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Abstrakt 
Eftersom befolkningen blir allt äldre så kommer människor med kroniska sjuk-
domar att leva längre. För att kunna ge stöd och hjälp till dessa personer är det 
viktigt att förstå deras upplevelser av begränsningar och isolering i vardagen. Syf-
tet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av begränsningar och isole-
ring i vardagen hos personer med kronisk sjukdom. Femton vetenskapliga artiklar 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analy-
sen resulterade i fem kategorier: att inte klara sig på egen hand; att mötas av brist 
på förståelse; att känna ensamhet och utanförskap; att känna sig frustrerad och 
värdelös; att vara orolig och rädd inför framtiden. Resultatet visade att förmågan 
att kunna arbeta och ha en social gemenskap ger en stor tillfredsställelse i livet 
och ökar livskvaliteten. Det är viktigt att personer med kronisk sjukdom bör ges 
möjlighet att träffas i grupp och prata om sjukdomen för att stärka självkänslan 
och självständigheten.  
 
 
 
Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, kronisk sjukdom, begräns-
ning, isolering, förståelse, dagligt liv. 
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Eftersom befolkningen blir allt äldre så kommer människor med kroniska sjukdomar att leva 

längre. De kommer att behöva medicinsk långtidsbehandling och det kommer troligen att 

medföra begränsningar i livsstilen med ökade krav på samhällstjänster inom vård och omsorg. 

Det är ofta så att personer som lider av kroniska sjukdomar både känner sig och ser sig själva 

som annorlunda. Dessa attityder kan leda till social tillbakadragenhet (Asti, Kara, Ipek & Erci, 

2006). 

 

Definitionerna för att en sjukdom ska vara kronisk är att den har eller förväntas ha en varak-

tighet på minst tre till sex månader samt att prognosen är dålig, sjukdomen kan oftast lindras 

men sällan botas. Den har återkommande återfall eller försämring, som resulterade i att följ-

derna av sjukdomen påverkar individens välbefinnande. Men oftast så blir en sjukdom klassad 

som kronisk enbart på varaktigheten. De kriterier som används för att definiera ”kronisk” in-

nebär att cirka 2/3 av de patienter som anlitar hälso- och sjukvården lider av någon kronisk 

sjukdom eller besvär (O’Halloran, Miller & Britt, 2004). Kroniska sjukdomar är ett domine-

rande hot mot hälsa, detta blir en stor ekonomisk utmaning i framför allt utvecklingsländerna. 

Genom att konfrontera dessa kroniska sjukdomar, till exempel hjärtsjukdom och diabetes så 

måste det återspeglas i nationens eget engagemang för att bekämpa dem. Skulle dessa länder 

välja att inte investera i bekämpandet av kroniska sjukdomar kommer de att drabbas av en 

epidemisk våg av kronisk sjukdom bland de äldre medborgarna (Greenberg, Raymond & Le-

eder, 2008). Dödsfall på grund av kroniska sjukdomar i världen beräknas att stiga från beräk-

nade 55 % år 1990 till ca 73 % år 2020 (O’Halloran et al., 2004). 

 

Delmar et al. (2005) anser att leva med en kronisk sjukdom är en kontinuerlig process som 

växlar mellan hopp, hopplöshet, tvivel och mellan känslor av egen kontroll och förlust av 

kontroll. Detta leder till osäkerhet, ångest, och frustration som påverkar de beslut patienten 

ska ta för att leva med kronisk sjukdom i det dagliga livet. Andra människors fördomar, för-

dömanden och okunskap kan intensifiera skuldkänslor. Andra människor kan ge hjälp och 

stöd men för patienten kan det krävas lång tid, för att ge mod och tillit till att vara öppen om 

sin sjukdom och det dagliga lidandet. Det kan vara ännu svårare att be om hjälp eftersom pati-

enten ofta vill försöka dölja sin sjukdom och sitt lidande. Det är viktigt för alla att känna vär-

dighet och respekteras som individ. Detta är nära kopplat till hur vi kan hantera vår situation 

oberoende av andras hjälp. Det är vår uppfattning om människan som avgör om det är möjligt 

att kombinera hjälp från andra med det vi själva klarar av och hur vi vill ha det (Delmar et al., 

2005).  
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Kroppen är med i allt personen gör, varje förändring i kroppen ger effekter i det dagliga livet 

för personer med kronisk sjukdom. Dessa personer tvingas konfrontera livets sårbarhet och 

oförutsägbarhet (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2005). Personer med kronisk sjukdom upple-

ver kroppen som ett hinder och de kämpar för att vara normala (Öhman, Söderberg & Lund-

man, 2003). Många kvinnor med flera olika kroniska sjukdomar försöker aktivt forma sitt 

dagliga liv. De minskar sina aktiviteter och bromsar ner på takten för att upprätthålla ett obe-

roende och självständighet. Dessa begränsningar är svåra att hantera och begränsningar i var-

dagslivet ger ett känslomässigt lidande för många (Roberto, Gigliotti & Husser, 2005). De har 

ingen att dela eller lindra lidandet med (Jumisko et al., 2005; Öhman et al., 2003).  

 

Att vara sjuk väcker lidande i vardagslivet. Sjukdomen upplevs inte bara som ett hot mot 

kroppen utan även som ett hot mot ens verkliga jag (Öhman et al., 2003). Många människor 

med svåra sjukdomar konfronteras med grundläggande frågor om meningen med livet (Mol-

zahn, Bruce & Shields, 2008). Personer som är beroende av andra i det dagliga livet, kan kän-

na att livet har förlorat sitt värde (Öhman et al., 2003). Osynlig kronisk smärta är ett ytterliga-

re lidande för patienterna. De känner sig inte trodda av samhälle och vårdpersonal.  Många 

blir ifrågasatta, detta gör att de ofta isolerar sig själva, detta ger ett onödigt lidande (Clarke & 

Iphofen, 2008). Sjukdomen orsakar djupt lidande med känslor av skam och kroppen upplevs 

som en fiende. Dessa människor tvingas leva ett annorlunda vardagsliv med ständig osäker-

het, kronisk sorg och ensamhet (Jumisko et al., 2005). De känner sig ensamma i sitt lidande 

och sitt behov av hjälp (Jumisko et al., 2005; Öhman et al., 2003). 

 

Kvinnor känner i allmänhet mer ensamhet, både socialt och emotionellt än män. Äldre kvin-

nor har ofta konstaterats ha lägre livskvalitet än äldre män. En möjlig förklaring till detta är 

deras sämre ekonomiska situation. Sjunkande hälsa och förändringar i livssituationen leder 

ofta till ett begränsat liv bland äldre personer. Ensamhet och social isolering är förknippade 

med hälsorisker bland äldre (Ekwall, Sivberg & Hallberg, 2005). Personer med kronisk sjuk-

dom har ofta en känsla av att vara ensam i sin situation. Känslan av ensamhet upplevs som 

svår att bära, att ingen kan dela deras lidande eller lindra den. De känner sig ensamma och 

isolerade på grund av sin sjukdom. Sjukdomen ger även en känsla av att vara annorlunda, att 

känna utanförskap, som förstärker upplevelsen av ensamhet (Öhman et al., 2003). 

