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Abstrakt 
Att leva med en kronisk sjukdom innebär många gånger 

förändringar i livet. Den kroniskt sjuke upplever olika former 

av lidande såsom känslor av förlust, utanförskap, social isole-

ring och ensamhet. Syftet med studien är att beskriva männi-

skors upplevelse av ensamhet vid kronisk sjukdom. Resulta-

tet baseras på 23 artiklar vilka analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: att känna sig 

fången i sitt eget hem, att inte känna sig förstådd av andra, att 

känna skam och kroppsliga förändringar och att känna sig 

övergiven. För människor vilka lever med kronisk sjukdom 

och känner ensamhet, kan omvårdnadsinterventioner 

innefattas av att bryta tankar och livsmönster och skapa 

tillhörighet med andra i liknande situationer.  

 

Nyckelord: ensamhet, kronisk sjukdom, människor, kropp, 

förändringar, skam, övergivenhet, kvalitativ innehållsanalys, 

litteraturstudie. 
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Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom skiljer sig från människa till männi-

ska. De kroppsliga, själsliga och kulturella behoven är grundläggande för mänskligt 

liv. När en människa blir diagnostiserad med en kronisk sjukdom upplever de en 

rädsla för att kroppen skall förändras. En rädsla som har sin grund i att bilden av ens 

tidigare kända jag blir ändrad (Gordon, Feldman & Crose, 1998). En kronisk 

sjukdom medför erfarenheter av att leva med en ständig avvikelse från det normala 

orsakat av oåterkalliga förändringar. Det innebär en permanent förändring av 

människans dagliga liv (Price, 1996). De flesta människor med kronisk sjukdom 

vänjer sig med tiden vid sin sjukdom. Den tid det tar att vänja sig tenderar att variera 

från person till person och därmed kan detta ses som något högst individuellt och 

personligt. Tiden är dock en faktor vilken finns med i beskrivningar av kronisk 

sjukdom och människors förmåga att vänja sig vid sin sjukdom (Ring & Danielsson, 

1997). Att leva med kronisk sjukdom kräver att människor kan vänja sig vid att leva 

med och identifiera sig själv i sjukdomen (Lindsey, 1996), genom att kontrollera 

sjukdomen och använda sig av olika former av kroppskontroll (Paterson, Russell & 

Thorn, 2001). Den kroniska sjukdomens kärna i lidandet är förlusten av den egna 

personligheten. Med det följer att relationer till andra förändras och blir annorlunda 

(Hansson & Scherman, 1995, s.33-34).  

 

Människor som lever med en kronisk sjukdom upplever sig många gånger annor-

lunda och icke accepterade. De flesta människor vill fortsätta med att vara den per-

son de varit tidigare. På ett konkret sätt kräver den kroniska sjukdomen många 

gånger en omfattande livsstilsförändring. Känslan av att vara annorlunda kan leda till 

att människor drar sig undan samhällsgemenskapen och isolerar sig från omgiv-

ningen (Hansson & Scherman, 1994, s. 32-40, 187-192). Acorn och Joacim (2000) 

menar att när sjukdomen inte är synlig för andra så upplevs känslan av att vara an-

norlunda inte lika påtagligt. Människor med en synlig funktionsnedsättning upplever 

det som mycket frustrerande att visa sitt handikapp för sin omgivning. Detta innebär 

att synligheten av den kroniska sjukdomen är en viktig faktor som påverkar männi-

skors syn på sig själva i gemenskap med andra. Enligt Paterson, Russell och Thorn 

(2001) innebär känslan av att vara annorlunda att personer, trots att de många gånger 

önskar att ha kontakt med andra, istället drar sig undan. Att vilja men inte ha förmå-

gan att skapa och upprätthålla kontakter med andra leder många gånger till att män-
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niskor upplever en stark ensamhet och ett utanförskap. Känslan av att vara annor-

lunda beskriver även Paulson, Danielson och Söderberg (2002) som visar att män 

som lever med en kronisk sjukdom upplever en vardag med många begränsningar 

samtidigt som de kämpar för att leva så vanligt som möjligt. Inga tecken på sjukdom 

visades utåt. Kroniskt sjuka män ville leva ett så normalt liv som möjligt och käm-

pade i vardagen mot att bli isolerade och beroende.  

 

Att leva med kronisk sjukdom innebär restriktioner och kan ge upphov till olika for-

mer av lidande, så som känslor av utanförskap och ensamhet. Människor tenderar 

också att bli misskrediterade och upplever sig också många gånger bli en belastning 

för andra. Kronisk sjukdom innebär ett hot mot människovärdet (Hansson & Scher-

man, 1995, s. 33-34). Människor som lider lever i ett tillstånd av sorg. Känslan av 

förlust av ens egna kända jag är ett centralt begrepp i den lidande människans upple-

velse. Lidandet är också något vilket inte sker öppet utan i det tysta. Lidandet över-

går med tiden till en gradvis hoppfullare situation. Människan har en viss tendens att 

vänja sig vid förlorade förmågor på grund av sjukdomen. Med tiden sker en omfor-

mulerad framtidsbild (Morse, 2000a). 

 

Att leva med kronisk sjukdom kan många gånger innebära försvagad självidentitet 

och svårigheter i relationer med andra människor. Relationer med andra är en viktig 

faktor för att uppleva hälsa menar Lindsey (1996). När kroniskt sjuka känner att 

kroppen och själen förändras kan de uppleva ensamhet. Den ensamheten känner de i 

även i relationer med andra (Ring & Danielsson, 1997). Ensamhet och känslor av att 

vara utanför samhällsgemenskapen tenderar att återkomma i människors berättelser 

av att leva med en kronisk sjukdom. Ekman Skott och Norberg (2001), beskriver att 

människor med kronisk sjukdom inte upplever sig som delaktiga i samhället och att 

andra människor i den sjukes omgivning tenderar att dra sig undan från dem. Morse 

(2000b) belyser behovet av ökad kunskap om och förståelse för människors erfaren-

heter, behov och förväntningar. Kronisk sjukdom medför kroppsligt lidande samt en 

känsla av utanförskap vilket kan leda till förlorad gemenskap med andra (Kralik, 

2002). I mötet med kroniskt sjuka människor är det viktigt att utgå från människans 

behov samt förväntningar för att nå framgång i mötet. Hur människor med kronisk 

sjukdom upplever sin vardag är av vikt att belysa eftersom det är en stor grupp män-

niskor och möten sker dagligen i olika former. Därför var syftet med denna litteratur-
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studie att beskriva människors upplevelser av ensamhet i samband med kronisk sjuk-

dom.  

