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Abstrakt 
Migrän är ett kroniskt tillstånd karaktäriserat av migränattacker som 

uppkommer i episoder och kommer oftast i kombination med smärta, 

illamående, ljud- och ljuskänslighet. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva personers upplevelse av att leva med migrän. Elva 

artiklar analyserades med manifest innehållsanalys och det resulterade 

i fyra kategorier: att ha smärta och behöva ta smärtstillande blir en del 

av livet; att relationer förändras och vikten av ett bra bemötande; att 

inte kunna planera och strävan efter kontroll och att känna oro och 

osäkerhet. Resultatet visade att migrän påverkade personers sociala 

liv på ett negativt sätt. De kände sig ofta frustrerade, isolerade och 

deprimerade. Smärtan upplevdes som olidlig och personer strävade 

efter kontroll i sin migrän. Trötthet och smärtan påverkade humöret 

negativt och det ledde till påfrestningar i nära relationer. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att se personer med migrän som 

lidande och ge dem kunskap om migrän för att de ska kunna ta 

kontroll över sin migrän och förhindra nya attacker. Fortsatt forskning 

om personers upplevelse av att leva med migrän är nödvändig för att 

öka förståelsen för denna kroniska sjukdom som påverkar stora delar 

av personens liv. 

 

Nyckelord: Migrän, upplevelse, livskvalitet, omvårdnad, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 
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Migrän är ett kroniskt tillstånd karaktäriserat av migränattacker som uppkommer i episoder 

och kommer oftast i kombination med smärta, illamående, ljud- och ljuskänslighet eller 

kräkningar. Förekomsten av migrän är högre hos kvinnor än hos män och ökar oftast i 

frekvens när personer kommer ut i arbetslivet. Livskvalitet påverkas, men effektiv 

medicinering har visat sig ha en positiv inverkan på hälsan. Arbetskapaciteten kan vanligtvis 

också förbättras vid rätt medicinering (Burton, Landy, Downs & Runken, 2009). Det primära 

målet med att förebygga migrän är att minska frekvensen och graden av attacken.  Att 

reducera intaget av akuta mediciner och förbättra personens livskvalitet är också en del i det 

primära målet (Silberstein et al., 2008). 

 

Migrän finns hos ca 12 procent av befolkningen i ett industriland och trots hög förekomst av 

migrän söker inte mer än ca 30 procent medicinsk hjälp. De som lever med migrän har oftast 

ingen diagnos eller fått felaktig diagnos eftersom migrän inte är ett lätt tillstånd att 

diagnostisera. Trots nya behandlingsalternativ har förekomsten av migrän legat konstant 

under de senast tio åren. Det har också visat sig att det påverkar det vardagliga livet, till 

exempel familjen och det sociala livet (Brandes, 2008).  

 

Migränattacken innehåller en onormal uppfattning om normala företeelser så som ljud och 

ljus (Goadsby, 2009). En migränattack innebär oftast ett behov av att lägga sig ned och ligga 

helt stilla för att slippa röra på huvudet som ofta är under kudden eller täcket för att stänga ute 

ljud och ljus. En del kan känna sig kall i händer och fötter och ha domningar i ansiktet samt 

vara illamående. Att sova är en vanlig lösning på migränattacken, för att då känns inte 

smärtan. I de flesta fall börjar symtomen på huvudvärken långsamt med en medvetenhet om 

detta. Det kan ta upp till flera timmar innan migränen nått sin maximala styrka. Smärtan 

känns oftast belägen djupt inne i huvudet. Den kan även vara bakom ögonen, på en eller båda 

sidorna i huvudet, förflytta sig mellan sidorna eller vara lokaliserad till ett ställe. De flesta 

känner sig bättre när de ligger ned. Smärtupplevelsen är väldigt svår att beskriva, men många 

beskriver den som en pulsation i huvudet. De flesta som har en migränattack kan inte äta eller 

dricka någonting. Att ens behöva tänka på mat kan öka känslan av illamående. En 

migränattack kan avta sakta eller genom att sova bort den. För en del räcker det med en till två 

timmars vila medan andra behöver en hel natts sömn (Blau, 2005). 

 

För att inte ”trigga” migrän rekommenderas personer med migrän att undvika förändringar i 

sömn och måltidsvanor, samt lukter och stress. Stress anses vara den vanligaste ”triggern” för 
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migrän (Marcus, 2003). Migrän kan vara en störning i det centrala nervsystemet samt vara 

ärftlig och utlösas av vissa ”triggers”. För en del människor hjälper det att undvika en viss 

sorts mat, men situationen är komplex. Triggerfaktorer kan byggas upp allt eftersom och 

tillsammans resultera i en migränattack. Det här kan förklara varför en person kan äta en viss 

sorts mat en dag inte bli påverkad, men en annan dag kan migrän uppstå. Det enda sättet att få 

veta om en specifik föda triggar migrän är att utesluta den helt från kosten under en månad, 

för att sedan introduceras igen (Anthony, 2009). 

 

Förekomsten av migrän ökar risken att utveckla depression eller panikattacker samtidigt som 

dessa tillstånd i sin tur kan utveckla migrän. Personer med migrän löpte tolv gånger större risk 

att drabbas av panikattacker och 2,5 gånger större risk att få depression. Några vanliga 

psykiska problem relaterade till migrän är depression och ångest. Detta kan minska 

livskvalitet och kan resultera i hopplöshet, förtvivlan och självmordstankar kan uppstå. 

Självmordsförsök verkar vara mer frekvent bland patienter med migrän (Pompili et al., 2009). 

Studier har även visat att personer med migrän löper en större risk för att utveckla den 

vanligaste formen av stroke, den som uppkommer när blodförsörjningen plötsligt stängs av, 

exempelvis av en propp (Cook et al., 2002).  

