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 Perspektiv  
(vårdvetenskapliga eller andra 
teoresiska perspektiv 
 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  Transitions experienced by 
women with fibromyalgia 
Författare: Siv Söderberg RNT, 
PhD, Berit Lundman RN, PhD. 
Tidskrift: Health care for women 
international (22:617-631) 
Årtal: 2001 

Vårdvetenskapligt perspektiv: 
människans upplevelse av hur 
fibromyalgi påverkar kvinnornas 
liv. 
  
 
                         

Syfte: Att belysa övergångar 
upplevda av kvinnor med 
Fibromyalgi. 
 
Problem: När en kvinna drabbas av 
fibromyalgi startar en process av 
förändringar i livet som kan 
uppfattas som övergång från att 
vara en frisk kvinna till att vara en 
kvinna med fibromyalgi 

Kvalitativ metod 
Narrativ intervju 

Analysen avslöjade fem kategorier: 
förändringar i det dagliga livet, 
familjelivet, sociala livet, arbetslivet 
och att lära sig att leva med 
förändringarna orsakat av 
fibromyalgi. 

Titel:. Experienced dilemma of 
everyday life in chronic neuropathic 
pain patients – results from a critical 
incident study 
Författare: Gunnel K. E. Hensing 
MD, Annette M. Sverker socionom, 
Göran S. Leijon 
Tidskrift: Scand J Caring sci 
(21:147-154) 
Årtal: 2007 

Medicinskt perspektiv med 
vårdvetenskaplig inriktning. Belyser 
upplevelsen av hur neuropatisk 
smärta påverkar livet. Studien är 
gjord av läkare och en socionom. 
 
 

Syfte: Att undersöka hur olika 
dilemman gällande kronisk 
neuropatisk smärta påverkar 
upplevelsen av kvaliteten av det 
dagliga livet.  
 
Problem: Neuropatisk smärta är ett 
inavlidiserande kroniskt tillstånd 
med begränsade 
behandlingsmöjligheter. Få studier 
har belyst patienters upplevelse och 
strategier. 
 

Semi-kvalitativ metod med 
strukturerade frågor  
 

Beskriver olika dilemman som 
hushållsarbete, fysisk aktivitet, 
personlig hygien, sömnsvårigheter. 
De flesta av patienterna använde sig 
av alternativa sätta att ta sig an 
uppgifter, påverka det kognitiva 
eller ignorerar smärtan. 

Titel: Living with low back pain – 
stories of hope and despair. 
Författare: Mandy Corbett  
BPhysEd MA Psychology  MPsych 
Nadine E. Foster DoH, Bie Nio 
Ong  BA Sociology  B.Ed  
MA, PhD 
Tidskrift: Social science and 
medicine (65, 1584-1594) 
Årtal: 2007 

Vårdvetenskapligt perspektiv. 
Begreppen hopp och förtvivlan 
beskrivs som essensen i människans 
känsloliv. Begrepp: upplevelse av, 
hälsa, levd kropp. 
 
 
 

Syfte: Att beskriva hur människor 
med ryggsmärta upplever smärtan 
och hur de pendlar mellan hopp och 
förtvivlan. 
 
Problem: Ruggsmärta är en stor 
utmaning. Det är inte bara fysisk 
smärta man måste genomlida. Det 
är även en kamp mellan hopp och 
förtvivlan. 

Kvalitatitv intervjustudie Berättelserna visar att det inte bara 
är den fysiska smärtan vid kronisk 
ryggsmärta som människan måste 
genomlida, utan också psykosociala 
problem som blir en komplicerad 
utmaning 
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Titel:  The experience of chronic 
back pain: Accounts of loss in those 
seeking help from pain clinics. 
Författare: Jan Walker , Beatrice 
Sofaer, Immy Holloway 
Tidskrift: European Journal of Pain 
(10, 199-207) 
Årtal: 2006 

Vårdvetenskaplig: beskriver levda 
erfarenheter, subjektiva upplevelser 
      
 

Syfte: Att studera levda 
erfarenheter från människor med 
kronisk ryggsmärta som sökt hjälp 
på smärtkliniker. 
 
Problem: Ryggproblem kostar 
samhället mycket och är en av de 
vanligaste orsakerna till att man 
söker hjälp på smärtklinik. 

Kvalitativ studie 
Tolkande fenomenologisk ansats. 

Handlar om olika slags förluster 
som fysisk och mental kapacitet, 
arbete och sociala aktiviteter. 
Förlorad roll. Förlust av värdighet, 
framtid och hopp. 

