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Abstrakt 
Bakgrund: När en person i familjen har drabbats av långvarig smärta kan det medföra 

förändringar på hela familjen. Syfte: Belysa familjens erfarenheter när en 

familjemedlem har långvarig smärta. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Åtta vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades 

och analyserades. Meningsbärande enheter togs ut, kodades och kategoriserades. Tre 

kategorier bildades, erfarenheter av förändringar som långvarig smärta skapar, 

erfarenheter av känslor som långvarig smärta skapar och erfarenheter av familjens 

styrkor. Resultat: Resultatet visade på att långvarig smärta påverkar hela familjen, 

fysiskt, psykiskt och socialt. Känslor som yttrade sig inom familjen var främst skuld, 

oro, hjälplöshet och maktlöshet. Slutsats: Det är av vikt att sjuksköterskan ser familjen 

som en helhet då personen med smärta påverkar hela familjen.  

 

Nyckelord 
Familj, familjerelationer, makar, familjesystemteori, långvarig smärta, erfarenheter och 

belysa. 

 

Tack 
Tack till Per för bra handledning med konstruktiv kritik. 
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1 Inledning 
Båda författarna har flerårig erfarenhet av att arbeta med människor i vården. Speciellt 

med personer som har ett stort vårdbehov, med stora smärtproblem och deras familj. 

Här har författarnas intresse väckts på grund av att det fokuseras mest på personen med 

smärta, men familjen glöms lätt bort. Våra erfarenheter är att personer med 

smärtproblematik i vissa fall kan visa känslor som ilska, aggressivitet och uppgivenhet. 

Det kan även väcka känslor hos dennes familj i form av skuldkänslor, maktlöshet och 

nedstämdhet. Författarna vill öka förståelsen för vilka känslor långvarig smärta kan 

skapa i en familj. Genom en förståelse kan en familjefokuserad omvårdnad anpassas 

efter varje familjs behov. 

 

2 Bakgrund 
Smärta är viktig för vår överlevnad. Människan är utrustad med mekanismer som 

hjälper henne att minska, fly eller undvika smärta. Utan dessa mekanismer minskar 

hennes chans till överlevnad. Smärtan påverkar flera faktorer i hennes liv som 

arbetsförmåga, ekonomi, hälsa, fritid och familj (Linton, 2005). 

 

Det finns olika typer av smärta som sensorisk, emotionell, nociceptiv eller neurogen 

(Magnusson & Mannheimer 2008). Långvarig smärta är oftast inte ett malignt tillstånd 

och varar i minst 6 månader med oftast oklar orsak (Magnusson et al. 2008). Denna 

studie kommer att ta upp hur smärta som en familjemedlem har även påverkar de andra 

i familjen. Det finns olika definitioner på hur en familj kan se ut, utmärkande är känslan 

av samhörighet (Årestedt, Persson & Benzein, 2013). Denna samhörighet kan bli 

påverkad av smärtan till den grad att familjen mister sitt sociala liv (Smith & 

Friedmann, 1999). 

 

2.1 Definitioner av smärta 

International Association for Study of Pain skriver att smärta är en obehaglig sensorisk 

och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada (Magnusson et al. 2008). Det finns flera delar av olika slags smärta som 

nociceptiv då aktivering av nociceptorer skickar signaler till följd av hotande eller 

etablerad vävnadsskada. Neurogen smärta då skadan är konstant eller övergående 

störning i perifera eller centrala nervsystemet, kan även benämnas neuropatisk smärta 

(Magnusson et al. 2008). 
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Det finns även smärta som det inte finns någon påvisbar nociceptiv eller neurogen orsak 

till som tidigare benämndes idiopatisk smärta men numera kallas långvarig smärta. 

Psykogen smärta visar sig i from av symtom från psykiatriska eller psykologiska 

faktorer som depression eller ångesttillstånd (Magnusson et al. 2008). 

 

Långvarig smärta innebär ofta icke-maligna tillstånd som varar från minst 6 månader till 

år eller hela livet. Orsaker till långvarig smärta är ofta oklar, som icke ändamålsenlig 

och därför upplevs den inte meningsfull. Smärta kan inte definieras på ett sätt utan är en 

specifik och unik känsla hos den som drabbas (Magnusson et al. 2008). Huether & 

McCane (2000) beskriver att många gånger smyger sig den långvariga smärtan på 

personen, den blir antingen konstant eller så dyker den upp då och då, men ökar oftast i 

styrka. Det är många gånger svårt att lindra smärtan och det gör att detta associeras med 

förnimmelser av vanmakt och missmod som i sin tur kan leda till depression. 

McCaffery (1999) menar att inom sjukvården förekommer en egen definition av vad 

smärta är: “ smärta är det som personen som upplever den säger att det är, och den 

existerar när personen säger att den gör det”. 

 

2.2 Definition familj 
Det finns flera definitioner på familj, många tänker först på kärnfamiljen med mor, far 

och barn detta innebär förbund via blodsband. En annan är de personer som delar 

hushållet (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). Den definition som valts i detta arbete 

är Whalls (1986) vilket innebär en grupp av två eller flera människor med eller utan att 

vara förbundna via blodsband eller via lagen, men med känslor av samhörighet. Med 

utveckling och mångfald har begreppet familj utvecklats och kan ses ur ett systemiskt 

perspektiv, en enhet med människor i rörelse mellan glädje, kriser, hopp, sorg, 

utveckling, trygghet, osäkerhet, stillhet och förändring (Benzein et al. 2012).  