 

Personer med kronisk sjukdom har svårigheter att göra några längre planeringar beroende på 

oförutsägbarhet om vad som kommer att hända. De fokuserar inte längre på framtiden utan 

fokuserar på här och nu. Osäkerhet kan vidare uppfattas som ett hot när sjukdomen styr livet 

och den bekanta världen rasar. Det kan vara svårt att acceptera de förändringar som livet 

innebär. Osäkerhet i sjukdom är en stressfaktor och de flesta söker olika vägar för att reducera 

osäkerheten eller lära sig metoder för att lära sig hantera situationen. Begreppet osäkerhet 

kring sjukdom är inget nytt område. Redan på Florence Nightingales tid beskrevs och 

uppmärksammades osäkerhetens påverkan vid sjukdom på patienter (Neville, 2003). 

 

När en person blir sjuk kan kroppen ses som ett trasigt instrument eller verktyg.  Kroppen ses 

som ett objekt och tar avstånd från kroppen som blir främmande på grund av medvetenheten 

om de kroppsliga begränsningarna. I sjukdom är den påtvingade uppmärksamheten på 

kroppen ett dagligt faktum och allt för lång uppmärksamhet på den leder till att personen 

börjar se kroppen som den sjuka kroppen. Upplevelsen av sjukdom kan karaktäriseras som 

förlust av den kroppsliga integriteten, förlust av säkerhet och en ständig känsla av rädsla samt 

förlust av kontroll och frihet. För att kunna fokusera på patientens upplevelse av sjukdom 
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måste sjukdomsbegreppet/diagnosen läggas åt sidan för att kunna förstå patientens upplevelse 

av sjukdom och dennes känsla av att bli tagen på allvar. En person som är sjuk vill samtala 

om sjukdomen och få berätta upplevelsen av att vara sjuk. Personen söker inte bara en 

diagnos utan också förståelsen hur det påverkar och hur det är att leva med sjukdom (Toombs, 

1993, s. 75-111). Personers upplevelser av att leva med sjukdom är viktigt för sjuksköterskor 

att ta del av.  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att 

leva med migrän.       

 

Metod 

Litteratursökning  

Enligt Polit och Beck (2008, s. 109-114) finns det ett flertal bra elektroniska databaser för 

sjuksköterskor, bland annat PubMed och Cinahl.  Enligt Backman (1998, s. 156-159) kallas 

söktermerna vid olika namn i olika referensdatabaser. Exempelvis i PubMed heter söktermen 

Mesh. Vi har använt oss av databaserna Cinahl och PubMed för att söka efter vetenskapliga 

studier som svarar mot vårt syfte med litteraturstudien. 

 

För att gå systematiskt tillväga, följde vi Goodmans fem första steg (jmf. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 51). För att begränsa området och precisera omfattningen användes 

inklusions- och exklusionskriterier som visas i tabell 1. Sökningen gjordes med Mesh termer, 

Tesaurus termer, fritextsökning samt Booleriska sökorden AND och OR. I sökningen söktes 

sökorden var för sig för att sedan kombineras (tabell 2). De sökord vi använde oss av i Cinahl 

var migraine, life experience, life experiences, quality of life, living with, qualitative studies 

och qualitative study. I PubMed använde vi MeSh-termerna migraine disorders, migraine 

disorders/psycology, life change events, quality of life, life, nursing methodology research och 

qualitative research. Femton artiklar valdes ut, av dessa exkluderades sedan fyra artiklar då 

de inte svarade mot syftet. Elva artiklar ingick slutgiltigt i analysen (tabell 3). 
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Tabell 1 Urval av artiklar: 

Inkludering Exkludering 

Vetenskapliga studier 

Peer reviewed 

Kvalitativa studier 

Studier som beskriver upplevelser av migrän  

Studier med medel eller hög kvalitet 

Översiktsartiklar 

Barn och ungdomar med migrän 

Kvantitativa studier 

Studier med låg kvalitet 

 

 

Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Chinal 100907 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

studier 

1 TSH Migraine 5076 0 

2 TSH Life experience 4598 0 

3 TSH Quality of life 25918 0 

4 FT Living with 7704 0 

5 TSH Qualitative study 30448 0 

6  Migraine AND Life experience 4 0 

7  Migraine AND Quality of  life 245 0 

8  Migraine AND Living with 9 3 

9  Migraine AND Qulitative study 7 4 

10  Migraine AND Quality of  life AND Qualitative study 2 0 

11  Migraine AND Life experience AND Qualitative study 0 0 

12  Migraine AND Quality of  life AND Living with 2 0 

 

 

 

PubMed 100907 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

studier 

1 MeSH Migraine disorders 14519 0 

2 MeSH Life change events 16023 0 

3 MeSH Quality of life 83851 0 
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Forts. PubMed 101014 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

studier 

4 MeSH Life 89616 0 

5 MeSH Qualitative research 8995 0 

6  Migraine disorders AND & Life change events 9 0 

7  Migraine disorders AND Quality of life 281 0 

8   Migraine disorders AND Life 281 0 

9  Migraine disorders AND Qualitative research 5 4 

10  Migraine disorders AND & Life change events AND  

Quality of life 

0 0 

11  Migraine disorders AND Quality of life AND  

Qualitative research 

4 0 

    

 

Cinahl 101014 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

studier 

1 TSH Migraine  5327 0 

2 TSH Life experinces 9966 0 

3 TSH Quality of life 31676 0 

4 TSH Qualitative studies 46708 0 

5 TSH Research nursing 14701 0 

6  Quality of life OR life experiences OR qualitative studies 

OR research nursing 

96246 0 

7  Migraine AND quality of life OR life experiences OR 

qualitative studies OR research nursing 

85 1 

 

 

PubMed 101014 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

studier 

1 MeSH Migraine disorders/psycology 1019 0 

2 MeSH Life change events 17877 0 

3 MeSH Quality of life 84544 0 

4 MeSH Nursing methodology research 13497 0 

5 MeSH Qualitative research 9275 0 

6  Quality of life OR life change event OR qualitative 

research OR nursing methodology research 

 

117503 0 
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Forts. PubMed 101014.  

