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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Upplevelsen av att vara anhörig till någon som har långvarig smärta är något 

som de flesta inte tidigare har erfarenhet av. Traditionellt sett har familjen varit ansvarig 

för vård och omsorg. I de flesta fall ses det som en självklarhet att hjälpa och vara ett stöd 

för den smärtdrabbade makan/maken. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur nära 

anhöriga upplever det att leva tillsammans med personer som har långvarig smärta. 

Metod: Studien genomfördes och analyserade kvalitativt, datainsamlingen genomfördes 

via artikelsökning i olika databaser. De utvalda artiklarna analyserades med inspiration 

från Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod. Resultat: Resultatet visade på att den 

anhörige upplevde fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska förändringar. Många 

anhöriga upplevde att de fick ta ett större ansvar i hemmet, de egna intressena åsidosattes. 

Smärtan påverkade den anhöriges sociala nätverk och förändrade förhållandet mellan 

makarna. Slutsats: Långvarig smärta var ett tillstånd som inte bara fick ändrade 

konsekvenser för den som har ont, utan detta påverkade även den anhöriga makan/maken 

som fanns i den smärtdrabbades närhet. 

  

Nyckelord: anhörig, upplevelse, långvarig smärta 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................. 1 

BAKGRUND ................................................................................................. 1 

Anhörig .............................................................................................................................. 1 

Den anhöriges roll och situation ...................................................................................... 1 

Coping ................................................................................................................................ 2 

Definition upplevelse ......................................................................................................... 2 

Definition smärta .............................................................................................................. 3 

Smärtans uttryckssätt ....................................................................................................... 3 

Långvarig smärta .............................................................................................................. 4 

Smärta och kulturer ......................................................................................................... 4 

Lidande .............................................................................................................................. 5 

Livsvärld ............................................................................................................................ 5 

SYFTE ............................................................................................................ 6 

METOD ......................................................................................................... 6 

Datainsamling .................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................... 7 

Tabell 1 - Artikelsökning .................................................................................................. 7 

Analysmetod ...................................................................................................................... 8 

Innehållsanalys .................................................................................................................. 9 

RESULTAT ................................................................................................. 10 

Anhörigas upplevelse av större ansvar i hemmet ........................................................ 10 

Anhörigas upplevelser av en förändrad relation ......................................................... 11 

Anhörigas upplevelse av förändrad ekonomi ............................................................... 12 

Anhörigas upplevelser av förluster i det sociala nätverket ......................................... 13 

DISKUSSION .............................................................................................. 14 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion........................................................................................................... 14 

SLUTSATS .................................................................................................. 16 

REFERENSER ............................................................................................ 18 



 

BILAGA 1. ................................................................................................... 21 

Artikelöversikt................................................................................................................. 21 

 



 

 1 

INLEDNING 

Smärta är något alla människor drabbas av någon gång i livet, en del kommer även att få erfara 

den långvariga smärtan. Syftet med vårt arbete är att belysa den långvariga 

smärtproblematiken, utifrån den anhöriges perspektiv. Den långvariga smärtan är ett komplext 

fenomen som påverkar den smärtdrabbade på olika sätt. Därför är vi intresserade av hur detta 

påverkar den anhöriges livssituation. Geisser, Cano & Leonard (2005) hävdar att det finns få 

studier som belyser hur den långvariga smärtan påverkar den anhörige. Med detta som 

bakgrund vill vi belysa den anhöriges upplevelser vid långvarig smärta.  

 

BAKGRUND 

Anhörig 

Med anhörig menas en person som står vid någons sida inom familjen eller släkten. Där ingår 

också personer som lever tillsammans utan att vara gifta. Närstående är ett vidare begrepp, 

som även innefattar vänner och grannar (Jeppsson Grassman, 2003). I syftet definieras anhörig 

till maka/make eller motsvarande sammanboende. 

 

Den anhöriges roll och situation 

Grunden i alla människors liv bygger på relationer med andra människor. Detta är för att våra 

liv består av nätverk av relationer, därför blir vi beroende av varandra. Vårt beroende av 

varandra syns tydligt under vissa tidpunkter i livet, till exempel vid sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning. Traditionellt sett har familjen varit ansvarig för vård och omsorg då 

någon blivit sjuk. Denna roll finns fortfarande kvar i samhället. Det ses som en självklarhet för 

de flesta att hjälpa och vara ett stöd då någon i familjen blir sjuk. Ännu mer självklart ses det 

att ställa upp då makan eller maken blir sjuk. Vid sådana tillfällen ändras ofta relationen och 

den anhörige hamnar i en viss roll, som innebär att ge omsorg och vård. Denna roll kan 

komma i konflikt med viljan att vara självständig. Detta kan i sin tur leda till skuldkänslor hos 

den anhörige, som kan känna det som en moralisk förpliktelse att finnas vid den sjukes sida 

(Johansson, 2007).  

 

Den anhörige finns för den smärtdrabbade näst intill dygnet runt, och tvingas ta ett stort ansvar 

för både den praktiska och psykosociala miljön i hemmet. Känslor av otillräcklighet och oro är 

en del av vardagen, trots detta får den anhörige sällan hjälp och stöd att orka med (Brattberg, 

1995). Anhöriga till personer med långvarig smärta känner ofta skuld och otillräcklighet, 

eftersom de inte själva har smärtor. Detta leder ofta till spänningar, gräl och 

hopplöshetskänslor inom familjen (Hawthorne & Redmond, 1999). 

 

Den anhöriges egna behov och intressen får ofta stå tillbaka, för att all energi läggs på den 

sjuke. Sjukvården måste ta hänsyn till detta fenomen att egna intressen åsidosätts för att hjälpa 

sin maka/make. Det viktigaste sjukvårdspersonalen kan göra är att ta hand om och lindra 

besvären hos den smärtdrabbade. Detta lindrar de anhörigas oro, ängslan och de påfrestningar 

hemsituationen ger. Det måste också läggas stor vikt vid att involvera anhöriga i de 

smärtbehandlingsprogram som finns. Detta för att de skall få tillräcklig och sanningsenlig 

information om den smärtdrabbades tillstånd, hur prognosen ser ut och olika 

behandlingsmöjligheter (Haugsgjerd, Jensen, & Karlsson, 2006). 
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För anhöriga som lever tillsammans med någon som är sjuk, har relationens styrka stor 

betydelse. Hur det känslomässiga förhållandet mellan den sjuke och den anhörige varit 

tidigare, påverkar i stor utsträckning nuet. I svåra situationer kan därför minnen från livet före 

sjukdomen vara ett stöd och en inspiration för den anhörige. Minnena kan hjälpa den anhörige 

att komma ihåg hur relationen mellan makarna såg ut innan smärtan drabbade familjen. Detta 

kan hjälpa den anhörige att se på framtiden med hopp istället för förtvivlan. Detta har stor 

inverkan på den anhöriges upplevelse av sin situation (Jeppsson Grassman, 2003). 

 

Den som är långvarigt sjuk har ofta ingen möjlighet att på egen hand upprätthålla ett socialt 

nätverk. Här spelar både orkeslöshet och avsaknad av vilja in. För den nära anhörige minskar 

därigenom också möjligheten till umgänge med släkt och vänner. Anledningen till isoleringen 

kan bero på lojalitet till den som är sjuk. Ett engagemang utanför hemmet kan leda till 

skuldkänslor och oro för att svika den som är sjuk. Även den anhöriges stora ansvar i 

hushållet, kan leda till en orkeslöshet som går ut över det sociala umgänget. Allt detta skapar 

en bundenhet till hemmet och till den sjuke, som i många fall blir till en ond cirkel. Behovet av 

stöd och hjälp är för den anhörige ofta mycket stort, och ett starkt socialt nätverk är i denna 

situation nödvändigt. För många anhöriga som upplever en bundenhet till det egna hemmet, är 

kontakten med grannar en betydande faktor. Eftersom grannarna finns geografiskt nära 

hemmet, blir de ofta ett viktigt stöd i vardagen (Jeppsson Grassman, 2003). Trots den psykiska 

stressen upplever många anhöriga det som positivt att kunna hjälpa sin maka/make vid 

sjukdom. Många gånger kan relationen bli starkare och fördjupas av den omsorgen 

(Johansson, 2007). 