 

Hela familjen till personer med kronisk sjukdom får uppleva förluster till följd av sjukdomen, 

som kan vara förlust av ambitioner, förlust av att känna sig vanlig och även förlust av frihet. 
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När någon drabbas av en kronisk sjukdom upplever familjen det som en ovälkommen gäst, en 

inkräktare, som kräver uppmärksamhet. Livet förändras och blir inte som det var planerat 

(Eriksson & Svedlund, 2006). I människors förbindelser med andra finns inga motsättningar 

mellan oberoende och beroende, människan har friheten att fatta egna beslut. Däremot har 

människan ofta en individualistisk, liberalistisk tanke som leder till en attityd att man får skyl-

la sig själv, vilket leder till känslor av otillräcklighet och skuld. Sjuksköterskor måste vara 

uppmärksamma och lyhörda för patientens egna värderingar och människosyn, vilket ligger 

till grund för de val patienten sedan gör (Delmar et al., 2005). 

 

Bekhet, Zauszniewski och Nakhla (2008) anser att sjuksköterskan bör göra en bedömning av 

relevanta interventioner som behöver göras för att få personer med kronisk sjukdom i social 

aktivitet, baserad på deras ålder och grad av sjukdom. Sjuksköterskan möter ofta människor 

med kronisk sjukdom i sitt arbete. Eftersom befolkningen blir allt äldre kommer personer med 

kroniska sjukdomar att bli allt vanligare och hälsoriskerna ökar. Det är därför viktigt att re-

flektera över den problematik som följer med detta. För att möta framtida omvårdnadsbehov 

måste den kliniska vårdvetenskapen utvecklas inom detta område. Detta bör främst ske genom 

att forska och söka kunskap om kroniskt sjuka och hur de upplever sin situation. Denna litte-

raturstudiestudie ska leda till ökad förståelse och ökad kunskap om upplevelsen av begräns-

ningar och isolering hos personer med kronisk sjukdom. Att förstå individens upplevelser av 

begränsning och isolering i vardagen är viktigt för att sedan kunna ge stöd och hjälp till per-

soner med kronisk sjukdom. Syftet med denna studie är därför att beskriva hur personer med 

kronisk sjukdom upplever begränsningar och isolering i vardagen. 

 

Metod  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Urvalet av vetenskapliga artiklarna har gjorts genom en systematisk litteratursökning i olika 

bibliografiska databaser, CINAHL, PubMed och Academic Search. För att undvika snedvridet 

urval är det viktigt att söka litteratur från flera olika källor. Det är även viktigt att kombinera 

olika sökkommandon och indexord för att täcka in så mycket litteratur som möjligt (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.65). För att hitta rätt sökord har vi använt oss av Svensk MeSH. 

Sökorden som vi använde var: chronic disease, chronic illness, isolation, experience, narra-

tive, qualitative, daily living, loneliness, aloneness. Inklusionskriterier har varit artiklar på 

engelska eller svenska med ett inifrån perspektiv, narrativa studier som har människans egna 
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berättelser av att leva med kronisk sjukdom som utgångspunkt. Vi har valt att exkludera barn. 

Vi började med att läsa artiklars titel och abstrakt utifrån de litteratursökningar vi utförde och 

valde ut de artiklar som motsvarade syftet. Vi har även medvetet valt artiklar som beskriver 

olika kroniska sjukdomar och från olika delar av världen. Vid en första granskning av de ar-

tiklar som vi hade valt ut till analysen upptäckte vi att de handlade mer om begränsningar och 

isolering än om ensamhet, varför en kompletterade litteratursökning gjordes. Vi sökte via 

Svensk MeSH för att hitta rätt sökord för begränsning/limitation, MeSH-ordet blev ”daily li-

ving”. Den kompletterade litteratursökningen resulterade i många redan utvalda artiklar och 

endast ett fåtal nya artiklar som motsvarade syftet (tabell 1).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Syftet med sökning: upplevelser av begränsningar och isolering i vardagen hos personer med kronisk 
sjukdom 

Academic Search 2009 02 09  (peer reviewed)   

Söknr *) Söktermer 
Antal 
ref. 

Valda ar-
tiklar 

6 FT lone* AND (chronic ill* OR chronic dis*) 16 1 

16 FT narrat* AND experienc* AND (chronic ill* OR chronic dis*) 84 3 

PubMed 2009 02 14   

3 MeSH Chronic disease AND Narration 65 4 

10 MeSH Chronic disease AND Life Change Events AND Qualitative 
research  

21 2 

CINAHL 2009 03 03                                          

23 FT Chronic dise* AND isolation AND qualit*  35 1 

24 FT Chronic ill* AND isolation AND qualit* 21 2 

Academic Search 2009 03 26 (peer reviewed)  

2 FT (chronic ill* OR chronic dis*) AND ”daily living” 103 1   
5 FT (chronic ill* OR chronic dis*) AND ”life change events”   13 1 

PubMed 2009 03 26   

  Gav inga nya artiklar   

* MeSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning, 

 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes efter ett modifierat protokoll (bilaga 1) som ut-

gick från Willman et al. (2006). Där resultatet poängsattes, med ett poäng per delfråga vid för 

studien positivt svar. Detta för att på ett systematiskt sätt bedöma artiklarnas kvalitet efter 

gemensamma variabler och därefter gradera kvalitetsnivå hög-medel-låg. Där hög och medel 

nivå är minst 70 procent av möjliga granskningspoäng (Willman et al., 2006, s.96). Vi valde 

15 artiklar med kvalitetsnivå hög eller medel till vår dataanalys. Kvalitetsgranskningen över 

artiklarna som ingår i dataanalysen redovisas i tabell 2. 

 



 7 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling, 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög,  
medel, låg) 

      
Anderson 
(1991) 
Canada 
 

Kvalitativ 15 kvinnor i 
medelåldern 
med läkeme-
delsbehandlad 
diabetes 

Narrativa djupin-
tervjuer, 
fenomenologisk 
metod 
 

De immigrerade kvinnorna upp-
levde svårigheterna att leva med 
kronisk sjukdom förvärrades när 
det flyttade från en trygg hemmiljö 
till ett nytt land, där de måste ta itu 
med utanförskap, social isolering 
och främlingskap i en främmande 
kultur. 

Medel 

      
Bogan, Powell 
& Dudgeon 
(2007) 
USA 
 

Kvalitativ 4 kvinnor och 
3 män, i åldern 
36-75 år, med 
icke cancer re-
laterat lymf-
ödem 

Semistrukturera-
de narrativa 
djupintervjuer, 
kvalitativ inne-
hållsanalys 
 

Tre teman kunde urskiljas: ” Ing-
enstans att vända sig ” var något 
som alla upplevt, ”Vändpunkten” 
när de fått rätt diagnos och remiss 
till behandling och ”Skapa utrym-
me” i livet för egenvården av lymf-
ödemen. 

Hög 

      
Delmar et al. 
(2006) 
Danmark 
 

Kvalitativ 10 män och 8 
kvinnor, i ål-
dern 18-75 år, 
med diabetes 
typ 1, ulcerös 
kolit eller 
hjärtinsuffici-
ens i rehabili-
teringsfasen 

Djupintervjuer, 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 
 

Studien visar att eget ansvar och 
egen kontroll är meningsfulla vär-
den i vardagslivets aktiviteter och 
beslut. Även människor i ens när-
het kan vara viktiga men det kritis-
ka är hur man kan kombinera hjäl-
pen från andra och det man klarar 
på egen hand. 
 

Hög 

      
Driedger, Cro-
oks & Bennet 
(2004) 
Canada 
 

Kvalitativ 10 kvinnor och 
5 män, i åldern 
31-68 år, med 
multipel skle-
ros (MS) 

Semistrukturera-
de, narrativa 
djupintervjuer, 
tematisk analys-
metod 
 

Artikeln visade hur personerna 
med MS delar erfarenheter i tid 
och rum resulterade i att de levde i 
och genom processen med handi-
kapp. Detta komplicerade förhål-
landet mellan fysisk och social er-
farenheter bekräftades, som indivi-
duella upplevelser av sjukdom ge-
nom hela handikapp processen. 