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

studier 

7  Migraine disorders/psycology AND quality of life OR 

life change event OR qualitative research OR nursing 

methodology research 

84 3 

 

Totalt utvalda artiklar    15 

      Antal artiklar som ingår i analysen   11 

*) MeSH- MeSH termer, TSH- Tesaurus termer, FT- fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

Willman et al. (2006, s.152-157) protokoll användes för kvalitetsgranskning av studierna. Vi 

valde att poängsätta varje studie för att värdera studiernas kvalitet, för att sedan räkna om det i 

procent. Därefter gjordes en bedömning om studiens kvalitet, se tabell 3. Enligt Willman et 

al., (2006, s. 96-97, 83-84) för att kritiskt kunna värdera studierna är det viktigt att ha ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Det underlättar tolkningen och sammanställningen av bevisen 

på ett opartiskt och konsekvent sätt. Kvalitetsgranskningen dokumenteras i ett protokoll och 

ett poängsystem kan användas för att värdera studierna. Varje ja-svar ger en poäng och nej 

eller vet ej ger noll poäng. Dessa poäng räknas sedan om i procent där hög kvalitet innebär ja-

svar till 80-100%, medelkvalitet innebär 70-79% och slutligen låg kvalitet 60-69%. I denna 

litteraturstudie valdes enbart artiklar med hög eller medelkvalitet, vilket innebar att de hade 

minst 70% ja-svar i granskningsprotokollet. 

 

Analys   

En metod att analysera kvalitativ intervjudata är kvalitativ innehållsanalys, arbetet är 

systematiskt och följer olika steg. För att analysera artiklarna användes kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats, inga tolkningar gjordes utan texten dokumenterades 

ordagrant. Materialet lästes flera gånger för att få en känsla av helhet och textenheterna 

extraherades och översattes. De 323 textenheterna märktes med en kod för att kunna hitta 

tillbaka till ursprungsartikeln. Textenheterna kondenserades utan att sammanhang och 

betydelse gick förlorat. Textenheter som handlade om samma sak hamnade i någon av de 20 

preliminära kategorierna. Kategoriseringen utfördes och resulterade i fyra slutkategorier, 

innehållet bearbetades för att få kategorierna rena och uteslutande (jmf. Downe-Wamboldt, 

1992).  
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Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

 

Författare, år Typ av 

studie 

Deltagare Dataanalys/ 

analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

      

Belam et al.  

(2005) 

 

 

 

 

Cotrell et al. 

(2002) 

 

 

 

 

Meyer (2002) 

 

 

 

 

Moloney et al. 

(2006) 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

Kvalitativ 

8 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

53 

Informell, berättande  

intervjuer , kvalitativ 

innehållsanalys med 

samförstådd tolkning 

 

 

Diskussionsgrupper, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

Grounded theoty 

methodology, 

intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Intervjuer, 

diskussionsgrupper, 

kvalitativ 

innehållsanalys med 

tolkande metoder 

 

Migrän påverkar 

livskvalitet 

negativt 

 

 

 

Migrän påverkar 

familjen, det 

sociala livet, 

arbetet och 

relationer 

 

Kvinnorna är 

väldigt vaksamma 

på sin migrän 

 

 

Migrän påverkar 

relationer och är 

förknippat med 

stress. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

Hög 

Paterson (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peters et al. (2005) 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Semistrukturerade 

intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys med 

hjälp av dataprogram 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, kvalitativ 

dataanalys 

Handlar om 

akupunktur men 

resultatet visade 

att deltagarna 

gynnades av att 

delta i studien 

eftersom de fick 

mycket 

information om 

sin migrän 

 

Patienters 

uppfattning av 

migrän är 

påverkad av hur 

de hanterar det 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

      

Peters et al. (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

kvalitativ dataanalys 

 

 

 

 

Deltagarna 

beskriver hur de 

hanterar att leva 

med migrän på 

olika sätt 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

 

Författare, år Typ av 

studie 

Deltagare Dataanalys/ 

analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

      

Ramsey (2008) Kvalitativ 1 Ledande 

intervjufrågor, 

kvalitativ dataanalys 

med tolkande metoder 

Kvinnor med 

migrän som söker 

vård upplevs inte 

vara lidande 

 

Medel 

Ruiz de Velasco et 

al. (2003) 

 

 

 

 

Tenhunen & 

Elander (2010) 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

33 

 

 

 

 

 

9 

Intervjuer, 

diskussionsgrupper, 

kvalitativ dataanalys 

med tolkande metoder 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys 

Migrän påverkar 

det dagliga livet i 

flera aspekter på 

ett negativt sätt 

 

 

Kronisk 

huvudvärk 

påverkar dagliga 

aktiviteter, arbete, 

sömn, energi, 

känslor och 

familjen 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

Hög 

Wright (2008) 

 

Kvalitativ 2 Intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys med 

tolkande metoder 

Migrän påverkar 

funktion och 

livskvalitet 

negativt 

 

Medel 

 

 

Resultat 

 
Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 4). Kategorierna presenteras i texten nedan och 

styrks med citat från artiklarna som har ingått i analysen. 

