliga aktiviteter eller vardagliga 

hushållssysslor blev outhärdliga (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018; Kolokouras 

& Savvakis, 2019; Koskinen, 2016; Sallinen & Mengshoel, 2019). Den energi som 

krävdes för att upprätthålla sociala yrken och aktiviteter var inte tillräcklig, och bidrog 

därför till ett socialt tillbakadragande och isolering (Mårtensson & Liedberg, 2016). 

Personer med långvarig smärta erfor ofta ensamhet och ofrivillig isolering på grund 

av att de helst undvek möten med en ifrågasättande och osympatisk miljö (Buscemi et 

al., 2018; Michaëlis et al., 2015; Kolokouras & Savvakis, 2019; Koskinen et al., 

2016). 

 

Många personer med långvarig smärta tvingades att gå ned i arbetstid eller sjukskriva 

sig helt. Det bidrog till en försämrad ekonomi, vilket bland annat ökade stress och 

påverkade relationen till familj och vänner (Kolokouras & Savvakis, 2019). Den lilla 

energi som fanns prioriterades i första hand på arbete, men då blev ofta familjelivet 

lidande (Buscemi et al., 2018; Mårtensson & Liedberg, 2016). Personerna vittnade om 

hur de hamnade i beroendeställning till familj och anhöriga. När smärtan gick ut över 

familjelivet resulterade det i en mental påfrestning och en känsla av att livet föll isär, 

inte bara för sig själva utan för hela familjen (Hållstam et al. 2015). 
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Att ha ett arbete innebar inte enbart en ekonomisk trygghet utan också känslan av att 

ingå i ett sammanhang. Personernas sociala relationer tog skada av hög sjukfrånvaro, 

genom att till exempel utebli från gemensamma tillställningar som höll samman en 

arbetsgrupp. Relationen till sina kollegor och arbetsgivare blev påverkad när de inte 

kunde prestera som förväntat (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018). Det 

upplevdes påfrestande när arbetsgivaren förminskade eller ifrågasatte smärtan 

(Koskinen, 2016). Flera personer berättade att de inte kände något stöd av sina 

kollegor eller sin arbetsgivare (Ojala et al. 2014). De upplevde att kollegor pratade 

bakom ryggen på dem, ifrågasatte smärtan och skyllde på lathet. Att inte bli trodd 

eller att bli nonchalerade av sin omgivning ökade intensiteten av smärtan, oavsett om 

det var familj, vänner, arbetsgivare eller vårdgivare som ingav känslan (Clarke et al., 

2014; Koskinen, 2016). Sociala relationer var väsentliga, men smärtan förstörde 

möjligheten att kunna skapa och upprätthålla sociala relationer (Michaëlis et 

al.,2015). 

 

En del personer upplevde att smärtan dessutom förvärrades i samband med 

skilsmässa. (Ojala et al. 2014). Smärtan kunde beröva personerna på deras familj och 

vänner, vilket ledde till ensamhet och isolering (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 

2018; Hållstam et al., 2015; Koskinen et al., 2016; Michaëlis et al., 2015; Mårtensson 

& Liedberg, 2016; Ojala et al., 2014; Sallinen & Mengshoel, 2019).  

 

Trots att en del personer uppfattade misstro från familj, vänner och kollegor så 

beskrevs dessa som det viktigaste stödet för att upprätthålla en vardag (Bailly et al., 

2015; Hållstam et al., 2015; Michaëlis et al., 2015; Ojala et al., 2014). Gemenskap 

med andra i liknande situationer gav hopp och en känsla av lättnad (Koskinen et al., 

2016; Mårtensson & Liedberg, 2016). Genom socialt stöd, både känslomässigt och 

rent praktiskt, upplevdes ett välbefinnande och en känsla av självständighet (Koskinen 

et al., 2016; Mårtensson & Liedberg, 2016). Att umgås i sociala konstellationer 

tillsammans med personer med liknande erfarenheter bidrog till distraktion av 

smärtan (Koskinen et al., 2016; Mårtensson & Liedberg, 2016). Att utföra aktiviteter 

eller att ägna sig åt egna intressen upplevdes ge mer energi, och kopplade bort 

smärtan för en stund (Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018). Människor som kunde 

hjälpa andra i liknande situationer fann en betydelsefull mening i livet, vilket ökade 

livskvaliteten (Koskinen et al., 2016).  

 

Möten med vårdpersonal beskrevs främst som negativa. Personerna kände sig 

missbedömda och misstrodda, och de uppfattade att vårdgivarna förväntade sig att de 

skulle uppskatta behandling eller operation, oavsett resultat (Hållstam et al., 2015).  

Det krävdes mycket smärta innan personerna sökte vård. En orsak till det var att det 

fanns rädsla för att sjukvården inte skulle ta dem på allvar. Det fanns också oro över 

att sjukvården inte skulle ha möjlighet att ge den tiden som personerna upplevde att 

de behövde. Samtliga personer upplevde en känslomässig ansträngning när de skulle 

söka hjälp och vård. En del personer kunde bli ifrågasatta om smärtan verkligen var 

fysisk, eller rent av psykisk. Det var heller inte ovanligt att sjukvårdspersonal 
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ifrågasatte om smärtan existerade, vilket skapade frustration hos personerna (Clarke et 

al., 2014). Många hade en negativ syn på sin sjukdom på grund av att vänner och 

sjukvårdspersonal ofta var ifrågasättande. Många uppfattade också att de sågs som 

lata personer som aldrig blev friska eller gjorde någonting åt problemen. Det fanns 

fördomar och okunskap hos vänner som påstod att långvarig smärta bara fanns hos 

äldre människor (Bailly et al. 2015). Att leva med osynlig smärta gjorde diagnosen 

särskilt viktig för många utav personerna (Bailly et al., 2015; Clarke et al., 2014). 

