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Abstrakt 
 
Kronisk sjukdom är ett stort begrepp och innefattar många olika sjukdomar som 
påverkar hela personens dagliga liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
kvinnors upplevelse av att leva med kronisk sjukdom. För att få en fördjupad förståelse 
studerades 58 vetenskapliga artiklar var av 13 analyserades enligt kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre kategorier; att kunna 
förstå ger hopp om att finna mening i det förändrade livet, att vara tvungen att planera 
sin tid och be om hjälp för att orka kämpa samt att vilja bli bemött med respekt när 
kroppen smärtar. Resultatet visade att kvinnor med kronisk sjukdom upplevde sitt liv 
som ett dagligt kämpande för att orka. Det var viktigt att bli bemött med respekt när 
sjukdomen var osynlig för andra. Det var även viktigt att kunna förstå varför de hade 
drabbats av sjukdomen för att kunna acceptera och lära sig att leva i det förändrade 
livet. Kvinnor med kronisk sjukdom var i behov av information om sin sjukdom och att 
bli lyssnade på. 
 
Nyckelord: kronisk sjukdom, smärtande kropp, bemötande, förändrat liv, 
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 
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Kronisk sjukdom är långvarig, oftast bestående och medför förändring av personens 

hela dagliga liv (Morse, 1997). Kronisk sjukdom innebär många svåra problem i det 

dagliga livet. Dessa problem kan röra sig om att förlora förmågan att sköta sitt arbete 

eller ta hand om sitt hem. Detta gör att familjen kan bli lidande och alla måste 

omstrukturera sin vardag efter den sjukes villkor och alla måste hjälpas åt och ta mer 

ansvar i hemmet. Sjukdomen kan innebära begränsade möjligheter att tillfriskna och 

medför då en ständig oro över att sjukdomen skall försämras. Försämringarna kan också 

göra att personer får en ”stämpel” av allmänheten som inte har tillräcklig kunskap om 

sjukdomen. De blir ett ständigt kämpande för att bli tagen på allvar i sin svåra 

sjukdomssituation speciellt då sjukdomen är ”osynlig” och syns då inte för andra. Detta 

kan medföra svårigheter att få gehör av en del sjukvårds personal, men även andra 

personer som t ex arbetsgivare. Konsekvenserna kan bli att de med kronisk sjukdom ses 

som inbillnings sjuka och kan bli utfrysta från samhället när de inte orkar förklara och 

övertyga om att de har värk och är trötta. Att ha en familj, vänner eller bekanta som stöd 

är viktigt för att kunna känna en social tillhörighet och inte känna sig instängda och vara 

till besvär (Gordon & Feldman, 1998; Gordon, Feldman & Royda, 1998; Lundberg & 

Nyström – Peck, 1994).  

 

Att leva med en kronisk sjukdom och ha smärtor mer eller mindre hela tiden, kan 

upplevas väldigt stressande. Personer med värk får lära sig att leva på ett speciellt sätt 

och de ser då sjukdomen som en dialog mellan sig själva och sin situation. Personer 

med kronisk sjukdom anser sig vara styrda av sin situation. Sjukdomen sätter upp 

barriärer och väggar i relation till omgivningen (Thomas, 2000). För att personer med 

en kronisk sjukdom ska klara av det dagliga livet så kräver kroppen energi i form av 

styrka. För att kunna utföra så enkla uppgifter som orka stiga upp från sängen, känner 

dessa människor ofta redan när de vaknar om de har den energin som krävs. För att de 

som lever med kronisk sjukdom skall kunna delta i det sociala samhället, kunna umgås 

med sina vänner och bekanta, krävs det planering (Lerdal, 1998).  

 

När diagnosen kronisk sjukdom ställs kan det vara svårt att hitta meningen med livet. 