 

Coping 

Coping är ett begrepp som beskriver en persons förmåga att bemästra problem. Resonemanget 

bygger på att alla människor har en slags kunskap om hur problem och utmaningar ska 

hanteras, som fungerar mer eller mindre bra. Denna kunskap utvecklas allt eftersom personen 

genomgår olika problem i livet. Den kan även beskrivas som en människas erfarenhet. 

Upplevelsen av att ha en nära anhörig som blir sjuk, är något som de flesta människor inte 

varit med om tidigare i sitt liv. Problem som uppstår i samband med detta kan därför upplevas 

som mycket svåra att hantera. För anhöriga kan det då vara positivt att få hjälp av någon 

utomstående att utveckla sin kunskap och förmåga till coping. Dessa tekniker bygger till stor 

del på kognitiv beteendeterapi, och kan bearbetas antingen enskilt eller i grupp (Johansson, 

2007). 

 

Definition upplevelse 

Varje människa är unik och har livserfarenheter som är helt individuella. Malmström, Györki 

& Sjögren, (2002) definierar upplevelse som en känslomässig uppfattning och värdering som 

direkt berör en person (a.a.). I hälso- och sjukvården är känslan av att vara omhändertagen och 

att få sina grundläggande behov tillgodosedda av stor betydelse. Denna upplevelse medför en 

känsla av trygghet (Carlsson & Dahlberg, 2002). 
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Definition smärta 

Smärta är alltid ett negativt tillstånd som innefattar många känslor. Det kan dels vara av fysisk 

karaktär som förknippas med vävnadsskada eller sjukdom, den kan även upplevas emotionellt, 

då som smärtsamma upplevelser/ förluster (Hawthorne & Redmond, 1999). 

 

IASP (International Association for the Study of Pain) definierar smärta som: ”smärta är en 

obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i 

frånvaro av vävnadsskada.”  (Brattberg, 1995, s.18-19) 

Detta innebär att även psykologiska och sociala faktorer spelar in vid ett smärttillstånd 

(Hawthorne & Redmond, 1999). 

 

Andra begrepp kring smärta är smärttröskel och smärttolerans. Smärttröskeln är den högsta 

nivå som är uthärdlig för personen i fråga och smärttolerans är den nivå där sinnesintrycket 

övergår i smärta. Smärttröskel och smärttolerans påverkas starkt av omständigheterna runt 

individen och individens personlighet. Andra faktorer som inverkar på individens upplevelser 

och tolerans av smärta är: meningen med smärtan, emotionellt status och individens kontroll 

över smärtsituationen. I vissa fall kan smärtan ha ett syfte, till exempel vid en förlossning och 

behöver då inte upplevas lika negativ som vid långvarig smärta (Hawthorne & Redmond, 

1999). 

 

Smärtans uttryckssätt 

Smärta kan vara en orsak till att den drabbade har sämre aptit och lider av sömnrubbningar. 

Om dessa fenomen kvarstår under en tid leder det till kraftlöshet. Den drabbade ger en sämre 

respons på den smärtbehandling som ges och läkningsprocessen förlängs. Smärta som inte går 

över, trots att den primära orsaken till smärtan behandlats kan upplevas särskilt nedbrytande 

för den drabbade. Alla typer av smärta minskar aktiviteten i det dagliga livet, vilket medför att 

livskvaliteten hos den smärtdrabbade sänks (Hawthorne & Redmond, 1999). 

 

Ibland har personer svårt att uttrycka sin smärtupplevelse i ord, vilket kan bero på språkliga 

handikapp eller att det helt enkelt är svårt att beskriva upplevelser i ord (Berg, 2002). De 

beteendemässiga uttrycken för smärta kan förutom verbala uttryck vara: ljud, kroppsrörelser 

och ansiktsuttryck. Dock är det inte alltid som smärtans intensitet kan uttryckas, eller att 

omgivningen kan se ”smärtan i ansiktet” hos den drabbade. Det viktigaste sättet att visa smärta 

är att uttrycka verbalt att det gör ont. Personer som har nedsatt kognitiva funktioner eller 

personer som talar ett annat språk får förmedla smärtan på andra sätt än att uttrycka det i ord. 

Några icke verbala ljud för smärta kan vara: gråt, skrik eller kvidande. Det finns 

kroppsrörelser som ger uttryck för smärta eller för att kunna kontrollera smärtan. Vissa 

rörelser används för att minska smärtans intensitet eller för att förhindra att smärtan skall 

återkomma. Dessa kroppsrörelser kan vara en haltande gång eller att ett tryck läggs över det 

smärtande området. Ansiktsuttryck används i västvärlden av både barn och vuxna för att 

beskriva smärta. Detta kan visa sig som: sammanbitna tänder, slutna ögon eller en rynkad 

panna. Den anhörige som lever med en person med långvarig smärta lär sig tolka dessa olika 

uttryck för smärta. Detta hjälper den anhörige att förstå den smärtdrabbade i vardagen, om 

icke verbal kommunikation används för att förmedla känslor (Hawthorne & Redmond, 1999). 
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Långvarig smärta 

Långvarig smärta är: ”en företeelse speciellt för människan. Andra i omgivningen kan sörja 

för de livsnödvändiga behoven, när hon inte själv kan göra det”. (Berg, 2002, s.55) 

Smärta är en sinnesupplevelse som alla människor har erfarenheter av. Oftast är smärtan 

tillfällig och försvinner, men den kan även övergå i långvarig smärta. Med långvarig smärta 

menas ett smärttillstånd som varar mer än tre till sex månader. Smärtan kan uppkomma utan 

att man tidigare har någon känd vävnadsskada eller efter det att vävnadsskadan läkts (Werner 

& Strang, 2005). 

 

Tidigare användes orden ”kronisk smärta”, vilket numera bör undvikas då det kan få patienten 

att tro att smärtan är obotlig. Internationellt används fortfarande termen ”chronic pain”. När 

smärta som inte avtar övergår till att bli långvarig, ändras smärtupplevelsen för den drabbade. 

Den nya upplevelsen påverkar individen psykosocialt. Smärtans lidande dominerar, 

smärtbeteendet ökar och andra symtom som depression, ångest och inaktivitet tar kontroll över 

tillvaron (Werner & Strang, 2005). 

 

För personer som har långvarig smärta är det av stor vikt att få en diagnos ställd. 

Konsekvensen kan annars bli att den drabbade oroar sig för att orsaken till smärtan beror på en 

svår oupptäckt sjukdom. Diagnosen ger en förklaring till smärtan, vilket är betydelsefullt ur 

många aspekter. Först och främst förbättras den smärtdrabbades självbild, av att det finns en 

verklig orsak till smärtan. Även känslan av att bli trodd av sin omgivning är viktig, något som 

underlättas av att få en diagnos ställd. För många som lever med långvarig smärta leder 

upplevelsen av att uppfattas som överdrivet ”gnällig” till mycket lidande. Smärtan syns inte 

utanpå och kan därför göra att den drabbade upplever att den inte tas på allvar av 

omgivningen. En diagnos gör det lättare för den drabbade att både acceptera sig själv och tas 

på allvar av anhöriga (Werner & Strang, 2005). 