 

2.3 Familjen och smärta 

Effekterna på familjen då en familjemedlem har långvarig smärta, får betydelse för både 

personen med smärta och familjens erfarenheter. Personen behöver kunna hantera sin 

smärta och få den bekräftad (Carson & Mitchell, 1998). Den långvariga smärtan 

påverkar varje del av familjelivet och kommer förmodligen att medföra stora 

konsekvenser för hela familjesystemet (Miller & Timson, 2003) Smärtan som personen 

lider av kan göra att denne blir kroppsligt och psykiskt beroende av sin familj, detta kan 
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leda till att rollerna i familjen omfördelas (Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 

2003). Personen med smärta kan ha svårt att hantera de omfördelade rollerna och det 

kan leda till frustration mot familjen. Personen med smärta kan till exempel vara ovillig 

att samarbeta med eller ta till sig familjens allt större ansvarstagande (Lewandowski, 

Morris, Burke Drauker & Risko, 2007). När en förälder har långvarig smärta har 

tidigare studier belyst risken för att barnen tar efter den smärtdrabbades symtom för att 

söka uppmärksamhet. Detta kan leda till konflikter hos föräldrarna (Snelling, 1994). 

Smärta kan ha en betydande påverkan på familjen och det har rapporterats om sociala 

begränsningar (Smith & Friedmann, 1999; Hunfeld, Perquin, Deuivenvoorden, 

Hazebroek-Kampschreur, Passchier, van Suijlekom-Smit & van der Wouden, 2001). 

 

3 Teoretisk referensram 
Familjefokuserad omvårdnad är ett av flera förhållningssätt, det bygger på ett jämställt 

möte mellan sjuksköterskan och familjen. Familjens och dess enskilda medlemmars 

erfarenheter är i centrum. Detta innebär att sjuksköterskans expertis stimuleras till att 

stödja nyskapande förändringar i familjesystemet (Benzein, Hagberg, Saveman & 

Syrén, 2010). 

 

En familj bör ses som en helhet då en person kan påverka hela familjen, antingen i 

positiv eller i negativ riktning (Benzein et al. 2012). En förändring kan innebära 

förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande för samtliga. Hela familjen förändras och 

dess medlemmar påverkar varandra (Benzein et al. 2012). Ett av de centrala inslagen i 

ett familjesystem är att familjen kan ta på sig en roll att vårda sina familjemedlemmar 

(Smith et al. 1999). Genom att anta ett systemiskt förhållningssätt och arbeta med 

familjen där varje medlem utgör en viktig del blir summa större än delarna (Benzein et 

al. 2012).  

 

Benzein, Hagberg, Saveman och Syréns (2010) teori familjefokuserad omvårdnad 

bygger teoretiskt på Calgary-modellerna, som har en teoretisk grund i systemteori, 

konstruktivism, cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori. Föreställningar 

om verkligheten som människan har, reflektioner som leder till förändringar av 

föreställningar och relationen mellan sjuksköterskan och familjen är tre olika områden 

som är av stor vikt i familjefokuserad omvårdnad. Föreställningarna om verkligheten 

som människan har visar hur de uppfattar verkligheten. Föreställningar är unika eller 
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generella och kan ha olika innebörder såsom en grund av identitet och personlighet, 

möjligheter eller hinder. Att reflektera hjälper till att förändra sina föreställningar och 

skaffa ny kunskap och förståelse för både sina perspektiv och andras. Detta gör att 

relationen mellan familjen och sjuksköterskan blir jämställt, sjuksköterskan har inte 

sanningen och lösningar, utan relationen bygger på ett samarbete, där allas medverkan 

är lika viktig (Benzein et al. 2010).  

 

I början på 1900-talet så började hälso- och sjukvården att flytta från hemmen till 

institutioner, det gjorde att familjen inte var delaktig i vården av sina nära (Benzein et 

al. 2010.) Traditionellt sett så har sjuksköterskan gett generella råd och anvisningar om 

hälsa. Detta har ingen eller liten anknytning till patienten. De senaste decennierna har 

vårdandet gått tillbaka till att bedrivas mer i hemmen igen, det har medfört att familjen 

åter får ta ett större ansvar. Det är av vikt att sjukvården ger familjerna stöd annars är 

risken stor att fysisk och psykisk påverkan, övergrepp och försummelse ökar hos 

personen med smärta eller dess familj (Benzein et al. 2010). 

 

4 Problematisering 
När en familjemedlem har långvarig smärta drabbas inte bara denne, utan hela familjen 

som ett system. Hela familjens liv berörs på olika sätt. Det är lätt att bara fokusera på 

personen, eftersom det är denne som äger smärtan, familjen hamnar utanför och kan lätt 

glömmas bort av sjuksköterskan. Att leva med långvarig smärta har visat sig kunna ge 

men, psykiskt och fysiskt, hos personen och dennes familj. Detta gör att det är av vikt 

att studera familjen som ett helt system och dess olika erfarenhet, där alla i familjen 

påverkas om en person drabbas av smärta. Genom att belysa dessa erfarenheter kan en 

ökad förståelse skapas för familjen och ge sjuksköterskan redskap att kunna hjälpa och 

stötta hela familjen på bästa sätt.  

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att belysa familjens erfarenheter när en familjemedlem har 

långvarig smärta. 

 

6 Metod 
För att kunna svara på syftet valdes en systematisk litteraturstudie. Metoden bygger på 

att systematiskt sammanställa vetenskapliga artiklar, som tidigare skrivits inom det 



  
 

7 

valda området (Kristensson, 2014; Axelsson, 2012). Sökningar efter artiklar gjordes i 

relevanta databaser, som sedan granskades, analyserades och sammanställdes (Forsberg 

& Wengström, 2008). Den kvalitativa forskningen passade till syftet eftersom den utgår 

ifrån olika beskrivningar och tolkningar, utifrån hur andra människor uppfattar och 

känner om olika fenomen (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på svenska eller engelska, peer-

reviewed samt kopplade till familj, familjerelationer, erfarenhet och långvarig smärta 

inom en tidsperiod mellan 2006-2016. Studierna skulle även inneha kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. 