Metod 

Litteratursökning 
Denna studie grundar sig på internationellt publicerade vetenskapliga tidskriftsartik-

lar. Sökning av artiklar och urval har genomförts via databaserna Academic search, 

Medline och Cinahl. Sökningen begränsades till åren 1990-2003. Vetenskaplig litte-

ratur med inifrån perspektiv har använts, där den narrativa erfarenheten av att leva 

med kronisk sjukdom och upplevelsen av ensamhet på grund av sjukdomen varit ut-

gångspunkter i sökningen av litteratur. Sökorden vilka använts i sökningen av litte-

ratur var loneliness, isolation, alienation, experience- of, chronic- illness. De artiklar 

med kroniska sjukdomar vilka har undersökts är: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 

avancerad hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, kronisk smärta, leversvikt, cancer, reu-

matologisk artrit, bensår, fibromyalgi, psoriasis, quadroplegia, njursvikt, samt kro-

niska sjukdomar generellt. En litteraturgenomgång av 94 artiklar har utförts varav 23 

har motsvarat syftet och ingått i analysen.  

 

Analys 
Analysen av de vetenskapliga artiklarna har utförts med kvalitativ innehållsanalys 

och manifest ansats och har inspirerats av Burnard (1991), samt Downe- Wambolt 

(1992). Kvalitativa metoder strävar efter att få en helhetsbild och förståelse för det 

som undersöks. I den manifesta ansatsen genomfördes sökningen bland artiklarna 

genom att utgå från att hitta ord eller teman som kunde manipuleras statistiskt. Den 

manifesta ansatsen innebär att leta efteråterkommande teman i textmassan utan att 

tolka innebörden till skillnad från den latenta ansatsen där viss tolkning av textmas-

san är tillåtet (Polit & Hungler, 1999). Burnards (1991) modell för en 14 stegs kvali-

tativ innehållsanalys innebär att en systematisk genomgång av forskningsarbetet 

gjorts, från datainsamling till färdigt resultat Analysarbetet genomfördes med 

genomläsning av artiklarna, med målet att få ut en helhet. I samband med genomläs-

ningen har textenheter vilka är härledda från syftet utplockats. Av vikt var att bevara 

fokus på syftet. De textenheter vilka inte passade till syftet lämnades. Textenheterna 

har urskiljts från sitt originalspråk för att därefter kodas öppet. Därefter påbörjades 

kondenseringen av textenheterna (jfr Downe- Wamboldt, 1992). När samtliga text-
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enheter var kondenserade urskiljdes dessa och kategoriseringen påbörjades, för att 

kunna urskilja gemensamma nämnare i studien. Två oberoende kategoriseringar har 

genomförts. När ett resultat kunde urskiljas jämfördes detta och likheter i resultaten 

har stärkt kategoriseringen. Där olikheter fanns har en diskussion förts tills sam-

stämmighet nåddes. Därefter har en gemensam kategorisering genomförts för att se 

om resultatet var överensstämmande med ursprungskategorierna. Analysen avsluta-

des genom att jämföra textenheterna med kategorierna. Detta för att styrka validite-

ten i studien (jfr Burnard, 1991).  

 

 

Tabell 1 Översikt av analyserade artiklar ingående i resultatet (n=23) 

Författare, År      Typ av studie            Deltagare                  Metod   Huvudfynd  
 

Anderson, 
(1991) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

30 immigrerade 
kvinnor som lever 
med en kronisk 
sjukdom  

Etnografiska ban-
dade djupinter-
vjuer. 

Svårigheterna att leva med 
kronisk sjukdom förvärrades 
när kvinnorna flyttade från en 
trygg hemmiljö till ett nytt 
land, där hon möter 
utanförskapen socialisolering 
och alienation i en främmande 
kultur.  
 

Blake, 
(1995) 

Kvalitativ 
 

8 unga män 
19-35 år med 
Quadriplegia 

Intervjuer med 
öppna frågor 

Grundläggande faktorer till 
social isolering är bostad, 
förhållanden - äktenskap, 
karriär, tid, beroende av andra, 
ekonomi, tillgänglighet, arbete 
och social interaktion. 
 

Brauer,  
(2001) 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 

66 människor med 
diagnosen RA 

Innehållsanalys 
cluster analys 
 

Den personliga miljön 
interagerar i människornas liv. 
Det sker oavsett om 
människan är diagnostiserad 
av RA eller inte. Beroende av 
copingförmåga kan fem olika 
mönster av perception och 
beteende urskiljas. Ett av 
dessa är självorienterad där 
känslor av alienation och 
social isolering var 
framträdande. 
 

Colyer, 
(1996)  

Kvalitativ 3 patienter med 
cancer i underlivet 

Empirisk med en 
feministisk meto-
dik 

Erfarenheten från de tre 
kvinnorna visade fysiska och 
psykologiska trauman som 
hade göra med diagnosen. 
Lidande, passivt accepterande 
och ökad sårbarhet. Att leva 
med cancer kan skapa känslor 
av isolering och alienation. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare, År      Typ av studie            Deltagare                  Metod   Huvudfynd   

 
Fahey, 
(1999) 

Kvalitativ  Litteraturstudie Kvinnors erfarenheter av att leva 
med leversvikt är att lära sig se 
symtomen, utarbeta förklaringar 
och att lära sig leva med sjuk-
domen. Social isolering kunde 
relateras till kvinnor som lever 
med PBC.  
 

Fleury, 
Keller & 
Murdaugh, 
(2000) 

Kvalitativ  Litteraturstudie Coronar hjärtsjukdom hos kvin-
nor innefattas av flera sociala 
riskfaktorer t.ex. ekonomi, till-
gänglighet till sjukvården, kultu-
rella seder, arbetsförhållanden, 
flertal roller och ansvarsområden 
och social isolering. Ökade risk-
faktorer leder till en försämrad 
coping av sjukdomen och kan 
leda till förtidig död.   
 

Halldors-
dottir & 
Hamrin, 
(1996)  

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

9 människor med 
cancer 38-69 år  

Bandade 
djupintervjuer, 
tematisk analys- 
metod 

Att leva med cancer innebär att 
erfara existentiella omvänd-
ningar av livet. I resultatet 
framkommer: osäkerhet, 
sårbarhet, isolering, obehag och 
omvärdering.  
 