Personerna hade olika uppfattningar om huruvida deras ålder påverkade sjukvårdens 

inställning. En kvinna beskrev hur en läkare hade pratade över huvudet på henne, och 

istället till hennes dotter. Hon upplevde att det fanns en motvilja från sjukvårdens sida 

att hjälpa henne (Clarke et al., 2014).  Vissa av personerna var tveksamma över att 

denna inställning från sjukvårdens sida handlade om ålder. Personerna önskade att 

sjukvården borde lyssna mer och göra färre antaganden (Clarke et al., 2014).  

  

En kvinna beskrev en lättnad när hon upplevde att hon blev trodd av sjukvården 

(Clarke et al. 2014). Alla önskade att bli lyssnade på. Det var mycket viktigt att tidigt 

hitta en orsak och förklaring till smärtan, för att kunna möjliggöra en effektiv 

smärtbehandling och för att hitta strategier för att lära sig att leva med smärtan 

(Clarke et al., 2014). Personerna var överens om att den långvariga smärtan tog över 

hela deras liv, och att det var något de var tvungna att lära sig hantera och leva med 

(Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018; Hållstam et al., 2015; Koskinen et al., 2016; 

Michaëlis et al., 2015; Mårtensson & Liedberg, 2016; Ojala et al., 2014; Sallinen & 

Mengshoel, 2019). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Uppsatsen har skrivits som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Syftet 

uppnåddes genom vald metod. En litteraturstudie sammanställer tidigare resultat för 

att kunna beskriva ett nytt kunskapsläge inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Databaserna som valdes var CINAHL, PubMed och SveMed+. Databaserna valdes på 

grund av deras innehåll inom omvårdnadsvetenskaplig forskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Trovärdigheten hade kunnat öka genom att använda ytterligare 

databaser vid sökning, till exempel PsycInfo. Att genomföra sökningarna i flera 

relevanta databaser ökar trovärdigheten för litteraturstudien. Sökningarna i 

databaserna har genomförts systematiskt, vilket minskar risken att missa artiklar av 

betydelse. Systematiska sökningar ökar pålitligheten. En manuell artikelsökning 

genomfördes i related articles i PubMed vilket resulterade i en resultatartikel. 

Innehållet i artikeln ansågs svara mot studiens syfte och valdes ut trots att artikeln inte 

fanns i den slutliga, systematiska sökningen.  
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Vid datainsamlingen genomfördes både sökningar i fritext och i kombination med 

ämnesord. Dessa typer av sökningar visar på ett väl genomsökt ämnesområde, och 

bidrar till ökad trovärdighet. Vid de systematiska sökningarna uppstod en dubblett 

vilket ökar sensitiviteten och därmed trovärdigheten. Samtliga resultatartiklar var 

skrivna på engelska och översattes efter bästa förmåga. Risk föreligger att innehållet 

oavsiktligt har feltolkats då engelska inte är modersmålet. Detta skulle ha kunnat 

påverka trovärdigheten och pålitligheten i en negativ riktning. Tidigare erfarenheter 

har gemensamt diskuterats. Förförståelsen grundar sig i klinisk erfarenhet via tidigare 

yrkeserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning. Att förförståelsen inte påverkar 

resultatet går inte att utesluta, men via genomgående diskussion och reflektion under 

litteraturstudiens gång har risken minskat (Henricsson, 2017). Något som höjer 

trovärdigheten och pålitligheten är att samtliga artiklar granskades enligt Carlsson & 

Eimans granskningsmall. Samtliga tio artiklar erhöll hög vetenskaplig kvalitet. Det 

som kan ha påverkat trovärdigheten negativt är att subjektiva bedömningar gjorts. 

Samtliga resultatartiklar är etiskt granskade vilket också var ett inklusionskriterium. 

Det etiska ställningstagandet stärker studiens trovärdighet (Henricsson, 2017).  

Artikelsökningen genererade tio kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar ger 

upplevelser eller tolkningar av fenomen, vilket skapar en förståelse för mottagaren 

(Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturstudien baseras på ett brett urval av 

personer med demografiska skillnader (Henricsson, 2017). Majoriteten av 

informanterna i samtliga artiklar är kvinnor, vilket kan ha påverkat överförbarheten. 

Kvinnor högre prevalens för smärta jämfört med män vilket speglar verkligheten 

(Suso-Ribera et al., 2019). Resultatet baserades på tio artiklar från åtta olika länder. 

En styrka med urvalet är ländernas geografiska placering, då majoriteten av länderna 

ligger i norra Europa (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Resterande artiklar har 

ursprung från Frankrike, Italien, Grekland och Skottland. Samhällsstrukturer och 

sjukvårdssystem skiljer sig åt, nationaliteter emellan, vilket skulle kunna påverka 

överförbarheten negativt. Däremot är smärta högst subjektivt och kan variera mellan 

personer vilket tyder på att resultatet skulle kunna vara överförbart inom liknande 

kontext. Studiens resultat anses därför vara överförbart i Europa.  