 

6.2 Sökningsförfarande och urval 

För att hitta lämpliga artiklar gjordes sökningar i tre olika databaser Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. Ulrichs web (2016) användes vid granskningen av artikeln från 

PubMed. Resterande artiklar från Cinahl och PsycINFO var redan peer-reviewed. Dessa 

tre databaser bedömdes vara relevanta på grund av att Cinahl och PubMed är inriktade 

mot bland annat omvårdnadsforskning, medan PsycINFO bland annat fokuserar på 

psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg et al. 2008). Bilaga 1 

beskriver sökningsförfarande i PsycINFO, bilaga 2 beskriver sökningsfarandet i Cinahl 

och bilaga 3 beskriver sökningsförfarandet i PubMed. 

 

Första pilotsökningen gjordes i Cinahl och OneSearch med ord som chronic pain, 

family, familysystem theory och experience. Sökningen genomfördes för att se om det 

fanns någon forskning gjord inom området. Nya uppslag på eventuella artiklar fås 

genom snöbollsmetoden, med det menas att läsa igenom referens listorna i artiklarna 

som framkommer. Åtta artiklar togs hem för att användas i bakgrunden.   

 

Artikelsökningen inleddes med att ta ut ord i syftet som var bärande och användes som 

sökord. De ord som bedömdes bärande var: family, family relationships, family 

relations, family systems theory, spouses, chronic pain, life changes events, experiences, 

life change experiences och illuminate. Dessa söktes med och utan trunkering samt som 

både fritext och ämnesord. Tillsammans med boolska sökoperatorer OR, AND och 

NOT kombinerades de olika sökorden för att få en bred, djup och relevant sökning 

(Kristensson, 2014). Efter att ha läst samtliga abstrakt på artiklarna som kom fram vid 
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sökningarna, så gick åtta artiklar vidare för kvalitetsgranskning. Alla artiklarna klarade 

granskningen och överensstämde med syftet, vilka användes i resultatet. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som ingick i litteraturstudien kvalitetsgranskades för att hjälpa läsaren att 

avgöra om slutsatserna var relevanta och trovärdiga. Artiklarna var både kvalitativa och 

kvantitativa vilket gjorde att litteraturstudiens syfte skulle kunna studeras ur olika 

perspektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Den kvantitativa artikeln granskades, bedömdes och poängsattes på samma sätt som de 

kvalitativa, men efter den kvantitativa granskningsmallen. Även den hämtades från 

Carlsson & Eiman (2003). Granskningsmallen består av 20 frågor varav en stryks, då 

den handlade om lungcancer. Högsta totalsumman är 47 poäng men eftersom en fråga 

stryks så blev totalsumman 44 poäng. För att en artikel skulle få hög kvalité behövdes 

80 % som innebär minst 35 poäng. För att få medelhög kvalité behövdes 70 % som 

innebär minst 30 poäng. Denna granskningsmall beskrivs i bilaga 4. 

 

De kvalitativa artiklarna granskades med en granskningsmall som hämtades från 

Carlsson & Eiman (2003). Granskningsmallen består av 20 frågor, en fråga passar inte 

med syftets innehåll så den togs bort eftersom den handlade om lungcancer. Varje 

kvalitativ artikel granskades, bedömdes och poängsattes. Som högsta totalsumma kunde 

en artikel få 48 men eftersom en fråga togs bort så blir totalsumman 45 poäng. För att 

en artikel skulle få hög kvalité behövdes 80 % som innebär minst 36 poäng. För att få 

medelhög kvalité behövdes 70 % som innebär 31,5 poäng. Denna granskningsmall 

beskrivs i bilaga 5. 

 

Alla åtta granskade artiklar blev godkända, fem var av hög och tre var av medel kvalitet. 

Sju artiklar var kvalitativa och en var kvantitativ.  

 

6.4 Analys 
Analysmetoden som valdes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv inriktning. 

Den induktiva analysen bearbetade materialet så att mönster, likheter och skillnader i 

texten synliggjordes. Metoden byggde på flera olika sorters insamlat material som till 

exempel observationsstudier, dagböcker eller intervjuer (Kristensson, 2014). 
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Innehållsanalysen som användes i litteraturstudien var Forsberg & Wengströms (2016). 

Analysen började med att naivt enskilt läsa det insamlade materialet som analyserades 

flera gånger var för sig och gemensamt, detta gjordes för att få en djupare förståelse om 

innehållet. När en bra uppfattning av innehållet nåddes, bröts materialet ner i olika 

meningsbärande utsagor och koder sattes. Detta gjordes så att materialet kunde ses ur 

olika perspektiv. Koderna sammanfördes till kategorier, för att lättare kunna 

sammanställa de meningsbärande enheterna, som tolkades och redovisades i resultatet. 

Detta visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Exempel på hur meningsenheterna kodades till kategorier i innehållsanalysprocessen.  

Meningsenhet Kod Kategori 

(5) Relatives considered the modification of 

leisure activities and sleep disturbance as the 

factors most strongly associated to pain.  

Smärtan 

hindrar 

Erfarenheter av 

förändringar som 

långvarig smärta 

skapar. 

(4)  Parents felt both guilty and remorseful 

about their desire for positive investigative 

results viewing desires as sinful. 