 
Tabell 4 Översikt av kategorier (n=4)  

Kategorier 
 

Att ha smärta och behöva ta smärtstillande blir en del av livet 

 

Att relationer förändras och vikten av ett bra bemötande 

 

Att inte kunna planera och strävan efter kontroll  

 

Att känna oro och osäkerhet  
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Att ha smärta och behöva ta smärtstillande blir en del av livet 

I en studie (Wright, 2008) beskrevs att personer som drabbades av migrän visste att de var 

tvungna att vara realistiska angående medicinernas effekt eftersom det inte var ett botemedel 

mot migrän. Nattsömnen påverkades eftersom den många gånger var orolig och kort på grund 

av att ibland behöva gå upp flera gånger för att ta medicin (Belam et al., 2005;Tenhunen & 

Elander, 2005 ). Migränen kunde hållas i ganska bra skick om smärtstillande medicin togs i 

tid vid begynnande huvudvärk (Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 2005; 

Tenhunen & Elander, 2005; Wright, 2008). Om inte de smärtstillande medicinerna fungerade 

upplevde de att det inte fanns någonting som hjälpte. De ville inte gå på mediciner ett längre 

tag utan de ville finna orsaken till huvudvärken samt att de var rädda för biverkningar som 

medicinerna gav men ignorerade det när smärtan var som värst (Ruiz de Velasco, Gonzalez, 

Etxeberria  & Garcia-Monro, 2003;  Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson  & Murphy, 

2004;  Meyer, 2002; Cotrell et al., 2002; Wright, 2008).  

The painkiller that really help me, also cause drowsiness. (Tenhunen, & Elander, 2005 s. 401) 

 

If I had a bad headache I have to wake up several times a night to take some more medication 

and the regular awakenings are pretty disturbing. (Tenhunen, & Elander, 2005 s. 401) 

 

 

Studier visar (Moloney, Strickland, DeRossett, Melby & Dietrich, 2006; Tenhunen et al., 

2005 ) att för personer med migrän hade huvudvärken varit en konstant del i deras liv och de 

hanterade det som vilket annat handikapp som helst och de ville inte sluta leva. I studier 

(Belam et al., 2005; Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et al., 2003; Tenhunen et al., 2005; 

Wright, 2008) beskrevs även att personerna ville leva så ”normalt” som möjligt, men att de 

kunde känna sig frustrerade, isolerade och ibland deprimerade. Upp och nedgångar tillhörde 

vardagen  

 

I try to forget the problems and live as normal life as possible. (Tenhunen, & Elander, 2005, s 

404) 

 

 

Studier visar att personer med migrän beskrev smärtan av migrän som att den hade förstört 

deras liv. De upplevde att saker gradvis togs ifrån dem, t.ex. att ta en promenad i solen samt 

viljan att göra någonting hade minskat på grund av att det var svårt att vistas där det var 

mycket ljud, ljus och rörelse (Cottrell et al., 2002; Moloney et al., 2006; Peters et al., 2005; 

Ruiz de Velasco et al., 2003; Wright, 2008) Smärtan beskrevs också som olidlig samt att hela 
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kroppen gör ont och att de kände smärta vid minsta ljud eller ljus. Smärtan gjorde dem trötta 

och det enda de kunde göra var att lägga sig ned och sova (Cottrell et al., 2002; Ramsey, 

2008; Ruiz de Velasco et al., 2003).  

 

The first thing that I am aware of, it´s like somebody´s put a knife through my head. The pain 

is so intense that for several seconds I don´t ever open my eyes, in the hope that I´m just 

dreaming about it…(Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 2005, s. 43) 

 

 

I felt sick and I couldn`t stand to be there because everything bothered me: the noise, people 

talking to me, I was not myself…(Ruiz de Velasco, Gonzalez, Etxeberria  & Garcia-Monro, 

2003, s. 895). 

 

 

Att relationer förändras och vikten av ett bra bemötande 

 

Studier visar att personer med migrän upplevde det svårt att hitta en partner som kunde förstå 

att det är möjligt att ha huvudvärk varje kväll. Andra som redan hade fasta förhållanden 

upplevde att det tärde på förhållandet då de båda var väldigt trötta över situationen och 

grälade ofta.  Smärtan vid migrän var ofta skrämmande (Belam et al., 2005) och de var 

oroliga över hur familjen skulle orka i längden om migränen blev värre. De upplevde sig som 

ett problem för familjen och det fanns en oro för hur de skulle hantera situationen om de en 

dag blev ensamma. De som tidigare hade upplevt sig som ”klippan” i familjen kände att de 

hade blivit fråntagna den rollen (Tenhunen et al., 2005; Cottrell et al., 2002).  

 

We have gone through a hell…an emotional hell because at one point we were both very tired 

of this situation and…and we started arguing over nothing and everything. (Tenhunen, & 

Elander, 2005, s. 402) 

 

I actually find it really difficult to find a guy who would understand my headache 

problem…It´s not very common at the beginning of the relationship that a girlfriend has a 

headache every evening –you know what I mean.  (Tenhunen, & Elander, 2005, s. 403) 

 

Studier (Ruiz de Velasco et al., 2003; Tenhunen et al., 2005)visade att personer upplevde att 

den sexuella relationen hade förändrats sen de fick migrän och en del hade varit utan sexliv 

under en tid.  Även humöret påverkades på ett negativt sätt, vilket drabbade både barnen och 

partnern. Barnen fick lära sig att ibland sätta sina egna behov i andra hand (Belam et al., 

2005; Cottrell, et al., 2002; Meyer, 2002; Ruiz de Velasco et al., 2003) Det var ofta de inte 

kunde närvara vid barnens uppvisningar och tillställningar i exempelvis skolan. Det gjorde 

dem upprörda när de såg att barnen oroade sig för deras migrän (Wright, 2008). Många 

upplevde att deras partner inte förstod vad migrän innebar, men de ville att de skulle få en 

ökad förståelse genom utbildningsprogram eller broschyrer (Ruiz de Velasco et al., 2003). 
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Personer med migrän upplevde sig utslitna, saknade energi och viljan att träffa sina vänner.  

