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                         Abstrakt 

Att leva med cancerrelaterad smärta är en omtumlande upplevelse som präglar 
livet i många avseenden. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
människors upplevelser att leva med cancerrelaterad smärta. Litteraturstudien 
omfattas av femton internationellt publicerade vetenskapliga artiklar som 
analyserats med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier; att 
kunna uthärda, klara av och njuta av livet men också känna handikapp och hinder; 
att känna närhet och omsorg av andra människor men också känna sig isolerad; att 
känna oro över vad smärtlindrande läkemedel gör med kroppen men samtidigt inte 
kunna leva utan dem och att känna sig uttröttad, ledsen, arg och hjälplös inför 
konstant och svår smärta. Att känna hopp om ett slut på smärta och lidande men 
också tänka varför händer detta just mig. Sjukdom som medför smärta gör 
människan beroende av medicinsk behandling och långvarig sjukhusvistelse ger 
många upplevelser av svåra påfrestningar för familjeliv och yrkesliv.  
 
Nyckelord: Cancerrelaterad smärta, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie 
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Att leva med långvarig sjukdom innebär ofta att leva med smärta, det blir en 

kontinuerlig och återkommande upplevelse i vardagen i en människas liv. Vid långvarig 

sjukdom är det viktigt att skapa balans mellan arbete, ledighet och sociala kontakter, 

som kan bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat välbefinnande (Söderberg, 

Lundman & Norberg 1997).  

 

Smärta är en av de vanligaste orsaker till att människan söker hjälp hos sjukvården. 

Nationell och internationell forskning visar att upp till 40-50 procent av den vuxna 

befolkningen någon gång drabbas av långvarig smärta. Av dessa var det för upp till 10 

procent som smärtan medförde betydande grad av fysiskt och socialt handikapp 

(Östlinder, 1996). Långvarig smärta och sjukdom har en förmåga att framkalla 

uppmärksamhet på kroppen som annars tas för given. Sjukdom och smärta kan 

framkalla ökad känslighet och förståelse för hur människan upplever sin kropp. Smärta 

kan beskrivas som något osynligt och som inte går att beskriva fullt ut för andra 

(Madjar, 1997). 

 

Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) definieras smärta enligt 

nedanstående citat. ”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som 

orsakats av faktisk eller hotande vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa 

termer” (Stridsberg & Billing, 1999, s 41).  

 

Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar i någon form av cancersjukdom. Denna siffra är 

ungefär jämnt fördelad mellan könen (SBU, 2001).  

 

Cancer är ett samlingsnamn för olika typer av maligna tumörer som kan uppstå var som 

helst i kroppen (Strang & Qvarner 1990). Cancer är en livshotande sjukdom där 

smärtupplevelsen ofta blir en förnimmelse om livshotet i sjukdomen (Arnèr, Lindström 

& Muzikants, 1995). Historiskt har cancer förknippats med en stark visshet av smärta, 

lidande och död. Det finns ökade kunskaper och möjligheter att i de flesta fall kunna ge 

en god smärtkontroll. Smärtan förekommer till största del hos patienter som befinner sig 

i ett avancerat skede där cancern spridit sig till flera organ i kroppen (Beck- Friis & 

Strang, 1995). Cancersmärtan kan av drabbade människor uppfattas som tecken på att 

sjukdomstillståndet försämras vilket leder till oro och ångest som i sin tur förstärker 
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smärtupplevelsen (Georgesen & Dungan, 1996; Zimmerman, Turner, Story, Johansson 

& Rowles, 1996). 

  

Människors sätt att hantera och leva med cancersmärta har stor betydelse för den totala 

smärtupplevelsen, man talar om kognitiva och beteendemässiga komponenter. Det vill 

säga hur smärtan verkar på exempelvis tankeliv och aktiviteter. Sådana faktorer ger som 

regel en toleranssänkning av smärtan (Arnér et al., 1995). Att vara svårt sjuk och känna 

smärta påverkar människans självbestämmande (Georgesen & Dungan, 1996).  

 

I behandlingsarbetet för att lindra cancersmärta är det viktigt att kartlägga i vilka 

situationer smärta utlöses och vilken betydelse detta kan ha för människans 

välbefinnande. Det är av betydelse att komma ihåg att människor som upplever smärta 

inte alltid kan behandlas till smärtfrihet, i sådana situationer blir målet att ge en hjälp till 

ett så fungerande och värdigt liv som möjligt. I en undersökning definieras fyra 

huvudgrupper av smärta: nociceptiv, neurogen och psykogen smärta samt smärta av 

okänd orsak (Socialstyrelsen, 2001). I samband med cancer är nociceptiv smärta (utlöses 

av vävnadsskada) och/eller neurogen smärta (dysfunktion i perifera el. centrala 

nervsystemet) vanligast. Nociceptiv smärta kan behandlas med analgetika men även 

med alternativa behandlingar som kirurgi och strålning kan lindra (Arnér et al., 1995).  

  

Svensk sjukvård har sedan i början av 90- talet influerats av internationell vårdfilosofi 

bland annat från England. Det innebär att större tonvikt läggs på vård och 

omhändertagande av patienter med en långvarig eller terminal sjukdom, den vårdform 

som ofta benämns som palliativ vård och har till syfte att lindra smärta (Beck-Friis & 

Strang, 1995). Världshälsoorganisationen (WHO) har med kraft uppmanat alla nationer 

att ha en målsättning i frågor rörande behandlingen av cancerrelaterad smärta och ge den 

hög prioritet (Stjernswärd, Colleau & Ventafridda, 1996).  

 

Varje människa har sin egen förståelse av sin smärta vid sjukdom, många finner ett sätt 

att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom (Söderberg et al., 1997).  Hur sjukdom och 

smärta upplevs och uttrycks beror på den enskildes erfarenheter och vilka tankar han 

eller hon har om kroppens funktion och orsak till sjukdom. Hur och när människan 

uttrycker smärta är kulturellt betingat (Hanssen, 1998, s 45). Smärtan är en upplevelse 

som styrs av somatiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella faktorer 
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(Socialstyrelsen, 2001). Smärta vid cancersjukdom är ett symtom som kan ha många 

olika orsaker och påverkar människans välbefinnande och livskvalitet. Det är viktigt att 

få ökad förståelse om den enskildes upplevelse av cancersmärta för att på bästa sätt 

kunna hjälpa den smärtdrabbade människan i olika situationer. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva vuxna människors upplever av att leva med 

cancerrelaterad smärta. 