Hodges, 
Keeley & 
Grier, 
(2001) 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
Fenomenologisk 

Kroniskt sjuka 
äldre människor 
 

Bandade inter-
vjuer 

Teman som social isolering, roll-
förändringar och förlångsam-
made rörelser kunde ses i stu-
dien. 
 

Hwu, (1995) Kvalitativ 177 patienter över 
20 års ålder med 
kroniska sjukdo-
mar i mer än 3 
månader 

Strukturerade in-
tervjuer. 
Deskriptiv explo-
rativ  

Bland annat kunde förändringar i 
relationen till familj, vänner och 
släkt påvisas. Flera av stu-
diedeltagarna beskrev negativa 
förändringar i förhållande till 
andra människor. Utanförskap, 
förlust och ensamhet var pro-
blem att beakta i samband med 
kronisk sjukdom.  
 

Hyde, Ward, 
Horsfall & 
Winder, 
(1999) 

Kvalitativ 12 kvinnor över 
70 år med kro-
niskt bensår 

Intervju med 7- 
stegs analys av 
texterna enligt 
Dikelmann, Allan 
& Turner, (1993) 

Två stora teman kan urskiljas; 
förbättring och bibehållen kon-
troll över sårbara ben och kon-
sekvenser i livsstilen pga. kron-
iskt bensår och försämrad rörlig-
het. Ett subtema till konse-
kvenser i livsstilen var ensamhet 
och isolering 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare, År      Typ av studie            Deltagare                  Metod   Huvudfynd  
 

Jonsdottir, 
(1998) 

Kvalitativ  
Hermeneutisk 
Fenomenologisk 

10 människor 
inom åldern 40-
65. 6 män och 4 
kvinnor 
med diagnosen 
Kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom 

5 djupintervjuer 
med varje infor-
mant 

Informanternas erfarenhet av 
sjukdomen handlade om att un-
derkasta sig situationen som ett 
sätt att överleva. Livsmönstren 
hos informanterna dominerades 
av isolering och att vara in-
stängd.  
 
 

Klopstad-
Wahl, 
Gjengedal & 
Hanestad, 
(2002) 

Kvalitativ 
Grounded The-
ory 

10 män och 12 
kvinnor mellan 20 
och 60 år som levt 
med psoriasis mer 
än 3 år och där ca 
30 % av kroppen 
är drabbad 

Bandade inter-
vjuer  
 

Kroppsligt lidande var huvud-
kategori. Subkategorier i under-
sökningen var den synliga krop-
pen, social sårbarhet och att 
stanna på rätt köl. Att vara soci-
alt sårbar innebar för informan-
terna att vara ensam för att de 
inte vågade visa sig ute bland 
andra människor och att känna 
sig utanför och isolerad. 
 

Littel, Jor-
dens, Paul, 
Mont-go-
mery & 
Philipson, 
(1998) 

Kvalitativ 
Grounded theory 
 

4 kvinnor och 4 
män med medel-
åldern på 60 år. 
Diagnostiserad 
cancer i colon 

Bandade inter-
vjuer 

I de narrativa berättelserna av 
patienterna kunde tre teman ur-
skiljas. Ett av dessa var kommu-
nikativ alienation där patienten 
upplevde sig alienerad från fa-
miljen pga. oförmåga att kom-
municera och dela med sig av 
sin erfarenhet av sjukdomen. 
 

Michael, 
(1996) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

17 patienter med 
olika kroniska 
sjukdomar. 21-75 
års ålder. 3 män 
och 14 kvinnor 

Bandade och tran-
skripterade. Co-
laizzi`s metod an-
vändes för att 
analysera data 

Fyra huvudteman uppträde. 
Konfrontera förluster, växlande 
känslostämningar, kroppsliga 
förändringar och sökande efter 
kontroll i en ny livsriktning. 
Isolering upplevdes i relation till 
minskad rörlighet. Känslomässig 
isolering upplevdes av en del. 
 

Murray, 
Boyd, Ken-
dal, Worth, 
Benton & 
Clausen, 
(2002) 
 

Kvalitativ 20 patienter med 
icke operabel 
lungcancer. 20 
patienter med 
avancerad hjärt-
sjukdom 

Djupintervjuer var 
tredje månads un-
der ett år 

Huvudbekymret för lungcancer 
patienterna var att möta döden, 
social isolering och tilltagande 
förlust av funktioner. Hjärtsjuka 
patienter fick begränsad tillgång 
till social, hälso- och palliativ 
vård.  
 

Olsson, 
Bergbom & 
Bosaeus, 
(2002) 

Kvalitativ 4 kvinnor mellan 
57-75 år och 6 
män mellan 52-84 
år med diagnosen 
cancer i buk- 
trakten 

Bandade inter-
vjuer 

Att drabbas av cancer kändes 
som att bli nedstucken för in-
formanterna. Sjukdomen ska-
pade känslor av rädsla, oro och 
tankar om döden. Efter diagno-
sen upplevde informanterna en 
paralyserande rädsla, ensamhet, 
obesvarade frågor och tillbaka-
dragande.  
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare, År      Typ av studie            Deltagare                  Metod   Huvudfynd  

 
Rose, (1994) Kvalitativ 22 kvinnor och 

män vilka upplevt 
kronisk smärta 
utan malignt ur-
sprung 

Semi- strukture-
rade intervjuer 
bandade 

Smärtan inverkade på familjen 
och det sociala livet. Informan-
terna var rädda  
för att bli beroende av andra. De 
hade svårigheter i att kunna pla-
nera framtiden och upplevde 
känslor av isolering.  
 

Smith & 
Friedemann, 
(1999) 

Kvalitativ 30 människor i 
åldern 31-82 år 
med kronisk 
smärta  

Semi- strukture-
rade intervjuer 
bandade 

Människor med kronisk smärta 
upplever en emotionell stress, en 
distans från familjen, svårighet 
att dela känslor och att familjen 
blev isolerad från samhället.  
 

Thomas, 
(2000) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

91 patienter i ål-
dern 27-79 år med 
kronisk smärta 

Bandade djupin-
tervjuer  
 

Smärtan skapade distans till 
andra människor och separation 
till andra familjmedlemmar. 
Isolering var teman i alla inter-
vjuer.  
 

