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Sammanfattning Långvarig muskuloskeletal smärta är ett stort problem bland 

Sveriges befolkning idag. Vid långvarig muskuloskeletal 

smärta behövs copingstrategier för att möjliggöra hanteringen 

av smärtan. Vilka strategier en individ använder sig av är 

beroende på individens livshistoria. Det är av vikt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt för att kunna ge stöd 

åt individen vid valet av copingstrategier. Syftet med 

litteraturstudien var att identifiera copingstrategier hos 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta. I studien 

ingick 12 vetenskapliga artiklar varav 9 kvalitativa och 3 

kvantitativa. Det framkom att individer med långvarig 

muskuloskeletal smärta använde sig av många olika 

copingstrategier som ingick under att förneka och acceptera, 

vilket kunde leda till misslyckad anpassning eller anpassning. 

Strategier vid acceptans och förnekande fungerade som 

redskap för individer med långvarig muskuloskeletal smärta 

vid coping. Synen på människan ska vara holistisk och 

sjuksköterskans omvårdnad ska fungera som ett stöd för 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta vid valet av 

copingstrategier. Inga studier belyste betydelsen av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid individens val av 

copingstrategier. Mer forskning kring vad en sjuksköterska 

gör för att möjliggöra coping och utvecklingen av 

copingstrategier för individer med långvarig muskuloskeletal 

smärta efterlyses. 
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Abstract Chronic musculoskeletal pain is a big problem among the 

Swedish population today. To enable the management of the 

chronic musculoskeletal pain there is a need of coping 

strategies. What strategies an individual uses is depending on 

the individual’s story of life. It is important that nurses have a 

holistic approach to support individuals in the selection of 

coping strategies. The purpose of the literature study was to 

identify coping strategies in individuals with chronic 

musculoskeletal pain. In this study 12 research articles were 

included, of which 9 were qualitative and 3 were quantitative. 

The result showed that individuals with chronic 

musculoskeletal pain used many different coping strategies 

that were included in denial and acceptance, which could lead 

to failed adaptation or adaptation. Strategies for acceptance 

and denial functioned as coping tools for individuals with 

chronic musculoskeletal pain. Nurses’ care should act as a 

support for individuals with chronic musculoskeletal pain in 

the choice of coping strategies and perception of the human 

being should be holistic. No studies revealed the importance 

of the nurse's care work in the choice of coping strategies. 

More research is desirable on what nurses need to do, to 

enable individuals to cope and develop coping strategies. 
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Inledning 

Möten med individer som har långvarig muskuloskeletal smärta är inte ovanligt för en 

sjuksköterska (White & Seibold, 2008). Smärta är en subjektiv upplevelse som 

uppfattas vara besvärande (Hälso- och sjukvårdsprogram, 2007; Linton, 2005). Smärtan 

skyddar individen från skada genom att fungera som en skyddsmekanism (Montes-

Sandoval, 1999). Den framhålls vara den vanligaste orsaken till att söka vård, bli 

långtidssjukskriven och få sjuk- eller aktivitetsersättning (Hälso- och sjukvårdsprogram, 

2006; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2011). Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem, och 

problemet blir vanligare med stigande ålder. Forskning visar att 46 procent av Sveriges 

befolkning har långvarig smärta (Jakobsson, 2010). Den vanligaste formen av långvarig 

smärta är muskuloskeletal (Hälso- och sjukvårdsprogram, 2006). Långvarig smärta bör 

bemötas med insatser som också är riktade mot kringliggande faktorer, och inte enbart 

på smärtan (Jakobsson, 2010). De vidtaganden en individ utför i en stressfylld situation 

uppges vara copingstrategier, och dessa åtgärder kan liknas vid verktyg en individ 

använder sig av för att hantera smärtan (Brattberg, 2008). En jämvikt mellan känslor 

och välbefinnande kommer ur effektiva och funktionella copingstrategier. Upplevelsen 

av stöd och goda erfarenheter av omvårdnad samt att kunna utnyttja interna och externa 

resurser förknippas med mycket effektiva copingredskap (Johansson, Hildingh, 

Wenneberg, Fridlund & Ahlström, 2006). Sjuksköterskor anses kunna möjliggöra god 

coping genom att stödja individer med långvarig muskuloskeletal smärta (Crowe et al., 

2010b). En sjuksköterska ska kunna tillgodose individens behov av omvårdnad genom 

en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Bakgrund  

Smärta 

En välkänd definition av smärta, från 1994, är framtagen av International Association 

for the Study of Pain (IASP) (2011). Definitionen av smärta beskrivs som faktisk eller 

möjlig vävnadsskada vilken ger en upplevelse av sensoriskt och känslomässigt obehag. 

Linton (2005) beskriver svårigheter i att definiera smärta. ”Pina” är ett beskrivande ord 

för smärta och betyder straff på latin. ”Värk” är ett välbekant ord som används för 

smärta (ibid.). Smärta uppges vara kroppens varningssignal mot hot och skada (IASP, 

2011; Montes-Sandoval, 1999; SBU, 2006, 2010). Det finns idag kunskap om att smärta 

är mer än en fysiologisk åkomma då många andra faktorer påverkar upplevelsen av 

smärta (Brattberg, 2008; Hälso- och sjukvårdsprogram, 2006; Linton, 2005; White & 

Seibold, 2008). Smärtan påverkar såväl sinnen som funktioner (Brattberg, 2008; Hälso- 

och sjukvårdsprogram, 2006; Linton, 2005). Montes-Sandoval (1999) beskiver att 

smärta har en skadande påverkan på såväl kropp som sinne. Smärta kan uttrycka sig på 

olika sätt: den kan vara kroppslig, känslomässig, social och existentiell. Dessa olika 
uttrycksformer för smärta kan upplevas såväl enskilt som parallellt (Brattberg, 2008; 

Montes-Sandoval, 1999). Muskuloskeletal är en benämning av det som innefattar 

muskler och skelett (Lundh & Malmquist, 2009). Muskuloskeletal smärta innebär 

smärta i rörelseorganen (Hälso- och sjukvårdsprogram, 2006). Rörelseorganen består av 

skelett, leder, muskler, senor och ligament samt känsel- och rörelsenerver, som även kan 

ingå (Lundh & Malmquist, 2009).  
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En definition av långvarig smärta är smärta som varar i tre månader eller längre (Hälso- 

och sjukvårdsprogram, 2006; Linton, 2005; SBU, 2006, 2010; SKL, 2011). Under 

denna tid kan den vara både konstant och/eller oregelbunden (Hälso- och 

sjukvårdsprogram, 2006; SKL, 2011). Bland Sveriges befolkning beräknas 46 procent 

ha långvarig smärta. Långvarig muskuloskeletal smärta är mer förekommande hos 

kvinnor än män (Jakobsson, 2010; Hälso- och sjukvårdprogram, 2007; SKL, 2011).  

 

Långvarig smärta ska inte enbart ses som fysiologisk eller psykologisk, depression är 

inte ovanligt hos dessa individer (Linton, 2005). Bedömning av tillståndet ska tas med 

hänsyn till samspelet mellan fysiologin och psykologin, då smärtdebuten ofta ses före 

depressiva symtom (ibid.). Smärtintensiteten kan variera och även dess påverkan på 

individens liv (Damsgard, Thrane, Anke, Fors & Røe, 2010; White & Seibold, 2008). 

Ett samband finns mellan rädslan för att röra sig och skattning av ökad smärtintensitet 

(Damsgard et al., 2010). Långvarig smärta kan även påverka det sociala livet (White & 

Seibold, 2008). Maskering av smärta och ansträngningar för att uppfattas som frisk kan 

användas av individer med långvarig muskuloskeletal smärta vid sociala sammanhang. 

Eftersom maskering uppges vara mycket ansträngande begränsar det orken att delta vid 

sociala sammanhang (Damsgard et al., 2010; White & Seibold, 2008).  

 

Coping 

Begreppet coping kommer ursprungligen från psykologin och är presenterat av Richard 

Lazarus på 60-talet (Nationalencyklopedin [NE], 2011). En definition av begreppet 

coping är: ”… konstanta föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för 

att hantera specifika externa och/eller interna krav som är kända för att påfresta eller 

överstiga personens egna resurser.” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141. Egen 

översättning). Enligt Brattberg (2008) är problemlösning ett annat ord för coping. 

Begreppet copingstrategi är det som beskriver att någon använder sig av olika 

tillvägagångssätt som redskap för att hantera något, i detta fall smärta (Brattberg, 2008; 

Linton, 2005). Vidare beskrivs att copingstrategier är inlärda och fungerar genom att 

skifta mellan upplevelse och uppfattning (Linton, 2005). Effektiviteten för hanteringen 

av stressrelaterade situationer är beroende av vilka copingstrategier en individ använder 

sig av. Bristande socialt stöd, interna och externa resurser, avsaknad av goda 

erfarenheter samt fysisk och psykisk ork beskrivs som dåliga copingstrategier 

(Johansson et al., 2006). 

 

Enligt det salutogenetiska synsättet finns olika poler för hälsa respektive ohälsa, vad 

som påverkar rörelsen mellan dessa är beroende av olika händelser i en individs liv 

(Antonovsky, 2005). Olika faktorer kan således underlätta rörelsen mot hälsa. Vidare 

beskrivs att dessa faktorer är lättare att förstå genom att intressera sig för vad som 

beskrivs vara stressorernas copingstrategier. Antonovsky (2005) menar att det snarare är 

av vikt att fråga om vilka faktorer en individ använder sig av för att hantera olika 

stressorer, än hur individen handskas med dem. Faktorerna beskrivs inte bara vara en 

form av buffert utan också ha en direkt hälsofrämjande effekt (ibid.). I enlighet med 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och spirituella grundläggande eller särskilda omvårdnadsbehov tillgodoses 

genom användning av omvårdnadskunskaper (Socialstyrelsen, 2005). En sjuksköterskas 

samarbete med och stöd till en individ kan möjliggöra och bekräfta goda erfarenheter, 
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vilket kan skapa förutsättningar för individen att inhämta copingstrategier som redskap 

till en god coping (Crowe et al., 2010b). 
 

Teorier av betydelse för omvårdnad 

Humanismen handlar om att se människan som en helhet med hänsyn till dess 

erfarenheter och livsvärld (Tamm, 2002). Abraham Maslow anses vara humanismen och 

behovstrappans grundare. Maslow menar att behoven bygger på varandra, just som 

trappmetaforen antyder. Det mest grundläggande anses vara de fysiska behoven, 

därefter kommer de fyra underordnade behoven som är: känsla av trygghet, känsla av 

tillhörighet och omtanke, känsla av ett eget värde samt självförverkligande. De översta 

behoven i trappan, men underst i hierarkin är: kunskapsbehovet, skönhetsbehovet, 

möjlighet till kreativitet och slutligen människans andliga värden. Trappan ställs i 

omvänd ordning, alltså är det första och nedersta steget av störst vikt. För att 

tillfredsställa behoven behöver de basala behoven vara tillgodosedda före de 

ovanstående i trappan. Vid sjukdom rubbas denna behovstrappa, behov längre upp i 

trappan kan behöva prioriteras för optimal hantering av sjukdomen (ibid.). 

 

En omvårdnadsteoretiker som tar till sig och bygger vidare på Maslows teorier är Katie 

Eriksson (Tamm, 2002). Enligt Katie Eriksson (Eriksson, 1997) finns det olika element 

som skapar en helhet och dessa är: ansa, leka och lära. Ansning handlar om att må väl 

och vara kroppsligt hel och ren. Lekandet handlar om förtroende och tillgodose behov. 

Slutligen utvecklas människan genom lärandet. Basen i ansa, leka och lära kommer ur 

tro, hopp och kärlek som är vårdandets kärna (ibid.). I enlighet med 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska en sjuksköterska ha en 

holistisk syn på människan och ge vägledning för lärandet i dialog för optimal coping av 

långvarig muskuloskeletal smärta (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Den salutogena infallsvinkeln handlar om att se helheten och inte dela in individen 

mellan frisk och sjuk (Antonovsky, 2005). Med detta menar Antonovsky (2005) att full 

fokus inte ska finnas på enbart sjukdom, utan också på individens livshistoria. Detta 

återspeglas i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska genom att ta tillvara 

på det friska hos individen (Socialstyrelsen, 2005). Att inte enbart se till orsak utan 

också se till faktorer som leder till en väg mot bättre hälsa med fokus på copingresurser. 

Stressorer kan även vara en drivkraft mot en aktiv anpassning (Antonovsky, 2005). 