 

För personer som lider av långvarig smärta, kan smärtupplevelsen bli starkare på grund av 

ovissheten om framtiden. Faktorer som påverkar detta är: känslomässiga upplevelser, 

upplevelsen av att ha kontroll, religiösa övertygelser och kön. Känslan av att ha kontroll kan 

beskrivas som ett sätt att kunna hantera smärtan (Hawthorne & Redmond, 1999). Anhöriga till 

smärtdrabbade personer känner att mycket av fritiden går åt till att sköta om hemmet. Deras 

egna intressen och aktiviteter får läggas åt sidan. Men det är inte bara detta som ändrar 

familjesituationen. Ekonomin påverkas när inkomsterna blir mindre än tidigare. Familjen har 

inte samma ekonomiska möjligheter till aktiviteter och resor som förut (Kemler & Furnée, 

2002). 

 

Smärta och kulturer 

Individer med likartade smärtor upplever ändå smärtan på olika sätt. Orsaken till smärtan 

säger inget om hur starkt individen kommer att uppleva graden av den. Varje individ har olika 

förmåga att tolerera och hantera smärtan. Därför reagerar varje individ olika på den 

smärtbehandling som ges. Individernas uppfostran och den kulturella bakgrunden påverkar 

också uttryckssätten av smärta. I de kulturer där känslouttryck inte offentligt accepteras 

upplevs dessa personer som lugna och självbehärskade, de uttrycker ogärna eller ber om hjälp 

för sina smärtor. I andra kulturer där känslor uttrycks fritt har dessa individer lättare att 

uttrycka sin smärta och behovet av smärtlindring (Hawthorne & Redmond, 1999).  
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Det kan upplevas som ett dilemma att hantera situationer med de människor som har svårt att 

uttrycka sina känslor i ord. Det finns ingen anledning att tro att människor som har ett annat 

språk, eller andra uttryckssätt för att visa sin smärta, inte har samma verklighetsuppfattning 

som andra bara för att de uttrycker sig annorlunda än vad vi är  

vana vid (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Lidande 

Lidande beskrivs ofta som ett mysterium, en gåta. Lidandet är en del av mänskligheten, att 

leva innebär att drabbas av lidande. Lidandet i sig har ingen mening, den är alltigenom ond. 

Men för vissa människor kan lidandet få en innebörd. Lidande är en kamp mellan det onda och 

det goda, mellan att drabbas av lidande eller att känna lust. Allt mänskligt liv innefattar liv och 

död, lidande och lust. Utan detta vore livet tomt. Det är svårt att förhålla sig till lidande. Ena 

stunden ses lidandet som bara något ont, för att i nästa stund försöka hitta en mening till 

lidandet (Eriksson, 2003).  

 

Det finns olika former av lidande, en av dessa uppstår vid sjukdom och ohälsa och kallas för 

sjukdomslidande. Symtomen till sjukdomslidande kan vara smärta och trötthet. All 

smärtbehandling har som mål att minska lidandet. Behandlingen bör leda till färre 

komplikationer och skapa en förutsättning för ökad livskvalitet och ett välbefinnande (Werner 

& Strang, 2005). Detta visar på att det är fullt möjligt att drabbas av lidande men samtidigt 

känna välbefinnande. Ett exempel på detta kan vara vid långvarig smärta, då lidandet kan vara 

väldigt påtagligt. Välbefinnande kan infinna sig vid skratt åt något roligt i en komisk film, 

eller vid ett besök av vänner som förgyller tillvaron (Dahlberg et al. 2003). Enligt WHO 

[World Health Organisation] kan upplevelsen av att ha hälsa och välbefinnande infinna sig, 

trots sjukdom (WHO, 2006). 

 

Livsvärld 

”Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för 

given. Livsvärlden är således något mer och annat än summan av fysisk fakta”. (Bengtsson, 

1998, s.18)  

 

Det är genom livsvärlden som människor upplever känslor, arbetar, leker, tycker och tänker. I 

livsvärlden söks innehållet och meningen med livet (Dahlberg et al. 2003). Bengtsson (1998) 

förklarar vidare att livsvärlden är den värld som människor lever genom sina erfarenheter och 

handlingar. 

 

I ett livsvärldsperspektiv ligger fokus på människans upplevelser och erfarenheter. Detta 

innebär att ta del av patienters, men även till den anhöriges, perspektiv vid en smärta eller 

sjukdom. Människans vardag och den levda verkligheten beskrivs, där samspelet och 

relationen mellan människan och världen är det centrala.  Fokus ligger alltså inte endast till 

människan, eller endast till omvärlden, utan detta sker i ett samspel med varandra (Dahlberg et 

al. 2003). 

 

Livsvärlden kan problematiseras, det vill säga att de medicinska kunskaperna ses utifrån ett 

större perspektiv. Orsaken till sjukdom och ohälsa sätts i relation och i perspektiv hur det 

påverkar den enskilda patienten och dennes anhöriga i vardagen. I ett vårdvetenskapligt 
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sammanhang innebär det att patienten och den anhörige öppet kan berätta och dela med sig av 

sina upplevelser. Denna kommunikation är viktig i alla vårdsammanhang för att öka 

förståelsen för de drabbade. Detta vårdteoretiska tänkande, som fokuserar på människors 

livsvärld kommer oundvikligt att beröra det lidande och välbefinnande, som förekommer 

naturligt i alla människors liv (Dahlberg et al. 2003). 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa upplevelsen den nära anhörigas har, som lever tillsammans 

med personer som har långvarig smärta.  

 

METOD 

Som metod valdes en kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ litteraturstudie ger en bakgrund 

till den nuvarande kunskapen som finns inom ett område. Det ger även möjlighet att 

ifrågasätta denna kunskap ( Polit, Beck & Hungler, 2001). Det yttersta målet i en kvalitativ 

studie är att ge en ökad förståelse i ett ämne. Med denna utgångspunkt kan läsaren ta del av 

och öka sin förståelse för de erfarenheter, behov, förväntningar och upplevelser som 

presenteras i kvalitativa studier (Friberg, 2006).  

För att få fram denna kvalitativa litteraturstudie har vetenskapligt granskade artiklar studerats 

och sammanställts. En översikt av artiklarna visas i bilaga 1. Den kvalitativa utgångspunkten 

belystes enligt Friberg (2006) som ett fenomen som kunde undersökas och öka förståelsen för 

den enskildes upplevelser. 

 

I början av analysen upptäcks att två av de valda artiklarna inte fokuserar direkt till syftet. 

Dessa artiklar exkluderas och ytterligare en artikelsökning påbörjas. För att hitta nya artiklar 

som passar in i syftet görs en manuell sökning. Detta görs genom att läsa igenom de redan 

utvalda artiklarnas referenser. På detta sätt hittas två nya artiklar, vars titlar verkar stämma 

överrens med syftet. Dessa nya artiklar kan letas fram i databaserna ELIN och PubMed. Detta 

gör att urvalet av artiklarna tar längre tid än beräknat och det upplevs svårt att hitta tillräckligt 

många artiklar till studien.  

 

Datainsamling 

Artikelsökningen började med att lämpliga sökord söktes. 

Karolinska Institutets bibliotek erbjuder en översättningsfunktion av svenska ämnesord till 

engelska, så kallade MeSH-termer [Medical Subject Headings] (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006). De MeSH-termer som söktes, och som användes var: spouses, family, 

chronic, pain, back pain och low back pain. Dessa MeSH-termer användes när artiklar söktes i 

databaserna CINAHL, Medline,  PubMed och ELIN. För att begränsa sökningen 

kombinerades de olika MeSH-termerna genom Boolesk sökning. Willman, et al. (2006) 

menade att de flesta databaser kunde läsa och förstå de Booleska termerna. Denna 

kombination som sökningen resulterade i, avgränsar och ringar in det relevanta resultatet i 

artikeln. De vanligaste och mest använda Booleska termerna  är OR, AND, NOT . 