Ware, 
(1999) 

Kvalitativ 
 

66 människor med 
CFS. 53 kvinnor 
och 13 män i ål-
dern 27-72 år 

Semi- strukture-
rade intervjuer. 
Brev med frågor, 
telefon intervjuer 

De empiriska materialet har ut-
arbetas för förklara den sociala 
process det innebär att leva med 
CFS. Av olika anledningar blir 
människor med CFS socialt iso-
lerade.  
 

White & 
Grenyer- 
Brin, (1999) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

22 patienter med 
dialysbehandling  

Bandade inter-
vjuer 

Dialys har en negativ effekt på 
kvalitén i livet både för patienter 
och anhöriga. Sjukdomen ska-
pade isolering. 
 

Åsbring & 
Närvänen, 
(2002) 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 

25 Kvinnor med 
diagnosen FM el-
ler CFS. I åldern 
35-65 år 

Intervjuer 
constant compari-
son method 

Mönstren från intervjuerna visar 
på två stora teman som är stig-
matiserande för kvinnorna. De 
upplevde en negativ stress från 
att bli illa behandlad av andra 
speciellt läkarna. De föredrog att 
hålla distans från andra männi-
skor vilket ledde till en känsla av 
ensamhet. 
 

Öhman, Sö-
deberg & 
Lundman. 
(2003) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
Hermeneutisk 

5 män och 5 kvin-
nor med svår kro-
nisk sjukdom, 38-
91 år 

Bandade inter-
vjuer 

Tre stora teman kunde ses i stu-
dien; att erfara kroppen som ett 
hinder, att vara ensam med sjuk-
domen och kampen för att bli 
sedd som normal. Att leva med 
en kronisk sjukdom innebar att 
pendla mellan hopp och förtviv-
lan.  
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Resultat 

 
Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i Tabell 2. Kategorierna 

beskrivs därefter i löpande text och illustreras med citat från artiklarna.  

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

 
Att känna sig fången i sitt eget hem 

Att inte känna sig förstådd av andra  

Att känna skam och kroppsliga förändringar 

Att känna sig övergiven 

 

Att känna sig fången i sitt eget hem 
Kroniskt sjuka människor kände sig instängda i sina egna hem (Halldorsdottir & 

Hamrin, 1996; Smith & Friedemann, 1999). De drog sig undan från människor runt 

omkring, för att de inte orkar möta de krav som ställdes. Kraven blev ibland 

övermäktiga och ledde till en inre stress som skildrades i form av tankar av att vara 

värdelös och bidrog till att människorna valde att isolera sig från världen utanför 

(Smith & Fridemann, 1999). Oförmågan i att kunna hantera miljön runt omkring sig 

gjorde att de kände sig mer till freds genom att stanna inne. De kände osäkerhet att 

gå utanför den egna miljön vilket resulterade i att människan valde att stänga in sig 

själv (Haldorsdottir & Hamrin, 1996). Känslan av otrygghet utanför sin egen miljö 

medförde att de valde hemmets lugna miljö före att utsätta sig för den hotande miljön 

utanför sitt eget hem. Det ledde dock fram till en känsla av att vara inspärrad i ett 

fångläger. En känsla av att vara lämnad på en öde ö beskrevs också (Hodges, Keeley 

& Grier, 2001; Jonsdottir, 1998; Thomas, 2000). Att uppleva känslorna av att vara 

instängd och inte komma ut och känslor av att vara värdelös skapade lidande vilket 

ledde fram till att människorna kände sig fångna i sina egna hem (Andersson, 1991). 

 
When you have been very sick, the you close…. You shut 
yourself from other people (Haldursdottir & Hamrin, 1996, s. 
32). 
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Hulda´s outlock had made her feel like ”a prisoner” and she 
did not want to be among people (Jonsdottir, 1998, s. 163). 

 
I feel like I´m on this little island all by myself… my life is 
pulled in to where I have very little contact with anybody…I 
am absolutely alone (Thomas, 2000, s. 692).  
 
 

Att inte känna sig förstådd av andra  

En studie visar att människor kände sig ensamma och isolerade på grund av att de 

hade svårigheter att uttrycka smärtsamma känslor och därför kände de sig ofta miss-

förstådda. De uttryckte också oro över att samarbeta med andra (Smith & Friedman, 

1999). En genomgripande oro fanns över att inte känna sig förstådda av närstående, 

familjemedlemmar, vänner och av andra i samhället. En känsla av att det var svårt att 

prata om sina erfarenheter med andra om hur sjukdomen påverkade dem i vardagen 

beskrevs också (Jonsdottir, 1998). Skildringar vilka demonstrerade en känsla av att 

inte bli trodda när de beskrev sin sjukdom fanns. Detta var ett utmärkande drag när 

det inte fanns någon fysisk orsak till deras kroniska sjukdom (Rose, 1994). Förmågan 

att inte kunna göra sig förstådd inför andra berörde de sjuka hårt (Jonsdottir, 1998). 

För att inte stöta människor ifrån sig, pratade de kroniskt sjuka om väder och vind 

trots att de egentligen ville berätta om hur det kändes att vara kroniskt sjuk. Vid 

dessa tillfällen infann sig en känsla av att inte vara delaktig, men det var ett pris de 

var beredd att betala för att överleva. Kontakten med andra människor var så viktig 

att de inte var beredd att mista den (Ware, 1999). Bristande förmåga i att skapa kon-

takt med andra människor berodde på svårigheter i att kunna uttrycka sig. De kro-

niskt sjuka upplevde att de inte ville berätta om hur sjukdomen verkligen påverkade 

dem. Detta för att familjen inte skulle bli alltför tyngd av vetskapen hur de egentligen 

mådde (Jonsdottir, 1998; Michael, 1996; Rose, 1994). Människor med kronisk sjuk-

dom uppgav en känsla av undvikande, bristande förståelse samt att de kände sig så-

rade eftersom de var utsatta och inte socialt accepterade (Colyer, 1996). 

 

 
They could not express feelings effectively and said that other 
people don’t understand what they go through. Their 
inability to share feelings and to feel understood may have 
contributed to their sense of isolation (Smith & Friedman, 
1999, s. 547). 
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And there´s another step in the process. Once you become so 
alone with this whole thing, you learn to avoid the illness in 
conversation and talk about other things so that people don’t 
shun you (Ware, 1999, s. 317). 
 
Although they had families or significant others around them, 
participants did not want to talk to them, about the illness, 
fearing it would cause there loved ones too much pain 
(Michael, 1996, s. 257).   