 

Metod 
Litteratursökning 

De bibliografiska referenser databaserna Academic search, PsycINFO, CINAHL och 

Medline användes vid sökning av vetenskaplig litteratur. Sökningen bestod även av så 

kallad sekundär sökning som skedde direkt via tidskrifter och avhandlingar som fanns 

att tillgå vid sociomedicinska biblioteket. De sökord som användes och kombinerades på 

olika sätt var cancer, pain, experience, chronic, living with och narratives. Kriterierna 

var att artiklar inte skulle vara äldre än årgång 1989-2003, för att få ett så brett 

artikelurval som möjligt och att de skulle handla om vuxna människors upplevelser av 

att leva med cancerrelaterad smärta. Sökningen resulterade i ett antal artiklar som efter 

genomläsning resulterade i 15 artiklar som svarade mot syftet (Tabell 1). 

 
Analys 

Den metod som användes för att analysera de vetenskapliga artiklarna var kvalitativ 

innehållsanalys. Den kan beskrivas som en process med identifiering, kodning och 

kategorisering av en studie och dess material som svarar mot syftet utan att tolka de 

skrivna orden. Syftet med denna metod är alltså att tillhandahålla kunskap om 

fenomenet som studeras (Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 2002).  

 

De textenheter som motsvarade syftet valdes ut och koncentrerades till kategorier i flera 

steg med målet att få ett mindre antal med konsekvent indelning. 

Innehållsanalysen är gjord med manifest ansats som betyder att endast den textnära och 

det uppenbara i texten behandlas, till skillnad mot latent ansats som utgår från att tolka 

det underförstådda budskapet i en text  (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Hungler, 

1999, s. 251). 
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I denna litteraturstudie har innehållsanalys enligt Burnards (1991) modell legat som 

grund. Metoden innebär att koda och kategorisera insamlat data i 14 steg. Först lästes 

allt insamlat data igenom för att få en känsla av helheten. Sedan togs textenheter ut ur 

texten som alla skulle svara mot syftet. Sedan kondenserades alla textenheter och all 

onödig data togs bort. För att få fram det viktigaste i varje textenhet togs text ut från 

varje och de formulerades om till att-satser. Liknande att-satser samlades för att slå i hop 

materialet och få färre men bredare kategorier. Härefter följde ett antal liknande steg där 

ytterligare hopslagning gjordes för att slutligen reducera antalet till fem kategorier. En 

sammanslagning skall innebära att kategorierna utesluter varandra och inte kan 

sammanfogas. Under arbetets gång var det viktigt att gå tillbaka och kontrollera 

innehållet i textenheterna och att-satserna för att vara säker på att de hamnade i rätt 

kategori. Vid två olika tillfällen granskades materialet av personer som inte varit 

involverade i arbetet för att öka validiteten. Efter att synpunkter på materialet 

framkommit kunde vissa justeringar göras. Vid oklarheter om textens innebörd har 

strukturen i arbetet gjort det möjligt att stegvis på tillbaka till grundmaterialet.  

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15 )           

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Carson & 
Mitchell 
(1998) 

Kvalitativ 
 

17 personer 
 
 

Intervjustudie 
med öppna 
frågor 
 

Svårigheterna med att leva 
med cancerrelaterad smärta. 
Hur hemsk och hård 
smärtan kan vara och hur 
den kan förändra livet. 

Chung, Wong 
& Yang (2000) 

Kvalitativ 
 

33 Personer 
 
 

Intervjustudie 
med 
frågeformulär 

Beskriver fem olika 
dimensioner av smärta vid 
cancer; funktionell, 
farmakologisk, meningen 
med smärta, psykologisk 
och emotionell. 

de Wit, Van 
Dam, Litjens 
& Abu- aad 
(2001) 

Kvantitativ 313 personer  
 

Intervjustudie 
med 
frågeformulär 

Beskriver att smärtan ofta 
har en central roll vid 
cancer. 
 
 

Dorrepaal, 
Aaronson & 
Frits 
(1989) 

Kvalitativ 
 

240 personer 
 
 

Semistrukturerad 
intervjustudie 
 
 

Beskriver hur människornas 
smärta påverkar 
sinnestämningen och 
kroppsställningen. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (forts.) 

 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Duggleby 
(2000) 

Kvalitativ 11 personer 
 

Ostrukturerad 
intervjustudie med 
bandinspelning 

Att uthärda smärtan kan 
ses som en process av 
att  
hopp och att anpassa sig 
till den. Att ha tro på en 
makt och hitta 
meningen med tillvaron 
var vägar för att behålla 
hoppet. 

Ferrell, et al. 
(1993) 

Kvalitativ 64 personer Semistrukturerad 
intervjustudie med 
bandinspelning 

Beskriver 
sinnestämningar och 
tilltron till Gud. 

Gòmez-Batiste 
et al. (2002) 

Kvalitativ 
 

397 personer 
 
 
 
 
 
 
 

Tvärsnittsintervjustudie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriver patienters 
smärta i samband med 
kroppsrörelser 

Halldórsdóttir  
& Hamrin 
(1996) 

Kvalitativ 
 

9 personer 
 
 

Intervjustudie med 
djupintervjuer 
 

Beskriver upplevelsen 
av att leva med 
diagnostiserad och 
behandlad cancer och 
de olika existentiella 
förändringar som kan 
förekomma vid cancer. 

Jakobsson, 
Hallberg & 
Lovèn 
(1997) 

Kvalitativ 
 

11 personer 
 

Intervjustudie med 
bandinspelning 
 

Beskriver hur 
människorna inte kunde 
utföra vardagliga 
aktiviteter och hur 
copingstrategier som 
mentala bilder hjälper 
som avledning mot 
smärtan. 

Kuuppelomäki 
& Lauri 
 (1998) 

Kvalitativ 
 

32 personer 
 
 

Strukturerad 
 
 

Beskriver hur 
människor med smärta 
känner lidande på grund 
av oro, nedstämdhet, 
irritation och ilska men 
även att de känner 
socialt stöd och 
isolering från 
omgivningen 

Kweekkeboom 
(2003) 

Kvantitativ 69 personer 
 

Experimentell studie 
 

Beskriver hur 
personerna avleder 
smärtan genom musik 
och avkoppling. 

Schumacher et 
al. (2002) 

Kvalitativ 
 

115 personer 
 

Intervjustudie med  
bandinspelning 
 

Beskriver en smärta 
som är varierande, den 
går fram och tillbaka 
och känner uppgivenhet 
för läkemedel. 
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Stephenson et 
al  (2000) 

Kvalitativ 23 personer 
 
 

Kvasi- experimentell 
studie 
 

Beskriver hur smärtan 
minskar vid 
bröstcancer. 