KASAM betyder känslan av sammanhang och inom denna modell handlar det om att 

känna begriplighet, tro på hanterbarhet och att känna meningsfullhet vid hanteringen av 

situationen/er som uppstår (ibid.).  

 

Helhetssyn inom omvårdnad 

Med teorierna som grund och med socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), där den humanistiska synen på 

människan är central, utgörs ett underlag för en sjuksköterskas profession. Enligt Lagen 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ska en 

sjuksköterska ge vård enligt vetenskap och evidens, vilket International Council of 

Nurses (ICN) bekräftar (SSF, 2007). Vidare framhålls vikten av att beakta patienter och 

närståendes kunskap, behandla och möta dem med respekt och med hänsyn till 
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autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Patienter ska göras delaktiga 

i all vård och omvårdnad (SFS 1982: 763; Socialstyrelsen, 2005). Alla människor har 

rätt till god vård och ska erbjudas lika vård och behandling oberoende av etnicitet, 

genus, kön eller tillhörighet (SFS 1982: 763). Vid tillstånd där smärta förekommer är 

det en sjuksköterskas uppgift att arbeta hälsofrämjande och lindra lidande i enlighet med 

ICN (SSF, 2007) och kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). För att möjliggöra detta ska arbetslagets kompetens utnyttjas 

genom ett samarbete med individens mål i fokus (ibid.).  

 

Problemformulering  

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett växande problem i Sverige och möten med 

individer som har denna typ av smärta kommer bli allt vanligare för sjuksköterskor. Inte 

att förglömma, en individ med långvarig smärta är inte sin sjukdom utan bär den. En 

helhetssyn ska finnas på individen, där hänsyn ska tas till integritet och intelligens.  

 

Det ligger stora svårigheter i att behandla långvarig muskuloskeletal smärta 

tillfredsställande. För att en sjuksköterska ska kunna erbjuda adekvat smärtlindring och 

lindra lidande, är det av stor betydelse att öka kunskapen om copingstrategier som 

redskap för hantering av långvarig muskuloskeletal smärta. Intentionen är att 

sjuksköterskor, oavsett verksamhetsområde, ska kunna ta del av kunskapen i denna 

litteraturstudie för att kunna forma ett bättre möte och ge en mer adekvat vård till denna 

patientgrupp. Denna litteraturstudie kommer att försöka identifiera de mest 

förekommande copingstrategier som individer med långvarig muskuloskeletal smärta 

använder sig av och upplever som mest effektiva.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att identifiera copingstrategier hos individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta. 

 

Metod 

Litteraturstudien har genomförts enligt Fribergs (2006) modell. Studien inkluderade 

såväl kvantitativa som kvalitativa vetenskapliga artiklar, vilka granskades enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) kvalitetsbedömning för respektive 

forskningsmetod. 

 

Datainsamling 

Inledande sökning gjordes i Cinahl, för att undersöka om relevanta artiklar inom ämnet 

fanns. Cinahl valdes på grund av dess huvudsakliga omvårdnadsinriktning. Sökorden 

som initialt valdes för pilotsökningen var långvarig smärta och copingstrategier. 

Resultatet blev att relevanta artiklar fanns för ämnet. Därefter fortsatte sökarbetet med 

osystematiska sökningar i fyra valda databaser, vilka var följande: Academic Search 

Elite, Cinahl, PsycINFO och PubMed. Söktermer valdes utifrån syftet och dessa 
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översattes med hjälp av Svensk MESH och ordböcker. Databasernas olika hjälpmedel: 

Subject terms Heading, Thesaurus och MeSH användes för att finna adekvata söktermer 

för valda sökord (se bilaga A). Varje sökning sparades i databasernas kontotjänst och 

antecknades för hand. Denna första osystematiska sökning resulterade i 30 stycken 

utvalda artiklar.   

 

För att kontrollera de osystematiska sökningarnas kvalitet och resultat samt valda 

söktermer fortsatte arbetet med systematiska sökningar i de fyra ursprungliga 

databaserna. Inför denna systematiska sökning gjordes en noggrann genomgång av 

söktermerna. Alternativa söktermer togs fram till de ursprungliga med hjälp av 

synonymer, fynd från granskade artiklar och trunkering av termer i databaserna. Genom 

en systematisk översikt provades alla möjliga kombinationer av framtagna söktermer. 

Samtliga söktermer skrevs ner och kombinerades för att säkerställa att alla användes. 

Samtliga söktermer som gav resultat redovisades i tabell 1 Sökordsöversikt (se bilaga 

A). I tabell 2 redovisades sökhistoriken för resultatartiklar (se bilaga B). Dubbletter 

redovisades inte då dessa snarare ansågs skapa missförstånd än förtydligande. 

Sammanfattning av resultatartiklar redovisades i artikelöversikter (se bilaga C1-5 och 

D1-3). 

 

För att säkerställa alla artiklars prägling av god vetenskaplig kvalitet begränsades 

sökningarna. Inklusionskriterierna var följande: artiklarna skulle svara mot 

litteraturstudiens syfte i sin helhet och använda kvantitativ respektive kvalitativ 

forskningsmetod samt vara utförd i ett I- land. För att begränsa sökningarna och göra 

arbetet mer hanterbart användes muskuloskeletal som term. I de fall då söktermen inte 

användes var det ett inklusionskriterium att artikeln skulle handla om denna form av 

smärta. Andra inklusionskriterier var att abstract skulle finnas och artikeln skulle vara 

en research article, språket begränsades till engelska i de databaser som möjliggjorde 

det och hade detta som val under begränsningar. I PsycINFO användes också 

begränsningarna: human och åldersgrupp från ung vuxen till äldre för att begränsa det 

stora antalet träffar som uppstod i databasen. Alla sökningar avgränsades till årtalen 

2006-2011 eller de senaste fem åren. Målet var att nå ny forskning.  

 

Det preliminära urvalet gjordes genom att sammanfattningar lästes i de artiklar med 

titlar som bedömdes vara lämpliga och totalt 239 titlar lästes. I de fall där tveksamhet 

fanns kring titelns relevans granskades sammanfattningen, då titlar kan vara 

missvisande. Sammanlagt lästes 76 sammanfattningar. De sammanfattningar som inte 

bedömdes svara mot syftet och inte kunde relateras till svensk eller västerländsk hälso- 

och sjukvård valdes bort. De artiklar som handlade om malign sjukdom, var review- 

artiklar eller inte ansågs uppfylla tillräckligt många vetenskapliga kriterier 

exkluderades. Till urval 1 valdes 33 artiklar och efter noggrann granskning med hjälp av 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod 

(Willman et al., 2011) inkluderades 12 artiklar i urval 2. För att inkluderas i urval 2 

skulle de, vid granskning, uppnå lägst medel på en tre- stegs skala med graderingen hög, 

medel och låg. 

 

 



6 

 

Databearbetning 

Samtliga artiklar lästes och granskades enskilt enligt protokoll för kvalitetsbedömning 

(Willman et al., 2011). Därefter diskuterades varje enskild artikels kvalitet och innehåll 

för att säkra god förståelse av innehållet. Under tiden läsningen pågick antecknades 

kommentarer i marginalen. Artiklarna delades upp mellan forskningsmetoderna, det vill 

säga att kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod sorterades var för sig. Alla 

artiklar redovisas i artikelöversikten för kvantitativ respektive kvalitativ 

forskningsmetod (se bilaga C och D). Artiklarnas resultatinnehåll markerades med olika 

färger för olika temaområden för copingstrategier. Först och främst framkom förneka 

och acceptera. Senare i bearbetningsprocessen framkom vad strategierna kunde leda till, 

vilket var misslyckad anpassning och anpassning. Då togs beslut om en slutlig 

kategorisering och resultaten i artiklarna genomlästes ytterligare en gång, även denna 

gång enskilt. 

 

Begrepp och meningar för varje copingstrategi som var av relevans antecknades för 

hand. Hela meningar fördes in och deras sammanhang säkrades tillsammans med 

referens i ordbehandlingsprogrammet Word. Efter införandet i Word söktes likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Samtlig framtagen information diskuterades återigen för att 

säkra gemensam uppfattning av innehåll och innebörd. Därefter sammanställdes och 

formulerades resultatet gemensamt. 

 

Resultat 

Efter sammanställning och noggrann granskning av samtliga resultatartiklar fanns två 

temaområden för copingstrategier. Dessa temaområden var: förneka och acceptera som 

kunde leda till misslyckad anpassning eller anpassning. 
 

Förneka 

En individ med långvarig muskuloskeletal smärta befinner sig i en ständig process 

mellan acceptans och förnekande (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007). Det förklarades 

att ignorerande var det samma som förnekande (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & 

Panckhurst, 2010a). Negligerande eller ignorerande beskrev förnekandet av långvarig 

muskuloskeletal smärta då individer fortsatte med aktiviteter trots smärta (Hunhammar, 

Nilsson-Wikmar & Löfgren, 2009; Damsgård, Dewar, Røe, & Hamran, 2011). 

Ignorerande beteende ansågs vara en risk för ökad smärtintensitet (Damsgård et al., 

2011). Enligt Crowe et al. (2010a) kunde smärtstillande läkemedel glömmas bort då en 

individ förnekade sin smärta. En individs avsaknad av tro på en full återhämtning kunde 

förklara ignorerandet av den långvariga muskuloskeletala smärtan, men det kunde också 

handla om en rädsla för kommande försämring eller att inte kunna fortsätta vara aktiv i 

arbetslivet (Hunhammar et al., 2009). En del individer undvek fysisk aktivitet och detta 

beskrevs vara en form av misslyckad anpassning till den långvariga muskuloskeletala 

smärtan (Lundberg, Styf & Bullington, 2007). Ramírez-Maestre, Esteve och López 

(2007) framhöll att individer som skattade en hög grad av skada, orsakad av smärta, 

också var mer benägna att använda sig av förnekande strategier.  
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För att bortse från den långvariga muskuloskeletala smärtan använde individer sig av 

avledande aktiviteter. Dessa aktiviteter var ofta mycket fängslande eller av högt värde 

för individen (Crowe et al., 2010a; Damsgård et al., 2011). Ett exempel kunde vara att 

engagera sig i en fritidssyssla (Crowe et al., 2010a). Individer kunde också dölja, och på 

så vis maskera, sin smärta vid förnekande genom att inte beklaga sig (Hunhammar et 

al., 2009). Dessutom vidhölls en risk för isolering från sociala sammanhang samt 

tillkommande funktionsbegränsningar (Snelgrove & Liossi, 2009). Ignorerande av den 

egna begränsningen beskrevs genom att leva som före smärtdebuten, även om 

erkännande för den långvariga muskuloskeletala smärtan ägt rum (Damsgård et al., 

2011; Hunhammar et al., 2009). Det var svårt att prioritera sin hälsa, vilket uttrycktes 

starkare av kvinnor än av män. Männen kunde uppskatta att ses som tillförlitlig 

arbetskraft och en god familjeförsörjare. Kvinnorna kunde uppleva oro för att den 

långvariga muskuloskeletala smärtan skulle leda till att barnen riskerade att bli lidande 

(Damsgård et al., 2011). Det framkom att kvinnorna kunde prioritera sin hälsa lägre än 

familjebehoven (Hunhammar et al., 2009). 

 

Ilska, vrede och frustration var negativa känslor förknippade med långvarig 

muskuloskeletal smärta vid förnekande men också vid acceptans (Snelgrove & Liossi, 

2009). Individer riktade ofta ilskan mot upplevelsen av hälso- och sjukvårdens dåliga 

organisation, men också mot sig själva. Med anledning av ilskan som individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta riktade mot sig själva förekom depression eller sänkt 

sinnesstämning. Det poängterades att depression inte nödvändigtvis var patologiskt. Vid 

långvarig muskuloskeletal smärta ansågs depression snarare kunna vara en förväntad 

följd än en patologisk sjukdom (ibid.). Individer med långvarig muskuloskeletal smärta 

kunde uppleva en låg självkänsla, bitterhet och skam till följd av en förlorad identitet, 

vilket i sin tur kunde upplevas bero på kroppens begränsningar orsakade av smärtan 

(Lundberg et al., 2007). Individer med hög oro för hälsan hade ofta katastroftankar 

kring sin långvariga muskuloskeletala smärta vid förnekande, vilket innebar att de 

trodde smärtan berodde på en degenerativ sjukdom, möjlig förlamning eller cancer. 