Forsberg & Wengström (2003) förklarade olika databasers innehåll. Databasen CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) innehöll granskade vetenskapliga 

artiklar, och var specialiserad på omvårdnad. Medline och PubMed var breda databaser som 

innehöll vetenskapliga granskade artiklar inom områdena som handlade om medicin, 
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omvårdnad och odontologi (a.a). ELIN [Electronic Library Information Navigator] är en 

referensdatabas som innehåller tidskriftsartiklar, rapporter eller hela böcker i fulltext 

(Pettersson, 2005). 

 

Urval 

Inklusionskriterierna har varit att artiklarna ska vara kvalitativa, skrivna på engelska och att de 

skulle vara publicerade från 1997 och framåt. Exklusionskriterier var att inte använda oss av 

artiklar som fokuserade på medicinsk forskning samt publicerade artiklar som var äldre än tio 

år. Kvantitativa artiklar exkluderades också. 

 

Efter den Booleska sökningen blev resultatet av sökningen mer hanterbart. Relevanta artiklar 

sorterades ut efter titel och därefter lästes abstraktet för att se om artikelns innehåll stämde 

överens med vårt syfte. CINHAL var den databas där fem artiklar hittades och granskades. I 

ELIN hittades en artikel som analyserades. Inga artiklar hittades i Medline och PubMed som 

passade syftet. Två artiklar kunde under analysens gång exkluderas eftersom de inte passade 

syftet. En manuell sökning gjordes och det resulterade i två nya artiklar. För att ge ett exempel 

på hur vi har gått tillväga med artikelsökningen visas nedan en tabell hur de olika MeSH-

termerna kombinerats. 

Tabell 1 - Artikelsökning 

 

Databas: CINAHL Sökord 

Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

  Spouses 1480 0 

  Pain 8826 0 

  Chronic pain 2865 0 

  Low back pain 3147 0 

  Family 6526 0 

 

Chronic pain 

AND Spouses 7 1 

 

Spouses AND 

Back pain 2 1 

  

Low back pain 

AND Spouses 3 1 

  Family AND Pain 55 0 

  

Family AND 

Chronic pain 14 0 

  

Pain AND Family 

attitudes 16 0 

 

Chronic pain 

AND Family 

attitudes 3 1 

  Fibromyalgia 861 0 
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Spouses AND 

Fibromyalgia 8 1 

ELIN Sökord 

Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

  

Close relatives 

AND Chronic 

illness 3 1 

Manuell sökning     2 

 

Analysmetod 

Den kvalitativa forskningen tolkade och skapade en bild av människans uppfattning av 

omvärlden. Fenomenet som studerades kunde inte enbart förstås av de enskilda delarna utan 

måste läsas utifrån sitt sammanhang. Den kvalitativa forskningen fokuserade på tolkningar och 

meningar för att få en förståelse i människors upplevelser av omvärlden (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

 

De åtta valda artiklarna (se bilaga 1) analyserades med inspiration av Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalysmodell. Artiklarna lästes igenom på var sitt håll ett flertal 

gånger för att skapa en helhetsbild av artiklarna. De meningar som berörde vårt syfte 

markerades med en märkpenna. Dessa meningar kallades för meningsbärande enheter. Efter 

den enskilda genomläsningen jämfördes de understrukna markerade meningarna tillsammans. 

Oftast var samma innehåll markerat och framtaget. Vid oenighet diskuterades det fram en 

lösning för vilka meningar som skulle användas. Därefter översattes de meningsbärande 

enheterna till svenska. De märkta, utvalda meningsbärande enheterna kortades ned så pass 

mycket att kärnan i texten fortfarande kvarstod. Detta blev de kondenserade meningsbärande 

enheterna. De kondenserade meningsbärande enheterna sorterades i högar utefter innehållet. 

Varje hög lästes igenom för att finna den röda tråden i texten. Den gemensamma nämnaren 

ifrån högen utgjorde en kategori. Det var dessa kategorier som slutligen blev de rubriker som 

användes till resultatet. Nedan visas hur analysförfarandet gått till. 
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Innehållsanalys 

 

Meningsbärande 

enheter 

Översättning Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Kategorier 

”…because in principle  

I had done nothing 

before, 

perhaps shaking the 

carpets,  

but nothing more. Now I 

take care of everything.” 

”I princip gjorde 

jag 

ingenting förut, 

som högst 

skakade 

jag mattorna, men 

inget annat. Nu 

tar 

jag hand om allt.” 

Obalans i 

ansvars-

fördelningen av 

hemmets sysslor 

Anhörigas 

upplevelser 

av större 

ansvar i 

hemmet 

"trying always to be 

so thoughtful"  

-which led to a strained 

relationship between 

the spouses. 

"försöker alltid att 

vara så 

omtänksam som 

möjligt." - vilket 

ledde till ett 

ansträngt 

förhållande 

mellan makarna. 

Försöker vara 

den 

smärtdrabbade 

till lags. 

Anhörigas 

upplevelser 

av en 

förändrad 

relation. 

”There were also big 

economical changes, 

because she worked full-

time, and sick benefit or 

 disablement pension 

 is not as high as her 

 salary…yes, we have 

 lost half a salary.” 

”Det var också 

stora 

ekonomiska 

förändringar, 

eftersom hon 

arbetade 

heltid och 

sjukbidraget 

eller 

förtidspensionen 

är inte lika hög 

som  

hennes lön…Ja vi 

har förlorat en 

halv lön.” 

Förlorad inkomst 

ger ekonomiska 

förändringar. 

Anhörigas 

upplevelser 

av 

förändrad 

ekonomi. 
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Meningsbärande 

enheter 

Översättning Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Kategorier 

“You lost a lot of 

friends, 

social friends, when she 

got ill…We were at the 

age when you often go to 

parties, but she didn't 

have 

the strength. So you lost 

your social network.” 

“Man förlorar 

många 

vänner, sociala 

vänner, när hon 

blev sjuk… Vi var 

den åldern då man 

ofta går på fester 

men hon orkade 

inte det. Så man 

förlorade sitt 

sociala nätverk.” 

Hennes sjukdom 

medförde  

förlust av socialt 

närverk. 

Anhörigas 

upplevelser 

av 

förluster i 

det sociala 

nätverket. 

 

De kategorier som framtogs var: anhörigas upplevelser av större ansvar i hemmet, anhörigas 

upplevelser av en förändrad relation, anhörigas upplevelser av förändrad ekonomi, anhörigas 

upplevelser av förluster i det sociala nätverket. Dessa grupper utgjorde resultatets rubriker. 

 

RESULTAT 

Anhörigas upplevelse av större ansvar i hemmet 

Strunin & Bodens (2004) studie belyste att anhöriga visade stöd och förståelse till den 

smärtdrabbade.  Smärtan hindrade deltagandet av de vardagliga sysslorna som makarna 

tidigare delade ansvaret för. Ansvaret för hushållsarbetet hamnade då på den anhörige, som 

kunde uppleva detta som en stor börda. De ökade ansvaret i hemmet påverkade de anhöriga 

både fysiskt och psykiskt. De upplevde en större trötthet och en inre stress av att hinna med 

alla sysslor. En del anhöriga blev deprimerade och kände sig kontrollerade på grund av att de 

inte fick någon hjälp av den smärtdrabbade i hemmet. Detta i sin tur medförde irritationer i 

makarnas relation. Miller & Timson (2004) ansåg att det ökade ansvaret i hemmet påverkade 

den anhörige negativt, i form av fysisk och psykisk stress.  