Det är svårt för personer med kronisk sjukdom att förstå varför just de drabbats av 

denna sjukdom och hur de ska kunna fortsätta leva med den. Att få vetskap om att ha en 

kronisk sjukdom kan upplevas som en livskris, när livssituationen och planer för 

framtiden förändras kraftigt. Om personerna tar sig igenom livskrisen så kan de 
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utveckla en starkare personlighet och ser mer mening med livet (Diemert, 1989; Gordon 

et al. 1998). Enligt Lindsay (1997) behöver människor med kronisk sjukdom få kontroll 

över sin situation och få bestämma över sitt eget liv men även delvis över sin 

behandling. Detta leder till behovet av att få veta så mycket som möjligt om sjukdomen 

för att kunna hjälpa sig själva men även andra personer i samma situation.  

 

Att vara kvinna och leva med en kronisk sjukdom kan beskrivas som ett kämpande i att 

hitta meningen med sjukdomen. Äldre kvinnor med kronisk sjukdom har accepterat sin 

situation medan yngre kvinnor i samma situation inte kommit dit än. Att yngre kvinnor 

har problem med att acceptera sin sjukdom beror på att de har små barn eller har tänkt 

skaffa sig barn i framtiden, vilket inte alltid kan vara så lätt, om de har en kronisk 

sjukdom. De tänker även mer på hur framtiden skall se ut och hur ekonomin kommer att 

fungera om de blir sjukskrivna. De tänker även mer på döden och svårigheten att bli 

handikappade, som att bli beroende av kryckkäppar eller att vara tvungen att sitta i en 

rullstol resten av livet. För några kvinnor känns det som en lättnad att få sjukdomen 

identifierad som förklaring till sin oförmåga att klara av vissa saker i det dagliga livet. 

Detta istället för att bli placerade i ”fack” där omgivningen tror att de inbillar sig att de 

är sjuka (Da Costa, Dobkin, Drista & Fitzcharles, 2001; Gordon et al. 1998).  

 

När personer har accepterat sin sjukdom, påbörjas det en anpassning till det nya 

förändrade dagliga livet. Det gäller att hitta sig själv igen. Kvinnor med en kronisk 

sjukdom beskriver livet före sjukdomen som fri från begränsningar och fria att göra vad 

de ville. Ett stort antal kvinnor i olika åldrar ser ändå inte sig själv som handikappade, 

men de känner till sina personliga och fysiska begränsningar (Gordon & Feldman, 1998; 

Gordon et al. 1998). Diemert (1989) menar, att om människan som är sjuk ska kunna 

uppnå hälsa trots sjukdom, krävs det oftast att sjukdomen inte ses som en fiende. Om så 

sker utesluts inte möjligheten att uppnå hälsa genom att människan har fått kontakt med 

sin sjukdom. Gordon et al. (1998) framhäver att kvinnor med kronisk sjukdom att de 

inte har några svårigheter med det dagliga livet, trots den begränsande situationen de 

befinner sig i. Detta beror på att de har fått en bättre syn på kronisk sjukdom efter att 

själva ha drabbats av den. Innan kvinnorna insjuknade hade de en lika oförstående syn 

på dem som var sjuka som de nu själva upplever att andra människor har om dem.  
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Att uppleva hälsa trots sjukdom kan ge en personlig styrka i form av att värderingarna 

kring att leva med kronisk sjukdom förändras (Diemert, 1989). Att uppleva hälsa i sin 

sjukdom är individuellt och det är inte alla som gör det. För att kvinnor lättare ska 

kunna uppleva hälsa trots sjukdom behöver de närstående som bryr sig om och hjälper 

dem, men framför allt att de har sin egen motivation till att bli bättre (Diemert, 1989; 

Larsson, Johansson & Hamrin, 1995; Lundberg & Nyström – Peck, 1994). 

 

Att vara kvinna, gammal som ung och leva med en osynlig kronisk sjukdom kan 

innebära svårigheter gällande bemötande av sjukvårdspersonal. De har svårt att få 

förståelse för sitt kämpande med sjukdomen (Gordon & Feldman, 1998; Gordon et al. 

1998). För att kvinnor som lider av kronisk sjukdom ska kunna få det stöd och den hjälp 

som de är i behov av i dagligt liv måste sjuksköterskan få kunskap om deras 

upplevelser. Fördjupad kunskap om kvinnors upplevelse av att leva med en kronisk 

sjukdom ger också ökad förståelse och är en förutsättning och grund för att 

sjuksköterskan ska kunna förbättra omvårdnaden så att den blir unik och individuell. 