De upplevde att vänner som de haft länge verkade förstå situationen bättre och blev inte arg 

om planer ändrades (Tenhunen et al., 2005) 

 

It has changed my life even in our sexual relations because since I began to have this pain I 

haven´t felt any kind sexual arousal. I can´t have any sex life with my husband. I told him 

“forget about me”. (Ruiz de Velasco, Gonzalez, Etxeberria  & Garcia-Monro, 2003, s. 897). 

 

It affects my daughters a lot…they can´t count on their mother while the attack lasts. (Ruiz de 

Velasco, Gonzalez, Etxeberria  & Garcia-Monro, 2003, s. 896). 

 

Personer upplevde ibland att läkarna saknade sympati och förståelse om deras migrän. De var 

dock medvetna om att det kunde vara svårt för läkaren att veta vad personer visste (Belam et 

al., 2005; Cottrell et al., 2002; Moloney et al., 2006; Ruiz de Velasco et al., 2003). De ville att 

läkarna skulle vara mera sympatiska och intyga att de hade en ”riktig” sjukdom samt ge 

information att migrän inte kan botas men att du kan lära dig att leva med den (Belam et al., 

2005; Peters et al., 2004 ). Fast personerna upplevde att det var handikappande att ha migrän 

berättade de inte mycket om det till andra på grund av rädslan att låta gnälliga. De upplevde 

också att andra som inte hade migrän trodde att de bara hade hemsk huvudvärk (Cottrell et al., 

2002; Moloney et al., 2006; Ramsey, 2008; Ruiz de Velasco et al., 2003). 

 
I was told by the psychiatrist that only women get migraines –I must be mentally ill. 

(Belam et al., 2005, s. 91) 

 

 

No one´s really that excited about headaches…it´s not like this is a real hot topic…physicians 

seem to discount it. (Moloney, Strickland, DeRossett, Melby & Dietrich, 2006, s. 283)  

 

 

Att inte kunna planera och strävan efter kontroll 

 

Studier visar att personer med migrän upplevde att det var svårt att planera någonting i förväg 

på grund av att de inte i förväg visste hur de skulle må den dagen ( Ruiz de Velasco et al., 

2003; Tenhunen et al., 2005; Wright, 2008). Många upplevde att de saknade kontroll över sitt 

liv och att migränen bestämde hur dagen skulle se ut (Moloney et al., 2006; Tenhunen et al., 

2005). De kände desperation över att inte kunna påverka sin migrän och upplevde att 

migränen hade makten över dem (Moloney et al., 2006; Tenhunen et al., 2005). Under en 

migränattack upplevde en del att de förlorade uppfattningen om sig själv samt tid och rum 

(Peters et al., 2005; Ruiz de Velasco et al., 2003). 
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I´m kind of lacking control over my life. (Tenhunen, & Elander, 2005, s. 404) 

 

I tried not to give in to it…it defeats you.  (Moloney, Strickland, DeRossett, Melby & Dietrich, 

2006, s. 282). 

 

Personer med migrän försökte på olika sätt kontrollera migränen bland annat genom 

avslappning och att undvika triggande situationer genom att ha kontroll över vad de åt och 

drack (Meyer, 2002; Moloney et al., 2006; Paterson, Zheng, Xue & Wang, 2008; Peters et al., 

2005). Studier visar att de  kunde ta några extra tabletter i förebyggande syfte om de hade 

något speciellt inplanerat för att försöka undvika migrän (Meyer, 2002; Tenhunen et al., 

2005). Många kände på sig när en migränattack var på gång, men hade svårt att förklara på 

vilket sätt, de bara visste det (Meyer, 2002; Moloney et al., 2006). De upplevde att när de 

slappnade av kom huvudvärken trots att de var försiktiga med alkohol och försökte sova 

ordentligt (Belam, et al., 2005; Ruiz de Velasco et al., 2003). För att hantera migränen var en 

del personer tvungna att ändra sin arbetssituation, skiftgång kunde lätt trigga igång migrän 

(Peters et al., 2004). Emellanåt misstrodde många sig själva när de mådde bra och tänkte att 

det kanske inte var så illa, men när de sedan blev dåliga igen så ändrades det tankesättet 

(Peters et al., 2005). 

  

When I am worked up about something I am fine and then I relax, I am ill. (Belam et al., 2005, 

s 90). 

 

…when I don´t have any pain, I then start to disbelieving wheather it was really as bad as I 

thought it was…because I could just get on with life and have a couple of weeks and I think 

„yeah, fine no problem‟. And then it would hit me again, and I would think „oh yeah, it really is 

that bad‟…it was almost like I was disbelieving myself that I was ill or that it was serious 

enough problem to look into it. (Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 2005, s. 

43). 

 

 

Personer med migrän upplevde att det underlättade att prata med andra i samma situation, de 

lyssnade och gav varandra råd och tips. Det hjälpte dem att ta tillbaka kontrollen över sitt liv 

genom att ha en plan eftersom att de visste att migrän inte går att bota (Ramsey, 2008). De 

hade insett att det var bättre att acceptera migränen än att förneka den eftersom förnekelse 

leder till minskad kontroll (Paterson et al., 2008). 

 

Att känna oro och osäkerhet  

 

Personer med migrän upplevde att de levde i ständig rädsla och oro över att få migrän 

(Ramsey, 2008), vissa upplevde även att de blev pessimistiska i sitt tankesätt (Belam et al., 
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2005; Moloney et al., 2006; Tenhunen et al., 2005). En del kände sig misslyckade och svaga 

när de fick migrän och de uttryckte att migrän var som en del av dig, en skugga (Belam et al., 

2005; Moloney et al., 2006). De beskrev att de oroade sig för att åka för långt hemifrån (Ruiz 

de Velasco et al., 2003) och de ville gärna ha någon i närheten om de skulle få en 

migränattack (Tenhunen et al., 2005).  