Strang (1992) Kvalitativ 93 personer Intervjustudie 
 

Beskriver hur smärtan 
påverkar de dagliga 
aktiviteterna och hur det 
sociala livet påverkas. 

Wells (2000) Kvalitativ 176 personer Semistrukturerad 
intervjustudie 

Beskriver hur smärtan 
ingriper i det dagliga 
livet som 
sinnesstämning, 
förmågan att gå och 
njutningen av livet. 

 
 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2) som beskriver vuxna människors 

upplevelser av att leva med en cancerrelaterad smärta. I nedanstående text presenteras 

kategorierna och illustreras och valideras med citat från de vetenskapliga artiklarna. 

 
 Tabell 2 Översikt över kategorier (n=5) 

      Kategorier 

Att kunna uthärda, klara av och njuta av livet men också känna handikapp och 

hinder  

 

Att känna närhet och omsorg av andra människor men också känna sig isolerad 

 

Att känna oro över vad smärtlindrande läkemedel gör med kroppen men samtidigt      

inte kunna leva utan dem  

 

Att känna sig uttröttad, ledsen, arg och hjälplös inför konstant och svår smärta 

 

Att känna hopp om ett slut på smärta och lidande men också tänka varför händer 

detta just mig 

 
 

Att kunna uthärda, klara av och njuta av livet men också känna handikapp och 

hinder  

I Duggelby (2000) beskrev människor med cancersmärta att det var viktigt att kunna 

uthärda smärtan för att finna frid och att upprätthålla sin värdighet i relationerna med 
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andra. En man beskrev att smärta är något som inte kan hanteras utan det är något som 

måste uthärdas. Han såg uthärdandet som en medveten aktiv process som krävde kraft, 

viljestyrka och arbete.  I samma studie berättade människor att det var viktigt att de 

bestämde sig för att inte tänka på smärtan, att istället fokusera på tanken att bli av med 

cancersmärtan. Denna strategi hjälpte människor att ignorera smärta vid intensiva akuta 

smärtepisoder. Människor berättade i en studie av de Wit et al. (2001) hur de lärde sig 

att hantera smärtan och att den inte hindrade dem från att göra saker som tidigare 

planerats. Genom att ha någonting att göra och att vara upptagen med något kunde 

smärtan glömmas bort för ett tag. En man beskrev att cancersmärta kändes som att bli 

attackerad av en fiende. Det var viktigt att ändra sitt beteende och att ta det som en 

utmaning. Han var beredd att kämpa så länge han orkade. Smärtan behövde inte vara 

något hinder för att kunna njuta av livet. I en studie av Carson & Mitchell (1998) 

berättade en kvinna att hon blivit medlem i en frivillig organisation och fick 

arbetsuppgifter som kunde utföras från hemmet och från sängen. Det gjorde att hon 

kände sig betydelsefull och det hjälpte henne att klara av cancersmärtan. I en studie av 

Kwekkeboom (2003) beskrev människor hur de lindrade sin smärta och ängslan genom 

att lyssna på musik och talböcker. Genom tillämpningen av dessa naturliga strategier 

kunde smärtupplevelsen avledas och fick dem tänka på något annat. I studien 

omnämndes även användningen av koncentrerad andning och föreställningen av mentala 

bilder. 

“Enduring pain was important to find peace and maintain dignity and 

relationships with others” (Duggelby, 2000, s. 827). 

  

”You just do it. You just make up your mind not to think about it”  (Duggelby, 

2000, s. 828). 

 

”The pain does not keep me from enjoying my life” (de Wit et al., 2002, s. 918). 

  

“…participants specially stated that the music or distraction was helpful and 

gave them something else to think about”(Kwekkeboom, 2003, s. 438). 

 

I en studie av Wells (2000) berättade människor hur smärtan inkräktade på det dagliga 

livet och på de psykosociala funktionerna. Människor berättade att de kände sig 
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hindrade från att glädjas åt livet. Smärtan medförde besvär att kunna gå normalt, 

problem med att sova och den hade negativ påverkan av humöret.  I en studie av Carson 

& Mitchell (1998) berättade en kvinna hur smärtan fullkomligt hade satt stopp för 

yrkeskarriären och att det blev omöjligt att vara på arbetet åtta timmar i sträck. Hennes 

mammaroll påverkades även då hon inte längre kunde följa med sina barn på 

skolutflykter och hjälpa till i klassrummet som hon brukade göra.  Den cancerrelaterade 

smärtan hindrade henne från att följa invanda rutiner och vanor. En annan kvinna 

berättade att hon tidigare brukade ta en kopp the efter maten och att det var något som 

hon inte kunde göra längre på grund att hon inte kunde sitta ner i lugn och ro.  

 

I en studie av Ferrell, Taylor, Sattler & Fowler (1993) beskrev människor sin 

smärtupplevelse som att det kändes som att något gick förlorat. Hela livsstilen 

förändrades, de dagliga rutinerna var tvungna att anpassas efter smärtan och värken. I 

samma studie berättade en man att smärtan medförde att han miste jobbet som 

byggnadsarbetare. Att mista sitt arbete fick honom att känna sig mentalt svag och att 

förlora sin identitet. Mannen förklarade att han inte kunna visa sig vara stark längre. 

 

I en studie av de Wit et al. (2001) beskrevs hur smärtan inverkade på uppfattningen om 

den egna kroppen En man beskrev detta som att han kände sig handikappad och 

ytterligare en man uppgav att han inte kände sig som en duglig människa längre. I en 

studie av Jakobsson, Hallberg & Lovén (1997) beskrev män med prostatacancer hur 

sjukdomen påverkade dem både fysiskt och psykiskt. En man berättade att han fick en 

urinvägskateter som hjälpte honom med vattenkastningsproblem som sjukdomen 

medförde men att katetern gav nya problem såsom smärtor i urinröret när han rörde på 

sig och en konstant besvärande känsla av påsen som satt fast runt låret. Andra män i 

samma studie berättade att vardagliga aktiviteter inte längre kunde utföras på grund av 

smärtproblem och hur smärtan tvingade dem att prioritera livets sysslor. Det som 

tidigare kändes som självklarheter delades in i viktiga och mindre viktiga aspekter och 

de mindre viktiga fick skjutas upp till någon annan gång när kroppen var är i bättre 

form. De berättade att det kändes som att livet gick i nerförsbacke.  