 

 

Att känna skam och kroppsliga förändringar 

Kroniskt sjuka upplevde olika grad av förlorade kroppsliga förmågor. Begränsningar 

vilka orsakades av att den kroniska sjukdomen inverkade i deras dagliga liv genom 

att de inte klarade av att sköta sig själv, hemmet och arbetet (White, Grenyer- Brin, 

1999). Det handlade om nedsatta kroppsliga funktioner som att klara av toalettbesök, 

sköta sin hygien och svårigheter med att kunna äta och vilket begränsade deras själv-

ständighet. Behandlingen av sjukdomen gav biverkningar som skapade begräns-

ningar i dagligt liv (Rose, 1994; Thomas, 2000; White & Grenyer- Brin, 1999). Detta 

innebar att familj, arbete och sociala kontakter begränsades och visade också att de 

inte kunde planera sin vardag i förväg eftersom de inte kan förutspå sin dagliga kon-

dition (Hwu, 1995; Ware, 1999; Åsbring & Närvänen, 2002; Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003). Från en dag till annan eller från minut till minut kunde det bli 

kroppsliga förändringar, vilka gjorde att det hela tiden upplevdes oro eller osäkerhet 

som skapade stress hos den kroniskt sjuke (Ware, 1999). Att leva med en sjukdom 

som är oförutsägbar ledde till att samvaron med andra minskade. Kroniskt sjuka var 

tvungna att dra ned på allt ifrån arbete till umgänget med familjen (Hodges, et al. 

2001; Rose, 1994).  

 

The effects of pain on the ability to work and socialise also tended to 
cut many people off from the society, a problem exacerbated by the 
experience of “good” and “bad” days, which made planning ahead 
problematic. (Rose, 1994, s. 26). 

 

Att uppleva kroppsliga förändringar handlade också om att kroppen förändrades. En 

synlig förändring gjorde att människor kände skam och avsky över sina egna kroppar 

(Ware, 1999). Skammen beskrivs som ett lidande för deltagarna. Lidandet orsakades 

av deras brister i att hantera synligheten i sjukdomen och bidrog till att deltagarna 
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drog sig undan andra och isolerade sig själva (Andersson, 1991; Hyde, Ward, 

Horsfall & Winder, 1999). När människorna upplevde skam i samspelet med andra 

människor, ägnade de mycket tid på att skyla sig själv för andra (Klopstad- Wahl, 

Gjengedal & Hanestad, 2002). De ville inte att någonting av sjukdomen skulle synas 

eller kunna upptäckas av människor i deras omgivning. Denna oro grundades i stu-

dier om kroniska sjukdomar där människorna kände sig utmärkande samt en rädsla 

av att få dåligt rykte, vilket skulle medföra att andra drog sig undan från de lidande 

(Åsbring & Närvänen, 2002; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). I stället för att 

andra skulle dra sig undan så undvek de kroniskt sjuka sociala interaktioner och de 

drog sig tillbaka från familj och vänner (Hyde, et al. 1999).   

  

Pain separates you. It’s really hard to be involved with 
people when you’re in pain (Thomas, 2000, s. 692). 

 
I also feel I want to hide… I even hide the rash from my 
husband… It’s disgusting when it affects my face, then I don’t 
go out. Or I cover myself up so that no one can see me. Even 
if it’s summer (Klopstad-Wahl, Gjegendal & Hannestad, 
2002, s. 255).  
 

 
Att känna sig övergiven 

Studiedeltagarna kände ofta utanförskap och ensamhet (Colyer, 1996). En känsla av 

att vara missanpassad jämfört med friska människor kunde resultera i minskade akti-

viteter i det vanliga livet vilket innebar färre kontakter med människor (Hwu, 1995; 

Little, Jordens, Paul, Montgomery & Philipson, 1998). I en studie av Smith & Fri-

edman (2000) uppgav en kvinna med kronisk sjukdom att alla i hennes familj över-

givit henne. Övergivenhetskänslan skapade irritation och ilska hos den kroniskt sjuke 

människan. Det kunde leda till aggressivitet gentemot andra människor, vilket med-

förde att människor i den sjukes omgivning drog sig tillbaka eftersom att de blev för-

skräckta och upplevda det otrevligt att vara kring den sjuke (Brauer, 2001). En ytter-

ligare känsla av att vara övergiven uppkom hos studiedeltagare när sjuksköterskan på 

avdelningen bara informerade dem om sjukdomen och de inte fick uppmärksamhet 

där de kunde berätta om sina erfarenheter och känslor (Olsson, Bergbom & Bosaeus, 

2002). Kroniskt sjuka människor upplevde sig vara illa omhändertagna och 

betydelselösa när de fick behandling för sin sjukdom. Sjuksköterskorna utförde inte 

behandlingen personligt vilket skapade känslor av att bli behandlad som ett objekt 
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(Michael, 1996). De kroniskt sjuka uppfattade det svårt att hänga med i samhällets 

höga tempo. En känsla av att samhället och alla dess människor utvecklades samti-

digt som de kroniskt sjuka blev kvar på samma utvecklingsnivå (Ware, 1999). En 

studie visar att människor med kronisk sjukdom upplevde att de blev bemötta på ett 

sätt vilket fick dem att tro att de bar på en smittsam sjukdom. Människor i deras om-

givning började ta omvägar för att inte möta den lidande. De behandlades som om de 

redan vore döda (Halldorsdottir & Hamrin, 1996; Hodges, et al. 2000).  

  

 
Well, we have lost all our friends, his wife interjected 
probably because they don’t know what to say, and easier to 
stay away (Little, Jordens, Paul, Montgomery &Philipson, 
1998, s. 1490). 
 
I probably don’t see the majority of my friends that I had 
before I got sick. So many of them just kind of backed off 
(Ware, 1999, s. 316). 
 
The sick person is thought of as gone already (Hodges, 
Keeley & Grier, 2000, s. 393). 