” That´s generally how I feel, my life is controlled with the pain that she gets.”  ( s.39) 

 

Söderberg, Strand, Haapala & Lundmans (2003) beskrev hur anhöriga till kvinnor med 

fibromyalgi upplevde situationen i hemmet. De anhöriga upplevde en tyngre arbetsbörda i 

hemmet och en förändrad fördelning av sysslorna. Tidigare hade det varit kvinnan som skött 

om hemmet, men nu fick mannen ta huvudansvaret i hushållet. ” Because I stated that I was 

spoiled, but after this [FM] I had to take over all chores at home, such as cleaning and 

cooking and all those things...” (s.145) 

 

Söderberg et al. (2003) visade också att mannens ökade ansvar i hemmet ledde till ett ökat 

engagemang för den övriga familjen. Männen deltog i större utsträckning och tog ökat ansvar 

för uppfostrandet av barnen än vad de tidigare hade gjort. 
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Den anhörige kände stor tillfredställelse av att vara behövd. Denna känsla höll i sig så länge 

som den anhörige kände att den kunde hantera ansvaret i hemmet. Det upplevdes inte som en 

börda eller uppoffring att behöva ta hand om sin maka/make. Många såg äktenskapet som 

något som delas i nöd och lust. Även om en del sysslor krävde mycket energi, kunde de 

anhöriga känna glädje och tacksamhet över att kunna göra dessa sysslor (Öhman & Söderberg, 

2004). 

 

Den anhöriges möjligheter till egna intressen beskrevs som få, eftersom livet kretsade kring 

kvinnans sjukdom. All den lediga tiden gick åt till att sköta hemmet eller deltagandet av den 

övriga familjens aktiviteter. Den anhöriges egna intressen prioriterades bort (Söderberg et al. 

2003). ”Very often you wanted to be free, well, sometimes, I could go fishing and such things, 

but now I have to think about the other duties. I was more active earlier.” (s.145) 

 

Richardson, Nio Ong & Sim (2007) beskrev hur hushållsansvaret fördelades, då makan 

drabbades av långvarig smärta. Ett fåtal män tog över hela ansvaret för hushållssysslorna, 

vilket ledde till en förändring i de traditionella rollerna i hushållet. Men för de flesta männen 

som deltog i studien innebar makans insjuknande ingen större ansvarstyngd. Deras upplevelse 

av situationen var att de hjälpte till hemma, men att kvinnan fortfarande hade huvudansvaret 

för hur hushållet skulle skötas. 

 

Anhörigas upplevelser av en förändrad relation 

De förändrade rollerna i hemmet och ett minskat deltagande i familjens aktiviteter, förändrade 

den smärtdrabbades humör och temperament. Detta orsakade en spänd och ansträngd 

äktenskaplig relation, som ledde till många konflikter och försämrad kommunikation mellan 

makarna (Strunin & Boden, 2004). Söderberg et al. (2003) fann att den anhörige upplevde en 

svår balansgång att upprätthålla en mental och psykisk balans hos den smärtdrabbade kvinnan. 

Med åren lärde sig den anhörige att se och avläsa kvinnans kroppsspråk. På detta sätt kunde de 

se vad hon behövde. Denna situation var påfrestande och tålamodsprövande för den anhörige. 

 

The balance is so fine between feeling well and in good temper and feeling bad 

and being in a bad temper...it´s easy to tip the wrong way, almost independent 

of what it is. It´s enough for you to express yourself in a clumsy way, for her to 

get aggresive...it has to do with her pain and feeling ill. (s.146) 

 

Makarna kände varandra väl och visste vilka intressen och vilka givna roller som fanns i 

hemmet. När en av makarna drabbades av smärta kunde det leda till oförmåga att utföra 

intressen och hushållsarbete. Den smärtdrabbade kände stor frustration över att inte klara av 

något på egen hand. Den anhöriga upplevde då stor hjälplöshet och en frustration över denna 

situation. Känslan av att tidigare ha levt tillsammans med en stark och frisk man, som på 

grund av sjukdom inte kunde klara av något på egen hand, ledde till stor frustration hos den 

anhöriga (Miller & Timson, 2004).  

 

Kvinnliga anhöriga till män med fibromyalgi, upplevde sig tvingade att ständigt visa hänsyn 

till männens långvariga smärta. Detta medförde att livet inte längre kunde levas lika impulsivt 

som innan sjukdomen bröt ut. De anhöriga anpassade sig hela tiden till vilka aktiviteter som 

männen klarade av (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003).  
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”One must adapt to the person who has problems – so I believe that one should put oneself in 

second place.”  (s.238) 

 

Den anhörige visade stor hänsyn till den drabbade, de egna behoven sattes åt sidan. Det 

centrala i hemmet var den drabbades behov, allt kretsade kring att den drabbade skulle må bra 

(Öhman & Söderberg, 2004). ”And really, so one must douse all the egos one can possibly 

have…She came first in everything. Then if there is space for you, you can…but you can´t 

begin to state your own desires first…Yes, that´s just how it is.” (s.401) 

 

Richardson et al. (2007) beskrev den anhöriga kvinnans upplevelse av vardagen tillsammans 

med en man, som hade långvarig smärta. Den anhöriga visste vilka begränsningar smärtan gav 

den smärtdrabbade. Hon kände sig dock tvungen att avstå från att hjälpa till med de sysslor 

den smärtdrabbade hade ansvar för. Det emotionella stödet bestod i att inte ge praktiskt stöd, 

då detta minskade den smärtdrabbades självkänsla. Den anhöriga upplevde stor press, då hon i 

sin vardag kände sig tvingad att ständigt visa hänsyn och vara lyhörd för den smärtdrabbades 

behov. Den anhörige kände sig ofta frustrerad över den smärtdrabbades vardag. Den anhörige 

ville till varje pris behålla sin fysiska och emotionella styrka inför sin partner, eftersom detta 

gjorde att känslan av frustration minskade. 

 

Vidare beskrev Söderberg et al. (2003) anhörigas upplevelser av den förändrade intima 

relationen. Den smärtdrabbades smärta och trötthet begränsade möjligheten till fysisk kontakt 

mellan makarna.  

 

Den minskade sexuella närheten påverkade makarnas självkänsla. Även om makarna kunde 

känna en närhet till varandra, var den intima relationen borta. Den anhörige vågade aldrig 

klaga, utan försökte istället förstå den smärtdrabbades situation. Trots detta upplevde den 

anhörige frustration och uppgivenhet över den förlorade sexuella närheten (Smith, 2003). ”We 

don´t have a sex life…And I think sometimes that gets a little bit frustrating. But you know, 

what´s to be is to be.” (s.141) 

 

Anhörigas upplevelse av förändrad ekonomi 

Söderberg et al. (2003) visade att familjens inkomst reducerades när den smärtdrabbade var 

oförmögen att arbeta. Detta ledde till stora förändringar i familjens vardagsliv. Den anhörige 

kände stort ansvar för familjens försörjning. Den minskade inkomsten ledde till uppoffringar 

av aktiviteter som inte längre var möjliga på grund av den ekonomiska begränsningen. Om 

den smärtdrabbade inte var kapabel till arbete, fanns det statliga myndigheter som kunde 

utbetala viss ersättning för förlorad inkomst. Det var inte alltid som dessa myndigheter hade 

rätt kunskap om den smärtdrabbades tillstånd. Därmed hade de inte förståelse för att den 

smärtdrabbade inte kunde arbeta, vilket ledde till utebliven ersättning. Den anhörige fick då 

agera advokat för den smärtdrabbade. Han försökte förklara den ohållbara ekonomiska 

situationen och därmed övertyga myndigheterna att utbetala ersättning. 

 

I Smith & Friedemanns (1999) studie kände de anhöriga en upprördhet mot andra medborgare. 