Andra tankar kunde vara kring självmord och självskadebeteende hos vissa individer 

med långvarig muskuloskeletal smärta som hade hög oro för hälsan, men hade trots 

detta inte sökt professionell hjälp (Tang et al., 2009). Det fanns risk för individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta att utveckla klinisk depression vid nedstämdhet 

(Snelgrove & Liossi, 2009). Individer med långvarig muskuloskeletal smärta upplevde, 

vid förnekande, antingen att kroppen var en fiende eller att de kände sig fångade av den. 

Det fanns också en besvikelse över att kroppen var opålitlig (Afrell et al., 2007). Afrell 

et al. (2007) belyste individers avvisande av kroppen som en inställning till att den 

långvariga muskuloskeletala smärtan kunde vara orättvis och kunde därför ha svårt att 

acceptera eller förstå smärtan. Lundberg et al. (2007) framhöll att dåliga möten med 

professioner inom hälso- och sjukvården samt med vänner förvärrade negativa känslor. 

Några individer upplevde vårdpersonal som hånfulla och kränkande (ibid.). Vid 

förnekande fanns det ibland inte en tro på att få hjälp och om sådan erbjöds kunde den 

antingen avvisas eller tas emot för att bevisa att den inte var till nytta (Afrell et al., 

2007). Att säga till då hjälp behövdes, söka socialt stöd och slappna av var de strategier 

som yngre- och äldre äldre skattade att de använde sig minst av, då det gav dem 

uppfattningen om att det innebar en misslyckad anpassning (Ersek, Turner & Kemp, 

2006).   
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Misslyckad anpassning 

Misslyckad anpassning beskrevs som en separering av kropp och själ. Separeringen av 

kropp och själ hos individer med långvarig muskuloskeletal smärta förklarades som en 

delning mellan den fysiska kroppen och det tänkande, tolkande och lyssnande sinnet, 

också kallat själen (Afrell et al., 2007; Damsgård et al., 2011; Lundberg et al., 2007; 

Shariff et al., 2009). Individer upplevde en kluvenhet mellan kroppen och självet, där 

självet bestod av självkänsla och självvärde (Snelgrove & Liossi, 2009). Självet saknade 

nya kvaliteter för att övergå till erkännande, och därför kunde inte känslan för 

välbefinnande öka vid förnekande (Shariff et al., 2009). Den långvariga 

muskuloskeletala smärtan skapade en rubbning av balansen mellan kropp och själ vilket 

kunde leda till en misslyckad anpassning (Lundberg et al., 2007). Individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta kunde använda sig av en kroppslig och/eller en 

sinneshantering. Kroppslig hantering kunde bestå av sökande av smärtorsaken genom 

diagnos och sinneshantering kunde bestå av dagdrömmande (Shariff et al., 2009). De 

som använde sig av en kroppslig hantering av den muskuloskeletala smärtan fokuserade 

på att finna den fysiska orsaken till smärtan, eller en diagnos som en förutsättning för 

anpassning till smärtan (Damsgård et al., 2011; Shariff et al., 2009; Snelgrove & Liossi, 

2009). För kroppslig hantering, vid förnekande, kunde individer försöka ta kontroll över 

smärtan genom specifika hälsoåtgärder som: operation, sjukgymnastik, läkemedel och 

ibland alternativ medicin (Shariff et al., 2009). Enligt Shariff et al. (2009) och 

Snelgrove och Liossi (2009) kunde kroppslig hantering av den långvariga 

muskuloskeletala smärtan leda till frustration och låg förståelse till varför medicinsk 

behandlig inte gav förväntad effekt, samt en del individers påtagande av en 

sjukdomsidentitet. En rädsla fanns för att utveckla ett beroende av smärtstillande 

läkemedel hos en stor del av individerna med långvarig muskuloskeletal smärta (Crowe 

et al., 2010a; Snelgrove & Liossi, 2009; Tang et al., 2009). 

 

Strategier vid förnekande av långvarig muskuloskeletal smärta gjordes genom olika 

former av vila som exempelvis: att ta raster, återhämta sig efter arbete, sätta sig ner, 

lägga sig ner, undvika rörelse och att försöka sova (Afrell et al., 2007; Crowe et al., 

2010a; Lundberg et al., 2007; Tang et al., 2009). Att lära sig att lyssna till och tolka 

kroppens signaler var en förutsättning för att kunna fortsätta vara aktiv samt hantera den 

långvariga muskuloskeletala smärtan (Afrell et al., 2007; Damsgård et al., 2011; 

Lundberg et al., 2007). Vid användning av strategier för förnekande tolkades smärtan 

snarare som en signal för behov av vila än ett hot för skada (Damsgård et al., 2011). 

Samband fanns mellan höga poäng vid skattning av depression och liten användning av 

copingstrategier. Detta samband fanns även för låg uthållighet vid sysslor och liten 

användning av copingstrategier hos yngre- och äldre äldre individer med långvarig 

muskuloskeletal smärta (Ersek et al., 2006). 

 

I en studie där individer med hög respektive låg oro för hälsan jämfördes, kunde tydliga 

skillnader ses. Individer med hög oro för hälsan använde sig nästan uteslutande av 

strategier för förnekande, vilket kunde leda till misslyckad anpassning (Tang et al., 

2009). De individer som hanterade den långvariga muskuloskeletala smärtan med hjälp 

av kontroll, som en sinneshantering, hade försökt bygga upp regler för hur kroppen 

skulle användas, genom tillåtna respektive otillåtna rörelser och övningar (Shariff et al., 

2009; Tang et al., 2009). En annan strategi att hantera långvarig muskuloskeletal smärta 

vid förnekande var genom att dagdrömma, tänka på framtiden och bortse från smärtan. 

Detta kunde inge en känsla av hopp och drömmen om en bättre framtid, men det kunde 
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också väcka känslor av oro på grund av ovissheten för vad som kunde hända i framtiden 

(Afrell et al., 2007; Hunhammar et al., 2009; Persson, Andersson & Löfgren, 2011; 

Tang et al., 2009). Ramírez-Maestre et al. (2007) beskrev att det fanns samband mellan 

användningen av förnekande strategier och hög funktionsbegränsning, smärtintensitet 

samt försämring. 

 

De individer med långvarig muskuloskeletal smärta som tidigare förknippat sin identitet 

med en stark och välfungerande kropp kunde få känslor av skam och misslyckande 

(Lundberg et al., 2007; Tang et al., 2009). Upplevelsen av kroppen beskrevs som svag 

och skadad vid långvarig muskuloskeletal smärta (Shariff et al., 2009). En uppluckring 

av självet på grund av smärtan och slutligen smärtans övertag av livet framhölls (Shariff 

et al., 2007; Tang et al., 2009). I de fall då livet inte anpassats till den långvariga 

muskuloskeletala smärtan, genom att förneka tron på en förbättring, förelåg en risk för 

större funktionsbegränsning. Kroppens funktionsbegränsning riskerade också påverka 

individens identitet negativt genom ett påtagande av en sjukdomsidentitet (Shariff et al., 

2009; Snelgrove & Liossi, 2009). Integreringen av själen och den kroppsliga 

hanteringen var ett steg mot acceptans och strategier för anpassning (Shariff et al., 

2009). 

 

Acceptera 

Att komma vidare i livet förklarades inträffa genom accepterande av den långvariga 

muskuloskeletala smärtan, men vägen dit innebar ett flertal negativa känslor (Lundberg 

et al., 2007). Detta bekräftade Shariff et al. (2009) då de i deras studie fann att en kamp 

mot den långvariga muskuloskeletala smärtan, svåra känslor, att erkänna smärtan, att 

justera sina förväntningar och en verifiering av det goda ingick i processen mot 

acceptans.  

 

Accepterandet var en sorgeprocess som gick från förnekande mot erkännande till 

acceptans (Shariff et al., 2009). Processen för acceptans av smärta framkom som en 

varierande, långdragen och ojämn väg. Acceptans påstods kunna komma med ålder och 

erfarenhet. I en annan process för återuppbyggnad och acceptans återfick individen 

livskontrollen vid långvarig muskuloskeletal smärta (ibid.). Individer kunde nå 

acceptans genom omprövning av sin existens och identitet vid långvarig 

muskuloskeletal smärta (Lundberg et al., 2007). Andra benämningar för acceptans var 

att: komma till rätta med, anpassa sig, testa självföreställningen och coping. 

Slutresultatet av en process för accepterande ansågs vara att självet bekräftades och ett 

erkännande av den långvariga muskuloskeletala smärtan ägde rum (Shariff et al., 2009). 

När acceptans uppnåtts var en individ också redo att ta emot och be om hjälp (Afrell et 

al., 2007).  

 

Genom processen mot acceptans framkom en insikt för att ett fullständigt avlägsnande 

av den långvariga muskuloskeletala smärtan kanske inte kunde uppnås (Afrell et al., 

2007). Kroppens begränsningar medvetandegjordes och för att den smärtande kroppen 

och själen skulle bli en samlad enhet behövde individer en tro på den egna 

copingförmågan, vilket de ofta uppgav (ibid.). Lärdom och kunskap om kroppen 

uppstod genom experimenterande strategier vid acceptans (Damsgård, 2011). 

Accepterande av den långvariga muskuloskeletala smärtan skapades genom kunskap. 

Lärdomen och kunskapen gav i sin tur utveckling av förståelse för smärtan. På så vis 
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uppstod minskad rädsla för att vara rörlig och aktiv (ibid.). En individ skapade en ny 

relation till sin kropp genom att lära av den. Sedan kontrollerades den långvariga 

muskuloskeletala smärtan när medvetenheten om smärtan växte (Afrell et al., 2007; 

Damsgård et al., 2011). Vid hög smärtintensitet hade individer som skattat låg 

anpassningsflexibilitet även låg acceptans för smärta.  Motsatsen framhölls för de 

individer som skattat hög anpassningsflexibilitet vid hög smärtintensitet (Krantz, 

Bollinger & Nilges, 2010).  

 

Hopp lyftes som en tro på framtiden och tron behövdes för att anpassa sig till den 

långvariga muskuloskeletala smärtan och för att påbörja en nyorientering i livet 

(Lundberg et al., 2007). Skapandet av nya värderingar uppstod vid anpassningen till den 

begränsade kapaciteten och förändrade livssynen, då livet hade ett värde trots 

motgångar orsakade av den muskuloskeletala smärtan. Vidare framhölls ändringar av 

värdet för de dagliga sysselsättningarna som en konsekvens av smärtan (Persson et al., 

2011). En bevarad självrespekt var av betydelse för en realistisk syn på verkligheten och 

föreningen av kropp och själ. Skapandet av hopp och tillit uppstod i samarbetet mellan 

kropp och själ, vilket var en förutsättning vid den smärtande kroppens förening med 

själen (Afrell et al., 2007). Hopp om återhämtning och att någon annan skulle få insikt 

samt finna en lösning på individens smärta fanns (ibid.). 

 

Accepterande av långvarig muskuloskeletal smärta uppfattades av några individer med 

denna smärta som en konsekvens av livet (Damsgård et al., 2011; Hunhammar et al., 

2009; Shariff et al., 2009). Vidare beskrev andra individer att livet inte fick styras av 

den långvariga muskuloskeletala smärtan (Shariff et al., 2009). Upplevelsen av att 

acceptera vissa livsförändringar vid långvarig muskuloskeletal smärta kunde ses som 

problematiskt och ansågs vara en misslyckad anpassning till livet (Lundberg et al., 

2007). En ändamålsenlig och aktiv förändring av det dagliga livet kunde skapa 

acceptans (Afrell et al., 2007). För att ha kraft till socialt deltagande och yrkesaktiviteter 

kunde det krävas beräkningar och planering vid långvarig muskuloskeletal smärta 

(Damsgård et al., 2011). Planering för aktiviteter kunde inte tas för givet, då 

förutsättningarna kunde ändras helt oförutsett av smärtan (Afrell et al., 2007). 

Oförutsägbarheter som kunde uppstå hanterades genom sysselsättning och 

improvisering. Det framkom en mer öppen och medveten improvisering vid 

aktivitetsplanering och förändringar av dessa vid långvarig muskuloskeletal smärta 

(Persson et al., 2011). Om aktiviteten var av stor betydelse för individen kunde beslut 

tas att fortsätta aktiviteten trots risken för ökad smärtintensitet (Damsgård et al., 2011). 