Skuld Erfarenheter av känslor 

som långvarig smärta 

skapar. 

(2) I think a lot of people who live with parents 

who are sick can be a bit more caring or learn 

to share a lot more, or do a bit housework. 

Hjälpas åt Erfarenheter av 

familjens styrkor. 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden 
De studier som är valda har ett etiskt resonemang eller har fått tillstånd från ett 

vetenskapligt råd att genomföra sin forskning (Forsberg et al. 2016). Detta är viktigt för 

att skydda deltagarna i studien. Etiska överväganden innebär som författare även att 

redovisa alla artiklar och de ska arkiveras i 10 år. Presentera alla resultat som både 

stöder och inte stöder hypotesen utan vinklingar. Det är oetiskt att enbart presentera de 

artiklar som stöder forskarens egna åsikter. Eftersom det var en litteraturstudie som 

genomfördes bedömdes risken låg att enskilda personer som deltagit i granskade 

primärstudier skulle kunna lida obehag av innehållet i denna studie. Förförståelsen 

medvetandegörs för att den inte ska påverka resultatet (Forsberg et al. 2016).  
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8 Resultat 
Vid analysen av artiklarna framkom tre kategorier, dessa var ”erfarenheter av 

förändringar som långvarig smärta skapar”, ”erfarenheter av känslor som långvarig 

smärta skapar” och ”erfarenheter av familjens styrkor”. Utifrån dessa kategorier är 

resultatet presenterat. 

 

8.1 Erfarenheter av förändringar som långvarig smärta skapar 
Långvarig smärta i familjen kan innebära stora förändringar inom det sociala samspelet 

med andra personer och ekonomiskt (De Souza & Frank, 2011).  Hela familjen påverkas 

och den påverkar i sin tur smärtan (Ojeda, Salazar, Dueñas, Torres & Micó, 2014).  

 

Makar till personer med smärta beskriver att det är en ganska stor förändring i 

relationen som de har nu mot den de hade innan smärtdebuten. Förändringarna återfinns 

både i de känslomässiga och i de sexuella områdena. Personen som de var attraherade 

av en gång finns inte kvar. Många makar har tagit på sig rollen som vårdare istället för 

att vara älskande (West, Usher, Foster & Stewart, 2012). Andra roller som förändras 

kan vara i det dagliga hushållsarbetet, personen med smärta har ofta begränsad förmåga 

att hjälpa till. Känslor som att vilja få ett ögonblicks andrum från smärtan, när de 

kommer över makarna, kan de känna sig skyldiga och själviska (West et al. 2012). 

 

Familjen vill inte skuldbelägga personer med långvarig smärta för de förändringar som 

sker utan de försöker se smärtan som orsak (West et al. 2012). En maka belyste att det 

tog sex månader från att vara lycklig till att hata allting på grund av makens 

smärtproblematik (West et al. 2012). Rädsla för smärtattacker gör att många familjer 

väljer att dra sig undan sociala händelser som fritidsaktiviteter, träffa vänner och familj 

(Gorodzinsky et al., 2013; Evans, S & De Souza, 2008) och inte åka på semester 

(Gorodzinsky et al., 2013). Flera familjer, speciellt syskonen upplever att smärtan 

påverkar och förstör aktiviteter och semestrar. Det kan medföra konflikter mellan 

syskonen och en stor medvetenhet om att syskonets smärta påverkar hela familjens liv. 

(De Souza et al. 2011). Detta ger i sin tur påverkan på familjens sociala, känslomässiga 

och fysiska upplevelser och erfarenheter (Palmer & Shepard, 2008). Familjens 

oförmåga att delta i olika sociala evenemang kan till slut leda till att inbjudningarna 

minskar (West et al. 2012). Det beror många gånger på okunskap om hur 

smärtproblematiken kan bemötas och gör att många vänner och medlemmar i familjen 
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försvinner ur gemenskapen. Det har rapporterats att familjer förlorat kontakten med ett 

av sina barn på grund av detta (West et al. 2012). Makar till en person med smärta kan 

känna att de inte har så mycket tid för sig själva, trots det var de allra flesta nöjda med 

hjälpen som de gav. De förändringar som uppgavs och associerades mest med smärtan 

var sömnsvårigheter och bristen på att kunna delta i fritidsaktiviteter (Ojeda et al. 2014).  

 

Barn i en familj där en förälder har långvarig smärta kan uppleva att förälderns beteende 

är annorlunda. Föräldern kan ha humörsvängningar och fungera i det dagliga livet på ett 

nytt sätt (Umberg, Martsolf, Jacobson, Risko, Calabro& Patterson, 2013). Barnen 

märker att föräldern med smärta inte längre kan arbeta, inte klarar av enkla 

hushållsuppgifter, har svårt att sova eller är mycket på sjukhuset (Umberg et al. 2013). 

Ett barn berättar att ibland är det svårt att få en kram eller att krama sin mamma på 

grund av hennes smärtor (Evans et al. 2008). Barn till en person med smärta kan känna 

att de inte får så mycket uppmärksamhet, speciellt om den ena föräldern behöver hjälpa 

den andra (Evans et al. 2008). Föräldrar med smärta upplever att de många gånger 

hindrar sina barn att delta i aktiviteter och att umgås med sina vänner. De känner även 

ibland att det är svårt att finnas för sina barn och att fastställa tydliga gränser. För att få 

uppmärksamhet utvecklar ibland barnen en egen smärta (Evans et al. 2008).  