Resultatdiskussion  

Personernas livskvalitet blev påverkad till följd av smärtan. Det fanns också en 

gemensam önskan om att bli trodd och tagen på allvar (Clarke et al. 2014; Koskinen, 

2016). Den långvariga smärtan bidrog till ett känslomässigt lidande genom att 

relationen till vänner och familj förändrades. Många personer upplevde ensamhet och 

isolering eftersom smärtan begränsade dem både fysiskt och psykiskt (Bailly et al., 

2015; Buscemi et al., 2018; Hållstam et al., 2015; Michaëlis et al., 2015; Mårtensson 

& Liedberg, 2016; Ojala et al., 2014; Sallinen & Mengshoel, 2019). Livskvaliteten 

associeras ofta med fysisk och psykisk hälsa, samt självständighet och sociala roller 

(Taype-Rondan et al., 2017). Sociala kontakter har betydelse för god och effektiv 

behandling i enlighet med vad som beskrivs i litteraturstudiens resultat (Paul-Savoie 
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et al., 2018). En orsak till detta kan vara att det uppfattas lättare att dela erfarenheter 

med personer i liknande situation. Att jämföras med andra i liknande situation kan 

både ge perspektiv och vägledning på hur sjukdomen kan hanteras (Paul-Savoie et al., 

2018). 

 

Sömnen var det som drabbades i första hand när smärtan var som värst. Med bristande 

sömn uppstod ofta utmattning, nedstämdhet och depression. Det beskrevs hur 

depressiva tankar uppträdde mer eller mindre hela tiden (Sallinen & Mengshoel 

2019). Personer med långvarig smärta har en högre förekomst av ångest och 

depressiva symtom. Långvarig smärta och psykologiska komorbiditeter kan förvärra 

varandra och skapa en ond cirkel (Kawai et al., 2017). Smärta ökar risken för att 

utveckla depression, medan depression i sin tur kan förvärra ihållande smärta och 

orsaka sömnbrist och störningar i dagliga aktiviteter. Vårdgivarens kunskap om 

komorbiditeten är viktigt för personernas smärthantering (Hansson et al., 2011). 

Komplexiteten med långvarig smärta är att den ofta uppträder tillsammans med andra 

symtom, vilket poängterar vikten av att få rätt diagnos och erhålla god omvårdnad.  

Resultatet visade att personer med långvarig smärta kände stort stöd från familjen och 

att den bidrog med socialt och praktiskt stöd vilket hade positiv effekt på personernas 

smärthantering (Bailly et al., 2015; Hållstam et al., 2015; Michaëlis et al., 2015; Ojala 

et al., 2014). I en studie från Chile (Rodríguez et al., 2019) framkommer att långvarig 

smärta drabbar sociala kontakter samt att smärtan är oförutsägbar och bidrar till en 

fysisk begränsning. Studien framhåller att sociala kontakter är av stor vikt för 

välbefinnandet. Lika så skriver Strøm & Dreyer (2019), att familj och släktingar är en 

stor resurs. Familjens inflytande är dock inte alltid enbart positivt (Rodrigues-de-

Souza et al., 2016). En eventuell orsak till att familjerna inte alltid bidrar till positivt 

stöd kan bero på att många personer inte har någon fastställd diagnos, vilket påverkar 

familj och nära släktingar. Strøm & Dreyer (2019), framhåller att de som står i nära 

relation till den drabbade är i behov av att kunna se tydliga symtom för att kunna 

förstå hela sjukdomsbilden. Nära anhöriga upplever ofta att sjukvården brister i 

information till dem. Anhöriga önskar det finns mer stöd och att stödet sätts in tidigt, 

för att det skall bli så bra som möjligt för den drabbade (Strøm & Dreyer, 2019). 

Resultatet visade att personerna upplevde att det var viktigt att få en diagnos för det 

möjliggjorde effektiv smärtbehandling och underlättade för personerna att hitta 

strategier för att hantera smärtan (Clarke et al., 2014). Resultatet visade att personer 

beskrev att smärtan var något de var tvungna att acceptera och lära sig att leva med 

(Bailly et al., 2015; Buscemi et al., 2018; Hållstam et al., 2015; Koskinen et al., 2016; 

Michaëlis et al., 2015; Mårtensson & Liedberg, 2016; Ojala et al., 2014; Sallinen & 

Mengshoel, 2019). Förmågan att hantera sin smärta och vidta rätt åtgärder beror på 

personens copingförmågor (Lazarus & Folkman, 1984). Lämpliga copingstrategier är 

förknippade med hälsorelaterad livskvalitet. Med stöd från sjuksköterskan kan 

personer med smärta lättare finna strategier för coping. Majoriteten av de personer 

som diskuterar kroniska sjukdomstillstånd med sjuksköterskor får användbara råd. 

Det får dem att känna sig respekterade, sedda och bekväma i sin situation (Cheng et 
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al., 2019). Trots träning, kirurgiska ingrepp, smärtstillande läkemedel och injektioner 

rapporterar många patienter fortfarande långvarig smärta och aktivitetsbegränsningar. 

Coping kan vara ett mycket effektivt hjälpmedel för de med ihållande smärta 

(Broderick et al., 2014). Här har sjuksköterskor en viktig roll i att engagera personer 

med smärta och att få dem att aktivt finna strategier för att hantera smärtan.  

  

Resultatet visade att personerna ofta upplevde möten med vårdpersonalen som 

negativa. Personerna som sökte vård kände sig missbedömda och misstrodda 

(Hållstam et al., 2015). Det krävs av sjuksköterskan en integration av teori och 

praktik, samt förmågan att bygga respektfulla och ansvarsfulla relationer till patienten 

(Rosa, 2018). Vården kring patienter med smärta brister på flera sätt. Personernas 

frustration över att bli ifrågasatt eller få sitt problem förminskat när de väl bestämt sig 

för att söka vård är tydligt. Resultatet tyder på att det ofta handlade om kunskapsbrist 

hos sjukvården men också en känsla hos personerna själva av att vara till besvär. 