Anpassning till en funktionsbegränsad kropp accepterades genom avsaknad av 

valmöjligheter (Shariff et al., 2009). Att acceptera långvarig muskuloskeletal smärta 

betraktades som ett sätt att stå ut med den eller bara fortsätta (Crowe et al., 2010a). 

Individer som upplevde låg oro för hälsan visade en känsla av säkerhet och acceptans 

för den långvariga muskuloskeletala smärtan (Tang et al., 2009). 

 

Genom mer empatisk förmåga och ett större tålamod, mot sig själv och andra, uppstod 

en känsla av energi och tacksamhet till det som var gott i livet, trots smärtan (Lundberg 

et al., 2007). Smärtförståelsen gav individer med långvarig muskuloskeletal smärta en 

utveckling av den empatiska förmågan och ett ökat tålamod. En upplevelse av inre kraft 

var det som kunde hjälpa individer med långvarig muskuloskeletal smärta mot 

acceptans. För andra upplevdes förlusten av det sociala samspelet värre än den 

långvariga muskuloskeletala smärtan och att känslan av att vara isolerad kunde leda till 

depression (ibid.). Det krävdes nyorientering för att en mer begränsad social tillvaro 
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skulle ge mening (Persson et al., 2011). När individer med långvarig muskuloskeletal 

smärta fann nya verktyg och strategier söktes en bättre förmåga för självdisciplin. Ett 

större värde för självständighet och harmoni i anpassningen av ett sänkt tempo söktes 

också. En acceptans framkom för ökad ensamhet och uppskattning till självständighet i 

tid och handling (ibid.).  

 

Anpassning 

En vanligt förekommande strategi för acceptans mot anpassning vid hantering av 

långvarig muskuloskeletal smärta var att justera tempo vid aktivitet eller sysselsättning 

(Crowe et al., 2010a; Damsgård et al., 2011; Hunhammar et al., 2009; Persson et al., 

2011; Tang et al., 2009). Persson et al. (2011) beskrev uppbyggnad av nya rutiner som 

en process för anpassning till den långvariga muskuloskeletala smärtan. Processen tog 

form genom justeringen av tempo och arbetsförmågan då den smärtande kroppen nu 

begränsade styrkan och rörligheten. Ett annat sätt var att dela upp sysslor under veckans 

alla dagar. Vidare beskrevs att det fanns varningssignaler för långvarig muskuloskeletal 

smärta (Damsgård et al., 2011; Afrell et al., 2007). Genom att lyssna på kroppens 

signaler för smärta kunde individen justera sitt rörelsemönster under arbetstid och 

dagliga sysslor för att inte behöva avbryta (Damsgård et al., 2011). Vid en jämförelse 

mellan yngre- och äldre äldre framkom att äldre äldre justerade tempot i större 

utsträckning (Ersek et al., 2006). 

 

Det var av vikt att individer utformade olika former av förståelse till den långvariga 

muskuloskeletala smärtan för att kunna känna igen den och därigenom minska rädslan 

för aktivitet (Damsgård et al., 2011; Hunhammar et al., 2009; Lundberg et al., 2007). 

Genom att applicera de goda erfarenheter som associerades med rörelse och aktivitet 

kunde ett nytt tillvägagångssätt för coping av långvarig muskuloskeletal smärta byggas 

upp (Hunhammar et al., 2009; Lundberg et al., 2007). Att vara fysiskt aktiv var en 

strategi för acceptans och ett sätt att hantera smärtan för att på så vis avleda den 

långvariga muskuloskeletala smärtan (Damsgård et al., 2011; Lundberg et al., 2007; 

Tang et al., 2009). Hanteringen av smärtan ägde rum på ett fysiskt och psykiskt plan och 

den främsta målsättningen för individer med långvarig muskuloskeletal smärta var att 

inte låta smärtan hindra dem från att göra vad de önskade (Tang et al., 2009). Även 

individer som tidigare inte haft någon positiv upplevelse av fysisk aktivitet kunde 

värdesätta träning under perioder med svår muskuloskeletal smärta (Lundberg et al., 

2007). Dessa strategier kunde vara: trädgårdsarbete, umgås med vänner och familj samt 

fysisk träning i form av simning, vistas utomhus, cykla och styrketräna (Damsgård et 

al., 2011; Lundberg et al., 2007). De individer som hade varit fysiskt aktiva före den 

långvariga muskuloskeletala smärtan hanterade smärtan genom att justera tidigare 

träningsrutiner till den nuvarande kapaciteten (Hunhammar et al., 2009). Enligt 

Damsgård et al. (2011) kunde individer med positiv inställning till träning kombinera ett 

eget träningsschema, till och med då vårdpersonal avrått dem från detta. Vidare ansåg 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta att den egna kunskapen om kroppen 

översteg vårdpersonalens medicinska rådgivning. Sjukhusets behandlingsgrupper 

ansågs dock varit till hjälp, då viss osäkerhet avlägsnats till följd av nyvunna färdigheter 

och kunskaper (ibid.). Träning av skonsam form framkom vara den mest föredragna 

strategin för anpassning till den långvariga muskuloskeletala smärtan, och kunde bestå 

av övningar de lärt sig av sjukgymnast eller av andra individer med liknande tillstånd 

(Crowe et al., 2010a). Promenera var den vanligaste aktiviteten, för individer med 
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långvarig muskuloskeletal smärta, då den beskrevs vara en mjuk rörelse och hjälpte till 

att successivt värma upp musklerna (Damsgård et al., 2011). Vid en undersökning av 

sambandet mellan engagemanget för aktivitet, anpassningsflexibilitet och 

smärtintensitet fanns statistisk signifikans för samtliga komponenter. 

Anpassningsflexibilitet bidrog till engagemang för aktivitet, även vid förhöjd 

muskuloskeletal smärtintensitet (Krantz et al., 2010). 

 

Strategier för att hantera och ta kontroll över den långvariga muskuloskeletala smärtan 

behövde inte enbart vara i form av fysisk aktivitet, utan kunde också vara i form av 

experimentering som gav självlärda strategier (Crowe et al., 2010a; Damsgård et al., 

2011; Shariff et al., 2009). En form av experimentering kunde vara applicering av 

värme, genom ett varmt bad alternativt dusch eller lägga en vetekudde eller elektrisk 

värmedyna direkt på det smärtande området, för att lindra den muskuloskeletala smärtan 

(Crowe et al., 2010a). Damsgård et al. (2011) lyfte experimentering som ett led i 

utvecklingen av förtroende till och kunskap om den egna kroppen. Individer lärde sig att 

kroppen som alstrade den långvariga muskuloskeletala smärtan, även kunde styras till 

att lindra den (Snelgrove & Liossi, 2009). Att tillfälligt reducera tempot (Crowe et al, 

2010a; Persson et al., 2011), ändra arbetsställning (Snelgrove & Liossi, 2009) och 

justera det fysiska beteendet i form av att dela in arbetsuppgifter, såväl hemma som på 

arbetsplatsen (Hunhammar et al., 2009), var andra strategier vid acceptans för att 

anpassa sig till och hantera den långvariga muskuloskeletala smärtan (Crowe et al, 

2010a; Hunhammar et al., 2009; Persson et al., 2011; Snelgrove & Liossi, 2009). Att 

inte göra allt på en och samma gång, ta emot hjälp från andra med arbetsuppgifter som 

framkallade smärta var ytterligare strategier för acceptans. Alternativ för 

muskuloskeletal smärthantering var hel- eller deltidssjukskrivning (Hunhammar et al., 

2009). Strategier för att förebygga ökad smärtintensitet kunde vara avledning av 

smärtan och anpassning av miljön i hemmet och arbetsplatsen (Crowe et al., 2010a). 

Shariff et al. (2009) framförde att en god anpassning, vid acceptans, uppkom ur 

självvalda vägar med hjälp av att sammanföra alternativmedicin, sinnes- och 

kroppstekniker samt medicinska interventioner. Vidare beskrevs anpassningen till den 

långvariga muskuloskeletala smärtan genom en metafor av en verktygslåda för de 

inlärda sinnes- och kroppshanteringsteknikerna. Med tiden utvanns skicklighet i 

anpassning och då kunde en större omfattning av aktivitet också införas (ibid.). ”You 

need a tool kit [!] of skills and the tool kit is pacing, stretching and exercising… your 

life seem to change and get back into life, you are, you feel that you are more in 

control…” (Shariff et al., 2009. s.1046).  

 

Tang et al. (2009) framhöll att individer med låg oro för den egna hälsan hade lättare för 

att definiera den långvariga muskuloskeletala smärtan, de hade en större insikt för 

smärtans ursprung och till varför den kvarstod längre än förväntat. Den långvariga 

muskuloskeletala smärtan sågs nu som något ofarligt och tankar om att den skulle vara 

något farligt kunde avvisas (ibid.). Hunhammar et al. (2009) framförde att utrymme 

behövdes för hälsofrämjande beteende vid arbete och i vardagen.  

 

Enligt Damsgård et al. (2011) urskiljde individen den långvariga muskuloskeletala 

smärtan utifrån dess kvalitet. Vidare beskrevs kvaliteten av smärtan vara beroende av 

hur den upplevdes och vad den förknippades med, det vill säga vad som orsakat den 

samt i vilket samband den förekommit. Orsaken kunde ha varit träning, arbete eller 

daglig sysselsättning. Vid ett stillasittande, stressfyllt eller fysiskt krävande arbete var 

detta samband som tydligast. För att tydliggöra ovanstående gavs ett exempel på de 
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mest aktiva individerna med långvarig muskuloskeletal smärta i studien, som 

styrketränade regelbundet, men då de utsattes för tunga lyft på arbetet beklagade de sig 

(ibid.). ”The pain is very different, depending on where I feel it, from witch part of the 

body. None of them [bodily pain] feels good. It’s a total different thing if I exercise. 

Those are good pain[s]” (Damsgård et al., 2011. s. 113).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Med hänsyn till litteraturstudiens syfte valdes de databaser som uppfattades innefatta 

omvårdnadsforskning: Academic Search Elite, Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Sökningarna hade kunnat utökas med ytterligare en databas, SveMed+. Tillräckligt antal 

artiklar med skandinaviskt ursprung hade dock redan framkommit, varav utökad 

sökning ansågs överflödig. Fyra artiklar var från Sverige, en från Norge, en från Nya 

Zeeland, tre från Storbritannien, en från USA, en från Canada, en från Tyskland och 

slutligen en från Spanien. Det kan anses som en svaghet att begränsning för artiklarnas 

ursprung var enbart I-länder. Redan innan datainsamlingen var U-länder ett 

exklusionskriterium. Anledningen var att dessa inte ansågs vara applicerbara på 

västerländsk hälso- och sjukvård samt kultur. En annan svaghet kunde ha varit att en 

artikel kom från Nya Zeeland. Dess applicerbarhet för vården kan vid ett första 

påseende verka opassande, men i studien framkom information som kunde styrkas av 

andra artiklar. Artikeln från Nya Zeeland kom att tillföra en god aspekt av vårdens 

betydelse vid smärttillstånd. Det ses som en styrka för denna litteraturstudie att ett stort 

antal av artiklarna kom från Sverige. Detta för att målgruppen för denna studie var 

blivande och legitimerade sjuksköterskor i Sverige. En svaghet i samtliga artiklar var att 

sjuksköterskan och betydelsen av professionens kompetens inte framkom. 

 

Valet av söktermer gjordes utifrån syfte och problemformulering och översattes med 

hjälp av Svensk MeSH (se bilaga A). Därefter söktes Thesaurustermer för samtliga 

sökord i alla databaser. För de sökord där Thesaurus termer inte fanns valdes 

fritextsökning, vilket kan ses som en svaghet. Styrkan för detta ansågs vara att dessa 

termer inte exkluderades, då de var av stor vikt för innehållet. Fritextsökningarna gav 

goda och relevanta resultat.  Även trunkering provades, dock gav enbart en trunkerad 

term resultat. Valet att prova alla söktermsmetoder ansågs som en styrka för 

litteraturstudien.  

 

Inför datainsamlingen utfördes en pilotsökning, i Cinahl, för att undersöka om forskning 

fanns inom området. Sökorden i pilotsökningen var långvarig smärta och 

copingstrategier. Anledningen till att databasen Cinahl valdes var att störst vana fanns 

för denna databas vid tillfället för pilotsökningen. Denna inledande sökning kan vara en 

styrka då den gav viss vägledning till möjliga söktermer. Söktermerna hämtades direkt 

ur syftet för att kunna säkerställa att sökresultatet var relevant för litteraturstudien. 