 

Föräldrar till barn som har långvarig smärta känner många gånger att de måste ta 

kontroll över situation och ställa krav på vården, ibland på ett sätt som de har svårt att 

förlika sig med (Jordan, Eccleston, & Osborn, 2007). Detta gör att föräldrarna känner 

sig utmattade över att få kämpa för sitt barns välbefinnande, till slut så påverkas även 

föräldrarnas hälsa och en känsla av att vara inlåst i smärtan uppstår (Jordan et al. 2007). 

Föräldrarna upplever att deras liv begränsas av barnets smärta och de förändrar sina liv 

efter den, ofta med förlust av sin egen lycka (Jordan et al. 2007). Många mammor 

upplever orättvisa över att deras barn missar mycket i vardagslivet på grund av smärtan 

(Evans et al. 2008) detta är även något mammorna känner sorg över (Jordan et al. 2007). 

Förändringarna som barnets smärta medför i familjen påverkar ofta relationerna mellan 

föräldrarna och barnet och mellan eventuella syskon negativt. Det förekommer att även 

att relationen mellan medlemmarna stärks. Det negativa är att syskonen många gånger 

får stå tillbaka eftersom syskonet med smärta prioriteras (Jordan et al. 2007).   
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De ekonomiska konsekvenserna för familjerna kan vara allt från mindre olägenheter till 

att vara ohanterbara. Även när det fanns betydande ekonomiska påfrestningar, försöker 

familjen att lyxa till det med små belöningar, för att göra situationen lättsammare (West 

et al. 2012). De ekonomiska svårigheterna beror bland annat på att flera respektive har 

lämnat eller förlorat sitt arbete på grund av smärtproblematiken i familjen (Ojeda et al. 

2014). I de familjer där den respektive fortfarande har ett arbete, upplever flera det som 

att arbetet är en nödvändighet för överlevnad och inte för sin egen trivsel och 

karriärutveckling (West et al. 2012). En make/maka kände sig tvingad att börja arbeta 

igen och flera som inte hade arbetat innan fick ta enkla arbeten, för att kunna försörja 

sin familj (West et al. 2012). Detta medförde ibland andra problem och svårigheter som 

till exempel att lönen inte ens skulle räcka till barnomsorgen (De Souza et al. 2011).  

 

8.2 Erfarenheter av känslor som långvarig smärta skapar 
Känslor som skuld, maktlöshet och hjälplöshet, genomsyrar flera granskade studier. När 

det saknas kunskap skapas känslor som att vara till besvär. 

 

Föräldrar upplevde skuld på olika vis, dels genom att önska barnet med smärtan ett 

positivt utredningsresultat (Jordan et al. 2007) utan diagnos står föräldrarna maktlösa 

bredvid utan förmåga att minska smärtan (Jordan et al. 2007; Palmer et al. 2008). När 

diagnos och behandling finns uppstår först lättnad över att få hjälp, sen uppstår rädsla 

och skuld över behandlingens biverkningar som drabbar barnet i framtiden (Jordan et al. 

2007). Skuldkänslor hos föräldrarna uppkom även när syskonen till den drabbade fick 

mindre tid och uppmärksamhet. För att lätta samvetet hos föräldrarna mutades syskonen 

antingen med saker som godis, eller att slippa göra sina sysslor (Jordan et al. 2007). 

Samtidigt belyser syskonen att de inte ville vara till besvär. Som vid läxläsning sökte de 

sig till sin lärare eller vänner, än till sina föräldrar (Gorodzinsky et al., 2013). 

Skuldkänslor utspelar sig även hos de barn med smärtan, då de tog föräldrarnas 

uppmärksamhet från sina syskon på grund av smärtan (Gorodzinsky et al., 2013). Barn 

och ungdomar belyser i familjer där föräldrarna har drabbats av smärta, att okunskap 

kring deras tillstånd skapar oro, (Evans et al. 2008; Umberg et al. 2013) ångest, rädsla, 

osäkerhet och förvirring över föräldrarnas framtid (Umberg et al. 2013). Ungdomar 

försökte förutse vad som triggade smärtan hos föräldern. De anklagade föräldern för att 

vara lat, självisk och oärlig. Efter att försöka lista ut den utlösande faktorn och 

anklagandet kom oftast skuldkänslorna, ungdomarna anklagade ofta sig själva för att 

vara den utlösande faktorn till förälderns smärta (Umberg et al. 2013). 
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Smärta i en familj skapar även en känsla av maktlöshet både hos partnern som står 

hjälplös bredvid i förhållandet (De Souza et al. 2011). Föräldern ser sig själv i rollen 

som en räddare, den som läker och blåser bort smärtan (Jordan et al. 2007). 

Maktlösheten över hur smärtan påverkar den drabbades framtid belyste inte bara 

föräldrar, utan även barnen och ungdomen visade den oron (Evans et al. 2008; Umberg 

et al. 2013). 

 

8.3 Erfarenheter av familjens styrkor 

För att hantera smärtan, familjen känner, finns olika strategier för att hålla ihop och inte 

ge upp kampen mot smärtan. En strategi som förälder var en god planering för de dagar 

då smärtan är som värst, då barnen hjälptes åt att fylla den rollen tillsammans. För 

genom smärtan föräldern känner lärde sig barnen att vara mer hjälp- och omtänksamma 

mot varandra (Evans et al. 2008). Genom att visa mer förståelse för syskonet med 

smärta skapades en starkare relation till varandra (Gorodzinsky et al., 2013). Barnen 

lärde sig även att allt inte är alltid som det verkar, de lärde sig att se under ytan till den 

som hade ont och att visa medkänsla (Umberg et al. 2013). 