 

Because my headache affects every area of my life…sometimes more sometimes less…I feel 

quite trapped…and frustrated and angry. (Tenhunen, & Elander, 2005, s. 402)  
 

 

Personer med migrän upplevde att arbetet påverkades på grund av frånvaro och trötthet. 

(Tenhunen et al., 2005; Wright, 2008). Att komma till arbetet med migrän var ibland ett måste 

eftersom de ansåg att de skulle vara arbetslösa om de var borta från jobbet varje gång de hade 

huvudvärk ( Belam et al., 2005; Cottrell et al., 2002; Moloney et al., 2006). Migrän hade 

påverkat mångas karriärval och de upplevde att arbetsgivaren hade svårt att förstå vad migrän 

innebar (Belam et al., 2005). De som studerade upplevde att de hade svårigheter att fokusera 

på att läsa (Ruiz de Velasco et al., 2003; Tenhunen et al., 2005) och det var inte ovanligt att 

skolarbet fick flyttas fram (Ruiz de Velasco et al., 2003).  

 

And it is no use either being at work and telling workmate not to bother you, because your 

head hurts. You can do that at home, but at work, with your boss, attending to the public, etc. , 

you have to pretend that you are okay and that is hard to do. (Ruiz de Velasco, Gonzalez, 

Etxeberria  & Garcia-Monro, 2003, s. 895) 

 

Kvinnor kunde uppleva att de oroade sig för att bli gravid med tanke på de mediciner de åt. 

De ville inte att fostret skulle påverkas och hur skulle de hantera situationen om de redan var 

gravid (Cottrell et al., 2002). Migrän orsakade väldigt mycket oro, men när de som hade 

migrän fick en förklaring och fick veta att det fanns andra i samma situation kändes det tryggt 

(Peters et al., 2005). Migrän gjorde att en del blev oroliga att de hade någon annan sjukdom 

än migrän eftersom de inte fick något svar om vad som var fel (Meyer, 2002). 

 

…it was just reassuring, to find out if he could explain what I had, why it was doing it, sort of  

reassure me that other people had it. (Peters, Abu-Saad, Vydelingum, Dowson & Murphy, 

2005, s. 44) 

 

I was having headaches all the time, I was convinced I had cancer of some sort. (Meyer, 

2002s. 1224). 
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Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med migrän.  

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att känna smärta och behöva ta smärtstillande; Att 

relationer förändra och vikten av ett bra bemötande; Att inte kunna planera och strävan efter 

kontroll; Att känna oro och osäkerhet. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att smärtan som uppkommer vid migrän upplevdes ofta 

skrämmande. Enligt Diamond (2009) löper personer med migrän större neurologiska risker, 

exempelvis verkar det vara dubbelt så stor risk att drabbas av en stroke i jämförelse med 

någon som inte har migrän. Resultatet visade också att personer upplevde att migränen hade 

förstört deras liv samt att sömnen påverkades i stor utsträckning. Detta på grund av att de 

hade för ont för att sova och måste upp flera gånger per natt för att ta medicin. Medicinerna 

tog bara bort udden av smärtan och om inte det fungerade fanns det ingenting som hjälpte. 

Huvudvärken kunde däremot hållas i gott skick om medicinen togs i god tid. Många var rädda 

för de biverkningar som medicinerna kunde ge. Henderson (2001) beskriver att otillräcklig 

medicinering leder till inskränkningar i det sociala livet, vilket bidrar till försämringar i 

arbetsliv, självkänsla och osäkerhet inför framtiden. Resultatet visade också att de många 

gånger tog smärtstillande mediciner i förebyggande syfte.  Enligt Rothrock (2007)  och 

Diamond (2009) finns det risk att personer med migrän överförbrukar smärtstillande 

mediciner för att minska smärtan. Baksidan är dock att nästan alla smärtstillande läkemedel 

kan leda till huvudvärk om de tas för ofta.  Selekler och Komsuoglu (2004) menar att det 

finns andra behandlingsalternativ till mediciner, så kallad icke farmakologisk behandling. 

Exempel på det är massage, varma eller kalla bad, ligga ned i ett tyst mörkt rum samt 

kylbehandling genom att t.ex. att hålla is mot tinningar eller pannan.  Rutberg och Öhrling 

(2009) tar upp akupunktur som en alternativ behandling. Akupunktur har visat sig lindra 

smärtan och förbättra sömnen som i sin tur leder till ökad livskvalitet bland personer med 

migrän.  

 

Resultatet visade också att personer med migrän upplevde att många läkare saknade sympati 

och förståelse för hur det är att leva med migrän. Även andra i omgivningen kunde ha svårt att 

förstå och de berättade inte fullt ut hur det låg till på grund av rädslan att låta gnälliga. 

Henderson (2001) framhåller vikten av att förstå personens upplevelse av migrän för att 

kunna tillgodose deras behov. Det har stor betydelse och effekt för deras hälsa, 

förhållningssätt och hur de hanterar sin sjukdom. Missnöjet är stort från dem gällande vårdens 
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förståelse och stöd samt olika behandlingsmetoder. Saxe et al. (2007) betonar vikten av ett bra 

samarbete med patienten, där det är viktigt patienten får förståelse för sina behov för att nå 

bästa resultat angående patientens behandling. Evidensbaserade interventioner kan lindra 

symtomen och vårdpersonal kan hjälpa patienten att själv hantera sin sjukdom genom att få 

rätt hjälp och stöd.  