Mot denna bakgrund är syftet med denna litteraturstudie att beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med kronisk sjukdom. 

 

Metod 
Litteratursökning 

De bibliografiska referensdatabaserna Pub Med, Academic search och Cinhal har 

använts för sökning av vetenskaplig litteratur. De sökord som använts är chronical 

illness, living with chronical illness, women’s experience of chronical illness och 

experience of chronical illness. Sökorden har kombinerats på olika sätt. Endast 

vetenskaplig litteratur, publicerad mellan 1985 och 2001 med ett inifrånperspektiv där 

kvinnans subjektiva upplevelser har använts, då denna litteraturstudie avser att beskriva 

kvinnors upplevelse av att leva med kronisk sjukdom. Sökningen resulterade i 58 

artiklar var av 13 har ingått  i analysen (Tabell 1).  

 

Analys  

De vetenskapliga artiklarna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Innehållsanalys som metod har sitt ursprung inom journalistiken. 

Metoden användes under andra världskriget i syfte att kritiskt granska nazismens 
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propaganda (Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalys används för att beskriva 

kvantiteten av narrativ och kvalitativt material (Polit & Hungler, 1999 s. 209).  

 

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys finner forskaren kunskap om upplevelsen av ett 

visst fenomen och syftet med metoden är då att få en djupare förståelse för det fenomen 

som studeras (Downe-Wamboldt, 1992). Genom analys försöker forskaren urskilja 

teman i ett skrivet material. Den kvalitativa innehållsanalysen kan ibland likna 

kvantitativ metod då den är schematisk och formell i sin struktur. Skillnaden ligger i att 

den kvalitativa innehållsanalysen grundar sig på det berättande ordet istället för på 

siffror (Polit & Hungler, 1999 s. 251). Inom innehållsanalysen kan två olika ansatser 

urskiljas. Den latenta innehållsanalysen söker underliggande eller dolda betydelser och 

försöker samtidigt förstå känslan eller stämningen i texten. Innehållsanalys med 

manifest ansats fokuserar däremot på synbara och faktiska data (Downe-Wamboldt, 

1992).  

 

De vetenskapliga artiklarna har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Burnard (1991) genom att följa en steg för steg metod. Målet med denna 

analys är att få fram en så detaljerad och systematisk framställning av resultatet som 

möjligt. Analysarbetet startades med en läsning av de vetenskapliga artiklarna som 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Dessa artiklar lästes igenom ytterligare en gång för 

att få en känsla för helheten och därefter identifierades textenheter som svarade mot 

syftet. Dessa textenheter lästes åter igenom och målet var att fördjupa oss i datan för att 

kunna finna teman som beskriver innehållet. Detta kallas för öppen kodning. De långa 

textenheterna kondenserades för att finna kärnan i varje mening och därefter fördes de 

kondenserade textenheterna som liknar varandra ihop och kategorier skapades. 

Kategorierna jämfördes igen med varandra och de med likartat innehåll sammanfördes 

för att reducera antalet kategorier och därmed bilda bredare kategorier.  För att 

kontrollera resultatets tillförlitlighet lästes textenheterna ytterligare en gång och 

jämfördes med kategorierna för att se att alla vinklar av intervjun var täckta. Varje 

kodad sektion av intervjutexten kontrollerades för att se att de stämde överens med 

studiens syfte. En dubbelkontroll gjordes för att se om de valda textenheterna passade in 

under de utsatta kategorierna. Därefter kontrollerades att allt material fanns under de 

slutgiltiga kategorierna och skrivningen av resultatet påbörjades. Vid oklarheter som 
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uppstod gick forskaren tillbaka till original texten för att kontrollera så att ursprunget 

stämde (Burnard, 1991). 
 
Tabell 1 Översikt över artiklarna ingående i analysen (n=13) 
Författare, År Typ av 

studie 
Deltagare Metod Huvudfynd 

Anderson 
(1991) 

Kvalitativ  30 kvinnor, 15 var 
kineser och 15 var 
kanadensare med 
en kronisk 
sjukdom 

Intervju studie Känslan av att leva med en kronisk sjukdom 
och samtidigt bli uppryckt med sina rötter 
och flytta till ett främmande land med 
främmande språk.  
 