Datainsamlingen påbörjades genom osystematiska sökningar. Då denna sökningsform 

ansågs vara svag valdes systematiska sökningar för att styrka dessa. Det var förvånande 

att se att samma artiklar återkom i de strukturerade sökningarna. Slutsatsen blev att 

sökningarna var av god kvalitet. Valda begränsningar i sökningarna ansågs vara en 

styrka för att finna relevanta artiklar med hög vetenskaplig kvalitet och i 

överensstämmelse med syftet. Begränsningen gällande tidsperioden kan betraktas som 
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en svaghet men då det valda ämnet för litteraturstudien är väl beforskat, upplevdes det 

vara en styrka att använda den senaste forskningen. De utökade begränsningarna i 

databasen PsycINFO ansågs relevanta för att göra antalet träffar hanterbart. 

 

Efter de systematiska kontrollsökningarna och noggrann granskning av artiklarna 

kvarstod 12 stycken som svarade mot syftet och handlade om långvarig muskuloskeletal 

smärta. Det kan ses som en svaghet att endast 12 artiklar inkluderas, men då alla artiklar 

höll hög vetenskaplig kvalitet uppfattades det vara en styrka att ha färre artiklar fast med 

god vetenskaplig kvalitet. Antalet artiklar var tillfredställande då kvalitet föredrogs 

framför kvantitet.  

 

Endast tre av artiklarna var av kvantitativ forskningsmetod. Det kan anses vara få, men 

då de kvalitativa artiklarna ansågs svara bäst mot syftet var de att föredra. Eftersom 

litteraturstudien baserades på flertalet kvalitativa artiklar, och dessa oftast görs med 

färre antal deltagare, blir det svårare att generalisera resultatet. Anledningen till att 

artiklar av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inkluderades var för att 

styrka resultatet genom maximal spridning. Kvantitativa studier visade samband, 

variation och spridning medan de kvalitativa möjliggjorde förståelse för vad som 

påverkade valet av copingstrategier vid långvarig muskuloskeletal smärta. 

Forskningsmetoderna ansågs komplettera varandra. 

 

Enskild läsning av samtliga artiklar bedömdes som en stryka för databearbetningen. 

Genom denna metod kunde en gemensam uppfattning och förståelse diskuteras fram till 

konsensus nåtts. Nästa steg av bearbetningen var uppdelningen mellan 

forskningsmetoderna. Detta kan ses som en svaghet, men meningen var att skapa ett bra 

flyt i arbetet och underlätta processen för framställandet av resultat, vilket det också 

blev. Vid val av annan metod kunde en bättre integration av artiklarna kanske funnits. 

Den valda metoden ansågs dock vara en styrka för studien. Valet att kategorisera 

framkom allt eftersom artiklarnas resultatinnehåll bearbetades. Fortlöpande diskussioner 

ägde rum under arbetets gång vilket förtydligade och stärkte indelningen under 

respektive temaområde. Svagheten för temaområdena var att det fanns svårigheter för 

tydlig indelning och gränsdragning för vad som tillhörde respektive område. 

Temaområdena upplevdes vara integrerade med varandra. Styrkan och fördelarna med 

temaområdena var att det tydliggjorde likheterna och skillnaderna mellan 

copingstrategierna och på så vis möjliggjordes ett besvarande av syftet och 

problemformuleringen. 

 

Då det fanns likheter och skillnader i resultatinnehållet ansågs införandet i 

ordbehandlingsprogrammet Word som en fördel för att få materialet överskådligt. 

Dessutom var det en metod för att säkerställa att alla fynd bevarades. Slutligen var det 

en tidsbesparande metod att ha allt material samlat. En gemensam sammanställning och 

formulering av litteraturstudiens resultat ansågs vara självklart för ett bra samarbete. 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga artiklar granskades enligt Willman et al. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Det bedömdes 

som en styrka att bara inkludera de artiklar som uppnådde lägst medel på trestegsskalan 
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med de tre stegen hög, medel och låg. Hög vetenskaplig kvalitet föredrogs. Artiklar av 

låg vetenskaplig kvalitet och artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades.  

 

Ett flertal av artiklarna hade större antal kvinnor bland deltagarna än män, enbart en 

artikel hade en majoritet av män. Tre artiklar hade en jämn könsfördelning. I några 

studier framkom skillnader mellan vad som var manligt och kvinnligt, det vill säga 

genus. Män prioriterade att uppfattas som goda familjeförsörjare medan kvinnor 

bekymrade sig över familjen vid en diskussion om att prioritera den egna hälsan 

(Damsgård et al., 2011; Hunhammar et al., 2009). Dessa attityder, till vad som ska 

prioriteras, upplevs vara typiska genusfördelningar mellan manligt och kvinnligt, vilket 

ingår i det så kallade genuskontraktet. Könsfördelningen tros kunna påverka artiklarnas 

resultat då det ena eller det andra könet var i majoritet. Vid en manlig eller kvinnlig 

majoritet riskerades en obalans mellan perspektiven. Fler kvinnor än män dominerade 

deltagandet bland artiklarna. Fler kvinnor än män hade dock besvär av långvarig 

muskuloskeletal smärta (Jakobsson, 2010; Hälso- och sjukvårdsprogram, 2006; SKL, 

2011). Att ett större antal deltagare var kvinnor i artiklarna upplevdes därför vara 

förväntat. I de artiklar som uppgav deltagarnas ursprung eller kulturella tillhörighet sågs 

inget samband mellan detta och valet av copingstrategier, men ursprung och kultur 

kunde påverka upplevelsen av den långvariga muskuloskeletala smärtan. Eftersom 

endast I-länder inkluderades fanns en begränsad möjlighet för generalisering. Det var 

dock ett inklusionskriterium för studien att artiklarnas resultat skulle kunna appliceras 

på västerländsk hälso- och sjukvård. Därför upplevdes det vara en styrka att exkludera 

de artiklar som inte uppfattades matcha detta inklusionskriterium. 

 

Det anses vara en styrka för studien att majoriteten av artiklarna hade blivit etiskt 

granskade och godkända. Tveksamheter finns till antalet frågeformulär och 

mätinstrument som ingick i de kvantitativa artiklarna. Den studie som hade flest 

frågeformulär och mätinstrument hade åtta stycken, dessutom var deltagarna i studien 

från 65 år och uppåt. Det anses vara ett stort antal frågeformulär och mätinstrument med 

hänsyn till ålder och funktionsbegränsning. Fundering fanns kring om det verkligen var 

etiskt försvarbart att belasta individer med långvarig muskuloskeletal smärta med så 

många instrument och formulär. Valet att inkludera denna studie stöds av det faktum att 

det var den enda studien som framhöll aspekten kring äldre och copingstrategier. 

Dessutom upplevdes den ge en bättre generaliserbarhet för ålder då det uppfattades vara 

av vikt att inte exkludera denna åldersgrupp.  

 

I endast två artiklar, vilka var kvantitativa, uppgavs bortfall (se bilaga D1- D2). I den 

ena fanns 250 deltagare efter ett bortfall av 20 stycken. I den andra fanns 150 deltagare 

efter ett bortfall av 8 stycken. Det bedömdes som en styrka att ingen av artiklarna hade 

ett stort bortfall.  

 

Coping var de ansträngningar för hanteringen av stressorer som översteg individens 

egen kroppsliga och själsliga kapacitet (Lazarus & Folkman, 1984). När en individ 

använde sig av en copingstrategi var det ett tillvägagångssätt för att hantera något som 

var själva strategin (Brattberg, 2008; Linton, 2005). Smärta var en varningssignal för 

hot eller skada och fungerar som en skyddsmekanism för kroppen (IASP, 2011; 

Montes-Sandoval, 1999). I resultatet sågs likheter mellan strategier för förnekande och 

accepterande. Båda formerna av strategier betonade tolkningen av kroppens 

varningssignaler som en betydande metod för hanteringen av långvarig muskuloskeletal 

smärta (Crowe et al., 2010a; Damsgård et al., 2011; Ersek et al., 2006; Hunhammar et 
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al., 2009; Persson et al., 2011; Tang et al., 2009). Skillnaden mellan strategiernas 

tolkning av varningssignalerna var att vid förnekande tolkades varningssignalerna som 

ett behov av vila (Damsgård et al., 2011) och vid acceptans valde individen att anpassa 

sig efter varningssignalerna (Afrell et al., 2007; Damsgård el al., 2011). Att justera 

tempot efter kroppens varningssignaler var således en strategi vid acceptans för att inte 

behöva avbryta en aktivitet (Afrell et al., 2007; Damsgård et al., 2011) medan Shariff et 

al. (2009) fann att individer accepterade den smärtande kroppen på grund av avsaknad 

av alternativ. Att anpassa sig till den långvariga muskuloskeletala smärtan, vid 

acceptans, kunde vara att skapa nya rutiner och arbetsmetoder (Harding, Campbell, 

Parsons, Rahman & Underwood, 2010; Persson et al., 2011). Det är av intresse att se 

varningssignalernas beroende av var individen befinner sig mellan acceptans och 

förnekande, samt individens val av att anpassa sig eller inte. En uppfattning är att vid 

förnekande saknas insikt, erkännande och förståelse för den långvariga 

muskuloskeletala smärtan och därför väljs den att ignoreras, negligeras eller inte finna 

möjligheterna till att påverka smärtan. Då olika strategier för acceptans finns som 

redskap väljs de mest passade copingstrategierna, beroende på situationen, som verktyg 

för att uppnå en god coping och anpassning till smärtan. Anledningen till att de olika 

studiernas kom fram till olika resultat tolkas vara beroende av deltagarnas grad av 

acceptans vid tillfället för studien. 

 

Enligt Afrell et al. (2007), Damsgård et al. (2011), Dysvik, Sommerseth och Jacobsen 

(2011) samt Shariff et al. (2009) uppstod det en delning av kropp och själ vid 

misslyckad anpassning. Kroppen beskrevs vara den fysiska komponenten och själen den 

tänkande (Afrell et al., 2007; Damsgård et al., 2011; Dysvik et al., 2011; Shariff et al., 

2009). Den muskuloskeletala smärtan rubbade balansen mellan kropp och själ 

(Lundberg et al., 2007). Rubbningen av balans stämde överens med det salutogena 

synsättet, som beskrevs vara beroende av olika händelser i en individs liv (Antonovsky, 

2005) och Maslows beskrivning av behovstrappans rubbning vid sjukdom (Tamm, 

2002). Integrering av kropp och själ framhölls som en förutsättning för användning av 

copingstrategier vid acceptans (Afrell et al., 2007; Dysvik et al., 2011; Shariff et al., 

2009). Processen för att nå acceptans kunde beskrivas som en sorgeprocess (Shariff et 

al., 2009) eller som en process mot insikt (Afrell et al., 2007). Att separera själen från 

kroppen uppfattas vara ett led i processen mot acceptans och anpassning. Vid analys av 

resultatet framkommer en bild av en ojämn kontinuerlig process. För att förtydliga 

denna process ses en metafor av två kugghjul som roterar mot varandra och ibland möts. 

Kugghjulen är processen mellan acceptans och förnekande. Varje enskild kugg- på 

hjulen står för en strategi, det ena hjulet symboliserar kroppen och det andra 

symboliserar sinnet. När hjulen roterar var för sig befinner sig individen i förnekande 

men när hjulen möts är individen integrerad och kan nu börja acceptera sin långvariga 

muskuloskeletala smärta i viss mån. Hjulens rotation avstannar aldrig. 

 

Sinneshanteringen tillät individen att undvika verkligheten genom en känsla av kontroll, 

som uppkom vid stränga regler för hur kroppen fick användas, eller när individen 

fantiserade och dagdrömde (Afrell el al., 2007; Hunhammar et al., 2009; Persson et al., 

2011; Shariff et al., 2009; Tang et al., 2009). Funktioner och sinnen var komponenter 

som påverkades av smärta (Brattberg, 2008; Hälso- och sjukvårdsprogram, 2006; 

Linton, 2005). En annan studie beskrev smärtans påverkan på kroppen och sinnet som 

skadande (Montes-Sandoval, 1999). När en individ med långvarig muskuloskeletal 

smärta använde strategier vid förnekande var användningen av vila och sinneshantering 

vanligt (Afrell et al., 2007; Damsgård et al., 2011; Hunhammar et al., 2009; Persson et 
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al., 2011). Upplevelsen av smärta tolkas som ytterst individuell, hur mycket smärtan 

påverkar individen, dess kropp och sinne är också individuellt. Individer som har smärta 

kan hanterar den på många olika sätt och effekten av den ena eller andra strategin kan 

inte värderas av någon utomstående. Det upplevs vara av vikt att individen känner att 

sjuksköterskan är en stödjande och lyssnande part som kan ge viss vägledning vid 

individens val av copingstrategier. 