Hög 

      
Fitzsimons et 
al. 
(2007) 
Irland 
 

Kvalitativ 8 kvinnor och 
10 män, i ål-
dern 60-86 år. 
Av dessa hade 
6 deltagare 
hjärtsvikt, 6 
njursvikt, 6 
lungsjukdomar 

Semistrukturerad 
intervju,  
fenomenologisk 
metod 

Patienternas försämrade hälsotill-
stånd ledde till minskad självstän-
dighet, social isolering och famil-
jens börda. Dessa problem mildras 
av de begränsade resurserna som 
individen förfogar över och till-
gången till stöd från sjukhuset och 
samhällstjänster.  

Medel 

      
Fox & Chesla 
(2008) 
USA 
 

Kvalitativ 25 kvinnor i 
åldern 35-55 år 
med kroniska 
sjukdomar 

Narrativa djupin-
tervjuer., 
tolkande feno-
menologisk me-
tod 

Kvinnor med kroniska sjukdomar 
upplevde att deras hälsa påverkas 
signifikant av deras relationer med 
vårdgivaren.  

Hög 
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 Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling, 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög,  
medel, låg) 

      
Giddings, Roy 
& Predeger 
(2007) 
Nya Zeeland 
 

Kvalitativ 7 kvinnor, i ål-
dern 50-58 år, 
med olika kro-
niska sjukdo-
mar 

Focus grupper, 
tematisk tolkan-
de beskrivande 
process 

Erfarenheterna av att leva med en 
kronisk sjukdom förebådade vad 
som skulle komma med åldrande 
och ålderdomen: ”det var bara en 
del av deras liv”. 

Hög 

      
Holloway, So-
faer-Bennett 
& Walker 
(2007) 
England 
 

Kvalitativ 
 

12 män och 6 
kvinnor, i ål-
dern 28-62 år, 
med kronisk 
ryggsmärta 

Narrativa djupin-
tervjuer, 
tematisk feno-
menologisk me-
tod 
 

Resultaten visade på subtil och öp-
pen stigmatiserande reaktioner från 
familj, vänner, vårdpersonal och 
allmänheten, som tycktes ha en 
djupgående effekt på uppfattning-
ar, självförtroende och beteenden 
av de intervjuade. 

Hög 

      
Hyde, Ward, 
Horsfall & 
Winder 
(1999) 
Australien 

Kvalitativ 12 kvinnor, i 
åldern 70-93 
år, med kro-
niska bensår 

Semistrukturera-
de djupintervju, 
dataanalys i 7 
steg 

Två huvudteman kom fram. Att 
uppnå och bibehålla kontroll över 
utsatt kroppsdelar samt konsekven-
ser för livsstilen på grund av kro-
niska bensår och nedsatt rörlighet.  

Medel 

      
Kralik, Koch, 
Price & Ho-
ward 
(2004) 
Södra Austra-
lien 

Kvalitativ 6 kvinnor och 
3 män, i åldern 
48-75 år med 
artriter 

Skriftlig självbi-
ografi, semi-
strukturerade te-
lefonintervjuer, 
tematisk data-
analys 

Fyra teman framkom: 1)erkänna 
och övervaka gränser, 2) att mobi-
lisera resurser, 3) att hantera för-
ändring i den egna identiteten, 4) 
balansering, planering, (pacing) 
och prioritering 

Medel 

      
Lee & Poole 
(2005) 
USA, Canada 
 

Kvalitativ 9 kvinnor och 
6 män, i åldern 
22 – 81 år, 
med olika kro-
niska sjukdo-
mar 

Narrativa inter-
vjuer, kombina-
tion av holistiskt 
innehålls- och 
kategorisk inne-
hållsanalys 

Tre stora kategorier återfanns: 
samband av erfarenheterna av kro-
nisk sjukdom, personliga reaktio-
ner, och coping insatser. 
 

Hög 
 

      
Lee et al. 
(2007) Taiwan 

Kvalitativ 10 kvinnor och 
4 män, i åldern 
26-72 år, som 
har hemodia-
lys 

Djupintervjuer 
som analyserats 
enligt Colaizzi´s 
metod 

Tre större kategorier framkom: fy-
sisk trötthet, psykisk trötthet och 
känslomässig trötthet. 
 

Hög 

      
Lütze & Ar-
chenholtz 
(2007) 
Sverige 

Kvalitativ 17 kvinnor och 
6 män i åldern 
27-67 år, med 
reumatoid ar-
trit (RA) 

Focusgrupper 
Intervjuer, 
dataanalys i 5 
steg 

Artrit har stor inverkan på det dag-
liga livet, särskilt hur de utför all-
män daglig livsföring (ADL). Har 
starkt påverkat deras humör och 
sociala liv. 

Medel 

      
McGowan, 
Luker, Creed 
& Chew-
Graham 
(2007) 
England 
 

Kvalitativ 
 

32 kvinnor i 
åldern 21-50 
år, med smär-
tor i bäckenet 

Skrivna berättel-
ser, tematisk 
analys i tre steg, 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 
 

Kvinnorna upplevde att läkaren 
inte hörde eller trodde på deras be-
rättelser, att läkarens tolkning av 
symtomen inte stämde med kvin-
nans berättelse och vid negativa 
testresultat särskilt i avsaknaden av 
objektiva fysiska fynd. 

Hög 
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 Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling, 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög,  
medel, låg) 

      
Råheim & 
Håland 
(2006) 
Norge 
 

Kvalitativ 12 kvinnor, i 
åldern 34-51 
år, med kro-
nisk smärta 
och fibromy-
algi 

Djup intervjuer, 
dataanalys i 5 
steg,  
fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 
 

Tre typologier framkom: kraftlös-
het – att kroppen inte orkade, am-
bivalens och coping.  Kvinnorna 
beskrev en situation där kronisk 
smärta upplevdes som en kamp där 
de kände att deras existens stod på 
spel. 

Hög 

      

 

Dataanalys 

Analys av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats (jmf. Graneheim & Lundman, 2003). Kvalitativ innehållsanalys är en forsk-

ningsmetod som på ett systematiskt och objektivt sätt används för att kunna dra meningsfulla 

slutsatser från verbal, visuell eller skriven data i syfte att beskriva och kvantifiera specifika 

fenomen (Downe-Wamboldt, 1992) och att sträva efter att hitta mönster och kännetecken (Po-

lit & Beck, 2004, s.580). Genom innehållsanalys är det möjligt att renodla ord och/eller me-

ningar till färre innehållsrelaterade kategorier. Målet med innehållsanalys är att ge kunskap 

om och förståelse av de fenomen som undersöks, att beskriva företeelser av intresse utifrån ett 

visst syfte. Det är ett sätt att ge intressanta och teoretiskt användbara generaliseringar med 

minimal förlust av information från de ursprungliga uppgifterna. Manifest ansats är textnära 

och den tillåter inga egna tolkningar (Downe-Wamboldt, 1992).   