Det fanns andra familjer som hade ekonomiska möjligheter, men som enligt de anhöriga inte 

gav till välgörenhet. De smärtdrabbade familjernas inkomster var mindre och mer ansträngd 

än tidigare. Detta gjorde att de inte hade några möjligheter att avsätta pengar till välgörenhet, 

vilket de anhöriga annars såg som en självklarhet. Smith (2003) önskade att alla anhöriga till 
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smärtdrabbade personer skulle erbjudas psykologisk hjälp. Hon ansåg att den anhörige har 

behov av att ventilera och diskutera de ekonomiska förändringar som smärtan orsakat dem. 

Detta grundar hon sig på utefter vad hon fann i sin studie, att minskad inkomst leder till en 

rädsla och ilska bland de anhöriga. 

 

Anhörigas upplevelser av förluster i det sociala nätverket 

Resultatet av Miller & Timsons (2004) studie visade på de negativa sociala effekterna som den 

långvariga smärtan gav. De fann att den minskade sociala kontakten påverkade även den 

anhörige, som också kände sig isolerad från omgivningen. Den anhörige upplevde att vänner 

och bekanta endast var intresserade av den smärtdrabbades tillstånd. Detta ledde till 

frustration. ”…it´s kind of like selfimposed isolation, ´cause I know that people only ask me 

about S all the time because, it´s been the focus of his life for 18 years.”  (s.40) 

 

Öhman & Söderberg (2004) fann att kontakten med släktingar, vänner och andra 

familjemedlemmar blev reducerad, eftersom makarna för det mesta höll sig inomhus. Den 

anhörige kände stor förlust av att inte träffa sina vänner som tidigare. Trots att den 

smärtdrabbade fanns hemma, upplevde den anhörige sig ensam. ”We could´t do things 

together. Before, we often went out in the woods and fields and places like that. We lived an 

active life, but time went by, it become impossible. But, then we had to stay at home and live 

the way she was able to live.”  (s.400) 

 

Livet som anhörig till en man med fibromyalgi innebar att leva ett annorlunda liv jämfört med 

livet innan sjukdomen. Det var omöjligt att leva livet i samma höga tempo som tidigare. Den 

anhöriga försökte uppmuntra till socialt umgänge, trots att det gick åt mycket energi till detta. 

Den anhöriga såg att det var av stor betydelse både för den drabbade och för sig själv. Denna 

energi lades ned för att försöka minska isoleringen i hemmet. Anhöriga upplevde en 

oförståelse från omgivningen, som inte förstod att smärtan kunde orsaka social isolering. De 

närmsta vännerna och grannarna hade större förståelse och erbjöd ofta praktisk hjälp (Paulson 

et al. 2003). 
 

Många anhöriga kände sig isolerade från det övriga samhället. De kände sig mer bekväma då 

de stannade i hemmet och fick vara för sig själva. Denna isolering gjorde att de anhöriga inte 

kunde ha lika stort engagemang i samhället som tidigare (Smith & Freidemann, 1999). Öhman 

& Söderberg (2004) belyste de anhörigas känsla av trötthet för att de förlorade sin egen frihet. 

De upplevde stor bundenhet till hemmet, som ledde till en känsla av att vara fångad i sitt eget 

hem. De lämnade inte den drabbade ensam hemma förutom när de själva åkte till jobbet. 

 

Den smärtdrabbades tillstånd styrde hur den övriga familjen kunde delta i olika sociala 

sammanhang. Den anhörige försökte uppmuntra den smärtdrabbade och arrangerade 

aktiviteter som de kunde utföra tillsammans, för att minska upplevelsen av isolering. Ofta 

arrangerade den anhörige små tillställningar med få vänner, eftersom de visste att den 

smärtdrabbade inte skulle klara av stora folksamlingar. Anhöriga kunde ibland uppleva en 

frustration över den isolerade situationen. De var ofta tvungna att åsidosätta sina egna behov 

framför den smärtdrabbades. Ibland undrade den anhörige om den smärtdrabbade utnyttjade 

sin situation för att slippa socialt umgänge (Paulson et al. 2003). ”When I´m tired and fed up I 

often wonder if he´s just using the situation – or does he have this difficulty all the time – of 

course these thoughts keep popping up.”  (s.238) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Det ursprungliga syftet handlade om långvarig ryggsmärta utifrån ett anhörigperspektiv. Då 

det finns begränsat material till detta snäva område, blir vi tvungna att utvidga syftet till 

långvarig smärta. 

 

Tiden för detta arbete är begränsad och därmed finns det ingen möjlighet att göra en 

intervjustudie. En sådan studie skulle annars kunna ge ny fakta inom detta område, istället för 

att ta del av redan befintligt material. Det finns relativt få artiklar som handlar om anhörigas 

upplevelser. Tyvärr är de flesta artiklarna gjorda med en kvantitativ ansats, vilket gör att dessa 

artiklar exkluderats. Vi vill i denna studie fokusera på den anhöriges beskrivning av sin 

upplevelse. Därför tycker vi att valet av kvalitativa artiklar gör resultatet mer trovärdigt.  

 

Vid en artikelsökning används MeSH-termer. För att få en hanterbar mängd träffar vid 

artikelsökning behövs många MeSH-termer kombineras tillsammans med Boolesksökning. 

Genom att använda andra sökord hade eventuellt fler artiklar kunnat hittas, vilket också hade 

kunnat påverka resultatet. Ett av våra urvalskriterier är att artiklarna inte ska vara publicerade 

före år 1997. Vi vill, så långt det är möjligt, presentera aktuell forskning. Ny forskning 

publiceras hela tiden, därför anser vi att artiklar som är äldre än 10 år är för gamla. Artiklarna 

är skrivna på engelska och vid översättning till svenska kan detta medföra vissa feltolkningar, 

då engelska inte är vårt modersmål. Detta kan i sin tur påverka det slutliga resultatet. För att 

minimera riskerna för feltolkningar läser vi båda igenom artiklarna var för sig och sedan 

tillsammans. Vi har valt att inte översätta citaten som används i resultatet, eftersom det finns 

en risk för att den anhöriges berättelse påverkas vid en översättning.  

 

Vissa av artiklarna används mer än andra i resultatet. Detta kan ha påverkat det framkomna 

resultatet. Vi anser ändå att underlaget för studien är tillräckligt, eftersom flertalet av 

artiklarna tar upp liknande upplevelser hos de anhöriga. Samtliga åtta valda artiklar berör den 

anhöriges upplevelser vid långvarig smärta.  

Analysmetoden inspireras av Graneheim & Lundman (2004). Denna inspirationskälla verkar 

till en början presentera lättförståeliga steg i en analysprocess. Mer arbete än väntat ligger 

bakom att bara tolka och förstå analysmetoden. Framför allt läggs mycket tid på att få fram 

relevanta meningsbärande enheter, det är lätt att hamna på sidospår från syftet.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie ökas vår förståelse för den anhöriges upplevelser vid långvarig smärta. Vi får en 

möjlighet att ta del av de anhörigas upplevelser, erfarenheter och den ändrade livssituationen 

som de får anpassa sig till. Som sjuksköterska anser Dahlberg et al. (2003) att det är viktigt att 

se den anhörige utifrån ett livsvärldsperspektiv, där fokus ligger på människans upplevelser 

och erfarenheter. Utifrån detta perspektiv kan sjuksköterskan ta del av den smärtdrabbades 

men även den anhöriges upplevelser. 

 

Resultatet visar att smärta är något som både den smärtdrabbade och den anhörige påverkas 

av. Denna situation får stora konsekvenser i det vardagliga livet hos den anhörige. Johansson 

(2007) menar att allt mänskligt liv bygger på relationer med andra människor, vi är beroende 
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av varandra. Vid sjukdom och andra lidanden blir detta beroende ännu mera tydligt. Många 

makar ser det som en självklarhet att ställa upp och ta ett större ansvar i hemmet när den andre 

drabbas av sjukdom. 