    

”The pain has totally ended my career because it was impossible for me to be  at 

work 8 hours straight” (Carson &Mitchell, 1998, s. 1245). 
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“I feel handicapped by my pain”(de Wit et al., 2001, s.918). 

  

“Well it isn’t much. I walk a little around the house. I can’t even rake, because of 

the pain" (Jakobsson et al., 1997, s. 111).  
 

Att känna närhet och omsorg av andra människor men också känna sig isolerad 

Människor berättade i en studie av Strang (1992) att det var betydelsefullt och viktigt av 

att ha ett socialt nätverk där familj och vänner visade förståelse för cancersmärta och 

vågade fråga om deras lidande. Människor beskrev hur attityden mot vännerna påverkats 

sedan de drabbades av smärta. Nästan alla kände att deras vänner visade förståelse och 

tvekade inte att fråga hur de kände sig. I en annan studie lyftes också familjens betydelse 

fram, människor kände stor tacksamhet mot den egna familjen och att det många gånger 

var familjens omsorg som fick dem att tänka på andra saker. I en studie av Carson & 

Mitchell (1998) berättade en kvinna att hennes dotter brukade ta med henne på utflykter 

och att det var betydelsefullt att komma ut i naturen och att få se djur och fåglar. Att se 

på TV tillsammans med familjen och ibland åka och hälsa på barnbarnen kändes också 

som ett viktigt stöd för att lindra sin cancersmärta.  

 

“Despite the problems of socializing with friends and relatives, the social support 

helped the patients to cope with pain” (Strang, 1992, s. 324).  

 

“I try to think of other things that help with the pain. I watch TV, visit my  

grandchildren…” (Carson & Mitchell, 1998, s. 1245).  

 
 

I Strang (1992) beskrev människor hur de på grund av ständig cancersmärta inte orkade 

gå ut och ta kontakt med sin omgivning, detta innebar att de kände sig isolerade. Studien 

visade att smärtupplevelser hade en negativ djupgående inverkan på sociala aktiviteter. 

Det var smärtan som ledde till en alltmer avtagande social verksamhet. Människor i en 

studie av Halldórsdóttir & Hamrin (1996) berättade hur den konstanta smärtan 

begränsade det dagliga livet och som till slut blev till en önskan av att bara vara hemma. 

I en studie av Strang (1992) beskrevs viktiga delar av det sociala livet som att träffa 

vänner, att klara av sin familjeroll och ägna sig åt nöjen och hur detta påverkades 
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negativt. I studien beskrev människor med konstant cancersmärta att de hade en stark 

önskan av att isolera sig.  

  
”Because of pain I isolate myself” (Strang, 1992, s.325). 

 

“I just wanted to stay at home” (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996, s. 33). 

 

“Because of pain I contact my friends more seldom” (Strang, 1992, s.325). 

 
Att känna oro över vad smärtlindrande läkemedel gör med kroppen men samtidigt 

inte kunna leva utan dem  

I en studie av Dorrepaal, Aaronson & Frits (1989) beskrev människor sin ovilja att 

använda smärtlindrande läkemedel mot cancersmärta. De hade uppfattningen att när 

smärtan inte var tillräckligt stark kunde de välja att avstå, De var dessutom rädda för att 

få biverkningar från läkemedel. Människor var också oroliga över att de skulle utveckla 

tolerans, få en försämrad effekt av läkemedel och bli läkemedelsmissbrukare. I en studie 

av Carson & Mitchell (1998) beskrev människor också oro för att de inte visste vad 

läkemedlen hade för biverkningar och vilka effekter som kunde uppstå med tiden då 

intaget av smärtlindrande läkemedel skulle öka. En man var orolig över vad läkemedlen 

gjorde med hans kropp och bekymrade sig över den långsiktiga effekten då han också 

visste att intaget skulle öka med tiden. I en studie av Schumacher, West, Dodd, Paul, 

Tripathy, Pharm & Miaskowski (2002) berättade en kvinna också om sin ängslan för 

användningen av läkemedel. Hon berättade att hon tidigare i livet drabbats av svår värk 

och under flera år var tvungen att ta smärtlindrande läkemedel som utvecklades till 

läkemedelsberoende. Hennes tidigare erfarenheter gjorde att hon var orolig för att 

utveckla beroende igen. I samma studie var en kvinna orolig över att inte kunna utföra 

sina sysslor i hemmet om hon intog läkemedel. Hon hade en klar inställning av att aldrig 

ta några läkemedel och en uppfattning om att läkemedel inte var bra. 

  

“…they were afraid of tolerance, addicition and side effects of analgesics” 

(Dorrepaal et al., 1989, s 596). 
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“I have concerns about the medication. I have to take some to take the edge off the 

pain, but I’m concerned about what it’s doing to my body” (Carson & Mitchell 

1998, s 1245). 

 

I en annan studie berättade människor också att användningen av läkemedel var 

nödvändig för att få befrielse från smärtan, men att det endast var en befrielse för 

stunden. De kände en oro av att inte ha en läkemedelsbehandling som var tillräckligt 

effektiv. Att de inte skulle finna ett botemedel som befriade dem från smärtan. I samma 

studie berättade en man om sin önskan att få en rätt mängd smärtlindrande medel 

inställd och samtidigt var han orolig för att det inte skulle lyckas. Han var beredd att ge 

upp om det misslyckades. Han beskrev detta genom att säga att hela livet annars var slut 

(Jakobsson et al., 1997). I Kuuppelomäki & Lauri (1998) berättade människor med 

intensiv cancersmärta om sin behandling och de flesta hade en uppfattning om att 

intensiteten av smärta berodde på att de inte fick tillräcklig mängd av läkemedel. En del 

människor kände ökad smärta i början av behandlingen och andra kände mer smärta mot 

slutet, detta fick dem att känna att dosen var för låg. I en studie av Wells (2000) beskrev 

människor att smärtkontroll var meningsfullt och majoriteten av dessa önskade ett 

läkemedelsintag dygnet runt. Människor i en annan studie berättade att de bara var 

beredda att ta läkemedel ifall smärtan blev outhärdlig (Dorrepaal et al., 1989). 

 

“They would consider taking analgesics only if the pain became unbearable” 

(Dorrepaal et al., 1989, s.596). 

 

“If I can’t find a cure for this...then it (life) is over…” (Jakobsson et al., 1997, s. 

111). 

 

“The pain was intense and most felt that they were not getting enough 

medication”(Kuuppelomäki & Lauri, 1998).  