Lehti et al., (2017) rapporterar att långvarig icke-malign smärta anses ha låg status i 

jämförelse med andra sjukdomar. Det verkar finnas dåliga förutsättningar för att ge 

dem med långvarig smärta den vård som enligt vetenskap är bäst. Bernhofer & Sorrell 

(2015) finner i sin studie att sjuksköterskorna beskriver att bristande kompetens hos 

dem själva och läkarna är en orsak till otillfredsställande behandlingsmetoder. 

Frustration uppstår hos sjuksköterskor när de upplever hinder i att kunna stötta 

personer vid långvarig smärta. Både sjuksköterskor och läkare önskar att personerna 

får precis den behandling de behöver (Bernhofer & Sorrell., 2015). Att inte känna 

sympati och eller empati från sjukvårdspersonalen leder till ett lidande (Hansson et 

al., 2011). Det uppskattas av vårdtagaren att vårdgivaren vid bristfällig kunskap går 

och konsulterar med en kollega alternativt frågar vårdtagaren själv för att få mer 

information (Hansson et al., 2011). En del personer upplevde ett visst ifrågasättande 

om smärtan verkligen existerade, vilket skapade frustration (Bailly et al., 2015). Det 

är få studier som har undersökt vad vårdpersonalens inställning är till personer med 

långvarig smärta, och Hansson et al., (2011) framhåller att vårdpersonal som inte 

lyssnar som personerna önskar att de gjorde, ofta blir bemötta med en viss skepsis. 

Personerna känner ofta att de stött på ett negativt bemötande, men också att de har 

förminskats och till och med anklagats för sitt hälsotillstånd (Hansson et al., 2011). 

Personer med smärta framhåller att de upplever en onödig stress över bemötandet av 

sjukvårdspersonal. För att alla personer skall fångas upp och känna sig sedda och 

trodda är det viktigt att sjuksköterskor skapar en förtroendefull kontakt. Smärta är 

subjektivt och kan te sig på olika sätt vilket kräver att sjuksköterskor arbetar 

personcentrerat (Hansen et al., 2012). En korrekt inställning från vårdpersonalens sida 

kännetecknas av att de skapar en känsla av säkerhet och förståelse och samtidigt 

skyddar patientens integritet och autonomi (Hansson et al., 2011). I resultatet 

framkom även att det fanns förväntningar på varandras roller inom familjerna, och 

somliga män upplevde stor skam i att inte kunna vara den man och pappa som 

upplevdes som förväntat. Det resulterade i känslor av otillräcklighet (Bailly et al., 

2015). Män och kvinnor upplevde smärtan på olika sätt (Suso-Ribera et al., 2019). 

Resultat stämmer med Smith, (2003) som framhåller att kvinnor upplever ett ansvar, 
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ofta grundat i barndomen, att kvinnan skall hålla ihop och stötta familjen. De kvinnor 

som lider av långvarig smärta upplever ofta skuld- och skamkänslor över att de inte 

längre kan uppfylla den rollen som förväntas av dem, vilket många gånger bidrar till 

en identitetskris (Smith, 2003). Smärtan bidrar inte bara till ett lidande utan också en 

förändrad självbild på grund av samhälleliga normer och egna förväntningar på 

manliga och kvinnliga könsroller.   

 

Konklusion 

Resultatet visar att långvarig smärta är ett komplext tillstånd som i hög grad påverkar 

personerna i flera aspekter i livet och därmed försämrar livskvaliteten. Personer 

beskriver hur smärtan bidrar till psykisk påverkan såsom depressiva symtom, dålig 

sömn, isolering från omvärlden och utmattning. Smärtan bidrar även till en förändrad 

självbild i takt med att den fysiska förmågan avtar, och många personer har svårt att 

identifiera sig med de fysiska och psykiska begränsningar som smärtan orsakar. 

Många personer uppfattar att de inte blir trodda eller tagna på allvar. De upplever 

också negativa attityder och dåligt bemötande av sjukvårdspersonal, vilket resulterar i 

skuld- och skamkänslor, Dessa känslor tenderar även att uppstå i relationen till 

kollegor och anhöriga. Sociala kontakter gällande familj, vänner, arbetskollegor och 

sjukvårdspersonal är samtliga betydelsefulla för personer med smärta, vilket ofta blev 

begränsat. Socialt stöd från omgivningen visar sig vara en avgörande faktor för att 

kunna upprätthålla en fungerande vardag och ett känslomässigt välbefinnande. Att 

umgås med andra eller att utföra aktiviteter som kan distrahera smärta bidrar till ökad 

livskvalitet.  

 

Implikation 

Långvarig smärta är komplex och kräver omfattande utredning. Resultatet av 

litteraturstudien visar att det i allmänhet behövs mer kunskap hos sjukvårdspersonal 

gällande personers upplevelser av att leva med långvarig smärta. Det krävs ökade 

teoretiska kunskaper på sjuksköterskeprogrammets grundutbildning, samt bredare 

kompetens i den kliniska verksamheten. Det krävs att sjuksköterskor erhåller kunskap 

och förståelse kring komplexiteten med långvarig smärta för att kunna utföra god 

omvårdnad. Det ligger i verksamhetens ansvar att utbilda sjuksköterskor i 

smärthantering för att kunna tillgodose patienten och dess subjektiva behov. Vidare 

forskning angående långvarig smärta kan öka kompetensen och medvetenheten hos 

sjuksköterskor i den kliniska verksamheten. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL PubMed SweMed 