 

Strunin & Boden (2004) styrker att anhöriga visar stöd och förståelse till den smärtdrabbade. 

Den anhörige får ansvaret för hushållsarbetet, som påverkar den anhörige psykiskt och fysiskt. 

Det ökade ansvaret leder till större trötthet och en inre stress. Några negativa känslor som tas 

upp i Söderbergs et al. (2003) studie är den anhöriges upplevelse av att de egna intressena 

åsidosätts, eftersom all ledig tid går åt till att sköta hemmet. Detta kan i sin tur leda till större 

irritationer mellan makarna. De kvinnliga anhöriga i Richardsons et al. (2007) studie upplever 

en svår press i vardagen av att försöka stärka den smärtdrabbades självkänsla. Den anhörige 

avstår från att överta de sysslor i hemmet som den smärtdrabbade maken fortfarande klarar av. 

På detta sätt kan den smärtdrabbades lidande minska. Enligt Eriksson (2003) innefattar 

lidandet inte bara att uthärda själva smärtan. En dimension av lidandet består även i ångesten 

över förlusten av den kroppsliga förmågan. Söderberg et al. (2003) beskriver detta som att den 

anhörige upplever en svår känslomässig balansgång mellan att hjälpa och att ta ett steg 

tillbaka.  

Öhman & Söderberg (2004) menar att den anhörige tar hänsyn till den smärtdrabbade, vilket 

gör att de egna önskningarna och behoven kommer i andra hand. Trots detta upplever den 

anhörige det ökade ansvaret i hemmet inte enbart som negativt. Hanteringen av ansvaret i 

hemmet ses inte enbart som en uppoffring, utan den anhörige känner en stor tillfredsställelse 

av att vara behövd. Innan sjukdomsdebuten har kvinnorna i Söderberg et al. (2003) studie 

huvudansvaret i hemmet. När kvinnan sedan drabbas av långvarig smärta tvingas mannen ta 

det ansvaret, som leder till ett större engagemang i hemmet. En motsägelse till detta 

presenterar Richardson et al. (2007), där de manliga anhöriga inte tog något större ansvar i 

hemmet, då kvinnan blev sjuk. Männen anser att hemmet är kvinnans huvudansvar, trots den 

långvariga smärtan. Söderberg et al. (2003) visar på att smärtan leder till en förändring av de 

traditionella rollerna i hemmet. Ansvaret för hushållet blir mer jämställt, eftersom kvinnan inte 

längre har möjlighet att ta hela ansvaret längre. De manliga anhöriga i Richardsons et al. 

(2007) studie anser att kvinnan fortfarande har huvudansvaret för hushållet (a.a.). Dessa 

resultat visar på att den anhörige kan ha svårt att hantera att makan blir sjuk, eftersom han 

aldrig tidigare ställts inför denna svåra situation. Mannens förmåga till coping kan behöva 

utvecklas. Möten med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation skulle kunna 

öka den anhöriges copingförmåga. 

 

Vid långvariga smärttillstånd kan hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet vara de mest hotfulla 

känslor som den anhörige känner (Werner & Strang, 2005). Schwartz, Slater, Birchler & 

Atkinsons (1991) studie visar att makar till patienter med långvarig smärta visar symptom på 

depression. Werner & Strang (2005) menar även att depression kan utvecklas när smärtan 

tvingar den anhörige att lämna arbetet, olika uppdrag och andra funktioner i samhället. Detta 

leder i sin tur till en social isolering.  

 

Miller & Timson (2004) beskriver i sin studie hur smärtan påverkar den anhöriges sociala 

situation negativt. De upplever sig isolerade och bundna till det egna hemmet. Behovet av stöd 

och hjälp och ett starkt socialt nätverk är för den anhörige av stor vikt. Grannar och nära 

vänner är av stor betydelse för att minska den anhöriges upplevelse av bundenhet till hemmet. 

Ett rikt socialt liv utanför hemmet kan å andra sidan upplevas som ett svek mot den 

smärtdrabbade, detta kan leda till skuldkänslor (Jeppsson Grassman, 2003). De anhöriga i 
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Paulsons et al (2003) studie försökte på egen hand minska isoleringen till hemmet och 

uppmuntra till socialt umgänge. De upplevde att detta var meningsfullt för den smärtdrabbade 

men också för dem själva. De anhöriga i Öhman & Söderbergs (2004) studie upplever en 

ensamhet, på grund av förlorat socialt nätverk och i relationen med den smärtdrabbade. Trots 

att den smärtdrabbade finns i hemmet upplever den anhörige en brist på kontakt. Dessa 

förändringar förklarar Stunin & Boden (2004) som att förhållandet blir ansträngt och att det 

ger fler konflikter mellan makarna. Smith (2003) och Söderberg et al. (2003) beskriver även 

hur det intima förhållandet förändras mellan makar vid smärta. Den anhörige känner stor 

frustration över den minskade fysiska kontakten, men av hänsyn till den smärtdrabbade påtalas 

inte detta. Geisser et al. (2005) undersökte hur den anhörige upplever sitt äktenskap med en 

person som har långvarig ryggsmärta. Resultatet visar på att den anhörige anpassar sig till de 

begränsningar den smärtdrabbades fysiska och psykosociala tillstånd innebär. Den anhöriges 

egna behov av äktenskaplig tillfredsställelse åsidosätts i många fall, detta leder i sin tur till 

frustration och minskat socialt umgänge för den anhörige. Studien visar även att de negativa 

konsekvenserna upplevs starkare hos de kvinnliga anhöriga jämfört med de manliga. 

 

I Söderberg et al (2003) framkom det att familjens inkomster reducerades vid långvarig 

smärta, vilket ledde till stora omställningar i familjens vardagsliv. Den anhörige upplevde ett 

ökat ansvar för familjens försörjning. Aktiviteter och resor som familjen tidigare gjort 

tillsammans, kunde inte i samma utsträckning utföras på grund av de nuvarande ekonomiska 

begränsningarna. Dessa ekonomiska förändringar styrks även av Kemler & Furnée (2002). 

Smith (2003) anser att anhöriga upplever en rädsla vid minskad inkomst. Hon önskar att 

anhöriga skall få en möjlighet att prata om sina ekonomiska svårigheter med en psykolog.  

 

Jeppsson Grassman (2003) menar att det nuvarande förhållandet mellan makarna påverkas av 

hur förhållandet var mellan dem, innan sjukdomen bröt ut. Anhöriga beskriver i Paulsson et al. 

(2003) studie att de kände stor frustration över att behöva anpassa det vardagliga livet efter 

den smärtdrabbade. De spontana aktiviteter som makarna tidigare gjorde tillsammans var nu 

omöjliga att göra, eller krävde noggrann planering. Den anhörige upplevde att livet 

begränsades och att det inte kunde levas lika impulsivt som tidigare (a.a.). Den anhörige 

upplevde skuldkänslor, eftersom den smärtdrabbade uttryckte sjukdomens orättvisa. Detta 

leder till konflikt och spänningar mellan makarna (Hawthorne & Redmond, 1999). Även 

kommunikationen mellan makarna försämrades, det var inte lika lätt att dela tankar och 

känslor mellan varandra (Strunin & Boden, 2004). Geisser et al. (2005) hävdar att den 

minskade sociala kontakten upplevdes mer negativt hos anhöriga kvinnor än hos män. 

Leonard & Cano (2006) hävdar att endast de anhöriga som själva upplevt och erfarit den 

långvariga smärtan, kan helt förstå de svårigheter och begränsningar, som smärtan innebär för 

den smärtdrabbade makan/maken. 