 

Vi startade vår analys med att läsa igenom analysenheten flera gånger för att få ett helhetsin-

tryck av texten. Därefter har textenheter som svarade mot syftet extraherats och kodats. Kod-

ningen innebar att varje textenhet fick en egen etikett, så att den lätt kunde återfinnas i origi-

nal artikeln. Sedan gjordes en kondensering i syfte att korta ner texten men ändå behålla kär-

nan, i detta stadium översattes även textenheterna till svenska. Därefter har textenheterna ka-

tegoriserats som innebar att de sorterades efter sitt innehåll i flera steg till dess att de var var-

andra uteslutande. De slutkategorier som framkommer ska enligt Graneheim och Lundman 

(2003) vara renodlade. Syftet med att skapa kategorier är ett sätt att beskriva fenomen, att öka 

förståelsen och skapa kunskap (Downe-Wamboldt, 1992).  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i tabell 3. Kategorierna presenteras där-

efter med brödtext och illustreras med citat ur artiklarna. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 
Kategorier 
 

Att inte klara sig på egen hand 
 
Att mötas av brist på förståelse 
 
Att känna ensamhet och utanförskap 
 
Att känna sig frustrerad och värdelös 
 
Att vara orolig och rädd inför framtiden  
 
 

Att inte klara sig på egen hand 

I studier av Bogan, Powell och Dudgeon (2007), Kralik, Koch, Price och Howard (2004), Lee, 

Lin, Chaboyer, Chiang och Hung (2007) samt Lütze och Archenholtz (2007) beskrev personer 

med kronisk sjukdom att de var beroende av närstående för att klara sina aktiviteter i dagligt 

liv. Detta ledde till nya roller i familjen och komplicerade framtidsplanerna. Personer med 

kronisk sjukdom kände sig som en börda och belastning för närstående (Anderson, 1991; Dri-

edger, Crooks & Bennett, 2004). Många personer uttryckte att de hade skuldkänslor för att de 

var beroende av att anhöriga vårdade dem (Fitzsimons et al., 2007). Invandrarkvinnor med 

kronisk sjukdom beskrev hur de inte kunde språket och var beroende av anhöriga som tolk vid 

kontakten av hälso- och sjukvård. När anhöriga inte hade tid att följa med, avstod de från att 

gå på kontroller (Anderson, 1991). 

 

I couldn’t manage my personal hygiene properly. My son even fed me, I couldn’t 
raise me hands to my mouth. That was dreadful (Lütze & Archenholtz, 2007, 
s.67). 

 

I flera studier (Bogan et al., 2007; Driedger et al., 2004; Fitzsimons et al., 2007; Giddings, 

Roy & Predeger, 2007; Holloway, Sofaer-Bennett & Walker, 2007; Kralik et al., 2004; Lee 

& Poole, 2005; Lee et al., 2007; Lütze & Archenholtz, 2007; Råheim & Håland, 2006) 

beskrev personer med kronisk sjukdom att de ville utföra aktiviteter och träffa vänner men 

var förhindrade på grund av fysiska begränsningar som ledde till känslan att vara isolerad. De 
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sörjde den sociala spontaniteten eftersom aktiviteter krävde planering och eller hjälp av andra 

(Giddings et al., 2007; Kralik et al., 2004; Lee et al., 2007). De kände sig osäkra när de själva 

befann sig utomhus på egen hand och var beroende av andra för att vistas där (Driedger et al., 

2004; Fitzsimons et al., 2007; Kralik et al., 2004). I flera studier (Driedger et al., 2004; Fitz-

simons et al., 2007; Holloway et al., 2007; Hyde, Ward, Horsfall & Winder, 1999; Kralik et 

al., 2004; Lee & Poole, 2005; Lee et al., 2007; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer 

med kronisk sjukdom hur de tvingades leva innanför hemmets väggar, när sjukdomen hind-

rade dem från att träffa anhöriga och vänner. Där kände de sig isolerade både socialt och 

geografiskt när de inte längre kunde röra sig och resa fritt utanför hemmet. Begränsningar i 

hemmiljön gjorde personer isolerade till viss del av hemmet, i väntan på annat boende (Dri-

edger et al., 2004) eller i väntan på hjälpmedel (Fitzsimons et al., 2007). Personer med kro-

nisk sjukdom upplevde att andra inte förstod hur det var att vara bunden till hemmet (Hollo-

way et al., 2007) och de ville inte besvära närstående (Fitzsimons et al., 2007). De menade att 

det var lätt att komma till det stadiet att ge upp (Lütze & Archenholtz, 2007). 

 

My mind is telling me ‘you should be doing this and that’, but my body is telling 
me the exact opposite. I almost think it makes you become two people (Holloway 
et al., 2007, s.1461). 

 

I studier (Holloway et al., 2007; Lee et al., 2007; Lütze & Archenholtz, 2007) beskrev perso-

ner med kronisk sjukdom hur bristen på energi ledde till begränsningar och isolering i varda-

gen. Att inte längre ha ork eller energi till att göra det vad de ville, ledde till att de undvek att 

umgås med kompisar och de deltog inte i fritidsaktiviteter. Det var inte värt besvären med 

smärta, stelhet eller trötthet efteråt. I en studie av Driedger et al. (2004) beskrev en kvinna 

med multipel skleros (MS) att när hon inte längre kunde göra aktiviteter tillsammans med sin 

make, upplevdes det svårt att bära och påverkade äktenskapet. Situationen beskrevs som att 

inte ha något liv eller ingen livskvalitet (Bogan et al., 2007; Fitzsimons et al., 2007). 

 

I just don’t have enough energy to achieve what I want to. I used to visit my 
grandma in Taitung, but now I can’t make it any more (Lee et al., 2007, s.410). 

 

Personer med kronisk sjukdom tänjde sina gränser för att kunna fortsätta arbeta några timmar 

varje dag men de var mycket trötta när de kom hem från arbetet (Lee & Poole, 2005; Lütze & 

Archenholtz, 2007).  De kände sig motarbetade av chefen när de hade hittat egna lösningar 

för att kunna utföra arbetet (Driedger et al., 2004). Personer med kronisk sjukdom beskrev att 



 12 

de inte fick den hjälp de behövde av läkare och arbetsgivare för att klara sin situation (Ander-

son, 1991; Driedger et al., 2004; Fitzsimons et al., 2007). Andra beskrev motsatsen att när 

förmågan att röra sig fritt blev begränsad, innebar tillgången av hjälpmedel en ökad känsla av 

frihet och oberoende (Driedger et al., 2004; Fitzsimons et al., 2007). 

 

I call my scooter my legs. If you take away that scooter, you might as well chop 
my legs off because without that, I couldn’t go out. I mean, I could go out, but I 
can’t move any distance, therefore (the scooter) gives me the freedom to go where 
I want to go (Driedger et al., 2004, s.128). 

 

Att mötas av brist på förståelse 

I flera studier (Driedger et al., 2004; Fitzsimons et al., 2007; Lee & Poole, 2005; Lee et al., 

2007; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer med kronisk sjukdom hur de upplevde 

bristande förståelse av familj och vänner. De blev misstrodda av närstående om sjukdomens 

svårighetsgrad (Holloway et al., 2007; McGowan, Luker, Creed & Chew-Graham, 2007) och 

blev beskylld för att inte göra någonting (Råheim & Håland, 2006). De blev avvisade och för-

lorade sin plats i gemenskapen (Anderson, 1991; Råheim & Håland, 2006) och när de inte 

fick följa med ut på grund av gångsvårigheter upplevdes det som otrevligt (Råheim & Håland, 

2006). Kvinnor med MS upplevde att de inte fick den hjälp de behövde av sina män, för att 

männen kände sig maktlösa (Driedger et al., 2004). I studier av Fitzsimons et al. (2007) och 

Lee och Poole (2005) beskrev några personer med kronisk sjukdom att de inte ville besvära 

sin familj eftersom familjen inte förstod och därför undvek de att tala om sjukdomen. Det 

fanns även vänner som tagit avstånd från personen på grund av dennes sjukdom. 