 Långvarig smärta  Chronic Pain fritext Chronic Pain fritext Chronic Pain 

ämnesord 

Beständig smärta Persistent pain   fritext Persistent pain 

fritext 

Persistent pain 

fritext 

 Patient/patienter  Patient* 

 fritext 

 Patient* 

fritext 

 Patient* 

fritext 

  

 Erfarenhet/erfarenheter 

Experienc* 

fritext 

 Experienc* 

fritext 

Experienc* 

fritext 

Livskvalité Quality of life 

fritext 

Quality of life 

fritext 

Quality of life 

fritext 

Att leva med Living with 

fritext 

Living with 

fritext 

Living with 

fritext 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

9/3-20  CINAHL 

Chronic Pain OR 
persistent pain AND living 
with AND quality of life 
AND patient* AND 
experienc* NOT malign 

Limiters- Published Date: 
2014-2019; English 
language;  Peer Reviewed; 
Reserch All adults  12  5  2  1 

9/3-20  PubMed 

Chronic Pain OR 
persistent pain AND living 
with AND quality of life 
AND patient* AND 
experienc* NOT malign 
Limiters- Published Date: 
2014-2019; English 

language;   Adult 19+  90 30  8  6  

9/3-20 SweMed+ 

Chronic Pain OR 
persistent pain AND living 
with AND quality of life 
AND patient* AND 
experienc* NOT malign  
Limiters- Published Date: 
2014-2019 112 9  2  2  

9/3-20 

Manuell 

sökning Related article        1 

 Total            10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1  
Referens  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. 

Land 
Databas 

Frankrike  
PubMed 

Syfte Syftet var att bättre förstå patienters erfarenheter av att leva med långvarig ryggsmärta, 
med fokus på relationer till familj, vänner och arbetskollegor. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
 Innehållsanalys 

Urval Urvalet bestod av 25 deltagare, 11 män och 14 kvinnor. Deltagarna var mellan 25–81 år. 
Inklusionskriterier var: kronisk ospecifik ryggsmärta, samt vara fransktalande. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes under fyra fokusgruppsdiskussioner med fokus 
på att leva med långvarig ryggsmärta. Intervjuerna varade mellan 90 och 120 minuter. 

Dataanalys  Innehållet transkriberades och kodades. Innehållet analyserades med tematisk analys för 
att identifiera och analysera mönster och teman inom data. Beskrivningar och begrepp 
granskades av de andra medförfattarna.  

Bortfall  Inget bortfall angivet 

Slutsats • Patienterna upplevde försämrad självbild och självkänsla.  

• Sociala roller förändrades både på arbetsplatsen och hemma, vilket orsakade 
känslor av förlust.  

• Patienterna kände sig missförstådda och misstrodda då smärtan inte syntes på 
utsidan.  

• Frustration över att inte kunna utöva aktiviteter på samma sätt som tidigare.  

• Depression och nedstämdhet till följd av smärtan.  

• Det hjälpte att göra de aktiviteter som gav energi. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 39 poäng, vilket i procent 
motsvarar 81 %, grad I.  
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Artikel 2 
Referens  Buscemi, V., Cassidy, E., Kilbride, C., & Reynolds, F. A. (2018). A qualitative exploration of 

living with chronic neuropathic pain after spinal cord injury: an Italian perspective. Disability 
and rehabilitation, 40(5), 577-586. 

Land 
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Syftet var att förstå hur personer med ryggmärgsskada upplevde och hanterade sin 
långvarig smärta.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
 Tematisk analys 

Urval 25 potentiella deltagare kontaktades via e-post och fick detaljerad information om studien. 
15 personer svarade varav nio var berättigade och gick med på att delta (sju män och två 
kvinnor). Inklusionskriterier var: ålder över 18 år och upplevd smärta i mer än sex månader. 
Exklusionskriterier var andra diagnoser eller kognitiva nedsättningar.  

Datainsamling Data samlades in via fokusgrupper och intervjuer. En fokusgrupp är en form av 
gruppdiskussion som uppmuntrar deltagarnas interaktion att utforska och förtydliga olika 
upplevelser, synpunkter och perspektiv. Efter gruppsamtal genomfördes semistrukturerade 
intervjuer samt virtuella intervjuer via e-post.   
Intervjuerna varade i 76 minuter och bandades.  
Den första fokusgruppen fungerade som pilot inför kommande grupp, men ingenting i 
intervjuguiden ändrades under datainsamlingens gång.  

Dataanalys Innehållet transkriberades och kodades. Under översättningen klargjordes eventuella 
formspråk som kan missförstås om de översätts ordagrant. Innehållet analyserades med 
tematisk analys för att identifiera och analysera mönster och teman inom data. Uppgifterna 
analyserades initialt via fokusgrupperna, intervjuerna och sist e-postformulären.  

Bortfall  Inget bortfall angivet 

Slutsats • Trötthet som ledde till koncentrationssvårigheter, dåligt humör och nedstämdhet.  

• Sociala relationer (familj, vänner, arbetskollegor) påverkades och försämrades.  

• Förändrad självbild och sämre självkänsla. 

• Isolering, socialt tillbakadragande.  

• Vardagliga aktiviteter drabbades på grund av smärtan.  

• Begränsade förväntningar på framtiden.   

• Smärtan påverkade livets alla aspekter negativt.  

• Hotet om smärta var en konstant källa till oro. 

• Det hjälpte att umgås med vänner och göra de aktiviteter man tyckte om.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 39 poäng, vilket i procent 
motsvarar 81%, grad I.  