 

Vår litteraturstudie visade att personer med fasta förhållanden upplevde att migrän påverkade 

förhållandet negativt, trötthet var en negativ faktor som ofta ledde till gräl. De som inte hade 

ett fast förhållande upplevde svårigheter att hitta någon som kunde förstå hur det är att leva 

med migrän. Den sexuella relationen hade förändrats och många hade varit utan ett sexliv en 

längre tid.  Enligt Diamond (2009) är migrän ett störande moment i relationer och påverkar 

den fysiska relationen till partnern.  Greenstreet (2006) beskriver att relationer ofta utgör en 

viktig källa för att finna mening i livet. Kronisk sjukdom påverkar inte bara personens 

möjlighet att leva som andra utan påverkar även deras relationer till andra. Den som är 

kroniskt sjuk måste ibland förlita sig på andra som stöd vilket förändrade relationerna. 

Personer med migrän upplevde det jobbigt att se sina nära fara illa av omständigheterna runt 

migrän på grund av att humöret påverkades, vilket drabbade hela familjen. Enligt Diamond 

(2009) tänker ofta personer som har migrän att det påverkar deras sociala liv och förhållandet 

till partnern. De upplever att partnern inte förstår, oroar sig mycket eller är irriterad. Många 

kände att de skulle ha varit en bättre partner och bråkat mindre med barnen om de inte hade 

haft huvudvärk.  Även Henderson (2001) beskriver att det finns en stark känsla hos många 

med migrän att andra människor inte förstår eller ser på migrän som en giltig sjukdom. Enligt 

Toombs (1993, s. 7, 21, 23) har vi alla vår egna unika uppfattning om världen och våra 

känslor. Andras känslor kan vi bara indirekt kunskap om och därför är upplevelsen av 

sjukdom en väldigt subjektiv upplevelse som andra har begränsad förståelse för. Primomo, 

Yates och Woods, (1990) menar att personer med kronisk sjukdom upplever bättre stöd från 

sin partner än från andra. Närstående var medvetna om att de var ett bättre stöd för den med 

kronisk sjukdom än vad vänner var. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med migrän upplevde svårigheter i att planera 

sitt liv. Henderson (2001) menar att långsiktig planering är en omöjlighet eftersom en 

migränattack inte går att förutse. Framtiden är ingenting som patienter kan planera, utan de får 

ta en dag i taget. I resultatet framkom det också att migrän upplevdes som invalidiserande och 

beskrevs som en ständig följeslagare. Migrän ledde till att de fick ett negativt tankesätt och en 
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känsla av misslyckande. De kunde känna sig frustrerade, deprimerade och isolerade på grund 

av sin migrän. Migrän hindrade dem i deras sociala liv. Enligt Diamond (2009) påverkas det 

sociala livet i negativ bemärkelse i form av att de upplever att jobbet blir lidande samt att de 

blir socialt utfrysta. Resultatet visade också att de upplevde att de saknade kontroll över sitt 

liv vilket ledde till desperation och känslan att migrän hade makten över dem. Toombs (1993, 

s. 90-94) skriver att sjukdom ger en medvetenhet om förlusten av kontroll av den egna 

kroppen. Kroppen kan inte längre tas för given, förlusten av säkerhet är en känsla av förlorad 

kontroll. Antonovsky (2007, s. 43-47) skriver om en teori vid begreppet KASAM som består 

av de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 

att en människa förväntar sig att det han eller hon möter i framtiden är förutsägbart och att det 

kommer överraskningar, går det i alla fall förklara och ordna. Begriplighet syftar på i vilken 

utsträckning de upplever inre och yttre händelser (stimuli) som begripliga. Hanterbarhet 

innebär hur han eller hon upplever att denna har resurser att klara av de motgångar de möter i 

livet. En resurs kan vara ens egen kontroll. Finns en hög känsla av hanterbarhet medför det att 

denna inte känner sig som ett offer för omständigheterna eller att livet är orättvist. 

Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd eller att 

något är värt att kämpa för. Dessa tre begrepp utgör en helhet och är sammanflätade. Har en 

person en hög känsla av dessa tre komponenter har person en ett starkt KASAM.  Det innebär 

att personen ser meningsfullhet och klarar då av att hantera motgångar genom att nyttja sina 

resurser som att t.ex. återta kontroll.   

 

Vidare visade resultatet att många kände på sig när en migränattack var på väg, på vilket sätt 

kunde de inte förklara. De försökte på olika sätt undvika migrän genom att försöka kontrollera 

exempelvis kost, sömn, allt för att inte trigga migrän. Enligt Andress-Rothrock, King och 

Rothrock (2010) beskrivs vanliga ”migräntriggers”. Det kan vara något du äter, lukar, känner, 

hör eller ser. Exempel på detta är stress, tidspress, ilska, väderomställningar, menstruation, p-

piller och oregelbunden sömn. För att kontrollera sin migrän ska personer med migrän 

undvika stress, inte sova längre på helgerna, äta regelbundet och hoppa inte över måltider, 

undvik födoämnen som kan trigga huvudvärk samt begränsa mängden smärtstillandemedicin.  

 

Resultatet visade att oro fanns i personer med migräns liv. Oron handlade om att arbetet 

påverkades i stor utsträckning eftersom de var tvungna att vara borta från arbetet ibland och 

effektiviteten på arbetet påverkades på grund av trötthet. De uttryckte en rädsla och oro över 

att vara frånvarande från arbetet på grund av risken att förlora jobbet. Henderson (2001) 
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beskriver att personer med migräns förmåga att arbeta påverkas i stor utsträckning. En del är 

tvungna att sluta arbeta, gå ned i arbetstid eller börja arbeta hemifrån. Många får ge upp sina 

karriärer på grund av migrän. Det i sin tur påverkar självförtroendet. Även Burton et al. 