 

Then he said [yesterday evening], “Go somewhere else, I’m watching the telly.” 
That really hurts. You have no idea how tense we are (Råheim & Håland, 2006, 
s.748). 

 

I studier av Anderson (1991) och McGowan et al. (2007) beskrev personer med kronisk sjuk-

dom hur de upplevde bristande förståelse av läkare. Personer med kronisk sjukdom kunde inte 

ta rätt beslut på grund av bristande information och därför blev de oroliga för sin hälsa (An-

derson, 1991; Bogan et al., 2007; Fox & Chesla, 2008; McGowan et al., 2007). Kvinnor med 

kronisk sjukdom beskrev att de blev mindre benägna att ställa frågor, avslöja viktig informa-

tion eller att följa upp med rekommenderad behandling (Fox & Chelsa, 2008).  En person med 

smärta som väntat i flera år med att söka hjälp, beskrev att läkaren inte verkade förstå proble-

met (Holloway et al., 2007). En person med kronisk smärta i höften blev kallad lögnare av lä-
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karen, när röntgen var normal och då fanns ingen smärta enligt läkare som ansåg att personen 

mirakulöst återhämtats (Kralik et al., 2004). Personer med kronisk smärta började tvivla på 

sin egen uppfattning av situationen när de inte fick någon diagnos (McGowan et al., 2007), 

när utomstående antydde att det bara var i hans huvud (Holloway et al., 2007). 

 

… difficulty finding a correct diagnosis and adequate treatment. Delayed diagno-
sis translated into progression of the swelling and subsequent susceptibility to in-
fection, decreased mobility, and social isolation (Bogan et al., 2007, s.217). 

 

I studier (Holloway et al., 2007; Lee & Poole, 2005) beskrev personer med kronisk sjukdom 

hur både familj och främlingar reagerat kritiskt mot dem och behandlat dem olika, beroende 

på om deras funktionshinder eller sjukdom var synlig eller osynlig. Trots att personer med 

kronisk sjukdom kämpade med fysiska begränsningar tyckte många att de såg friska ut. Per-

soner med kronisk sjukdom upplevde att utomstående tvivlade på deras funktionshinder, när 

det inte var synligt (Holloway et al., 2007). I en studie av Kralik et al. (2004) upplevde flera 

personer med kronisk sjukdom att andra tittade misstänksamt på dem till dess att en diagnos 

var fastställd. Det ledde till att många kände skuld på grund av att de såg friska ut men inte 

var det (Holloway et al., 2007). Oönskad uppmärksamhet från främlingar ger en känsla av 

skam och depression vilket var ett hinder för att gå ut och ledde till social isolering (Bogan et 

al., 2007; Fitzsimons et al., 2007). En kvinna började bära långa klänningar för att dölja sina 

ben när hon led av lymfödem för att undvika denna uppmärksamhet från främlingar (Bogan et 

al., 2007). 

 

…One lady during my support group said to me, “Please don’t come and visit me 
anymore because you’re so healthy. It depresses me to see how healthy you are, 
when I’m in the wheelchair” (Lee & Poole, 2005, s.350). 

 

I studier (Anderson, 1991; Delmar et al., 2006; Driedger et al., 2004; Holloway et al., 2007; 

Lütze & Archenholtz, 2007; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer med kronisk sjukdom 

hur de hade svårt att verbalt uttrycka eller förklara sitt behov av hjälp. De upplevde att de inte 

nådde fram trots att de försökte och upplevde bristande förståelse av andra (Råheim & Hål-

and, 2006). Det blev genant att be om hjälp med enkla aktiviteter som plötsligt blivit svåra el-

ler omöjliga att utföra (Lütze & Archenholtz, 2007), vid osynlig kronisk sjukdom var det ännu 

svårare (Delmar et al., 2006). I studier (Delmar et al., 2006; Kralik et al., 2004) beskrev per-

soner med kronisk sjukdom hur de upplevde att det var svårt att berätta om sin sjukdom och 

lidandet. Det fanns en rädsla att orsaka olägenhet (Delmar et al., 2006). I en studie av Lee och 
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Poole (2005) beskrev personer med reumatoid artrit (RA) hur de valde att dölja sjukdomen för 

andra, när de trodde att den endast drabbade gamla. 

 

Jane’s choice to disclose or not disclose her arthritis to others was reduced, as 
arthritis became physically visible (Kralik et al., 2004, s.263). 

 

Att känna ensamhet och utanförskap 

I flera studier (Anderson, 1991; Driedger et al., 2004; Giddings et al., 2007; Hyde et al., 1999; 

Råheim & Håland, 2006) beskrev många personer med kronisk sjukdom att de kände sig en-

sam i hemmet och utan stöd. När en person kände sig sjuk var det svårt att sova på natten, då 

ökade upplevelsen av ensamhet (Lee et al., 2007). Ensamheten kunde komma från föränd-

ringar i det sociala nätverket (Giddings et al., 2007) och från sociala barriärer utanför hemmet 

(Driedger et al., 2004). Bristen på engagemang med dagliga aktiviteter tvingade personer med 

kronisk sjukdom att dra sig undan från andra (Kralik et al., 2004). Kvinnor med fibromyalgi 

beskrev hur de kände sig ensamma med en evig smärta i en förrädisk kropp som var omöjlig 

att kontrollera. De kände sig som ett dåligt sällskap i familjen och beskrev en ökad distans och 

skuldkänsla till familjen (Råheim & Håland, 2006). Personer med kronisk sjukdom kände sig 

ensamma när anhöriga inte hade tid att umgås. En kvinna hade flyttat för att komma närmare 

barnen men barnen var så upptagna av sina egna liv. Det blev riktigt ensamt och svårt för 

henne, hon grät varje dag (Anderson, 1991). Att vara nära sina anhöriga men inte få besök 

upplevdes skapa ett större avstånd till anhöriga (Råheim & Håland, 2006). En kvinna beskrev 

att hennes enda kontakt med yttervärlden var genom sjuksköterskan och matbudet från buti-

ken, hon såg fram emot att de kom, för att det var ett besök utifrån (Hyde et al., 1999). 

 

Now we are all separated in different households, and now I am alone by myself 
here, and I’m just feeling lonely.  I feel I am a burden.  I’m useless in everything 
(Anderson, 1991, s.713). 