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Artikel 3 

Referens Clarke, A., Martin, D., Jones, D., Schofield, P., Anthony, G., McNamee, P., ... & Smith, B. H. 
(2014). “I try and smile, I try and be cheery, I try not to be pushy. I try to say ‘I'm here for 
help’but I leave feeling… worried”: a qualitative study of perceptions of interactions with 
health professionals by community-based older adults with chronic pain. PLoS One, 9(9). 

Land 
Databas 

Skottland 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka äldre människors erfarenheter av att leva med långvarig smärta 
samt hur de uppfattade vårdpersonal och faktorer som skulle kunna optimera samspelet 
dem emellan.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

  

Urval Män och kvinnor rekryterades från samhället genom mediaannonsering och kontakt togs 
med grupper och organisationer i Nordöstra Skottland. Inklusionskriterierna var att alla skulle 
delta frivilligt och vara minst 65 år, haft muskuloskeletal, långvarig smärta i tre månader eller 
längre och kunna ge informerat samtycke. Av de 23 som rekryterades och intervjuades gick 
14 deltagare med på att intervjuas en andra omgång. De nio som intervjuades endast en 
gång och alltså inte slutförde omfattade bland annat sju kinesiska deltagarna, och två män 
som inte kunde delta ytterligare på grund av ohälsa.  

Datainsamling Två intervjuer genomfördes med varje deltagare (med fyra till sex veckors mellanrum). Den 
första intervjun fokuserade på det dagliga livet med smärta. 

Dataanalys Data analyserades genom innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och kategoriseras 
sedan enligt olika teman. De använde sig av strukturerad process för kodning och sortering, 
som kallas Framework Analysis. Forskningsteamet och rådgivningsgruppen diskuterade 
avvikande tolkningar tills en gemensam tematisk ram nåddes, som sedan systematiskt 
tillämpades på varje transkript.  

Bortfall  Internt bortfall, 9 st. De deltog ej under den andra intervjun.  

Slutsats • Patienterna upplevde stor oro och frustration över att inte få en diagnos.  

• De upplevde misstro från sjukvårdspersonal och anhöriga då smärtan inte syntes på 
utsidan.  

• Smärtan medförde skamkänslor.  

• Känslomässig ansträngning att söka hjälp, då självbilden hotades inför varje besök 
där man var rätt att inte bli “trodd”. Man vill inte ses som “jobbig”.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 40 poäng, vilket i procent 
motsvarar 83%, grad I.  

 

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Artikel 4 

Referens Hållstam, A., Stålnacke, B. M., Svensen, C., & Löfgren, M. (2015). “Change is possible”: 
patients' experience of a multimodal chronic pain rehabilitation programme. Journal of 
rehabilitation medicine, 47(3), 242–248. 

Land 
Databas 

Sverige 
PubMed   

Syfte Syftet var att undersöka personernas upplevelser av aktivitet, deltagande och livskvalitet ett 
år efter avslutat rehabiliteringsprogram mot långvarig smärta. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Innehållsanalys 

Urval 14 informanter (13 kvinnor, 1 man) valdes ut via följande inklusionskriterier: deltagit i 
multimodal behandling det senaste året, svensktalande, upplevt smärta i mer än tre 
månader, 18 år fyllda eller äldre. Samtliga informanter var bosatta i Stockholm, i övrigt fanns 
demografiska skillnader i urvalsgruppen.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide som hade 
huvudfokus på tidigare och nuvarande livsstil, samt genomfört rehabiliteringsprogram. 
Informanterna intervjuades en gång under ett snitt på 50 min per intervju. Intervjuerna 
transkriberades.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes vid dataanalys.  
Intervjuerna lyssnades på flera gånger för att sedan kodas och diskuteras i forskargruppen 
tills konsensus uppnåddes. Efter sex intervjuer sorterades koderna i preliminära 
underkategorier, som senare bildade kategorier. Efter 12 intervjuer uppstod mättnad inom 
temat, vilket de sista två intervjuerna också bekräftade.  

Bortfall 2 bortfall, ingen betydelse för resultatet.   

Slutsats • Sociala relationer blev påverkade till följd av smärtan.  

• Patienterna upplevde sämre självkänsla sedan smärtan uppstått. 

• Depression, ångest och bitterhet.  

• Smärtan dominerade deras liv.  

• Patienterna kände hopplöshet och frustration över att inte få en diagnos.  

• Patienterna kände misstro från sjukvården.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 46 poäng, vilket i procent 
motsvarar 95%, grad I.  

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Artikel 5 
Referens Kolokouras, N. & Savvakis, M. (2019). Quality of Life and Chronic Pain: Coping Practises 

and Experiences of Patients with Musculoskeletal Diseases. International Journal of Caring 
Sciences. 12(3) 1423–1429. 

Land 
Databas 

Grekland.  
Manuell sökning 

Syfte Att undersöka personers upplevelse av långvarig smärta och dess påverkan på 
livskvalitéten.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval 12 informanter valdes ut via följande inklusionskriterier: långvarig smärta till följd av 
muskuloskeletal sjukdom. Forskarna strävade efter heterogenitet och mångfald i termer av 
ålder, kön, utbildningsnivå, typ av sjukdom och totala år av smärta. Urvalet genomfördes 
via snöbollsmetod.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med fokus på subjektiva smärtupplevelser.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall Inget bortfall angivet.  

Slutsats • Självkänslan blir låg. Att inte längre kunna utföra vardagliga aktiviteter bidrar till 
försämrad självkänsla. 

• Smärtan var oförutsägbar och vardagen blev därför påverkad. 

• Smärtan skapade en barriär mellan informanten och dennes sociala relationer, 
eftersom smärtan tar över. 