 

“I cannot live without pain-killers” (de Wit et al., 2001, s. 918). 

 

“Patients with opioids prescribed, the majority had orders for around- the-clock 

dosing” (Wells, 2000, s. 987-988). 
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Att känna sig uttröttad, ledsen, arg och hjälplös inför konstant och svår smärta 

I en studie av Chung, Wong & Yang (2000) beskrev människor att cancersmärtan 

kändes som en fysisk och psykisk tortyr. En ihållande smärta associerades med oro och 

ångest vilket ledde till trötthet och psykisk utmattning. I studien av Carson & Mitchell 

(1998) berättade människor att smärtan var så uttröttande att de bara ville snäsa åt 

världen. Cancersmärtan ändrade hela deras tillvaro och de berättade även hur den gjorde 

dem ledsna. Människor i andra studier beskrev att de kände en smärta hela eller större 

delen av dagen och hur påfrestande den var och som med tiden ledde till att de blev 

lättirriterade och arga (Dorrepaal et al., 1989; Strang, 1992). 

 

I Carson & Mitchells (1998) studie beskrev en grupp människor hur deras smärta 

kändes. En man beskrev sin cancersmärta som att någon tryckte in en skruvmejsel och 

vred om den. En annan man beskrev sin smärta som skärande ihållande värk som ett 

moln som sänktes ner som tog all energi och förstörde allt. I en annan studie berättade 

en kvinna att hon kände sig uppgiven med sin fruktansvärda cancersmärta. Hon beskrev 

att hon kommit till en punkt i livet där hon hade svårt att bestämma sig för om hon 

skulle ta läkemedel eller inte (Schumacher et al., 2002). I Carson & Mitchells (1998) 

studie framkom hur människor pratade med varandra om frågor hur de skulle fortsätta 

leva med de obehag som smärtan medförde. Känslan av hjälplöshet i personliga 

valsituationer färgade deras liv och smärtan var en del av det. En man berättade att han 

ibland kände att han nätt och jämt kunde ta sig an smärtan och kände sig hjälplös inför 

tanken att sjukdomen skulle bli en börda för familjen.  
 
Cancersmärta identifierades i en studie som lidande, människor beskrev att lidandet var 

smärtan och att denna var både fysisk och psykisk. Människor berättade om sina känslor 

av hopplöshet och hjälplöshet som de kände på grund av fysisk och psykisk smärta. Den 

fysiska smärtan beskrevs som en långvarig värk över hela kroppen och ömhet som 

aldrig gick bort och som akut, olidlig och fruktansvärd smärta som uppträdde plötsligt. 

Människor berättade om psykisk smärta som orsakades av att veta att de blev fysiskt 

svagare och att de inte kunde röra på sig i samma utsträckning som tidigare (Duggleby, 

2000).  
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“Cancer pain was a torture to them both physically and       

psychologically” (Chung et al., 2000, s. 458). 
 

"The mood disturbances cited most frequently included, irritability, anger, 

sadness” (Dorrepaal et al., 1989, s. 595). 

  

“The pain is as if someone is putting in a screwdriver and turning it” (Carson & 

Mitchell, 1998, s. 1244).  

 

Att känna hopp om ett slut på smärta och lidande men också tänka varför händer 

detta just mig 

Det framkom i en studie att människors hopp var relaterat till att ha det bra och att känna 

befrielse från cancersmärta. Män och kvinnor i studien berättade att de satte sitt hopp till 

vårdpersonalen och att dom skulle finna olika lösningar för att lindra deras smärta. En 

man berättade om sin hoppfullhet om att personalen på smärtkliniken hade intresse av 

att hjälpa honom (Carson & Mitchell, 1998). I en studie med Duggleby (2000) beskrev 

människor hur de hoppades att en dag få ett slut på sin cancersmärta. Att ha en tro om 

ett liv efter döden gav människor ett hopp om en tillvaro utan smärta och lidande. Denna 

känsla var oftast starkare under perioder när smärtan var som intensivast och mest 

plågsam. De berättade också att de var fullt medvetna om att det fanns en risk att 

smärtan kunde förvärras och att de kunde dö, trots detta fanns det en hoppfullhet. Många 

beskrev att det fanns två vägar som upprätthåller hoppet, tron på en högre makt och att 

finna en mening med livet. Människor i studien uppgav att det var nödvändigt med en 

tro på Gud och att lita på att han visar omsorg och hjälper igenom det svåra. I studien 

med Ferrell et al. (1993) talade människor om Gud som vill bära upp andliga 

övertygelser och att Gud är generös och allsmäktig. I studien framkom en uppfattning 

om att det var ödet som bestämde hur länge var och en skulle få leva. I studien med de 

Wit et al. (2001) framkom människors tankar om att det var ett straff att drabbas av svår 

smärta och ställde sig frågan varför. En man frågar sig varför Gud straffade honom och 

att cancersmärtan var en bestraffning.  

 

“I hope that sometime I will find something that will ease the pain. The people at 

the pain clinic may find a way to help me. I feel hopeful that someone is taking an 

interest” (Carson & Mitchell, 1998, s. 1245). 
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“Hope for life after death gave the participants something to which they could               

look forward – a future” (Duggelby, 2000, s. 828). 

 

“They trust the God to take away the pain so they would not suffer” (Duggleby, 

2000, s. 828). 

        

”I often think, why is this happening to me” (de Wit et al., 2001, s. 918). 

 

“In my opinion, there’s a built-in time clock for every one of us from the day we’re 

born, the minute we’re born ’till the day we leave this earth, and there’s anything 

we can do to change it” (Ferrell et al., 1993, s.191). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna människors upplevelser av att 

leva med cancerrelaterad smärta. Studien är baserad på innehållsanalys av 15 

vetenskapliga artiklar som resulterade i följande fem kategorier;  ”att kunna uthärda, 

klara av och njuta av livet men också känna handikapp och hinder”, ”att känna närhet 

och omsorg av andra människor men också känna sig isolerad”, ”att känna oro över vad 

smärtlindrande läkemedel gör med kroppen men samtidigt inte kunna leva utan dem”, 

”att känna sig uttröttad, ledsen, arg och hjälplös inför konstant och svår smärta”, ”att 

känna hopp om ett slut på smärta och lidande men också tänka varför händer detta just 

mig”. 