 

I flera studier (Anderson, 1991; Driedger et al., 2004; Fox & Chesla, 2008; Lee & Poole, 

2005; McGowan et al., 2007) beskrev personer hur de upplevde utanförskap. Sjukdomens 

symtom ledde till utanförskap, där en person betraktade Crohn´s sjukdom som en ful sjuk-

dom, pinsam med många tabun (Lee & Poole, 2005). Utanförskap och social isolering intensi-

fierades genom det lidandet som orsakades av kronisk sjukdom (Anderson, 1991). Kvinnor 

med kronisk sjukdom upplevde en känsla av utanförskap, förtryck och en förlust av kontroll 

över sina liv. Detta upplevdes när det inte fanns samarbete och stöd i relationen mellan dem 
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och deras läkare. Personer med kronisk sjukdom beskrev att de kände utanförskap när de blev 

behandlade utifrån en speciell patientgrupp och inte som en enskild individ (Fox & Chesla, 

2008). Personer menade att de upplevde utanförskap när en person var tvungen att bo i en 

skyddad bostad (sjukhem), och vara mycket yngre än de andra som bodde där (Fitzsimons et 

al., 2007). De som inte kunde utföra avlönat arbete kände sig utanför det produktiva samhället 

(Driedger et al., 2004). Att inte ha något arbete att gå till var smärtsamt och gjorde det svårt 

att upprätthålla sociala relationer (Driedger et al., 2004; Lütze & Archenholtz, 2007). De sak-

nade vänskapen som fanns med arbetskamraterna på arbetet, vilket resulterade till isolering på 

grund av färre kontakter med mindre antal människor och platser (Driedger et al., 2004). En 

person med kronisk sjukdom beskrev att vara förhindrad att gå på college innebar inget um-

gänge med andra studenter (Lee & Poole, 2005). Att isolera sig från omvärlden skedde grad-

vis (Giddings et al., 2007; Hyde et al., 1999; Lee et al., 2007). Personer med kronisk sjukdom 

upplevde förlägenhet som ledde till undvikande av andra människor på grund av minskat in-

tresse, motivation och likgiltighet till omgivningarna (Hyde et al., 1999; Lee et al., 2007). 

Bristen på engagemang med dagliga aktiviteter tvingade personer med kronisk sjukdom att 

isolera sig och dra sig undan från andra människor (Kralik et al., 2004). 

 

…someone who has to leave the workplace due to physical or social barriers will 
no longer be involved in the casual socialisation that occurs in the workplace be-
tween co-workers and with clients or customers. Consequently, they feel very iso-
lated (Driedger et al., 2004, s.129). 

 

Många personer med kronisk sjukdom menade att de kände sig mindre ensamma när de blev 

medveten om att det fanns andra personer med liknande problem och att de gick igenom 

samma typ av kamp. Det gjorde stor skillnad och gav hopp (Bogan et al., 2007; Lütze & Ar-

chenholtz, 2007). 

 

In the early course of arthritis I needed to meet others with arthritis. I was so alo-
ne (Lütze & Archenholtz, 2007, s.67). 

 

Att känna sig frustrerad och värdelös 

I studier av Driedger et al. (2004), Fitzsimons et al. (2007) samt Råheim och Håland (2006) 

beskrev personer med kronisk sjukdom hur de upplevde frustration i sin situation av olika an-

ledningar. Bristande självständighet ledde till frustration och upplevdes som värst när hälso-

tillståndet blev sämre (Fitzsimons et al., 2007), men även oförmågan att träffa vänner på 

grund av isolering kändes frustrerande (Driedger et al., 2004). Personer med kronisk sjukdom 
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beskrev känslor av maktlöshet och brist på kontroll (Råheim & Håland, 2006). I en studie av 

Lee et al. (2007) beskrev personer hur de kände sig deprimerade på grund av behandling (he-

modialys) i hemmet. Personer med kronisk sjukdom beskrev att de inte ville kliva upp på 

morgonen, de slutade att bry sig (Fitzsimons et al., 2007). De kände sig värdelösa, när de inte 

kunde utföra de aktiviteter de ville eller när de var isolerade och inte hade sina närstående i 

närheten (Anderson, 1991; Driedger et al., 2004; Råheim & Håland, 2006). Förlust av själv-

känsla beskrevs av personer när de kände sig fula för att sjukdomen (RA) påverkade händer-

nas utseende (Kralik et al., 2004) men även för att läckage och lukt från benödem skulle på-

verka kvinnligheten (Hyde et al., 1999). I en studie av Råheim och Håland (2006) beskrev 

personer hur de upplevde den egna kroppen som en fiende omöjlig att kontrollera eller fly 

ifrån. En person avvisade vänner för att han kände sig som ett missfoster (Bogan et al., 2007).  

 

…the body has become a sort of hostile monster, an alien presence or enemy im-
possible to control and escape (Råheim & Håland, 2006, s.753). 

 

I just didn’t want to get out of bed. I felt the same way as I did when I went into 
hospital. I feel absolutely rotten. I couldn’t care less about anything (Fitzsimons 
et al., 2007, s.320). 

 

Att vara orolig och rädd inför framtiden 

I flera studier (Bogan et al., 2007; Fitzsimons et al., 2007; Fox & Chesla, 2008; Holloway et 

al., 2007; Lee & Poole, 2005; Lee et al., 2007; Lütze & Archenholtz, 2007) beskrev många 

personer hur de kände oro och rädsla inför framtiden. I en studie av Bogan et al. (2007) 

beskrev en kvinna hur hon kände osäkerhet inför framtiden när hon var beroende av maken 

och oroade sig för om det skulle hända honom något, ”hur blir det då?”(Bogan et al., 2007). 

De var oroliga och rädda för att behöva vistas på sjukhem (Fitzsimons et al., 2007), eller bli 

sittande i rullstol (Lütze & Archenholtz, 2007). I en studie av Fox och Chesla (2008) beskrev 

personer hur de kände rädsla att bli lämnad ensamma med sina hälsoproblem. Andra personer 

med kronisk sjukdom upplevde rädsla att utomstående skulle behandla dem som ”utomjor-

dingar” (Lee et al., 2007), eller behandlas olika beroende på om sjukdomen var synlig eller 

osynlig (Holloway et al., 2007). 

 

I do sometimes think, gosh, some people must think I whinge and I try and when 
they say ‘how are you?’, I say ‘fine’, you now, because nobody really wants to 
know do they? (Holloway et al., 2007, s.1460). 
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I studier (Lütze & Archenholtz, 2007; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer med kronisk 

sjukdom hur de upplevde att ansvaret för familjen kändes betungande, rädslan att de inte kun-

de ta hand om familjen och inte ha någon att dela ansvaret med i framtiden. I en studie av 

Holloway et al. (2007) beskrev personer med kronisk sjukdom att de inte vågade visa vad de 

egentligen kände i rädsla att skada relationen. Medan andra personer med kronisk sjukdom 

beskrev att sjukdomen orsakat separation, när partnern misstrodde och tvivlade på personens 

symtom och sjukdom. 

 

Some participants attributed the break up of their marriage to their back problem 
(Holloway et al., 2007, s.1460). 

 

I studier av Bogan et al. (2007) och McGowan et al. (2007) beskrev personer med kronisk 

sjukdom att de levde i en påfrestande situation med känsla av hopplöshet, besvikelse, oro och 

ovisshet inför framtiden. Dels när de inte fick reda på vad de led av, de fick ingen diagnos 

trots symtom men även när sjukdomen blev sämre. Det var fruktansvärt att kämpa emot hela 

tiden och tankar om självmord fanns (Lee et al., 2007). De menade att inte kunna göra nå-

gonting var som att inte ha något liv (Bogan et al., 2007). De beskrev att när läkaren inte 

kunde göra mer för dem, upplevde de det som att leva på ”lånad tid” och de slutade att plane-

ra något, de tog en dag i taget. Personer med kronisk sjukdom kände oro inför var döden 

skulle ske och de hade börjat planera sin begravning (Fitzsimons et al., 2007). I studier (Kra-

lik et al., 2004; Lütze & Archenholtz, 2007) beskrev personer med kronisk sjukdom motsat-

sen att de litade på sig själva och gjorde det som kändes rätt och satte sig själv främst. De 

hade även accepterat sin sjukdom med den dåliga prognosen (Fitzsimons et al., 2007). 

 

Before I knew what I was even dealing with, it was very devastating. I just wanted 
to crawl in a hole and live in it (Bogan et al., 2007, s.217). 