 

Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av ensamhet 

i samband med kronisk sjukdom. Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analy-

sera litteraturen och resulterade i fyra kategorier. Människor med kroniska sjukdomar 

upplevde ensamhet i olika sammanhang. Ensamhet i form av att de inte kunde ta sig 

utanför sin egen lägenhet, på grund av sin sjukdom skapade en känsla av att vara in-

stängd och fången. Människor som levde med kronisk sjukdom beskrev svårigheter 

med att uttrycka sina känslor i samspelet med andra. Det innebar en känsla av att inte 

vara förstådd. Känslan av att vara övergiven skapade en utanförskaps känsla vilket 

synliggjordes genom att gamla vänner och till och med familjemedlemmar övergav 

den sjuke. Erfarenheter av skam och kroppsliga förändringar orsakade ett lidande hos 

människan. De valde att dölja sig själva från andra med rädsla för att bli utstötta av 

omgivningen.  
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Människor som lever med kronisk sjukdom uttryckte en känsla av att vara instängda i 

det egna hemmet. En instängdhet vilken beskrevs med starka ord. De beskrev att de 

kände sig som fångar eller att de var totalt isolerade i hemmet. Att känna sig instängd 

och fångad i sitt eget hem kunde bero på flera orsaker, men det innebar att människor 

upplevde en stark känsla av att vara bundna till sitt eget hem. Kelly (1999) skriver att 

människor vilka lever med TBC kände sig fängslade i sitt eget hem för att de inte vå-

gade komma ut och kanske smitta någon annan. De valde också att isolera sig själva 

från familjen och de upplevde rädsla över att till och med andas. De uppfattade också 

att andra runt omkring kände denna rädsla för dem och valde att dra sig undan. Män-

niskorna upplevde lidande som skedde i det tysta. Younger (1995) menar att lidandet 

kom ur den inre stressen vilket människor med kronisk sjukdom lever med. Stressen 

kan komma av känslor av att inte räcka till. Kraven vilka ställs på den lidande är 

övermäktiga och människan upplever sin självständighet hotad. Lidandet kan ses i 

relation till andra i samhället, vänner, arbetskamrater, en själv och ens egen kropp 

eller i familjerelationerna.  

 

Den kroniskt sjuke kände sig inte förstådd av andra vilket bidrog till en känsla av en-

samhet. Människan kände att andra människor inte förstod eller att andra inte trodde 

att de var sjuka. Thorn, Ternulf- Nyhlin och Paterson (2000) menar att vårdpersonal 

oftast har en klar uppfattning om vad som räknas in under termen sjukdom. Om det 

finns en klar biomedicinsk förklaring till sjukdomen finns det klara beskrivningar hur 

behandling och interventioner skall planeras. Däremot om det inte finns en klar för-

klaringsmodell blir ofta människor som lever med sjukdomen inte trodda och de ris-

kerar då att anses som lata eller psykiskt sjuka. När vårdpersonal inte trodde på män-

niskornas berättelser eller inte hade svar på deras frågor, drog de lidande sig undan 

från den vården och sökte alternativ vård eller alternativa förklaringsmodeller. När 

människor försökte hitta en förklaring på sina upplevelser och svar på sina frågor, 

möttes de av förakt och blev nervärderade vilket ytterligare ökade deras känsla av att 

inte bli förstådd och sedd som en individ.  

 

Att inte känna sig förstådd av andra innebar i denna litteraturstudie vidare att flertalet 

människor med kronisk sjukdom berättade om sina erfarenheter där de behöll sitt li-

dande och sin sjukdom för sig själva. Charmaz (2002) menar att människor som le-

ver med kronisk sjukdom konsekvent använder sig av tystnad för att undvika situa-
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tioner eller personer vilka de inte vill konfronteras med. De tillåter sig själva att vara 

sjuka endast då de är ensamma eller med någon person de har en nära relation till. I 

denna litteraturstudie använde sig människor av tigandet för att inte utsätta sig själva 

för obehag. Motivet till det var att andra människor inte skulle förstå deras lidande. 

De närmaste anhöriga skulle må dåligt av att höra sanningen om den kroniskt sjukes 

situation. Dessutom fanns det en oro över att ingen skulle vilja höra hur de uppfat-

tade sjukdomen. I en studie av Paulson, Norberg och Söderberg (2003) uppger när-

stående till män med fibromyalgi att männen inte ville prata om hur ont de hade. De-

ras närstående kunde konstatera att de hade ont. Männen förnekade trots det smärtan. 

Orsaken till det var att de inte ville berätta om sin smärta för att de inte ville vara en 

börda för närstående. Dessutom fanns rädsla för att bli betraktade som gnälliga. Män 

med fibromyalgi hade svårt att visa känslor. Det försvårade förståelsen från sjuk-

vårdpersonalens sida.  

 

Upplevelsen av att känna skam och kroppsliga förändringar innebar i denna littera-

turstudie att se kroppen som ett konkret eller själsligt hinder för samspel med andra 

människor. De ville delta i aktiviteter med andra men orkade ofta inte med detta. 

Denna studie visar att människor levde med en skam över den egna kroppen. Den 

kroniska sjukdomen kunde vara synlig och skapa rädsla hos deltagarna att visa sig 

för andra. Denna rädsla hindrade deltagarna från att skapa kontakt med andra. Price 

(1996) skriver att människor som lever med kronisk sjukdom söker efter ny identitet. 

I vilken grad kroppen upplevs som ett hinder eller ett stöd är av vikt om den sjuke 

ska klara av att kunna skapa en ny identitet. Att stödja människan i sitt letande och 

flytta fokus från kroppen till resurser vilka kan stärka den sjuke, skapades endast ge-

nom att den kroniskt sjuke bearbetade sina känslor och såg möjligheterna trots sitt 

handikapp. Människor med ett synligt handikapp upplevde att de blev tagna på allvar 

i möten med vårdpersonalen. Men upplevde att människorna i deras omgivning drog 

sig undan och undvek den kroniskt sjuke. Till skillnad från att om handikappet inte 

kunde ses av vårdpersonalen eller andra fick de ingen förståelse för sina problem. 

Stewert, Hart och Mann (1995) menar att detta skapar en förlust av tron att söka stöd, 

de valde att undvika människor de visste hade fördomar kring deras sjukdom och 

hade svårigheter i att bygga upp förtroende med människor de mötte i sitt sökande 

efter stöd  
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Människor med kronisk sjukdom upplevde sig övergivna i samband med sjukdomen. 

Att inte ha kontakt med andra människor orsakade känslor av att vara övergiven. 