(2009) beskriver att migrän har en negativ inverkan på arbetskapaciteten. Uppskattningsvis är 

en patient med migrän i genomsnitt borta från arbetet fyra arbetsdagar per år. Generellt så 

förbättrades arbetskapaciteten med medicinering. Enligt Henderson (2001) har osäkerheten en 

stor påverkan för personer med migrän på grund av att migrän inte går att förutse när det 

gäller frekvens och styrka. 

 

Interventioner 

Det är viktigt att få bra en bra behandling, för migrän är associerat med vissa handikapp och 

är en ekonomisk börda. Personer med migrän behöver få utbildning om sin migrän och att den 

kan ha olika symtom. En bra kommunikation är nödvändig för en lyckad hantering av ett 

kroniskt tillstånd så som migrän är. Det viktigaste för personer med migrän är att få en bra 

och snabb smärtlindring samt att förhindra en ny attack (Frazel, 2004). Omvårdnad bygger 

bland annat på att se smärta och lidande. Att förstå personens smärta är nödvändigt för att 

sjuksköterskan ska kunna ta hand om patienten. Det är grundläggande att etablera en bra 

relation mellan sjuksköterska och patienter som lider. Patienter med migrän känns inte alltid 

igen som en lidande patient när de söker hjälp (Ferrell & Coyle, 2008). Enligt Diamond 

(2009) beskrivs att en bekräftad diagnos och lämplig behandling kan ibland hjälpa att 

förhindra attacker, då kan personen hantera attacker bättre. Henderson (2001) menar att 

migränpatienter själva ska kunna ta kontroll och förhindra att migrän styr deras liv. För att de 

ska kunna göra det måste de ha kunskaper om sin migrän och det kan vårdpersonal hjälpa 

dem med. Detta hjälper dem att kunna känna igen ”triggers” och på så sätt förhindra 

migränattacker. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studies tillförlitlighet avgörs av: trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 298-301). Trovärdighet avgörs av hur väl 

studiens data och analysmetod är lämpat för syftet. Studiens grund vilar på syfte, urval, 

deltagare och datainsamlingsmetod (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Litteraturstudien analyserades med manifest innehållsanalys vilket innebär att inga tolkningar 

görs. Textenheter extraherades från studierna och översattes för att sedan kondenseras. 
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Extraheringen och kondenseringen är en känslig del av analysprocessen och kräver 

noggrannhet samt att processen inte går for fort fram med risken att förlora viktig data.  Enligt 

Downe- Wombolt (1992) kan personliga tolkningar, trötthet och andra mäskliga faktorer 

påverka resultatet. Därför är det viktigt att gå tillbaka till originaltexten flera gånger under 

analysen. Studierna som vi analyserat är genomförda med deltagare i olika åldrar. Det bidrar 

till att trovärdigheten ökar. För att ytterligare styrka trovärdigheten illustreras varje kategori i 

resultatet med citat från ursprungsmaterialet (jmf. Graneheim et al., 2004: Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 325). Enligt Polit och Beck. (2008, s. 546-547) styrks trovärdigheten 

ytterligare om två eller fler forskare genomför datainsamlingen och analysen. För att 

motverka bias har utomstående tagit del av vårt analysarbete och tillvägagångssätt (jmf. 

Burnard, 1991) genom att kurskamrater och handledare granskat vårt analysarbete vid 

seminarium. Bekräftelsebarhet innebär att resultatet är ett resultat som representerar 

studiedeltagarna och inte eventuella förutfattade meningar och bias från forskaren (Polit & 

Beck, 2008, s. 196; Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Vi var noggranna i vår analys 

och båda författarna har extraherat och kondenserat textenheter som sedan granskats av den 

andre författaren och inga tolkningar gjordes. 

 

Enligt Holloway et al. (2010, s. 298-301) stärks pålitligheten genom att ha en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet. Detta för att andra forskare ska kunna genomföra liknande 

studier och få ett likartat resultat. Pålitligheten i vår litteraturstudie stärks av det tydliga 

beskrivna tillvägagångssättet med inklusions- och exklusionskriterier (tabell 1). Sökningen 

redovisas (tabell 2) där det tydligt framgår vilken databas och sökord som använts. Sedan 

presenteras en översikt över de analyserade artiklarna (tabell 3)där författare, deltagare, typ av 

studie, datainsamlingsmetod, huvudfynd och en bedömning av studiens kvalitet finns med. 

Alla artiklar i analysen har granskats enligt Willman et al. (2006, s. 156-157). 

 

Svagheten i vår litteraturstudie ligger i att endast elva (n=11) artiklar inkluderades i analysen 

samt att de var engelskspråkiga. Trots väl genomförd litteratursökning fanns endast detta 

material att tillgå. Det finns en risk att information gått förlorad vid kondensering eftersom 

engelska inte är vårt modersmål och felbedömningar gjorts på grund att vi endast har 

begränsade kunskaper i kvalitetsgranskning av studier. 
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Slutsatser  
 

Att få behandling och information om migrän kan leda till en ökad livskvalitet för personer 

med migrän. Eftersom migrän inte går att bota är det viktigt att få kunskap för att kunna 

förhindra migränanfall och känna igen det som kan utlösa ett anfall. Sjuksköterskor en viktig 

uppgift i att informera och bistå med kunskap som hjälper personer med migrän att göra 

eventuella förändringar i sitt liv. Ett bra bemötande och kunskap om migrän från vårdpersonal 

är av stor betydelse för att personer ska känna sig tagna på allvar och få hjälp med sin migrän. 

Denna litteraturstudie kan leda till att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal får en ökad 

förståelse och kunskap om upplevelsen av att leva med migrän. Fortsatt forskning om 

personers upplevelse av att leva med migrän är nödvändig för att öka förståelsen för denna 

kroniska sjukdom som påverkar stora delar av personens liv. 
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