 

Flera familjer belyser att när de vet vad som är orsaken bakom smärtan tänds ett hopp 

och för att behålla det, planeras framtiden i små steg (West et al. 2012; Palmer et al. 

2008). Genom erfarenheten av smärtan som ungdomarna kände, belyste flera föräldrar 

att deras relation hade blivit starkare (Jordan et al. 2007). 

 

9 Diskussion 
I metoddelen kommer vi att diskutera svagheter och styrkor som har uppmärksammats 

när uppsatsen skrivs. Författarna kommer även att ta upp och diskutera förförståelsen 

eftersom den kan ha påverkat resultatet. I resultatdelen tas huvudfynden upp för 

diskussion och andra artiklar kommer även att diskuteras. Resultatet som framkom visar 

hur olika eller lika många familjers erfarenheter är. Det som var mest framträdande är 

till exempel förändringar, skuldkänslor och styrkor som binder ihop familjen eller 

skiljer dem åt.  

 

9.1 Metoddiskussion 
Denna studies syfte är att få fram familjens erfarenheter när en familjemedlem har 

långvarig smärta. Eftersom vi valt att fokusera på människors erfarenheter har vi valt 
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som metod en systematisk litteraturstudie (Kristenson, 2014; Axelsson, 2012) som utgår 

från beskrivningar och känslor för olika fenomen (Kristensson, 2014). Analysmetoden 

som används inspirerades av Forsberg och Wengström (2016). 

 

Artiklarna söktes i tre relevanta databaser, Cinahl, PubMed och PsycINFO. Valda 

artiklar granskades, analyserades och sammanställs i tre olika kategorier (Forsberg et al. 

2008). Artiklarna som söktes var kvalitativa och kvantitativa, detta kan ses som en 

styrka för att bättre kunna tolka resultatet i litteraturstudien ur olika perspektiv 

(Axelsson, 2012). Artiklarna från Cinahl och PsycINFO var redan peer-reviewed medan 

Ulrichsweb (2016) användes för att granska artikeln i PubMed. 

 

Inklusionskriterierna är att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska, vara 

peer-reviewed och kopplade till vårt syfte och de ska vara publicerade i en tidsperiod på 

10 år tillbaka. Detta för att få så ny forskning som möjligt. Eftersom ämnet upplevs 

smalt används inga exklusionskriterier (Forsberg et al. 2016). 

 

Eftersom vårt modersmål är svenska och alla artiklar är skrivna på engelska, översätts 

de till svenska. Det medför en risk för feltolkningar, detta kan ses som en svaghet. För 

att öka trovärdigheten läser författarna artiklarna var för sig och diskuterar skillnader 

och likheter i tolkningarna innan de skrivs ned gemensamt. 

 

Artiklarna kommer från länder som speglar delar av våra levnadsförhållanden som 

Europa, USA, Canada och Australien. Svagheter med att minimera till dessa länder är 

risk att missa relevanta artiklar. Dock värderar vi överförbarheten från dessa länder, 

trots vissa kulturella skillnader och varje lands egen särart (Axelsson, 2012), som god. 

Det gör även de olika perspektiven i artiklarna som är från män, kvinnor, barn och 

syskon (Kristensson, 2014). 

 

Sökningarna efter artiklarna började med pilotsökningar i Cinahl och OneSearch med 

bärande ord utifrån syftet (Forsberg et al. 2016). Nu började den riktiga sökningen med 

att sätta ihop olika ordkombinationer och med hjälp av de olika boolskasökoperatorer 

kunde avgränsningar göras. De bärande orden gjordes om till MeSH och Headings 

(Forsberg et al. 2016; Axelsson, 2012). Författarna upplevde att det till och från kunde 

vara omständigt att söka efter artiklar, speciellt i PubMed. Det kan göra att vi missar 
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relevanta artiklar. Om orden som bedömdes vara bärande eller om syftet formulerats 

annorlunda kunde det eventuellt gett andra resultat, detta kan ses som en svaghet. 

Läsaren kan genom de bifogade bilagorna bedöma om överförbarhet är möjlig. 

 

Vi hittade flera av artiklarna i två databaser, en artikel återkom i alla tre. 

Snöbollssökning användes för att hitta uppslag på relevanta artiklar som inte hade 

kommit upp i sökningarna (Forsberg et al. 2016). 

 

Kvalitetgranskningen gjordes med hjälp av granskningsmallarna från Carlsson & Eiman 

(2003). Både den kvalitativa och den kvantitativa granskningsmallen modifieras för att 

passa vårt syfte. En fråga angående lungcancer togs bort från båda mallarna. Sju artiklar 

var kvalitativa och en var kvantitativ. Fem bedömdes med hög kvalitet och tre med 

medel kvalitet. Det kan ses som en nackdel att vi bara har använt en granskningsmall, 

hade vi använt flera kanske kvalitén hade varit annorlunda. Eftersom vi ansåg att 

granskningsmallen, som vi använde var av god kvalitet och lättförståelig, ökar detta 

trovärdigheten i litteratur studien. Med det menar vi att alla artiklar som användes har 

granskats kritiskt av oss, men det är upp till läsaren att bedöma om en överförbarhet kan 

genomföras. 

 

Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv inriktning. Denna 

metod valdes för att bearbeta texten till ett mönster med likheter och skillnader. 

Datainsamlingen som gjordes på de inhämtade artiklarna, kan ha utförts på olika sätt till 

exempel via observationsstudier, dagböcker eller intervjuer (Kristenson, 2014). 