• Försämrad ekonomi var ytterligare en faktor som påverkade självbilden negativt. 

• Försämrad ekonomi och vardagliga krav skapade en känsla av frustration. 

• Begränsningar i livet bidrog till isolering.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson och Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 39 p vilket procentuellt 
blir 81%, grad I 
  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Artikel 6 
Referens  Koskinen, C., Aho, S., & Nyholm, L. (2016). Life with an unwelcome guest–caring in a 

context of protracted bodily pain. Scandinavian journal of caring sciences, 30(4), 774–781. 

Land 
Databas 

Finland  
SveMed  

Syfte Syftet var att undersöka vad långvarig smärta innebär för den drabbade.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
 Innehållsanalys 

Urval Informanter på en smärtförening kontaktades och informerades om studiens syfte. Fyra 
informanter valde att delta.  

Datainsamling En fokusgruppintervju valdes som datainsamlingsmetod eftersom informanterna kände 
varandra sedan tidigare och delade liknande erfarenheter. Intervjun genomfördes på ett 
semistrukturerat sätt och spelades in. Forskaren använde en intervjuguide för att kunna ta 
gruppdiskussionerna på en djupare nivå. Gruppintervjun pågick under 1,5 timme.  

Dataanalys Innehållet transkriberades och analyserades ord för ord med hjälp av innehållsanalys. 
Materialet lästes flera gånger för att forskarna skulle finna en känsla för helheten av 
materialet. Meningsenheter har sedan kodats och bildat underteman och teman som var 

relevanta för forskningsfrågorna och syftet.   

Bortfall Inget bortfall angivet.   

Slutsats • Patienterna upplevde försämrad sömn på grund av smärtan som i sin tur ledde till 
irritation och nedstämdhet.  

• De fick förändrad personlighet och försämrad självbild.  

• Patienterna kände sig misstrodda av omgivningen.  

• Livet dominerades av smärtan, de upplevde en känsla av förlorad kontroll.  

• Somliga upplevde depression.  

• Dagliga aktiviteter blev drabbade av smärtan.  

• Relationer till vänner och familj påverkades negativt till följd av smärtan.  

• Patienterna upplevde skuld- och skamkänslor, att de var svåra att ha att göra med.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 41 poäng, vilket i procent 

motsvarar 85%, grad I.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Artikel 7 

Referens Michaëlis, C., Kristiansen, M., & Norredam, M. (2015). Quality of life and coping strategies 
among immigrant women living with pain in Denmark: a qualitative study. BMJ open, 5(7), 
e008075. 

Land 
Databas 

Danmark  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka livskvalitet och copingstrategier hos invandrarkvinnor med långvarig 
smärta.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Kvalitativ innehållsanalys  

Urval 13 informanter valdes ut via följande inklusionskriterier: personerna skulle vårdas 
rehabiliterande på grund av långvarig smärta, personerna skulle vara kvinnor och födda 
utanför Europa, personerna skulle vara över 18 år.  

Datainsamling Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer, som genomfördes via en 
intervjuguide med ämnen som intervjuaren skulle förhålla sig till. Samtliga deltagare erbjöds 
tolk vilket totalt fyra kvinnor tackade ja till. intervjuerna pågick mellan 17- 90 minuter.  

Dataanalys Data analyserades genom innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och 
kategoriserades sedan enligt olika teman. Beskrivningar och begrepp bildade till sist 
huvudresultat som redovisas i en tabell.  

Bortfall Ett bortfall.  

Slutsats • Patienterna upplevde förändrad självbild och självkänsla.  

• Smärtan bidrog till försämrad arbetsförmåga och därmed sämre ekonomi.  

• Sociala relationer förändrades och bidrog till isolering.  

• Depression, oro och nedstämdhet var vanligt förekommande.  

• Oro inför framtiden samt begränsade förväntningar på framtiden.  

• Patienterna upplevde misstro från anhöriga.  

• Skilsmässa kunde förekomma vid försämrade familjerelationer.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 41 poäng, vilket i procent 
motsvarar 85%, grad I.  

   

 

 

 

 



BILAGA B  

 

 Artikel 8 

Referens Mårtensson, L., & Liedberg, G. M. (2016). Occupational life trajectories in the context of 
chronic pain and immigration. Scandinavian journal of occupational therapy, 23(5), 383-390. 

Land 
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av smärtans inflytande på deras yrkesliv och deras 
arbetslivsinriktning.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys 

Urval Intervjuerna hölls på den primära vårdenheten som kvinnorna tillhörde.11 kvinnor visade 
intresse och uppfyllde kriterierna. Tre av dem avböjde dock en intervju utan att ange någon 
anledning. Åtta av kvinnorna deltog tillslut i de individuella intervjuerna. Studien genomfördes 
i en region i sydvästra Sverige. Inklusionskriterier var: kvinna med utländsk bakgrund och 
erfarenhet av långvarig muskuloskeletal smärta.  

Datainsamling De öppna frågorna de använda sig av fungerade som ett verktyg för att nå mer specifika och 
djupare frågor baserade på kvinnornas svar. Intervjuerna genomfördes av en masterstudent 
med erfarenhet av att arbeta med personer med smärttillstånd under övervakning av den 
första författaren. Intervjuerna varade mellan 35 och 60 minuter. 
En av intervjuerna genomfördes med hjälp av en tolk som introducerades för studiens syfte. 
Alla intervjuer bandades.  

Dataanalys Innehållet transkriberades och lästes flera gånger för att få en känsla av helheten. En 
innehållsanalys genomfördes. Analysprocessen kännetecknades av en kontinuerlig 
diskussion av tolkningarna, med beaktande av förståelsen för båda författarna i form av 
professionell kunskap och erfarenhet. 