 

Enligt Hunhammar et al. (2009) och Lundberg et al. (2007) var fysisk aktivitet en 

strategi vid acceptans som många individer med långvarig muskuloskeletal smärta 

använde sig av, även de som inte varit fysiskt aktiva före smärtdebuten, och upplevde 

som positiv samt smärtlindrande. Den vanligaste och mest uppskattade aktiviteten var 

att promenera då den var av skonsam form (Crowe et al., 2010a; Damsgård et al., 2011). 

Fysisk aktivitet gav statistisk signifikant samband för en förbättrad funktionsförmåga 

(Mead, Theadom, Byron & Dupont, 2007). Att vara fysiskt aktiv var inte den enda 

strategin vid accepterande för att ta kontroll över den muskuloskeletala smärtan (Crowe 

et al., 2010a; Damsgård et al., 2011; Shariff et al., 2009). Att experimentera var ett 

exempel på en strategi som inte enbart handlade om fysisk aktivitet (Crowe et al., 

2010a; Snelgrove & Liossi, 2009). Experimenterandet bestod av att individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta utvecklade självlärda strategier för smärtlindring 

(ibid.). Individer med långvarig muskuloskeletal smärta upplevde att de hade bättre 

kännedom om den egna kroppen än vårdpersonal, men det framkom också att de fått en 

ny förståelse för kroppen genom sjukhusets behandlingsgrupper (Damsgård et al., 

2011). Fantasi och kontroll tolkas vara en gemensam komponent mellan att acceptera 

och förneka. De olika strategierna, oavsett om de är strategier för acceptans eller 

förnekande, upplevs vara redskap som en individ med långvarig muskuloskeletal smärta 

använder sig av för att kunna hantera och ta kontroll över smärtan. Således är alla 

redskap i verktygslådan användbara vid olika tillfällen och beroende av hur individen 

upplever sin livssituation.  

 

En strategi för acceptans kunde vara att söka mening, för den långvariga 

muskuloskeletala smärtan, genom diagnos (Damsgård et al., 2011; Harding, et al., 2010; 

Shariff et al., 2009; Snelgrove & Liossi, 2009). För att möjliggöra coping för individer 

med långvarig muskuloskeletal smärta, som anpassade sig med hjälp av en fysisk 

tolkning av kroppen, belystes att det fanns ett behov av undervisning om acceptans 

(Harding et al., 2010). Undervisningen kunde bestå av att avleda individens 

uppmärksamhet från att finna orsaken till smärtan genom diagnos till att anpassa sig för 

livet med långvarig muskuloskeletal smärta. Fokus flyttades från individens faktiska 

smärta till reaktionen på den (ibid.). Antonovsky (2005) betonade vikten av att inte 

enbart se individen som sjuk eller frisk. Viss vårdpersonal ansåg att beteendet hos 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta var det största hindret för effektiv 

hantering av smärta istället för att se egna brister vid utbildning om acceptans (Upshur, 

Luckmann & Savageau, 2006). Då en individ hade bristande socialt stöd och dåliga 

erfarenheter kunde individen inte utnyttja sina copingredskap fullt ut (Johansson et al., 

2006). En tolkning av att finna orsaken till den långvariga muskuloskeletala smärtan är 

att individen befinner sig i ett tillstånd mellan förnekande och acceptans. Individen har 

nu fått viss insikt i att någonting är fel och vill finna en direkt lösning på problemet 

genom en diagnos. Det kan upplevas som en förväntad första reaktion att individen först 

försöker lägga över ansvaret på någon annan, i detta fall sjukvården, när insikten för 

den långvariga muskuloskeletala smärtan börjar infinna sig. Vidare lyfts undervisning 

om acceptans vilket tolkas som en god omvårdnadsåtgärd och vägledning för att öka 
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förståelsen på vad smärta är och hur den uppkommer samt för att bättre kunna hantera 

smärtan. Det upplevs att en sjuksköterskas stöd och hjälp kan behövas för goda 

erfarenheter av vården och utveckling av copingstrategier samt för att underlätta vägen 

mot acceptans. Enligt statens folkhälsoinstitut (FHI) (2008) är motiverande samtal ett 

tillvägagångssätt för att stödja individen till att finna nya hälsofrämjande vägar. 

Sjuksköterskans uppgift vid ett motiverande samtal är att visa tillit för individen och 

styrka individens självtillit. Det uppges vara av vikt att sjuksköterskan lyckas fånga 

individens intresse för skapandet av en förändring, där ett inledande försök kan vara att 

försöka etablera en relation och samarbete. Sjuksköterskan ska, under samtalet, försöka 

locka individen att berätta om för- och nackdelar med en förändring. En sjuksköterska 

framhålls det, ska kunna göra detta genom att lyssna reflektivt och lyfta fram att det är 

individen som fattar alla beslut för om och hur en förändring skall genomföras, då 

individen är den som känner sin kropp bäst. Slutligen uppgavs att sjuksköterskan kan 

sammanfatta det individen sagt och lyfta fram de förslag och idéer som individen lagt 

fram samt påpeka vinsten som kan komma ur en förändring (ibid.). 

 

Katie Erikssons (1997) omvårdnadsteori grundade sig på att ansa, leka och lära som 

kom ur tro, hopp och kärlek. För acceptans belystes behovet av tro, hopp och tillit samt 

förståelse för kroppen, smärtan och copingförmågan (Afrell et al., 2007; Damsgård et 

al., 2011). Enligt Afrell et al. (2007) och Lundberg et al. (2007) var tron på den egna 

copingförmågan och ett hopp om en bättre framtid en förutsättning för accepterandet av 

den långvariga muskuloskeletala smärtan. För en känsla av sammanhang, KASAM, 

behövde en individ känna begriplighet och tro på hanterbarhet samt meningsfullhet 

inför en situation (Antonovsky, 2005). Tro hopp och kärlek tolkas kunna likställas med 

tro, hopp och tillit, där tillit och förståelse uppfattas vara komponenter som ingår i 

kärlek. Dessa tolkas som samma sak med andra begrepp. Anledningen till likheten 

uppfattas vara individens omedvetna strategi för hantering av långvarig muskuloskeletal 

smärta. Med omedvetna strategier menas de justeringar en individ utför utan att veta om 

det. Dessa omedvetna strategier lyfts till det medvetna, det individen vet, då individen 

upptäcker sin användning av dem och dess effekt. När strategier, vid accepterande eller 

förnekande, för hantering av långvarig muskuloskeletal smärta, är medvetna blir de ett 

verktyg för att hantera smärtan. Vid denna process från omedvetenhet till medvetenhet 

skulle sjuksköterskan kunna hjälpa individen genom att uppmärksamma olika strategier 

som individer använder sig av och på så vis kanske medvetandegöra dessa för 

individen. 

 

Enligt Shariff et al. (2009) och Snelgrove och Liossi (2009) kunde frustration och låg 

förståelse till ineffektiv medicinsk behandling av den långvariga muskuloskeletala 

smärtan uppstå. I en annan studie fanns ett gemensamt tillvägagångssätt för vårdgivare 

vid möten med individer som hade långvarig muskuloskeletal smärta, vilket kunde vara 

att de bekräftade individers hopp och behov av hjälp med smärtproblematiken (Harding 

et al., 2010). Hjälpen vid smärtproblematik behövde inte nödvändigtvis handla om att 

bota den långvariga muskuloskeletala smärtan utan kunde vara att finna strategier för att 

hantera den. Vidare beskrevs individens process från att söka ett botemedel på smärtan 

till att hantera den (ibid.). Det fanns ett samband mellan att hjälpen vid smärta inte 

behövde vara i form av bot och Antonovskys (2005) tanke om att det viktiga var vad 

individen gjorde för att hantera något, i detta fall smärtan (ibid.). En tolkning är att 

individer som upplevde besvikelse på att den medicinska hjälpen inte var lösningen, till 

den långvariga muskuloskeletala smärtan, är att individerna hade vissa orealistiska 

förväntningar som en följd av förnekandet till smärtan. Då denna inställning finns skulle 
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sjuksköterskan kunna hjälpa individen genom att lyssna på eventuella frågor som 

uppstår med hänsyn till individens intelligens och integritet. Sjuksköterskan skulle även 

kunna fråga hur individen hanterar sin smärta, för att på så vis kanske avleda individen 

från att finna ett eventuellt bot, mot den muskuloskeletala smärtan, till att finna vägar 

för att hantera smärtan. 

 

Smärtan beskrevs också kunna påverka det sociala livet (White & Seibold, 2008) och 

maskering av den vid sociala sammanhang var en strategi, vid förnekande och 

accepterade, för att bli uppfattad som före smärtdebuten. Maskeringen upplevdes dock 

som energikrävande (Damsgard et al., 2010; Hunhammar et al., 2009; White & Seibold, 

2008). Depression var inte en ovanlig följd av långvarig muskuloskeletal smärta (SBU, 

2006; SBU, 2010; Snelgrove & Liossi, 2009). I en studie visades att en fyra veckors 

undervisning om copingstrategier kunde minska upplevelsen av depression och ångest 

vid långvarig muskuloskeletal smärta (Mead et al., 2007). Copingmekanismer framhölls 

vara redskap som kunde leda till en bättre hälsa (Antonovsky, 2005). Maskering av 

smärtan var en strategi för förnekande som användes vid både acceptans och 

förnekande. Att dölja sin smärta upplevs i detta sammanhang också vara positiv, då 

förståelse finns för att individen inte ville uppfattas som sjuk och riskera att bli av med 

den sociala identiteten samt känna sig isolerad. Med social identitet menas det 

sammanhang en individ identifierar sig med vid till exempel arbete. Att depression inte 

är ovanligt hos individer med långvarig muskuloskeletal smärta ses som något naturligt 

då det uppfattas vara en ständig kamp. Med kamp menas både kampen mot smärtan och 

att kämpa för att bevara den sociala identiteten. Detta för att undvika uteslutande från 

sociala sammanhang på grund av utmattning. Att utbilda är en av sjuksköterskans 

omvårdnadsuppgifter och eftersom utbildning i copingstrategier kan leda till minskad 

depression och ångest, hos individer med långvarig muskuloskeletal smärta, uppfattas 

det finnas goda anledningar att erbjuda omvårdnadsåtgärden. Vinsten blir ökat 

välbefinnande för dessa individer.  

Abraham Maslow (Tamm, 2002), Aaron Antonovsky (Antonovsky, 2005) och Katie 

Eriksson (Eriksson, 1997) var alla teoretiker med en holistisk syn på människan. Den 

holistiska synen har även blivit central för sjuksköterskeprofessionen, då alla individer 

ska ses som en helhet och behandlas lika med hänsyn till deras livshistoria. 

(Socialstyrelsen, 2005; SFS 1982:763). Antonovsky (2005) påtalade vikten av att se till 

livshistorien, och inte bara se den sjuka individen. Det anses vara av betydelse att 

helhetssynen inte endast är av vikt för individer vid coping av långvarig 

muskuloskeletal smärta, utan även är grundläggande för att en sjuksköterska ska kunna 

ge god vård. Anledningen till detta tolkas vara att god vård inte kan ges utan att ta 

hänsyn tas till alla komponenter och livshistorian hos en individ. Sjuksköterskan kan 

inte utföra adekvat omvårdnad utan att se till och bedöma individens alla behov. Upshur 

et al. (2006) beskrev att vårdpersonalen hade en kritisk syn på individer med långvarig 

muskuloskeletal smärta, vilken var att de upplevde dem som möjliga brottslingar och 

missbrukare då de var i behov av starka smärtstillande läkemedel (ibid.). I resultatet 

kunde motsatsen ses då individer med långvarig muskuloskeletal smärta uttryckte en 

rädsla för att utveckla beroende av läkemedel (Crowe et al., 2010a; Snelgrove & Liossi, 

2009; Tang et al., 2009). En misstanke om att dessa vårdgivare inte var medvetna om 

sina fördomar mot individer med långvarig muskuloskeletal smärta uppstod. Vid 

djupare diskussion framkommer viss förståelse då dessa vårdgivare kan ha haft dåliga 

erfarenheter och bristande kunskaper om individer med långvarig muskuloskeletal 

smärta med behov av smärtstillande läkemedel. En tolkning av att individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta upplevde rädsla, för att bli beroende av läkemedel, är 
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att vårdgivarnas kritiska attityd kan ha överförts på individen. En annan möjlig orsak 

kan vara individens bristande kunskap om smärtstillande läkemedel och dess 

biverkningar samt av bristande information från vårdgivaren. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår stöd och undervisning i 

omvårdnaden och ska ske i dialog med individer i behov av vård (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

För övrigt fanns en stor saknad av sjuksköterskans omvårdnad och dess betydelse i 

resultatet för coping och skapandet av goda copingstrategier samt vid processer för 

acceptans och anpassning till den långvariga muskuloskeletala smärtan. Avsaknaden 

upplevs sätta sjuksköterskan åt sidan i vården och därmed göra 

sjuksköterskeprofessionen osynlig vid individers skapande av copingstrategier. 