 

SLUTSATS 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att anhörigas positiva och negativa upplevelser påverkar 

livssituationen på många sätt. Denna litteraturstudie skall bidra till en ökad förståelse för den 

anhöriges upplevelser vid långvarig smärta. Som sjuksköterskor är det viktigt att även 

uppmärksamma den anhöriges upplevelser i omvårdnaden. Vid behandling av sjukdom och 

ohälsa behövs de medicinska kunskaperna ses utifrån ett livsvärldsperspektiv. Detta behöver 

sättas i relation till hur smärtan påverkar patienten och den anhörige i vardagen. En del 

manliga anhöriga i de studier vi tagit del av, vill inte ändra rollfördelningen i hemmet trots 
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kvinnans sjukdom. Detta tror vi kan bero på en rädsla för att bryta de oskrivna traditionella 

kvinnliga/manliga rollerna i hemmet. Denna rädsla kanske bottnar i att den anhörige inte 

riktigt accepterar att sjukdomen förändrar vardagen och ger konsekvenser av en förändrad 

rollfördelning. Den anhörige som själv har upplevt och erfarit långvarig smärta, kan ha lättare 

att förstå och kan ha en större insikt i den smärtdrabbades livsvärld. Det lidande som smärtan 

oundvikligt åstadkommer, kan denne anhörige hjälpa sin maka/make att förhålla sig till och 

hitta en mening med smärtan. Genom vårt resultat vill vi skapa en förståelse och kunnighet för 

att på bästa sätt bemöta och hjälpa den anhörige i den svåra situationen som smärtan orsakat. 

 

I resultatet framkom att det fanns skillnader i rollfördelningen i hemmet, sett utifrån ett 

genusperspektiv. Detta var ett resultat som vi inte väntat oss, därför vore det intressant att ta 

del av forskning som belyser långvarig smärta utifrån ett genusperspektiv.  
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BILAGA 1. 

Artikelöversikt 

 

Författare Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Paulson, M., 

Norberg, A. & 

Söderberg, S. 

(2003). 

Living in the 

shadow of 

fibromyalgic 

pain: the meaning 

of female 

partners` 

experiences.  

Journal of 

Clinical Nursing 

Att belysa 

betydelsen av att 

vara en kvinnlig 

partner som 

lever med en 

man som har 

fibromyalgisk 

smärta.  

14 gifta 

kvinnor 

intervjuades 

angående deras 

upplevelse 

kring mannens 

fibromyalgi. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Tre teman 

identifierades. 

Dessa var 1) att 

kämpa för att ge 

stöd och tröst, 2) 

att kämpa för att 

fortsätta, 3) att 

uppleva brist på 

förståelse och stöd. 

Strunin, L. & 

Boden, L. I. 

(2004). 

Family 

consequenses of 

chronic back 

pain. Social 

Science & 

Medicine 

Att undersöka 

hur arbetsskador 

på ryggen 

påverkar 

personers 

förmåga att 

fungera 

individuellt, 

socialt och i 

familjen. 

Ryggskadade 

arbetare från 

två olika 

områden 

telefon-

intervjuades. 

198 från 

Wisconsin och 

216 från 

Florida. 

  

Kvalitativ 

studie. 

Personernas svar 

delades in i tre 

teman: 1) förlust av 

sociala roller, 2) 

påverkan på 

förhållandet till 

maka/make, 3) 

påverkan på 

relationen till 

barnen. 

Richardson, 

J.C., Nio Ong, 

B. & Sim, J. 

(2007). 

Experiencing 

chronic 

widespread pain 

in a family 

context: giving 

and reseiving 

practical and 

emotional 

support. 

Sociology of 

Health & Illness  

Att undersöka 

upplevelser och 

betydelsen av 

stöd för 

smärtdrabbade 

personer utifrån 

den anhöriges 

perspektiv. 

En kvalitativ 

intervjustudie 

med 8 

anhöriga. 

Resultatet 

presentenrerade 

anhörigas 

emotionella stöd 

till den drabbade, 

och ändrade 

ansvarsfördelingar 

i hemmet. 
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Miller, J. & 

Timson, D. 

(2003). 

Exploring the 

experiences of 

partners who live 

with a chronic 

low back pain 

sufferer. Health 

and Social care 

in the Community 

Att undersöka 

upplevelserna 

hos individer 

som lever med 

personer som 

lider av kronisk 

ländryggssmärta, 

samt deras roll 

som vårdare åt 

sin partner. 

Deltagarna i 

studien skrev 

dagbok, som 

sedan 

analyserades. 

För att 

undersöka de 

teman som 

framkommit i 

analysen, 

bildades två 

diskussions-

grupper av en 

ny omgång 

deltagare. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Tre teman 

framkom: 1) att 

hantera smärtan, 2) 

upplevelsen av 

vården, 3) 

sjukdomen 

dominerar det 

sociala livet. 

Smith, A.A. & 

Freiedemann, 

M-L. (1998). 

Perceived family 

dynamics of 

persons with 

chronic pain. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att få en bättre 

förståelse av de 

erfarenheter 

personer med 

kronisk smärta 

upplever, och 

deras relationer 

med den övriga 

familjen. 

30 personer 

med kronisk 

smärta 

intervjuades.  

 

Studien 

utfördes 

kvalitativt. 

Sex teman 

framträdde ur 

intervjuerna.1) 

känslomässig 

smärta, 2) uppleva 

distans till 

familjen, 3) 

oförmåga att dela 

svåra känslor, 4) 

gemensamt 

engagemang i 

familjen och 

identifikation med 

deras problem, 5) 

familjen isolerades 

från samhället, 6) 

att sträva efter 

tillfrisknande. 
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Smith, 

A.A.(2003). 

Intimacy and 

family 

relationship of 

women with 

chronic pain. 

Pain 

Management 

Nursing 

Att utifrån 

familje-

medlemmarnas 

och den smärt-

drabbade 

kvinnans 

perspektiv 

undersöka 

upplevelsen av 

familjens 

relationer, och 

intimitet. 

Kvalitativ 

intervju av 25 

kvinnor och 13 

familje-

medlemmar. 

Familjernas 

relation och 

intimitet delades in 

i tre teman, 1) 

perioder av aktivt 

familjeengagemang 

/ isolering, 2) sättta 

andra före sig själv, 

3) förlust av fysisk 

sexuell intimitet. 

Söderberg, S., 

Strand, M., 

Haapala, M. & 

Lundman, B. 

(2003). 

Living with a 

woman with 

fibromyalgia 

from the 

perspective of the 

husband. Journal 

of Advanced 

Nursing 

Att utifrån 

makens 

perspektiv 

beskriva hur det 

är att leva 

tillsammans med 

en kvinna med 

fibromyalgi. 

5 gifta män till 

kvinnor med 

fibromyalgi 

intervjuades. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Resultatet kunde 

delas in i sju 

teman, 1) ökat 

ansvar, 2) att vara 

kvinnans advokat 

och stöd, 3) förstå 

kvinnans skiftande 

behov, 4) 

förändrad relation 

mellan makarna, 5) 

förändrad relation 

till släktingar och 

vänner, 6) 

fördjupad relation 

till barnen, 7) brist 

på information och 

kunskap om 

fibromyalgi. 

Öhman, M. & 

Söderberg, S. 

(2004). 

The experiences 

of close relatives 

living with a 

person with 

serious chronic 

illness. 

Qualitative 

Health Research 

Att belysa 

betydelsen av 

nära anhörigas 

upplevelser av 

att leva med en 

person som har 

allvarlig, 

långvarig 

sjukdom. 

13 makar 

deltog i en 

narritativ 

intervjustudie. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Resultatet kunde 

presenteras i tre 

större teman, 1) 

krympande liv, 2) 

påtvingat ansvar, 

3) kämpa för att gå 

vidare. 

 