 

Rest is one of the hardest things…laying down and not feeling guilty when there is 
someone in the background who is very busy… (Kralik et al., 2004, s.264). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av begränsningar och isolering i 

vardagen hos personer med kronisk sjukdom. Studien resulterade i följande kategorier: att inte 

klara sig på egen hand, att mötas av brist på förståelse, att känna ensamhet och utanförskap, 

att känna sig frustrerad och värdelös samt att vara orolig och rädd inför framtiden. 

 

I litteraturstudien framkom att personer med kronisk sjukdom upplevde att fysiska begräns-

ningar och kraftlöshet förhindrade dem att utföra eller delta i olika aktiviteter. De blev bero-

ende av andra människor för att klara sitt dagliga liv. Den begränsade energin som de hade, 

valde många att använda till att kunna fortsätta arbeta. Det var viktigt att kunna fortsätta sitt 

arbete för personens självkänsla och värdighet men också för den sociala gemenskapen. Cud-

ney, Butler, Weinert och Sullivan (2002) beskriver hur personer med fibromyalgisyndrom 

(FMS) berättade att smärtan var ständigt närvarande och den var helt ofrånkomlig, vilket stör-

de familj och sociala relationer och livskvaliteten påverkades. Människor med FMS känner 

sig ofta funktionshindrade dels av trötthet som kan upplevas som minskad muskeluthållighet 

men också känslan av att vara helt tömd på energi. Detta innebär att de kanske inte kan ha ett 

heltidsarbete eller utföra vardagliga aktiviteter. För att upprätthålla en optimal grad av aktivi-

teter beskrev många att det var en balansgång av vad de ville åstadkomma och den mängd 

energi de hade. De förde en ständig kamp för att inte överdriva aktiviteter. De upplevde att det 

gick långsamt att lära sig detta eftersom de ignorerade att lyssna på sin kropp. Vissa aktivite-

ter tog längre tid och vissa fick de sluta med helt och hållet. Townsend, Wyke och Hunt 

(2006) beskriver att symtomen vid kronisk sjukdom ofta ger en brist på kroppslig kontroll 

som begränsade aktiviteter och rutiner, vilket gav en känsla av att inte ha ett ”normalt liv”. 

Personer uttryckte vikten av lönearbete i sin vardag, vilket ingav hopp. De kände sig bekräf-

tade och upplevde det väldigt viktigt även om det var förenat med hälsorisker.  Bertram, Kur-

land, Lydick, Locke III och Yawn (2001) beskriver att många deltagare med tarmsjukdomen, 

colon irritabile (IBS) hade gjort stora förändringar i sitt arbete och sociala liv, IBS minskade 

produktiviteten och kvalitén på arbetet på grund av att mycket tid tillbringades på toaletten. 

Sociala situationer blev särskilt svåra när resor var inblandade eller när de skulle äta, den mat 

som fungerade vid ett tillfälle kunde vid ett annat tillfälle ge allvarliga symtom. Personerna 

tyckte att sjukdomen var svår att leva med eftersom den i hög grad påverkade deras liv. Cud-

ney et al. (2002) menar att leva med kronisk sjukdom är en livslång utmaning för individen, 

med en förändrad livsstil och för att bibehålla högsta möjliga livskvalitet. Detta visar att det är 
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viktigt att ha ett arbete att gå till och förmågan att kunna arbeta ger en stor tillfredsställelse i 

livet och ökar livskvaliteten. Det är av stor betydelse för personer med kronisk sjukdom att 

kunna anpassa sig utifrån den ork och kraft de har för att uppleva tillfredsställelse i dagligt liv.    

 

I vår studie framkom det att personer med kronisk sjukdom upplevde bristande förståelse från 

omgivningen och kände sig missförstådda och misstrodda. De hade svårt att uttrycka eller 

förklara sin sjukdom och sitt behov av hjälp. Speciellt svårt var det för personer med osynlig 

kronisk sjukdom.  I jämförelse med Lonardi (2007) som fokuserat på sjukdomar som ännu 

inte har fullt erkännande och är socialt osynliga, som till exempel kronisk huvudvärk, under-

grävde dessa sjukdomar personers identitet, självförtroende och sociala relationer. Att försöka 

dölja sin sjukdom gjorde att personerna låtsades vara normala, de var tvungna att lära sig leva 

som om de inte hade någon sjukdom. Ofta gjorde de detta av rädslan att det skulle påverka 

familjen och det sociala nätverket. Bertram et al. (2001) beskriver att många personer med 

tarmsjukdom ofta upplevde brist av förståelse och empati för sin sjukdom genom familj, ar-

betskamrater och läkare som ledde till känslor av besvikelse. Många upplevde att de inte blev 

trodda av läkare. Vissa personer upplevde att arbetskamrater var otrevliga eftersom de tyckte 

att de gjorde täta besök på toaletten, detta för att slippa arbeta. Många kände sig ensam i sitt 

lidande för att det kändes pinsamt och därför var de både oförmögna och ovilliga att diskutera 

med vänner, familj och medarbetare. De blev ofta förvånade när de träffades i grupp med 

andra personer med samma sjukdom, de kände sig bekräftade när de fick ta del av andras erfa-

renheter av sin sjukdom. Cudney et al. (2002) beskriver i sin studie att smärta kan påverka 

självkänslan och sociala relationer, många kvinnor oroade sig för att de skulle bli behandlade 

annorlunda om andra fick veta hur mycket smärta de hade. De kände rädsla för att andra skul-

le tycka synd om dem istället för att visa ”verklig vänskap”. Därför är det viktigt att prata om 

kronisk sjukdom och speciellt osynlig sjukdom för att öka förståelsen och stärka personens 

självkänsla.  

 

I vår studie framkom att personer med kronisk sjukdom kände sig ensam och utan stöd i det 

egna hemmet. Många personer kände sig som ett dåligt sällskap och drog sig undan och blev 

ensamma. Även bristen på engagemang i dagligt liv ökade ensamhet och isolering. När anhö-

riga inte fanns i närheten eller inte hade tid att umgås kände personen sig ännu mer ensam. 

Känslan av ensamhet har betydelse för hälsa och livskvalitet och det är något som påverkar 

avståndet som människor känner mellan sig själv och andra (Karnick, 2005). Bekhet et al. 

(2008) anser att ordet ”loneliness” är känslan av att känna sig ensam mot sin vilja, att perso-
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nen inte har något val och inte vill vara i den situationen. De anser vidare att ordet ”alone-

ness” är ett aktivt val att vara ensam. Enligt Beal (2006) visar allt mer forskning på att ensam-

het är förknippad med en rad negativa fysiska och psykiska hälsorisker hos äldre. Ensamhet är 

en obehaglig upplevelse som uppstår när en persons nätverk av sociala förbindelser brister, 

människor som vi ofta samverkat med och har varit den främsta källan till stöd och hjälp. Hill, 

Weinert och Cudney (2006) har i en studie kommit fram till att risken för ensamhet förvärra-

des för kroniskt sjuka kvinnor på landsbygden av deras geografiska isolering. Därför är före-

komsten av socialt nätverk viktigt för att minska den ofrivilliga ensamheten.  