Sjuksköterskans betydelse och funktion i omvårdnaden upplevs tagen för givet vid 

coping av långvarig muskuloskeletal smärta samt vid undervisning av copingstrategier. 

 

Konklusion 

De två temaområdena som framkom ur resultatet var att förneka och acceptera som 

kunde leda till misslyckad anpassning eller anpassning. De mest förekommande 

copingstrategierna vid förnekande och accepterande bestod av justering av tempo, vila 

och fysisk aktivitet och då gärna i skonsam form, som att promenera. Dessa aktiviteter, 

tillsammans med experimenterande som gav självlärda copingstrategier, upplevdes mest 

effektiva för individer med långvarig muskuloskeletal smärta. En samling av 

copingstrategier fungerar som redskapen i en verktygslåda med vilka individen kan 

hantera den långvariga muskuloskeletala smärtan. Individen kan välja och prova de 

olika inlärda och insamlade redskapen beroende på vilken situation som råder. 

Var individen befinner sig mellan accepterande och förnekande har stor betydelse för 

hur individen hanterar den långvariga muskuloskeletala smärtan. Dessutom har faktorer 

som sociala, emotionella och existentiella omständigheter stark påverkan på hur en 

individ med långvarig muskuloskeletal smärta kan anpassa sig till smärtan. Andra 

påverkande faktorer är vilka tidigare erfarenheter individen har, alltså vad som ingår i 

livshistorien. 

 

Litteraturstudiens resultat saknade sjuksköterskans betydelse även om det är en 

sjuksköterska som ska tillgodose behovet av stöd och undervisning för att underlätta vid 

coping och utveckling av copingstrategier för individer med långvarig muskuloskeletal 

smärta. Dessa behov är en betydande del av omvårdnaden för individer i behov av vård 

och ska ges med en helhetssyn och genom att ta tillvara på det friska. En annan viktig 

aspekt i omvårdnaden är att bekräfta individens hopp och tro på lindring vid långvarig 

muskuloskeletal smärta. 

 

Implikation 

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett stort problem bland Sveriges befolkning idag. 

Vad en sjuksköterska gör för att hjälpa dessa individer med deras smärta framkommer 

dessvärre inte i dagens forskning. Sjuksköterskor behöver ytterligare kunskap om 

copingstrategier och sjuksköterskeutbildningen bör möjliggöra fördjupning inom 

området då det är av stor betydelse för hantering av och omvårdnad vid ett flertal 
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tillstånd, särskilt vid långvarig muskuloskeletal smärta. Sjuksköterskor behöver därför 

utföra egen forskning om copingstrategier för att synliggöra professionen inom sitt 

verksamhetsområde och tydliggöra kunskapen om vad en sjuksköterska kan göra för att 

hjälpa individer i hanteringen av den långvariga muskuloskeletala smärtan. Forskningen 

bör innefatta vad en sjuksköterska gör för att möjliggöra coping och utvecklingen av 

copingstrategier. Omvårdnadsforskning behövs inom ämnet coping för att det kan 

påverka individens utveckling av copingstrategier och underlätta processen mot 

acceptans.
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11-10-21 Chronic pain management 

AND 

Nurse* 

Limits: Published Date From: 

2006-01-01–2011-12-31 

11 5 4 1 

PubMed 11-10-26 Chronic pain  

AND 

Coping strategies  

OR 

Coping strategy 

AND 

Musculoskeletal diseases 

Limits: Last 5 years, English 

language, Abstract 

70 10 3 2 

 



 

Bilaga C1 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Vetens-

kaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Cinahl 

Afrell, M., 

Biguet, G., 

& Rudebeck, 

C. E. 

Living with 

a body in 

pain - 

between 

acceptance 

and denial 

Syftet med studien var 

att beskriva, i ett 

kroppsligt existentiellt 

perspektiv, hur 

individer med 

långvarig 

muskuloskeletal smärta 

relaterar till sina 

värkande kroppar 

Semistrukturerade intervjuer som analyserades 

enligt fenomenologisk- hermeneutisk metod. 

Intervjuer av 20 deltagare utfördes. Deltagarna 

var utvalda genom 4 sjukgymnasters rekrytering 

av personer som sökt eller remitterats till 

sjukgymnastik på grund av långvarig 

muskuloskeletal smärta och spänning. 

Instruktioner var givna om spridning av kön, ålder 

och etnicitet. Personer med svårigheter i svenska 

språket eller med malign smärta exkluderades. 

Deltagarna bestod av 13 kvinnor och 7 män. 

Åldrar mellan 30 – 72 år. Det var15 deltagare som 

var svenskfödda. Inget bortfall uppgavs. 

De flesta deltagare uppgav att de, i någon mån, inte 

lyssnat till sina kroppar. Därför uppmanades 

sjukgymnaster att rikta uppmärksamheten även till 

denna aspekt, vid sidan om kroppens ben och muskler. 

Det framhävdes att adekvat och välplanerat stöd skulle 

minska risken att individen fastnade vid passiva 

copingstrategier och undvikande av rädslor. 

Hög  

 

2010 

New 

Zealand 

Academic 

Search 

Elite 

Crowe, M., 

Whitehead, 

L., Gagan, 

M. J., 

Baxter, D., 

& 

Panckhurst, 

A. 

Self-

manage-

ment and 

chronic low 

back pain: A 

qualitative 

study 

Syftet med studien var 

att undersöka 

egenvårdsstrategierna 

hos personer med 

långvarig ländryggs-

smärta och hur 

vårdpersonalen 

upplevde sin betydelse 

i att underlätta 

egenvård. 

Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna 

och materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Deltagarna var från 18 år och 

uppåt och hade långvarig ländryggssmärta som 

varat i mer än 12 veckor. Studien annonserades 

under 6 månaders tid. Vårdpersonal rekryterades 

genom patients nominering. Antalet deltagare var 

64 patienter, varav 22 var vårdpersonal, som 

intervjuades. Deltagarna bestod av 31 kvinnor och 

33 män. Inget bortfall uppgavs. 

Resultatet gav slutsatsen att egenvårdstrategier var den 

rekommenderade insatsen vid behandling av långvarig 

ländryggssmärta. Medicinsk smärtlindring, träning och 

värmeomslag var den typ av egenvård som var de mest 

effektiva egenvårdsstrategierna. En kombination av 

egen erfarenhet och vårdpersonals råd användes vid 

beslut för hur ländryggssmärta skulle hanteras. 

Hög 



 

Bilaga C2 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

Norge 

Academic 

Search 

Elite 

Damsgård, 

E., Dewar, 

A., Røe, C., 

& Hamran, 

T. 

Staying 

active 

despite pain: 

Pain beliefs 

and 

experiences 

with 

activity-

related pain 

in patients 

with chronic 

musculo-

skeletal pain 

Syftet med studien var 

att förstå tankar och 

erfarenheter om smärta 

i samband med 

aktivitet hos patienter 

med muskuloskeletal 

sjukdom; situationer 

som bidrar till smärta 

och om samt hur rädsla 

uttrycktes.   

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

analyserades med förklarande metod för att söka 

deltagarnas beskrivningar och förklaringar. Det 

valdes ut 15 deltagare efter svaren på 

smärtvariabler och frågeformulär om 

smärtlokalisation, motionsvanor samt smärta vid 

motion och generell aktivitet från en tidigare 

studie. Antalet deltagare som gav informerat 

samtycke var 10, dessa var jämnt fördelade 

mellan kvinnor och män. Deltagarna var mellan 

31-50 år. Inget bortfall uppgavs. 

Genom att tolka signaler från kroppen, strävade 

patienterna efter att hålla sig aktiva i vardagen och 

delta vid sociala sammanhang, trots smärtan. Smärta 

ansågs vara en signal med flera olika betydelser, tid var 

en faktor som påverkade patienternas uppfattning om 

dess innebörd. Signalen tolkades snarare som en 

påminnelse om att anpassa aktivitetsnivån än fara.  

Genom att prova sig fram fann patienterna sätt att hålla 

sig aktiva eller utöva fysisk aktivitet. 

Hög 

2009 

Sverige 

PubMed 

Hunhammar, 

C., Nilsson-

Wikmar, L., 

& Löfgren, 

M. 

Striving to 

master 

variable 

pain: An 

interview 

study in 

primary care 

patients with 

non-specific 

long-term 

neck/ 

shoulder 

pain 

Syftet med studien vad 

att utforska och 

analysera upplevelsen 

av att leva med 

långvarig smärta i 

rygg/ nacke och dess 

effekt på det dagliga 

livet. 

Tematisk intervjustudie som analyserades enligt 

Grounded Theory. Antalet nominerade patienter 

var 13, och dessa tillfrågades av sjukgymnast eller 

läkare om deltagande. Antalet deltagare som gav 

informerat samtycke var 12, dessa var jämnt 

fördelade mellan kvinnor och män. 

Exklusionskriterierna var whiplashskada; 

neuropatisk smärta, cervikaltumör eller fraktur, 

rematoid artrit eller annan sjukdom som kunde 

leda till funktionshinder. Deltagarna var mellan 

19-58 år. Inget bortfall uppgavs. 

En modell analyserades fram där kärnan var att ”sträva 

efter att bemästra varierande smärta”, denna innefattar 

hur informanterna ständigt strävade efter att inte låta 

smärtan bli ett för stort hinder. De tre 

underkategorierna ”utrymme för hälsa”, 

”smärtkontroll” och ”störningar i dagliga livet” 

påverkade varandra. Att ge tid åt och prioritera 

hälsofrämjande beteende var av betydelse för att kunna 

hantera strategier för smärtkontroll. Vid beskrivning av 

konsekvenserna för hemlivet och prioritering av den 

egna hälsan i relation till smärta skiljde sig män och 

kvinnor åt. Att leva med långvarig smärta i rygg/nacke 

innebar en kamp för patienterna, för att inte låta 

smärtan bli ett för stort fysiskt hinder i det vardagliga 

livet. Deltagarna lärde sig att reagera olika på sin 

smärta. 

Hög 



 

Bilaga C3 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod       
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Academic 

Search 

Elite 

Lundberg, 

M., Styf, J., 

& 

Bullington, 

J. 

Experiences 

of moving 

with 

persistent 

pain - A 

qualitative 

study from a 

patient 

perspective 

Syftet med studien var 

att använda en 

fenomenologisk metod 

för att undersöka hur 

patienter med ihållande 

muskuloskeletal smärta 

upplevde att röra sig 

med sin smärta. 

Djupintervjuer med öppna frågor där materialet 

analyserades med empirisk fenomenologisk 

psykologisk metod. Antalet deltagare i studien var 

10, dessa var jämnt fördelade mellan kvinnor och 

män. Alla hade icke-malign muskuloskeletal 

smärta som pågått i minst 6 månader. Deltagarna 

var mellan 30 -64 år. Inget bortfall uppgavs. 

 

Resultatet gav 3 typologier: Misslyckad anpassning, 

återställande av identitet och att hitta vägen ut. Under 

misslyckad anpassning framhölls passiva 

copingstrategier, som att ligga till sängs, hinder och 

begränsningar som gav nedstämdhet vilket i sin tur gav 

frustration och depression. Detta resulterade sedan till 

sömnstörningar och medicinmissbruk.  Återställande 

av identitet handlade om att först ha upplevt rädsla, 

isolering och depression samt dålig självkänsla och 

skam. Ofta var första mötet med vården dåligt. Därefter 

återtogs kontrollen och existensen och identiteten samt 

livskvaliteten omprövades. Att hitta vägen ut handlade 

om att acceptera tillståndet och gå vidare därifrån, 

positiva möten med vården vilka gav hjälp i 

rehabiliteringsprocessen och lära sig om sig själv. 