Detta skapade i sin tur ett lidande, detta lidande innebar en motsägelse av de mänsk-

liga livsvillkoren, vilka tar sin grund i gemenskap med andra. Lidandet kan förverk-

liga känslor av ensamhet vilket innebär att människor känner utanförskap gentemot 

andra (Younger, 1995). De människor som levde med kronisk sjukdom upplevde sig 

övergivna av sjuksköterskorna, vilka endast informerade dem och inte tog sig tid att 

möta dem. Berterö (1996, s. 50-55, 130-140) beskriver att människor med kronisk 

sjukdom uppgav att de behövde mänskligt samspel mellan vårdpersonal och sig 

själva. Dessvärre var det inte alltid så att de hörsammades i denna önskan. Vårdper-

sonalen var bättre i att upprätthålla rutiner istället för att engagera sig i de sjuka män-

niskornas situation. De kroniskt sjuka vilka blev utsatta för den typen av vård upp-

levde sig bli behandlade som objekt istället för som individer. Detta ledde fram till en 

känsla av underkastelse. Det finns en tro att effektivitet är när vårdpersonalen utför 

något praktiskt för patienterna, men det som efter frågades var mänsklig samspel vil-

ket inte uppfylldes. Anledningen kanske var att det inte kunde mätas. Att vara med 

patienten innefattade närhet, vilken möjliggjordes genom att dela kunskap, erfaren-

heter samt vetande. 

 

I omvårdnadsinterventionerna för ensamma människor vilka lever med en kronisk 

sjukdom är det av betydelse att ta reda på om den kroniskt sjuke har erkänt för sig 

själv att kroppen har förändrats. Att sätta ord på känslor och införliva kunskap om 

sjukdomen kan göras genom stöd av nära anhörig, vårdpersonal eller andra viktiga 

personer i omgivningen. Engagemanget i förändringsprocessen styrs av i vilken grad 

människan engagerar sig själv i förändringsarbetet. Exempel på engagemang är hur 

den kroniskt sjuke söker information om sin sjukdom, använder sig av förebilder och 

använder sina resurser till att planera aktiviteter vilka passade dennes villkor (Kralik, 

2002). Att leva med kronisk sjukdom leder till nya konsekvenser i det dagliga livet. 

Kvinnor vilka lever med en kronisk sjukdom beskriver sina upplevelser av sjukdo-

men som ett komplext och begränsat tillstånd. Sjukdomen innehåller både en känsla 

av harmoni och välmående samt en känsla av frustration (Kralik, Brown & Koch, 

2001). Den kroniskt sjuka människan har oftast bäst uppfattning kring sin egen sjuk-

dom. Människor kan observera egna begränsningar bättre än en professionell vårdare 

trots den kunskap vårdaren förfogade över (Ekman, Skott & Norberg, 2001).  
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Att inte våga göra annat än att lida i tysthet kan orsaka känslor av att vara instängd i 

sitt eget hem och ge känslor av att känna sig fångad, fastbunden och instängd i en 

bur. Om patienten kan stödjas till att samtala kring sin sjukdom kan också lösningar 

på problem komma fram ur samtalen. Att försöka hitta alternativ eller att återerövra 

förlorade förmågor är en del i att se framtiden med möjligheter i stället för att stänga 

in sig själv och se framtiden som ett hinder. Fokus ska ligga på människans möjlig-

heter och inte på förluster. Varje möte skall innehålla en dialog mellan två människor 

där en människa berättar om sina erfarenheter. Ur dialogen skapas förståelse av det 

förflutna och det ger förståelse och mening med livet ur den enskilde människans 

perspektiv (Gullickson, 1993). 

 

Ett redskap i samtalen mellan människor skulle kunna vara det kognitiva förhåll-

ningssättet. Det innebär att jobba med känslor, tankar och beteenden. Den kroniskt 

sjuke skall själv lyfta fram tankar kring sig själv, omgivningen och sin framtid. Ett 

mål formuleras gemensamt och utifrån det skall delmål struktureras för att planera 

hur målen skall nås. Syftet med det kognitiva arbetssättet är att arbeta med ett pro-

blemområde för att komma fram till förståelse för de föreställningar som styr pati-

entens sätt att tänka och handla. Samtalen skall grunda sig på att människan har kun-

skapen inom sig och att en god vårdare, genom att fråga på rätt sätt, kan få henne att 

ta fram den kunskapen. Sättet att fråga på skall visa på alternativ och skapa rum för 

reflektion hos människan. Det är också viktigt att skapa mod så att hon vågar försöka 

sig på nya lösningar. Varje människa har sitt perspektiv på världen och lägger sin 

egen mening i det som sker runt omkring henne. I reflektionen får människan möj-

lighet att ta ställning till konsekvenserna av sitt nuvarande sätt att se sig själv och 

världen. När människan reflekterat över sina känslor och tankar är nästa steg föränd-

ring. Om människan själv vill förändras är det viktigt att komma överens om hur för-

ändringen skall ske och vilka möjligheter som finns att pröva förändringen i verklig-

heten. Detta genom att sätta upp delmål för hur förändringen skall gå till väga (Palm, 

Andersson, Freeman, Juhela & Palm, 1994, s. 34-51).  

 

Stöd till den kroniskt sjuke kan vara att delge information med jämna mellanrum och 

vid besök ställa öppna frågor kring reaktioner av familjen och människor i den sjukes 

närhet. När den sjuke får möjlighet och stöttas till att delge sina erfarenheter skapas 
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positiva strategier för att handskas med sjukdomen. Genom att sammanföra männi-

skor med gemensamma livsvillkor kan de delge varandra sina erfarenheter och skapa 

grupper vilka kan ge stöd till varandra. Om de kroniskt sjuka med familj kan känna 

delaktighet och tillhörighet med andra och få stöd och social gemenskap med männi-

skor i liknade situationer, kan det minska känslorna av ensamhet orsakade av sjuk-

domen (Kelly, 1999). En viktig del i skapande av tillhörighet för den kroniskt sjuke 

är att stödja kroniskt sjuka att delta i patientföreningar. I dessa föreningar upplever 

människor att de kan vara förtrogna och känner sig trygga, vilket leder till att de lät-

tare kan prata om sina upplevelser av att vara sjuka. Känslan av att veta att det finns 

andra som lever under liknade omständigheter kändes bra för de kroniskt sjuka. I 

dessa grupper kan fackmannamässiga kunskaper delges för att öka kunskapen om 

sjukdomen men det känslomässiga stödet och den genuina förståelsen kommer från 

människor i samma situation (Stewart, Hart & Mann, 1995). Paulson, Norberg och 

Söderberg, (2003) skriver också att anhöriga inte skall glömmas i planeringen av om-

vårdnaden och att anhöriga skall bli mer delaktiga i vården av kroniskt sjuka männi-

skor. Många anhöriga efterfrågar också det. Det skulle bli lättare för dem att hjälpa 

till om de hade mer kunskap om sjukdomen. Förståelsen för den kroniska sjukdomen 

skulle också öka om de fick vara mer delaktiga i vården.  