Författarna använde sig av triangulering (Kristenson, 2014) genom att började med att 

naivt läsa igenom alla artiklarna var för sig, sedan diskuterades det som framkommit 

tillsammans, detta ökar trovärdigheten i litteraturstudien. Båda författarna tog ut 

meningsbärande enheter som kodades. Dessa gicks igenom gemensamt, diskuterades 

och sammanställdes i olika kategorier (Forsberg et al. 2016). Ytterligare en styrka som 

ökar trovärdigheten och överförbarheten är att vi har använt oss av en tabell, för att 

redovisa hur analysprocessen genomförts.  Hur mycket som artiklarna användes är 

väldigt olika, en del passade syftet väldigt bra medan några bara passade med några 

rader.  
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Alla artiklarna har ett etiskt resonemang eller är godkända från ett vetenskapligt råd. 

Detta är viktigt eftersom det skyddar deltagarna i studierna. Eftersom samtliga artiklar 

redan var etiskt granskade så ökar trovärdigheten, rimligheten och samvetsgrannhet. 

Resultatet redovisas oavsett om det stödjer vår förförståelse eller inte, som redovisas 

genom att ta upp att båda författarnas fleråriga erfarenheter av vårdarbete. Detta gör att 

författarna kan ha påverkats av detta (Forsberg et al. 2016).   

 

9.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att belysa familjens erfarenheter av när en familjemedlem har 

långvarig smärta. Huvudfynden handlar om familjemedlemmarnas olika erfarenheter av 

hur smärta drabbar dess familj. Ett familjesystem kan vara olika stort beroende på hur 

många medlemmar som ingår. Familjesystemet kan bestå av föräldrar, barn, syskon 

eller bara makar. Det finns emellertid en gemensam nämnare, drabbas en medlem av till 

exempel långvarig smärta drabbas hela familjesystemet mer eller mindre. Det kan vara 

en utmaning som sjuksköterska att se personen med smärta som en del av flera system, 

inte bara vårdsystemet. Det är av vikt att vara medveten om att personen med smärta 

påverkar och blir påverkad av sin familj. Ett samband som familjerna belyste är att inte 

få information kring smärtan och känslan av att inte räcka till. Detta är något som 

sjuksköterskan behöver vara medveten om då alltmer vård bedrivs i det egna hemmet.  

 
9.2.1 Erfarenheter av förändringar som långvarig smärta skapar 

Smith (2003) tar upp att om en i familjen är ledsen, så kan resten av familjen också vara 

ledsna. Ytterligare en studie tar upp att på det sätt som smärtan påverkar barnet, 

påverkas även resten av familjen av smärtan (Jordan, Crabtree & Eccleston, 2016).  Ett 

mönster som går igen i olika artiklar, är att det finns ett behov av delaktighet och 

ömsesidigt engagemang för familjemedlemmarna. På samma gång får 

familjemedlemmarna ge upp delar av sitt personliga oberoende och sin självständighet 

(Smith, 2003). Resultatet i denna kategori påvisar att detta stämmer.   

 

Känslan av att vara en vårdare för en person med smärta, istället för att vara älskande 

tas upp i litteraturstudien. Relationen mellan makarna ändras efter smärtans debut, både 

känslomässigt och sexuellt. Den sexuella biten har blivit påverkad av smärtan (Smith, 

2003). Rollerna i hushållet har även de förändrats, eftersom smärtan begränsar personen 

att hjälpa till. Detta bekräftas i tidigare studier, där rollfördelningen har förändrats för 
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makarna (Egberg, Andreassen & Mattiasson, 2012) och även för syskonen (Rossato, 

Angelo & Silva, 2007). Hela familjesystemets roller har förändrats. 

 

Många som har smärtproblematik är rädda för att få ett smärtgenombrott bland andra 

människor, så de håller sig hemma med familjen. Det belyses även att den sjuke 

personens symtom gör att de får vara hemma. Detta visar på att det inte är någon 

skillnad i förändringar inom familjen om det beror på smärta eller sjukdom. Familjen 

har samma eller liknande erfarenheter (Egberg et al. 2012). Detta kan resultera i att 

inbjudningar, vänner och familj minskar med tidens gång. Många syskon till barn med 

smärta upplever att fritidsaktiviteter och semestrar dras in på grund av 

smärtproblematiken. Detta kan leda till konflikter mellan syskonen. Konflikter mellan 

syskon tas även upp i en tidigare studie (Smith, 2003). Trots att makar inte har så 

mycket egen tid, är de nöjda med att kunna hjälpa till. Det har framkommit att familjen 

kan stötta varandra genom att hjälpa personen med smärta (Smith, 2003). 

 

Barn till en förälder med smärta upplever sin förälders beteende som annorlunda, med 

humörsvängningar och att deras kroppsliga funktioner försämrats. Föräldern har svårt 

att kunna sköta om hushållet, att finnas för och uppmärksamma sina barn, detta belyser 

även Lönnstedt, Häckter Ståhl & Hedman (2011). Ett barn berättar att det ibland är svårt 

att få en kram eller att kram sin mamma på grund av smärtan. Detta visar på att smärtan 

påverkar både barnet och i detta fall mamman. Föräldern med smärta kan uppleva att 

barnens aktiviteter och umgänge med kompisar blir drabbat av smärtan.  