 

Människor med cancersmärta beskrev i denna litteraturstudie hur de lärt sig att uthärda 

smärtan. De anpassade och omvärderade sitt levnadssätt för att klara av att leva ett så 

bra liv som möjligt. De berättade också om olika strategier och metoder som upplevts 

användbara för att slå bort tankar på smärtan. Strategierna var bland annat att lyssna på 

musik och talböcker. I en studie av Herth (1993) berättade människor i livets slutskede 

att liknande strategier hade hjälpt dem att hantera sin smärta. De läste böcker såsom 

bibeln och liknande litteratur som gav andlig inspiration men de lyssnade även på 

musik.  
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I en studie av Nilsson (2003) beskrevs ett komplement till den traditionella 

omvårdnaden där musik var en användbar omvårdnadsintervention som sjuksköterskan 

kan använda i smärtlindringssyfte. Klassisk musik eller musik som människor själva 

valde gav avslappning och smärtlindring. Musik med en rytm nära hjärtats och med rätt 

anpassad tonhöjd visade sig vara av betydelse för att ge smärtlindrande effekt. 

Människor som använt metoden berättade att smärtan kändes mindre jobbig och dosen 

av smärtlindrande läkemedel kunde minskas. I en studie av Taylor et al. (2003) 

framkom även andra komplementära metoder som sjuksköterskan kan använda sig av 

som effektivt kan lindra smärta. En av de mest populära omvårdnadsinterventioner som 

användes var massageterapin. Metoden var överlägsen andra alternativ, som akupunktur 

och elektrisk nervstimulering, för att lindra smärta, men även stress, nedstämdhet och 

oro. Människor i en annan studie upplevde smärtlindring när de hade något att göra och 

när de kunde skoja och skämta med varandra (Blomqvist, 2003). Smärtan kunde inte 

avlägsnas helt men hjälpte människor att acceptera sin situation (Ahlström & Hansson, 

2000). 

 

Människor beskrev i denna studie att det var viktigt att bestämma sig för att inte tänka 

på cancersmärtan. Att slå bort alla tankar på smärtan så fort den började uppträda fick 

dem att glömma bort den för ett tag. Blomqvist (2003) beskrev att människors 

inställning och attityd till att kunna uthärda påverkade smärtupplevelsen. Människor 

som upplevde att smärtan var orsakad av behandlingen eller av dem själva, var mindre 

benägna att uthärda och istället visade de frustration mot personalen. Medan människor 

som hade attityden att klara av att uthärda och lyckades med det och kände 

tillfredsställelse över det.  

 

I denna litteraturstudie var det viktigt för människor att uthärda långvariga smärttillstånd 

för att behålla den egna känslan av värdighet inför andra. Erixon, Jerlock & Dahlberg 

(1997) beskrev att människor med smärta vid kärlkramp på ett liknande sätt ville bevara 

sin identitet som frisk och försökte leva så normalt som möjligt. Den som drabbades av 

sjukdom tvingades utveckla strategier för att minska sin osäkerhet och omvärdera livet 

så att identitet och värde kunde bevaras. I en annan studie berättade människor med 

olika långvariga sjukdomstillstånd att det var möjligt att känna hälsa och livskvalitet 
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trots sjukdom. Människor uttryckte ”jag kan” och den attityden gav dem en känsla av en 

mening med tillvaron och nya värden i livet (Albrecht & Devlieger, 1999).  

 

Människor beskrev att svåra upplevelser av smärta inte behövde utgöra hinder för att 

njuta av livet. De berättade att små arbetsuppgifter som kunde utföras från hemmet fick 

dem att känna sig betydelsefulla. Enligt Diemert (1989) kunde människor hitta en 

mening i sitt lidande. De uppgav på ett liknande sätt att livet fått en annan dimension 

och att de hade fått en högre livs medvetenhet. I samband med de kriser som fanns i 

livet kunde möjligheter uppstå för att uppnå personlig mognad, något som stärkte deras 

mentala hälsa och kunde leda till att de kunde nå sina mål och värderingar i livet.  

 

I litteraturstudien beskrev människor att cancersmärtan inkräktade på kroppsfunktioner. 

De kände sig handikappade och smärtan utgjorde hinder i deras liv. Det kändes som att 

livet gick utför. De uppgav att på grund av smärta tvingades de prioritera vardagliga 

sysslor som tidigare uppfattades som självklara. De berättade vidare att smärtan 

hindrade dem från att följa invanda rutiner och vanor. I studien med Erixon et al. (1997) 

berättade människor med kärlkramp hur smärtan förändrade livet och deras livssituation. 

Smärtan begränsade de kroppsliga funktionerna och aktiviteter som tidigare tagits för 

givna blev omöjliga att utföra. En man berättade att den fruktansvärda smärtan från 

kärlkramp kändes som att hjärtat skulle explodera. I en annan studie med människor 

som led av reumatism berättade de hur smärtan satte gräns för fysiska aktiviteter i 

hemmet och på arbetsplatsen. Människor beskrev även att smärtan satte gräns för 

fritidsaktiviteter (Melanson & Downe-Wamboldt, 2003).  

 

I en studie av Maxwell, Streetly & Bevan (1999) berättade en man med blodsjukdom 

hur han lärde sig uthärda svår smärta under sin arbetsdag. Eftersom att användningen av 

läkemedel försämrade prestationsförmågan i arbetet var medicinering endast möjlig att 

använda efter arbetets slut och nattetid. Följden blev att varje arbetsdag blev till en hård 

kamp mot den olidliga smärtan.  

 

Människor i denna litteraturstudie beskrev betydelsen av att känna omsorg från familj, 

vänner och omgivning. De berättade hur skönt det kändes när familj och vänner visade 

förståelse för deras smärta och när de inte tvekade att fråga om deras lidande. Att få 
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bekräftelse på att andra bryr sig om var viktiga faktorer i hanteringen av smärtan. Detta 

bekräftas i en studie med människor som levde med olika långvariga sjukdomar. De 

beskrev på ett liknande sätt att det var viktigt för dem att känna stöd och kontakt med 

familj, släkt och vänner. Människor berättade att det var skönt att ha denna kontakt och 

att det kändes som en stor förmån (Narayanasany, 2002).  

 

I Erixon et al. (1997) studie om människor med kärlkramp beskrevs hur närstående 

hjälpte till och gav omsorg och anpassade sig efter de vardagliga situationerna. 

Liknande fenomen framkom i Söderberg et al. (2002) studie som handlade om kvinnor 

med fibromyalgi. De berättade att de upplevde stor trygghet när de kände att hem och 

familj togs om hand på ett bra sätt.  