Bortfall Inget bortfall angivet 

Slutsats • Arbetslivet och därmed ekonomin drabbades på grund av smärtan.  

• Skam- och skuldkänslor var vanligt förekommande.  

• Depression, nedstämdhet och dåligt humör.  

• Försämrade sociala relationer.  

• Försämrade dagliga aktiviteter.  

• Försämrad och förändrad självbild och självkänsla.  

• Begränsade förväntningar på framtiden.  

• Skuld- och skamkänslor.  

• Personerna hamnar i beroendeställning till familj och anhöriga.  

• Personerna hamnade ofta i beredskapsläge, de var alltid beredda på oförutsedda 
förändringar i smärtintensiteten. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 39 poäng, vilket i procent 
motsvarar 81%, grad I.   

 



BILAGA B  

 

Artikel 9 

Referens Ojala, T., Häkkinen, A., Karppinen, J., Sipilä, K., Suutama, T., & Piirainen, A. (2014). The 
dominance of chronic pain: a phenomenological study. Musculoskeletal care, 12(3), 141–
149. https://doi.org/10.1002/msc.1066 

Land 
Databas 

Finland 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka livserfarenheter och hanteringen av långvarig smärta ur patientens 
perspektiv. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design  

Urval 34 patienter med långvarig smärta valdes ut via öppenvården, via en smärtklinik samt via 
en stödgrupp för patienter med ryggsmärta. Inklusionskriterierna för informanterna var: 
upplevd smärta i mer än tre månader, villig att delge sina erfarenheter, läs- och skrivkunnig 
finska, samt vara minst 18 år fyllda.  
Deltagarnas ålder varierade från 26 till 73 år, med en medelålder på 48 år 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes via intervjuer med öppna frågor där informanterna fick stort 
utrymme att berätta sina erfarenheter med egna ord. De bandade intervjuerna pågick i 
mellan 45-90 minuter, inga fältanteckningar gjordes under tiden.  

Dataanalys Data analyserades med Giorgis fenomenologiska metod bestående av fyra faser. Giorgis 
metod fokuserar i det här fallet på den beskrivande och upplevda erfarenheten av smärta. 
Intervjuerna har efter transkribering noga lästs igenom. En av forskarna har sedan gjort en 
beskrivning av varje informants upplevelse. Den andra fasen utgjordes av att författaren 
hittade meningsenheter (särskilda ord) i intervjumaterialet. Den tredje fasen utgjordes av 
att författaren hittade meningsstrukturer (till exempel humör vid smärta) i materialet. Den 
fjärde och sista fasen bestod av att koda meningsenheter och meningsstrukturer till 
underteman och teman, som skulle representera ett resultat. 
Fas ett och två av analysen utfördes av en forskare, medan steg tre och fyra analyserades 
av hela forskargruppen.  

Bortfall Inget bortfall angivet i studien.   

Slutsats • Smärtan dominerade och styrde livet och alla livets aspekter.  

• Familjelivet blev påverkat och en del informanter vittnade om skilsmässa.  

• Smärtan ledde i vissa fall till självmordstankar.  

• Patienterna kände sig misstrodda av sin omgivning.  

• Nedstämdhet var en vanlig följd av smärtan.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 41 poäng, vilket i procent 
motsvarar 85%, grad I.  

 



BILAGA B  

 

Artikel 10 

Referens Sallinen, M., & Mengshoel, A. M. (2019). “I just want my life back!”-Men’s narratives about 
living with fibromyalgia. Disability and rehabilitation, 41(4), 422-429. 

Land 
Databas 

Finland 
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka hur män med fibromyalgi hanterar sitt liv och sitt arbete.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Narrativ analys   

Urval Informanterna tillfrågades via föreningar för fibromyalgi. Ett brev med information om studien 
skickades ut och de som var intresserade av att delta fick kontakta intervjuaren för tid och 
plats för intervju. Inklusionskriterier var män med fibromyalgi. Fem män valde att delta.  

Datainsamling Den första författaren samlade in uppgifter via berättande intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med en trefasteknik där informanterna ombads berätta om sin livshistoria och 
fibromyalgi i allmänhet. Författaren ställde frågor där luckor uppstod. Intervjuerna pågick i 
genomsnitt i två timmar och bandades. Inom två veckor efter genomförda intervjuer 

transkriberades materialet.    

Dataanalys En narrativ dataanalys utfördes. I den första fasen lyssnade författarna på det inspelade 
materialet samtidigt som transkriptet lästes för att kontrollera transkriptets noggrannhet. 
Materialet lästes flera gånger. I den andra fasen organiserades varje livshistoria kronologiskt. 
I den tredje fasen var fokus på vad männen faktiskt sa om effekterna av fibromyalgi, och hur 
berättelserna berättades.  

Bortfall Inget bortfall med betydelse för resultatet.   

Slutsats • Arbetslivet blev påverkat på grund av smärtan.  
• Sömnproblem som ledde till utmattning på dagarna, dåligt humör och 

koncentrationssvårigheter.  

• Depression och nedstämdhet.  

• Sociala relationer och familjelivet påverkades negativt.  

• Hushållssysslor blev drabbade till följd av låg energi.  

• Minskad självkänsla.  

• Begränsade förväntningar på framtiden.  

• Livets alla aspekter domineras och anpassas efter smärtan.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Enligt Carlson & Eimans granskningsmall (2003) erhöll artikeln 44 poäng, vilket i procent 
motsvarar 91%, grad I.  
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