 

En omvårdnadsintervention när det gäller kroniskt sjuka människor kan vara att 

skapa naturliga mötesplatser som exempelvis vid måltiden. Detta kommer att tjäna 

två syften, dels får de kroniskt sjuka sina grundläggande behov av näring 

tillgodosedda och samtidigt får de möjlighet att träffa andra människor. Studier har 

visat att när äldre mister sin make eller maka lider de av förlusten och känner sig 

socialt isolerade. I spåren av isoleringen kan känslor av ensamhet, misslyckande, 

depressioner, finansiella problem och undernäring följa. Ensamma äldres problem 

med att äta tillräckligt bra, kan ett klart samband mellan ensamhet och dåligt 

nutrition påvisas. Om resurser lades på att skapa en social atmosfär kring måltiden 

ökade deras nutritionsstatus. Det finns därmed ett samband mellan ensamhet och 

nutritionen och detta är av vikt att fundera kring vid planering av hälsoförebyggande 

arbetet med de kroniskt sjuka, vilka upplevde sig ensamma (Chia-Hui, Schilling & 

Lyder, 2001). 
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Om den kroniskt sjuke inte kan uttrycka sig eller inte ges tillåtelse att beskriva sina 

egna behov kommer det att medföra att hon lämnas i en känsla av att inte existera. 

För att kunna erbjuda bra omsorg måste den sjukes behov, önskningar och mål vara 

en grund i omvårdnadsplaneringen (Pickens, 1999). När den sjuke har definierat sina 

mål, kan sjuksköterskan planera interventioner som grundas i människans verklighet. 

Interventioner som bygger på att stärka patienternas egna resurser har större möjlig-

het att skapa väl för människan. Att kunna se människan och hennes resurser nås ge-

nom att vara hos människan och lyssna på vad som blir sagt och inte sagt. Utma-

ningen ligger i att vara tillräckligt länge hos människan och att lyssna riktigt nog-

grant till vad som blir sagt för att kunna bedöma uttrycken av begären och målet med 

livet (Pickens, 1999). Att skapa en atmosfär där de kroniskt sjuka människorna får 

möjlighet att konversera, bli lyssnade till, bli taktilt berörd samt erhålla en omvård-

nad utifrån individen är ett multidimensionellt sätt att ge god omvårdnad på. Det kan 

genomföras på olika vis när något praktiskt skall utföras, till exempel vid infusion, 

medicinering och direkt kroppslig omvårdnad (Berterö, 1996, s. 127). Ofta strävar 

den sjuke efter att leva ett normalt liv. Detta innebär att många hinder måste övervin-

nas på vägen. Att lära sig se gamla problem med nya ögon är en utmaning i omvård-

nadsarbetet med kroniskt sjuka (Pickens, 1999). Optimal omvårdnad kan endast nås 

när det finns medvetenhet om att professionell kunnighet inkluderar tekniskt kunskap 

likväl som ett äkta intresse i den sjukes livssituation (Berterö, 1996, s.137). 

 

Litteraturstudien skapar förståelse och ger kunskap för hur människor med kronisk 

sjukdom upplever ensamhet och med denna kunskap som utgångspunkt kan insikten 

ökas hos vårdpersonal som möter kronisk sjuka i deras vardag. I planeringen av om-

vårdnaden hos människor är det viktigt att kunna lyssna till det sagda och det osagda 

för att kunna möta behoven hos människorna. För att kunna mäta behoven hos kro-

niskt sjuka behöver människor i vården förståelse och kunskap om hälsorisker i 

människornas omgivning. Chia-Hui, Schilling och Lyder, (2001) skriver att 

människor som lever i ensamhet har ökad risk för högt blodtryck, hjärt-

kärlsjukdomar, ökade smärtupplevelser och till och med förtidig död. I arbetet med 

att förebygga ohälsa och skapa hälsa hos de kroniskt sjuka är det av vikt att kunna 

analysera människans behov och att skapa förutsättningar för att människan skall få 

uppleva hälsa i sjukdom. För att kunna utföra omvårdnadshandlingar vilka är 

kopplade till att bryta ensamhet bland kroniskt sjuka människor, behövs kunskap 
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kring människornas upplevelse av ensamhet. Studier beskriver att människor 

upplever ensamhet men det är brister i kunskap i tillvägagångssätten i att bryta 

mönstren. Mer forskning och utbildning kring ensamhet och hur tillvägagångssätten 

för att närma sig människor med kronisk sjukdom vilket upplever ensamhet krävs. 

Berterö (1996) menar också att vårdpersonalen sköter de tekniska delarna i 

omvårdnaden men de saknar redskap att möta den kroniskt sjuka på deras villkor. I 

det sammanhanget kan det kognitiva förhållningssättet vara ett redskap vilket kunde 

utvecklas och studeras i möte med kroniskt sjuka människor.  

 

Trovärdigheten i litteraturstudien har bekräftats med stöd av Holloway och Wheeler 

(1996, s. 162-169). Ur studien går det att följa hur sökning av artiklar gått till och hur 

analys och resultat presenteras. För att styrka studiens resultat gjordes två oberoende 

kategoriseringar av studiens författare för att stärka validiteten. När kategorierna 

framträtt har dessa kontrollerats mot originalartiklarna och vi har försökt se om det 

finns ett samanhang mellan människornas berättelser och vårat resultat. Begräns-

ningar i studien omfattas av att det kan vara svårt att beskriva känslor av en komplex 

upplevelse. Människorna som lever med kroniska sjukdomar uppfattar sin vardag in-

dividuellt. Studien beskriver inte hur många som anser sig vara ensamma i sin sjuk-

dom eller om det är vissa sjukdomar som är överrepresenterade. För att undvika egna 

tolkningar i resultatet har arbetet utgått från att vara nära textenheterna. Analysarbe-

tet har pendlat mellan resultatet och ursprungsartiklarna. Efter den slutgiltiga katego-

riseringen genomförts gjordes en kontroll gentemot syftet för att validera om egna 

tolkningar förekom i studien.  
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