 

I Nelles, Caffrey, Blanchard & Ruckdeschels (1991) studie framkom betydelsen av 

socialt stöd vid sjukdom. De flesta värderade graden av socialt stöd som de fick från 

familj och vänner högt, det gjorde att det alltid fanns någon att prata med. Att ha ett 

socialt stöd hjälpte människor till en bättre smärtkontroll och det fick dem att må bra. 

 

I Seers & Friedhs (1996) studie berättade flera människor att de kände lättnad när de 

kunde prata med någon om sin smärta, att någon var intresserad. Andra berättade vidare 

att smärtan fick dem att känna sig som att en del av deras personlighet togs ifrån dem. 

Någon sa att det kändes som att bli mindre som människa och en annan människa 

berättade att smärtan orsakade minskat självförtroende och gjorde en olycklig. De kände 

dock att det var viktigt att omgivningen trodde på dem och inte ifrågasatte om de 

verkligen upplevde smärtorna de beskrev. De som hade upplevt misstro beskrev att de 

kändes som att omgivning trodde att allt var påhittat. I en annan studie berättade 

människor om hur de höll sin smärta hemlig inför andra för att de inte förväntade sig 

något stöd utan hade uppfattningen av att omgivningen var skeptisk och ointresserad 

(Thomas, 2000). 

 

Människor i litteraturstudien berättade att de på grund av sin smärta inte orkade gå ut 

och ta kontakt med omgivningen. Detta ledde till en alltmer avtagande social 

verksamhet. En konstant cancersmärta ledde till en stark önskan av att isolera sig.  
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Smith & Friedmanns (1999) studie beskrev människor med långvarig smärta att den 

kändes tung att bära och upplevde distansering från övriga familjemedlemmar.  

De kände svårighet att dela sina svåra känslor med andra och att identifiera sig i andras 

problem. Ofta kände de även att deras familj isolerades från övrig gemenskap i 

samhället. Människor berättade att de kände sig isolerade och var inte kapabla att 

förmedla sina smärtfyllda känslor och kände sig ofta missförstådda. Det fanns en 

tendens att vilja avskärma och isolera sig i takt med att intensiteten av smärtupplevelsen 

steg. Människor med svår smärta berättade om sin önskan av att bara vara hemma. 

 

Människor i en studie av Bowman (1994) beskrev också hur smärta fick dem att vilja 

dra sig undan och att vara ensam. Denton (1996) beskrev att människor upplevde att 

omgivningen undvek dem efter de drabbats av långvarig sjukdom, vilket ledde till en 

känsla av isolering och mindervärde. Känslan av att vara isolerad blev mer markant när 

familj och vänner visade brist på förståelse.  

 

Människor i en annan studie oroade sig för hur de skulle klara av sin familjeroll och att 

kunna ägna sig åt nöjen. Sådana saker påverkades negativt av smärtan. I en studie 

beskrev människor sin oro, de var ofta oroliga över hur deras smärtupplevelse skulle 

påverka familjeförhållandet. Vissa kände inte alls för att prata om sin smärta med 

familjen medan andra kände behov av att göra det men saknade stöd. Några som pratade 

med sina familjer fick ingen förståelse och kände att de istället ville ta avstånd från allt 

som hade med deras smärta att göra. I vissa fall slutade vännerna att ringa och kunde 

säga att de ville ha tillbaka den vän som fanns tidigare. På grund av detta var det många 

som levde helt isolerade från sin omgivning och det fick dem att känna dåligt 

självförtroende (Seers & Friedh, 1996). I en annan studie beskrevs att försämrade 

sociala relationer var en psykologisk sidoeffekt som framkallades av sjukdomen och 

smärtbehandlingen. På grund av smärtupplevelsen blev människor isolerade från sina 

relationer, det som stod för energi, stöd och uppmuntran (Lowdermilk, Faan & Germino, 

2000).  

 

Människor beskrev ovilja att använda smärtlindrande läkemedel trots cancersmärta. När 

smärtan inte var tillräckligt stark fanns det även en uppfattning om att det var bättre att 

avstå från läkemedel. Främsta orsaken till detta var att det fanns en misstro över vad 

läkemedlen gjorde mot kroppen och det fanns rädsla för biverkningar, att utveckla 
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tolerans och att bli läkemedelsberoende. I en studie beskrev människorna att de hade 

dåliga kunskaper om vilka slags biverkningar som läkemedel gav. Människor berättade 

även att de litade på att läkemedel som fanns att köpa och som ordinerades av läkare var 

”säkra” att använda och därför bekymrade de sig inte särskilt mycket över det  (Hughes, 

Whittlesea & Luscombe, 2002). 

 

I denna litteraturstudie framkom att många människor inte kunde leva utan 

smärtlindrande läkemedel. Det fanns en känsla att ge upp om de inte fick läkemedel som 

gav effektiv smärtlindring. I en studie av Erixon et al. (1997) beskrevs ett klart samband 

mellan läkemedelsanvändning och att leva ett bra liv. Människor ansåg att smärtlindring 

var nödvändig för att kunna utföra aktiviteter i vardagen. I en annan studie beskrev män 

att det var svårt att använda smärtlindrande läkemedel. De beskrev att de ofta hade 

biverkningar och dessa var ofta så jobbiga att de blev tvungna att byta läkemedel 

(Paulson, Norberg, Danielson, 2002).  

 

Litteraturstudien visade att människor med konstant och svår cancersmärta kände sig 

uttröttade och ledsna. Erixon et al. (1997) beskrev hur människor kände uttalad trötthet 

på grund av smärta. Människor berättade att det kändes som att gå in i en vägg av att 

inte orka göra en arbetsinsats. Tröttheten gjorde att de inte orkade arbeta eller gå till 

affären för att handla. Människor i en annan studie berättade att trötthetskänslan kunde 

övergå till ett tillstånd av fullständig utmattning (Magnusson, Ekman, Berthold, Möller 

& Wallgren, 1998). Erixon et al. (1997) berättade en grupp människor med kärlkramp 

som var sjukskrivna i längre eller kortare perioder på grund av den uttalade tröttheten. 

Flera människor berättade att de kände trötthet och avtagande fysisk kraft som symtom 

på att de hade åldrats snabbare, något som även gjorde dem ledsna.  

 

Människor beskrev en känsla av ilska och hjälplöshet av ihållande smärtupplevelser. 