Titel:. The stigmatisation of people 
with chronic back pain 
Författare: Immy Holloway, 
Beatrice Sofaer-Bennett, Jan 
Walker 
Tidskrift: Disability and 
rehabilitation (29(18), 1456-1464) 
Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig: Beskriver 
upplevelse, dagligt liv, livsstil 

Syfte: Att utforska upplevelser av 
människor i arbetsför ålder som 
söker hjälp på smärtkliniker för 
kronisk ryggsmärta. 
 
Problem: Kronisk ryggsmärta är ett 
komplext problem. Det har bara 
gjorts ett fåtal kvalitativa studier 
inom området. 
 

Kvalitativ studie 
Tolkande fenomenologisk ansats 
 

Man känner sig stigmatiserad när 
det gäller familj, vänner, 
vårdpersonal och allmänheten, 
vilket påverkar självkänsla och 
beteende hos de som blev 
intervjuade. 

Titel: Men’s descriptions of their 
experience of nonmalignant pain of 
fibromyalgia type 
Författare: Margareta Paulsson 
RN, MSc, Ella Danielson RN, PhD, 
Kenneth Larsson MD, PhD, Astrid 
Norberg RN, PhD 
Tidskrift: Scand J Caring (15:54-
59) 
Årtal: 2001 

Vårdvetenskaplig: Beskriver 
upplevelse och få en djupare 
förståelse för fenomenet som 
artikeln handlar om 

Syfte: Att samla mäns beskrivda 
upplevelser av ickemalign smärta av 
FM-typ 
 
Problem:  Kvantitativa studier har 
visat att män har mindre symtom 
och mindre generell smärta jämfört 
med kvinnor och ingen studie har 
beskrivit männens upplevelse av 
långvarig smärta vid fibromyalgi-
typ 

Kvalitativ studie 
Narrativ intervju 

Mäns upplevelser av smärta delades 
in i två huvudteman: Uppfattning 
om mångsidig kroppslig smärta och 
uppfattning om växlande smärta. 
Långvarig smärta involverar både 
kroppsliga och emotionella symtom. 

Titel: The transition from well 
person to ”pain afflicted” patient: 
the career of people with chronic 
back pain 
Författare: Immy Holloway, 
Beatrice Sofaer, Jan Walker 
Tidskrift: Illness Crisis & Loss 
(8:4, 373-387) 
Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig: Utforskar 
upplevelsen av att leva med kronisk 
smärta.  
 
 

Syfte: Att visa hur människor med 
kronisk ryggsmärta klarar av 
statusförändringen, från att vara 
frisk till att vara smärtdrabbad. och 
hur de ser på utvecklingen av 
smärtförloppet. 
 
Problem: Kronisk smärta är mer än 
ett medicinskt problem, påverkar 
både kropp och psyke kan orsaka 
kris i identitet, förlorade sociala 
relationer och arbete. 

Kvalitativ studie 
Narrativ intervjustudie 

Studien visar att 
undersökningspersonerna sörjer det 
förflutna, känslor av förlust. Sörjer 
även framtid, sociala relationer och 
arbete. Studien visar en förändring 
över tid. 
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Titel: Struggling for a tolerable 
existence: the meaning of men’s 
lived experiences of living with 
pain with fibromyalgia type. 
Författare: Margareta Paulsson 
RN, MSc, Ella Danielsson RN, 
PhD, Siv Söderberg RNT, PhD. 
Tidskrift: Qualitative Health 
research (12:2, 238-249) 
Årtal: 2002 

Vårdevetenskapligt  perspektiv: 
handlar om livskvalitet och levda 
erfarenheter. 
 
 
 
 

Syfte: Förklara mäns levda 
erfarenheter av att leva med smärta 
av fibromyalgi-typ. 
 
Problem: Denna kvalitativa studie 
kan ses som ett viktigt steg mot en 
djupar förståelse för vad det innebär 
för män att leva med smärta av FM-
typ. Denna kunskap kan i sin tur 
hjälpa vårdpersonal att hjälpa 
männen. 

Fenomenologisk-Hermeneutisk 
tolkning inspirerad av Ricouer. 
Öppna intervjufrågor. 

Tre huvudteman: Upplevelsen av 
kroppen som ett hinder. Vara en 
annorlunda man. Att genomlida. 
Mäns levda erfarenheter av kronisk 
smärta uppleves som en förändring 
av kroppen, sig själv och sina 
relationer. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