 

I vårt resultat framkom att föräldrar till barn med smärta många gånger får kämpa för 

sitt barns välbefinnande och det kan vara negativt för deras hälsa. Vilket medför att 

föräldrarna ofta får ändra sina liv efter barnets smärtproblematik och det gör att deras liv 

kan bli begränsat. Detta lyfts även i en studie som gjorts på makar, där den ena parten 

drabbats av intermittent claudication, att de upplever att deras liv begränsats (Egberg et 

al. 2012). Det behöver inte alltid vara negativt, utan även ibland positivt. I de fall 

familjemedlemmarna gjorde uppoffringar och ändrade sina liv, blev familjen än mer 

sammansvetsad (Smith, 2003). Föräldrarna kämpar många gånger efter att få en diagnos 

till sitt barns smärta, eftersom det inte syns på barnet, misstros smärtan lätt, det belyser 

även Rossato, Angelo & Silva (2007). Denna misstro kan även förekomma hos vuxna 

med smärta (Glenton, 2003). Barnet med smärta prioriteras många gånger framför sina 
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syskon, detta påvisas även i en svensk studie (Huus, Castor, Ek Rosander & Enskär, 

2016). 

 

De ekonomiska konsekvenserna kan vara allt ifrån små till stora för familjen. Ett försök 

att lyxa till det görs med till exempel små chokladbitar. Dessa svårigheter kan många 

gånger bero på en förlorad inkomst, antingen har en eller båda makarna fått sluta arbeta 

på grund av smärtan detta lyfter även Lönnstedt, Häckter Ståhl & Hedman (2011). 

 
9.2.2 Erfarenheter av känslor som långvarig smärta skapar 

Både föräldrar, partner och barn känner en maktlöshet av att stå bredvid och inte kunna 

hjälpa den drabbade i familjen när denne har ont. Maktlöshet tar även Egberg, 

Andreassen & Mattiasson (2012) upp där partners till claudicatio intermittens, även 

känd som fönstertittarsjukan. Känslan av att inte kunna underlätta för den drabbade var 

både känslomässigt och fysiskt svårt (Egberg et al. 2012). Precis som familjer till de 

smärtdrabbade lyfter Edberg, Andreassen & Mattiasson (2012) oron kring hur framtiden 

kommer se ut för den drabbade av claudicatio intermittens. Denna oro över framtiden 

delar även syskon till diabetessjuka (Huus et al. 2016). Denna studie belyser även 

utanförskapet syskonen upplever när all uppmärksamhet går till den som är sjuk. Denna 

känsla av utanförskap visade även syskon till de som drabbats av långvarig smärta då de 

sökte hjälp med läxor utanför familjen.  

 

Vid förändring i familjen när en medlem drabbas av smärtproblematik, kärlsjukdom 

eller långvarig diabetes framkommer en medvetenhet om de föreställningar som varje 

person har. Rädsla och oro över hur denna förändring kommer påverka framtiden, både 

för den drabbade samt för personen bredvid (Benzein et al. 2010). Här är det av stor vikt 

att vårdpersonal ger information till familjen så rätt stöd fås till samtliga. Om familjen 

utesluts från vården ökar risken för försummelse, övergrepp fysisk och psykisk 

påverkan (Benzein et al. 2010). 

 

9.2.3 Erfarenheter av familjens styrkor 

Att hjälpas åt i familjen visade sig inte bara hos smärtdrabbade familjer. Även i de 

familjer där diabetes har drabbat barn, visade det sig att syskon hade en egen vilja att 

vara delaktiga (Huus et al. 2016). De hjälpte till vid matlagning, fritidsaktiviteter samt 

påminner föräldrarna när det var dags för insulin till syskonet. Med detta ökade ansvar 

fick de en känsla av stolthet (Huus et al. 2016). När kunskap kring området den 
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drabbade har, skapas även en bättre förståelse för varandra i familjen. Genom att hjälpas 

åt i familjen både praktiskt och känslomässigt skapas ett starkare band till varandra 

(Årestedt et al. 2014). 

 

Vikten att vårda personer i hemmet har ökat med tiden, vilket medför ett större ansvar 

för familjen till den drabbade (Benzein et al. 2010). Om familjemedlemmar inkluderas i 

vården och får information kan en ny helhet skapas. Familjen kan då få en positiv 

riktning med ökat välbefinnande och bättre hälsa av förändringen (Benzein et al. 2012). 

 

10 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
Som sjuksköterska är det viktigt att ge information till samtliga i familjen och ta reda på 

vilka kunskaper de redan har eller behöver. Detta för att en så god vård som möjligt ska 

kunna ges, då mer och mer vård sker i hemmet. Det är av vikt enligt författarna att 

fortsätta forskning kring familjens erfarenheter som enhet då relationer blir förändrade 

av långvarig smärta. 

 

11 Slutsats 
I denna litteraturstudie undersöktes familjens erfarenheter av när en familjemedlem har 

långvarig smärta och hur den påverkar familjesystemet som helhet. Resultatet visar på 

mest negativa men även positiva förändringar i familjen. Detta påvisar att när en person 

har till exempel smärta påverkar det hela familjen. Deras vardagsliv, rutiner och fritid 

får ändrade förhållanden och familjen behöver hjälpas åt på ett annat sätt än tidigare. 

Även den känslomässiga biten ändras och kan ge uttryck som oro, hjälplöshet och 

maktlöshet. Hela familjen reagerar med samma sorts känslor men känslorna har olika 

innebörder beroende på vilken ålder som familjemedlemmen har. Det kan ses som ett 

tvång att hjälpa varandra eller se det som en styrka. Detta kan i sin tur leda till en sämre 

relation då de tappar den roll de tidigare hade antingen som barn, syskon, föräldrar eller 

makar till att bli vårdare. Eller så blir relationen starkare då mer tid finns för varandra.  

 

 

Familjens erfarenheter som kom fram i resultatet kan vara till hjälp och stöd för 

sjuksköterskan, för att komma ihåg att smärta inte bara drabbar personen utan hela 

familjesystemet. Därav är det av vikt att bemöta alla i familjen på lika villkor. 
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