Hög 

2011 

Sverige 

Academic 

Search 

Elite 

Persson, D., 

Andersson, 

I., & Eklund, 

E. 

Defying 

aches and 

revaluating 

daily doing: 

Occupa-

tional 

perspectives 

on adjusting 

to chronic 

pain 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

personer med långvarig 

smärta upplevde sin 

vardag, med särskilt 

fokus vid eventuell 

justering till smärta och 

förändrade livsvillkor 

för att kunna hantera 

smärtan och 

upprätthålla 

välbefinnandet. 

Djupintervjuer av narrativ struktur som 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna valdes från en tidigare större studie 

och dessa hade lokal eller utbredd långvarig 

smärta. Urvalet gjordes för att få en spridning vad 

gällde kön och ålder samt arbete och 

utbildningslängd. Antalet deltagare var 12 mellan 

42 - 71år, varav 7 kvinnor och 5 män. De hade 

varit eller var kollektivanställda eller tjänstemän. 

Inget bortfall uppgavs. 

Resultatet visade det centrala begreppet: Omvärdering 

av vardagen. Vilket följdes av två kategorier som var 

förändring av görandeprocesser och 

värderingsförändring. Dessa två följdes sedan av 4 

underkategorier för var och en. Förändrade 

görandeprocesser gav: Sakta ner tempo och prestation, 

öppna för improvisation, dagdrömma och prioritering 

av smärttrotsare. Värderingsförändring gav: antagandet 

av nya värderingar, accepterande av sociala 

begränsningar och uppgradering av ensamhet, att hitta 

icke-materiella värderingar och värdesättande av det 

vanliga. 

Hög 

 



 

Bilaga C4 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod   
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Stor-

britannien 

PubMed 

Shariff, F., 

Carter, J., 

Dow, C., 

Polley, M., 

Salinas, M., 

& Ridge, D. 

Mind and 

body 

management 

strategies for 

chronic pain 

and 

rheumatoid 

arthritis 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sambandet mellan 

välmående och smärta 

samt de strategier som 

används vid hantering 

av smärta. Slutligen 

undersöktes hur 

deltagarna lärde sig att 

leva med sitt tillstånd. 

Narrativa intervjuer utfördes och analyserades 

med sekundär innehållsanalys. Inklusionskriterier 

var att antingen haft icke malign, långvarig smärta 

i 6 månader eller ha diagnosen reumatoid artrit 

(RA). Deltagarna fick förfrågan om deltagande 

via stödgrupper, hemsidor, nyhetsbrev, 

sjuksköterskespecialister, forskningsterapeuter, 

allmänläkare, konsulter och personliga kontakter. 

Slutligen analyserades totalt 92 intervjuer, varav 

46 hade RA och 46 hade långvarig smärta. Av RA 

patienterna var 30 kvinnor och 16 män. De var 

21-78 år. Av patienterna med långvarig smärta 

var 18 kvinnor och 28 män. De var 24-80år. Inget 

bortfall uppgavs. 

  

Resultatet visade att det fanns tre generella strategier 

som användes av deltagare som levde med smärta. 

Dessa var följande: hantering av kroppen, 

sinneshantering och slutligen sinnes- och 

kroppshantering. Hantering av kroppen var för att 

avgränsa tillståndets effekt på de dagliga aktiviteterna, 

detta genom att separera det kroppsliga tillståndet från 

självbilden. Sinneshantering var ett sätt att acceptera en 

ny normalitet, detta också genom att separera kropp 

från sinne. Den tredje strategin: sinnes- och 

kroppshantering handlade om att försöka interagera 

kropp och sinne som svar på tillståndet. Känslan av 

välmående uppnåddes inte bara genom smärtkontroll, 

utan genom flera sinnes-/kropps tekniker för hantering 

av smärta, acceptera nya begränsningar och vänja sig 

vid hur de relaterade till sig själva. 

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod   
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Stor-

britannien 

Academic 

Search 

Elite 

Snelgrove, 

S., & Liossi, 

C. 

An 

interpreta-

tive 

phenomeno-

logical 

analysis of 

living with 

chronic low 

back pain 

Syftet med studien var 

att ge en första 

förståelse av 

deltagarnas 

erfarenheter före 

besök vid en 

smärtklinik.  

Studien genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer vilka analyserades med hjälp av 

fenomenologisk metod. Antalet deltagare var 10, 

varav 3 män och 7 kvinnor som rekryterades från 

en smärtkliniks väntelistor. Inklusionskriterier var 

4 års upplevelse av långvarig ländryggssmärta 

som inte kunnat behandlas medicinskt eller 

kirurgiskt. Deltagarna var 39-66 år. Inget bortfall 

uppgavs. 

Studien visade att det krävdes ett multidisciplinärt och 

individanpassat närmande vid den komplexa karaktären 

som långvarig smärta har. Värdefull insikt i deltagarnas 

liv har givits av studien. 

Hög 

2009 

Stor-

britannien 

Academic 

Search 

Elite 

Tang, N. K. 

Y., 

Salkovskis, 

P. M., 

Hodges, A., 

Soong, E., 

Hanna, M. 

H., & 

Hester, J. 

Chronic pain 

syndrome 

associated 

with health 

anxiety: A 

qualitative 

thematic 

comparison 

between 

pain patients 

with high 

and low 

health 

anxiety 

Syftet med studien var 

att ta fram kvalitativa 

data för att komplettera 

fortskridande 

nuvarande 

experimentell 

forskning och teori 

utveckling. 

Semistrukturerade djupgående intervjuer utfördes 

på de deltagare, som i en tidigare tvärsnittsstudie 

uppnått högst och lägst poäng gällande oro för 

hälsa. Där deltog totalt 60 stycken med långvarig 

smärta och 30 stycken med akut smärta. Ur dessa 

valdes 5 med högsta respektive lägsta poängen för 

oro gällande deras hälsa. Av deltagarna var 9 

kvinnor och 1 man. Deltagarna var 18 - 70 år, 

hade upplevt icke-malign smärta i 6 månader eller 

längre och hade god förståelse i det engelska 

språket. Exklusionskriterier var terminal sjukdom, 

mental ohälsa samt inlärningssvårigheter. Inget 

bortfall uppgavs. 

Studien visade att deltagare med hög oro för hälsan 

kunde skiljas från de med lägre oro, vad gäller 

reaktionen på smärta. Resultatet skulle kunna användas 

för att anpassa modellen av kognitiv beteendeterapi, för 

att bättre förstå och utveckla behandlingen för de med 

framträdande oro för hälsan. Ett flertal faktorer 

framkom som bör övervägas när det handlar om 

funktion vid tilltagande smärta och ångest. Faktorerna 

bestod av att vara upptagen av smärtan, 

sömnstörningar, självfokuserad smärtbedömning och 

mentala förluster. Dessa faktorer skulle kunna vara av 

vikt vid upprätthållande av kroniskt smärtsyndrom. 

Hög 

 



 

Bilaga D1 

Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

PsycINFO 

 

Ersek, M., 

Turner, J. 

A., & Kemp, 

C. A. 

Use of the 

chronic pain 

coping 

inventory to 

assess older 

adults’ pain 

coping 

strategies 

Syftet med studien var 

att beskriva 

användningen av 

strategier som äldre 

pensionärer i ett 

kommunalt boende 

använde sig av för att 

hantera deras 

långvariga icke-

cancersmärta, genom 

att använda CPCI 

(Chronic Pain Coping 

Inventory). 

 

Deltagarna fick fylla i en rad olika mätinstrument: 

Comorbidity Questionaire, Folstein Mini-Mental 

State Examination (MMSE), CPCI, 6-item Pacing 

subscale, Brief Pain Inventory (BPI), Roland- 

Morris Disability Questionnaire (RDQ), Geriatric 

Depression Scale (GDS) och slutligen en 42- 

punkts version av 62- punkt CPCI som 

utvecklades och testades. Deltagarna valdes ut 

från en pågående randomiserad kontrollerad 

studie. Antalet deltagare som inkluderades var 

318, 48 stycken av dessa tackade nej till 

deltagande och 20 stycken lämnade inte in 

enkäterna i tid. Alltså kvarstod 250 deltagare 

varav 85,2 % var kvinnor. Yngre-äldre var 65-74 

år, äldre var 75-84 år och äldre-äldre var från 85år 

och uppåt. 

 

Resultatet visade bland annat att copingstrategier vid 

smärta var relaterade till uppgiftsuthållighet, tempo och 

självuttalanden om coping. De strategier som 

deltagarna använde sig minst av var: att be om hjälp, 

avslappning och sökande av socialt stöd. Äldre äldre 

angav större användning av justering av tempo än 

yngre äldre, samma resultat kunde ses hos dem med 

lägre utbildning. Även stor användning av 

tempojustering var associerat med högre funktions-

nedsättning. Stor användning av bevakning, låg 

uppgiftsuthållighet och liten användning av 

självuttalanden om coping visade sig vara signifikant 

associerat med höga poäng för depression. 

 

Medel 
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Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Tyskland 

PsycINFO 

Kranz, D., 

Bollinger, 

A., & 

Nilges, P. 

Chronic pain 

acceptance 

and well-

being: A 

coping 

perspective 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sambandet mellan 

långvarig smärta och 

effektivt välmående ur 

ett copingperspektiv. 

Hypotesen var att starkt 

positivt samband skulle 

finnas mellan 

anpassningsflexibilitet 

och båda aspekter av 

smärtacceptans, pain 

willingness* och 

aktivitetsengagemang,  

vilka kanske var mest 

framträdande vid hög 

allmän smärtintensitet .  

 

*Pain willingness 

förklarades som attityden till 

smärtaccepterande med 

beakting för det 

okontrollerbara med smärtan. 

Som en del av en förstabedömning fick deltagarna 

fylla i frågeformulär om smärtintensitet, 

smärtacceptans, effektivt välmående och 

anpassningsflexibilitet. Mätinstrumenten som 

användes var:11-poängs skala för smärta, Chronic 

Pain Acceptance Questionnaire, Positive and 

Negative Affect Schedule, Flexibel Goal 

Adjustment Scale. Deltagarna var 150 stycken 

vårdsökande patienter till en Röda korset 

smärtklinik i Mainz, Tyskland. Antalet kvinnor 

var 62,7 %. Från början var det 158 deltagare, 8 

stycken exkluderades på grund av att för många 

uppgifter saknades. Deltagarna var 18 - 65 år. 

 Det fanns starkt samband mellan smärtacceptans och 

effektivt välmående. Vid höga poäng för attityden till 

smärtacceptans och engagemang för aktivitet 

rapporterades fler positiva och färre negativa effekter. 

Ett negativt samband fanns mellan smärtacceptans och 

negativa effekter (t.ex. rädsla), medan ett positivt 

samband fanns mellan engagemang för fysisk aktivitet 

och positiva effekter (t.ex. alert). Smärtintensitet hade 

negativ effekt för attityden till smärtaccepterande 

medan ackommoderad flexibilitet visade motsatsen. 

Anpassningsflexibilitet främjade engagemang för 

aktivitet, trots smärta. 

Hög. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Förfat-

tare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats/ 

Resultat 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Spanien 

PsycINFO 

Ramírez- 

Maestre, C., 

Esteve, R., 

& López. 

A.E. 

Cognitive 

appraisal 

and coping 

in chronic 

pain patients 

Syftet med studien var 

att analysera 

sambanden mellan 

kognitiv bedömning, 

copingstrategier, 

justering av smärta och 

specifikt rapporterad 

smärtintensitet, 

funktionsnedsättning 

och funktionellt status. 

 

Tvärsnittsstudie med riktat urval. Deltagare med 

musculoskeletal långvarig smärta som deltog vid 

kliniska smärtenheten vid Carlos Haya sjukhus i 

Málaga (Spanien) valdes. Frågeformulär som 

användes var följande: The Cognitive Appraisal 

Inventory for Chronic Pain Patients (CAI), 

Vanderbilt Pain Management Inventory (VPMI), 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) och 

Impairment and Functioning Inventory for 

Chronic Pain Patients (IFI). Antal deltagare var 

122 stycken mellan 20 -79 år, varav 65,6 % 

kvinnor. Deltagarna skulle upplevt smärta i minst 

6 månader och inte vara under behandlig för 

malign sjukdom. Inget bortfall uppgavs. 

Resultatet av studien visade att kognitiv bedömning av 

smärta, på grund av den medlande funktionen passiv 

coping hade, påverkade graden av funktion och 

försämring. 

Hög 

 