Känslan av ilska och hjälplöshet framkom även i en studie av Walker, Halloway & 

Sofaer (1998) som handlade om människor med långvarig ryggsmärta. Ilskan bottnade i 

att de behövde slussas runt mellan olika kliniker och läkare och när de inte fick något 

svar på om de kunde få den hjälp som de behövde, de kände sig hjälplösa inför 

situationen. I en annan studie med människor som under en längre tid upplevt smärta 

och som sökte läkarvård beskrevs reaktioner av ilska i samband med själva beskedet om 

sjukdomen (Kralik, Brown, Koch, 2001). Människor kände sig även hjälplösa inför 
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tanken av att relationen till anhöriga skulle försämras av deras sjukdomstillstånd. I 

Sabatinos (1999) studie beskrev en människa hur det kändes att bli beroende av andra 

och sa att det var detsamma som att förlora den egna styrkan. Känslan av hjälplöshet var 

som en skrämmande påminnelse om den egna sårbarheten. I Thomé, Dykes, Gunnars & 

Rahm-Hallbergs (2003) studie berättade människor om sin oro av att anhöriga skulle 

uppleva dem som en börda och last. I en annan studie berättade kvinnor att det var svårt 

att lära sig att be om hjälp av familjen och av andra, detta gav dem dåligt samvete 

(Söderberg & Lundman, 2001).  

 

Människor kände hopp att vårdpersonalen skulle finna olika lösningar för att lindra 

deras smärta. I Paulson et al. (2002) studie med män som hade fibromyalgi beskrev de 

hur deras hopp vek efter en tid av olika behandlingar som inte givit något resultat. De 

kände att hoppet återvände när de efter år av väntan äntligen blev remitterade till en 

specialistklinik och började tro på att få en effektiv behandling som lindrade deras 

smärta. I Erixon et al. (1997) studie hade människor hopp om att de inte skulle bli sämre 

om de bara följde läkemedelsbehandlingen.  

 

Seers & Friedh (1996) beskrev att smärtan ofta fick människor att vilja ge upp, att inte 

vilja leva, livet kändes som att bara existera. Några få positiva erfarenheter 

uppmärksammades dock i studien och det var att de fann en inre styrka när de klarade av 

att möta nya motgångar och smärtupplevelser. Det gav dem kraft så att de kunde se 

framåt.  

 

I litteraturstudien beskrev människor betydelsen om tron på en högre makt. Det var 

något som utgjorde hjälp för att upprätthålla hoppet och finna mening. Några hade tro på 

ett liv efter döden som gav hopp om en tillvaro utan smärta och lidande, denna känsla 

var ofta starkare under perioder när smärtan var som intensivast och mest plågsam. 

Genom bön upplevde de hjälp och kände uppbyggelse och hoppfullhet i sin långvariga 

sjukdom. Andra människor i denna studie beskrev att tron på Gud växte sig starkare och 

att de kände en glädje över att Gud var med och hjälpte dem att klara av lidandet 

(Narayanasany, 2002). I en annan studie berättade människor även om tron på en högre 

makt. En person berättade att det var tron som gav hopp och gjorde det möjligt att se 
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längre än nuet och den aktuella situationen. Hoppet var en inre styrka som gjorde det 

möjligt för dem att tro på att de skulle få uppleva en positiv framtid (Herth, 1993).    

 

  

Människor ställer frågan, varför drabbas just jag av smärta. Frågan återkommer även i 

en studie med människor som dagligen upplevde smärtor orsakad av whiplashskada. De 

kände ledsamhet och uttryckte en liknande känsla av ”varför just jag” (af Ekenstam, 

1997). En kvinna i en annan studie berättade att hon kände sig för ung för att drabbas av 

kärlkramp. Hon kände ovisshet och var oförstående av varför detta drabbade just henne, 

sådant som bara hände äldre människor (Erixon et al., 1997). 

 

I denna studie berättade människor om att upplevelsen av att bli drabbad av 

cancersmärta var ett straff från Gud. Enligt Halstead (2001) berättade människor om sin 

gudsbild. Bilden av Gud var något som satt kvar från barndomen. Gud var inte någon 

som sände sjukdom och tragedi som ett straff för syndigt leverne.  

 

Thornes (1999) studie beskrev upplevelsen av cancerrelaterad smärta från ett 

inifrånperspektiv. Denna tillämpning möjliggör att människors egna känslor kommer 

fram och beskrivs med egna ord. Omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan står 

inför innebär att få förståelse för människors individuella upplevelser av smärta. När 

denna förståelse uppnås kan människor få bättre hjälp i deras kamp att finna mening i 

smärtupplevelsen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie skildrar vuxna människors upplevelse av cancer 

relaterad smärta. Trovärdighet, bekräftbarhet, pålitlighet och överförbarhet är kriterier 

som utgör alternativ för effektiv utvärdering av kvalitativt forskningsarbete. 

Identifiering och beskrivning av deltagarnas och forskarens delaktighet i studien 

tydliggör trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 1996, s 163). 

 

Trovärdigheten har höjts genom användning av återberättande citat med människors 

egna ord av upplevelsen av cancersmärta. Litteraturstudien redogör för ingående artiklar 

såsom huvudfynd, intervjumetod, deltagare och analysmetod. Det skapar pålitlighet och 

bekräftbarhet genom möjligheten av att gå tillbaka till källan med hjälp av referenser. 
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En studie som etablerar trovärdighet blir även pålitlig när den utsätts för kritisk 

granskning utifrån, under arbetets gång (Holloway & Wheeler, 1996, s 164). Studien har 

genomgått utomstående granskning och reviderats under arbetets gång för att säkerställa 

hög pålitlighet. För att säkerställa fasthet i en studie är överförbarhet ytterligare ett 

kriterium. Det innebär att resultat skall kunna överföras från de representativa exemplen 

och ge en ökad förståelse för människor i liknande situationer. Läsaren kan avgöra om 

överförbarhet av resultat från studien är möjligt (Holloway & Wheeler, 1996, s 166-

167).  

 

Litteraturstudien utgår från upplevelser av smärta i samband med cancer i olika stadier 

och är inte specificerad för olika omvårdnadssituationer, vilket enbart ger en generell 

bild av upplevd cancersmärta. För en djupare bild över vuxna människors 

smärtupplevelser behövs utförligare forskning med människors inifrånperspektiv. Denna 

studie har även väckt frågan om vilka likheter och skillnader det finns i upplevelsen av 

cancersmärta och smärta annan orsak. Det är viktigt för sjuksköterskan att lära sig mer 

om vuxna människors upplevelser av cancerrelaterad smärta för att kunna ge en värdig 

vård till patienter och närstående.  
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