 

I resultatet framkom att många personer med kronisk sjukdom kände frustration när sjukdo-

men gjorde att de förlorade sin självständighet. Deras isolering i hemmet ledde till social iso-

lering som upplevdes som ännu mer frustrerade. Detta kan jämföras med Bertram et al. (2001) 

som beskriver att frustration blir som en neråtgående spiral som utlöser nya episoder av sym-

tom. Dessa symtom leder till större frustration och isolering. I litteraturstudien framkom att 

personer med kronisk sjukdom kände sig värdelösa. När utvecklingen av sjukdomen och dess 

symtom blev sämre ledde det till en förlust av självkänsla och personerna kände sig deprime-

rade. Taylor, Kemeny, Reed, Bower och Gruenewald (2000) belyser att självkänslan är en in-

dikator på välbefinnande, positivt tänkande har inte bara en påverkan på psykisk hälsa utan 

även på fysisk hälsa. Hill et al. (2006) belyser att stödgrupper och kurser i hälsa har en positiv 

påverkan på självkänslan. De beskriver vidare att en god kvalitet på livet minskar förekoms-

ten av depression. Därför är det viktigt att stärka självständigheten med att få hjälp att tänka 

positivt och få kontakt med andra i liknande situation. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med kronisk sjukdom kände rädsla och osä-

kerhet inför framtiden. De var oroliga för hur sjukdomen skulle utvecklas och dess påverkan 

på vardagen. Skulle de förlora sitt oberoende? Men det fanns också en oro angående familjen, 

skulle familjen orka med den ökade bördan som sjukdomen medförde? Enligt Hill et al. 

(2006) är anpassning till en kronisk sjukdom en livslång process med många psykologiska 

problem. Lonardi (2007) beskriver hur personer med kronisk huvudvärk upplevde att sjukdo-

men och oron för framtiden hade en allvarig inverkan på familjen och äktenskapet. Detta in-

nebar att effekterna av sjukdom går långt utöver den enskilda personen och har en störande 

inverkan på familj och samhälle. Därför är det viktigt att engagera hela familjen när någon 

drabbas av kronisk sjukdom. Det är inte bara den drabbade personen som behöver stöd och 

hjälp utan hela familjen. 
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Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys är metod som är användbar vid studier som fokuserar på männi-

skors beteende, erfarenhet och världen de lever i. Att forskaren får tillgång till andra männi-

skors värld och få ta del av deras upplevelser och erfarenheter genom att lyssna på dem och 

observera dem (Holloway & Wheeler, s.3,7). Eftersom syftet var att ta reda på vad individen 

upplevde, valdes den manifesta kvalitativa innehållsanalysen som metod med fokus på den 

mänskliga relationen (jmf. Downe-Wamboldt, 1992). 

 

I en studie bedöms tillförlitligheten utifrån fyra begrepp: pålitlighet, trovärdighet, bekräftelse-

barhet och överförbarhet. Pålitlighet innebär att forskaren ska visa sin väg genom processen 

för att läsaren ska kunna följa den (Holloway & Wheeler, 2002, s.254). För att åstadkomma 

detta har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt.  I vår studie har vi beskri-

vit analysmetoden på ett sådant sätt att det ges möjlighet att återupprepa denna studie genom 

det som tidigare nämnts angående sökord och databaser. För att öka tillförlitligheten av sök-

orden så har vi använt oss av MeSH-termer och trunkeringar.  

 

Trovärdighet handlar om att forskaren ska beskriva det sanna, fånga verkligheten (Holloway 

& Wheeler, 2002, s.255). Vi eftersträvade att vara så textnära som möjligt vilket ökar trovär-

digheten. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är mänskliga fel alltid möjliga i analysarbete och 

kan vara relaterade till trötthet, personliga fördomar och perception. Detta har vi tagit fasta på 

och flera gånger återgått till textenheterna för att inte förlora sammanhanget. Det är viktigt att 

utföra systematiska kontroller av tillförlitligheten under hela analysprocessen. Genom hela 

analysen gjordes en kontinuerlig kontroll av ursprungstexten, för att inte tappa mening i mate-

rialet (Downe-Wamboldt, 1992). Citat användes i resultatet för att illustrera och styrka inne-

hållet (Graneheim & Lundman, 2004). Under arbetets gång har vi varit öppna och ärliga över 

det resultat som framkommit. Genom hela arbetet har vi haft tillgång till handledning, där vi 

har fått hjälp och vägledning. Vi har även i samband med seminarier fått synpunkter på vårt 

arbete genom opponent- och respondentskap vilket ökar tillförlitligheten.  

 

Litteraturstudien har utförts av två personer och bygger på femton kvalitativa studier. Artik-

larna som har analyserats har varit på engelska, detta kan ses som en svaghet eftersom vi un-

der översättningen kan ha förlorat vissa nyanser i upplevelserna. Vi har varit väl medvetna om 

vår förförståelse i ämnet, eftersom vi har mer än 20 års yrkeserfarenhet inom vården. Vi har 
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befunnit oss på olika studieorter och har därför granskat varandras arbete innan vi beslutat oss 

för att använde det nedskrivna materialet i denna studie. Detsamma gällde när vi bildade nya 

kategorier, vi satt på varsitt håll och gjorde nya för att sedan jämföra med varandra och se om 

vi valt lika. Under arbetets gång har vi diskuterat kategorinamnen med vår handledare och 

även vid seminarier. Eftersom vi noggrant har markerat och kodat/numrerat de textenheter vi 

har arbetat med har det varit lätt att gå tillbaka och granska det som analysen visar. Att det 

verkligen stämmer med de upplevelser som personerna beskrivit. Detta tyder på att vi visat 

bekräftelsebarhet i vårt arbete.  

 

Överförbarhet kan ses eftersom det resultat vår analys lett till är fullt möjligt att överföra på 

andra personer i liknande situationer. Studiens resultat har lett till att vi har fått ny förståelse 

för upplevelserna av begränsningar och isolering i vardagen hos personer med kronisk sjuk-

dom. Det visar på studiens äkthet. 

 

Slutsatser 

Personer med kronisk sjukdom lider av sin sjukdom, men även av förlorad social gemenskap 

och oförmåga att arbeta. För många personer leder detta till en psykisk påverkan och de förlo-

rar tron på livet. Många personer med kronisk sjukdom upplever oförståelse från andra män-

niskor och därför är det särskilt viktigt att engagera hela familjen i personens sjukdom, i dess 

utveckling och påverkan på kroppen. Det visade sig vara väldigt viktigt och betydelsefullt att i 

grupp få träffa andra med liknade besvär. Där vågar personerna diskutera sina problem med 

andra personer som konfronteras med samma typ av problem. Detta gör att de känner sig be-

kräftade. Det är vikigt att fånga upp dessa personer i ett tidigt skede i sjukdomen, med till ex-

empel stödgrupper med inriktning mot hälsa samt vad sjukdomen innebär. I och med att per-

soner med kronisk sjukdom ofta får ett behov av hjälpmedel eller hjälpinsatser, skulle ett 

teamarbete tillsammans med andra specialiteter vara nödvändigt.  

 

Ett team där sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator samarbetar mot gemen-

samma mål med den enskilda personen i centrum, för att få fram hjälpmedel, aktivitetsstöd 

och medicinska kunskaper. Detta för att gemensamt se hela människan och deras möjligheter. 

Detta team bör finnas i personens närmiljö som ett naturligt inslag i personens vardag. I och 

med att de äldre blir fler kommer även kroniskt sjuka att bli flera. Hela den äldre befolkningen 

ökar och inom en snar framtid kommer kraven att bli större på samhället när det gäller vård 
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och omsorg. Det är därför viktigt att politikerna tar detta på allvar så att samhället har tillräck-

ligt med resurser för att möta dessa problem i framtiden. Ytterligare forskning behövs inom 

området, och då speciellt för att öka förståelsen om hur personer med osynlig kronisk sjuk-

dom upplever sin vardag.  
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