Davis och 
Magilvy 
(2000) 

Kvalitativ 42 invandrare och 
vita med en 
kronisk sjukdom 

Intervju studie Leva med en kronisk sjukdom är ett aktiv, 
ömsesidigt lärande. Att det är en resa för att 
leva ett meningsfullt liv.  
 

Henriksson 
(1995a)  

Kvalitativ 40 kvinnor 20 från 
USA och 20 från 
Sverige med 
ständig 
muskelvärk 

Intervju studie Att det inte finns några diagnostiska fynd för 
sjukdomen. Kvinnorna kände sig 
missförstådda åt sidosatta och misstrodda. 
De kände det som en lättnad när de fick en 
diagnos. 

 
Henriksson 
(1995b)   
 

Kvalitativ  40 kvinnor 20 från 
USA och 20 från 
Sverige med 
ständig 
muskelvärk 
 

Semistrukturerad 
intervju studie 

Resultaten i de två grupperna var liknande. 
Att ändra på sina vanor och livsstil tar tid.  

 

Lindsay 
(1996) 

Kvalitativ 8 deltagare med 
olika kroniska 
sjukdomar  

Intervju studie Att det är möjligt att uppleva hälsa trots en 
kronisk sjukdom och kunna omvärdera sitt 
liv. 
 

Moore 
Schaefer 
(1995) 

Kvalitativ 36 kvinnor med 
fibromyalgi 

Intervju studie Att de måste hitta balansen mellan att vara 
”normal” och sjukdomen. Hitta en diagnos 
och gå vidare. De måste kämpa för att få 
kontroll över sin situation. 
 

Moore 
Schaefer 
(1997) 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ  

10 kvinnor med 
fibromyalgi  

Dagboks 
anteckningar i tre 
månader  

Visade att deras smärta upplevs fysiskt och 
psykiskt, att veta om sjukdomen hjälpte dem 
att kontrollera den. 
 

 Robinson 
(1998) 

Kvalitativ Fem kvinnor och 
14 
familjemedlemmar 
som lever med 
eller har en 
kronisksjukdom 

Intervju studie Att kvinnor och deras familjer får omvärdera 
sina liv efter det att hon fått en kronisk 
sjukdomen och att måsta planera sina liv 
efter den. De upplevde även att de hade 
många förväntningar på sig förutom 
sjukdomen. 
 

Rush Michael 
(1996) 

Kvalitativ 
 
 

17 kroniskt sjuka 
vuxna 3 män och 
14 kvinnor 
 
 

Intervju studie 
 
 
 

Kvinnorna kände avsaknad av sitt gamla jag 
och de var tvungna att få kontroll över sin 
nya situation. Kände livet som en 
bergochdalbana. 

Söderberg, 
Lundman och 
Norberg  
(1999) 

Kvalitativ 14 kvinnor med 
fibromyalgi 

Intervju studie Att kvinnor med FM är styrda av sin 
sjukdom. De förlorade sin frihet, integritet 
och att de får kämpa för att bli trodda på. 

 
Söderberg och 
Lundman 
(2001) 

Kvalitativ 25 kvinnor med 
fibromyalgi 

Intervju studie Fem huvud kategorier som alla kunde föras 
ihop till att; sjukdomen är osynlig för andra  
men inte för en själv.  
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Tabell1 (forts) Översikt av analyserade artiklar ingående i resultatet (n=13) 
Författare, År Typ av 

studie 
Deltagare Metod Huvudfynd 

Tang och 
Anderson 
(1999) 

Kvalitativ 30 kvinnor från 
Kina och Kanada 
med diabetes 

Intervju studie Hur viktig informationen är och att 
sjukvårdspersonalen som ger informationen 
kontrollerar att patienten förstår vad som har 
sagts. Detta behövdes för att få kontroll över 
situationen. 
 

Thorne (1999) Kvalitativ Antal saknas  Intervju studie Upplevelsen av att vara kroniskt sjuk och 
ändå fungera socialt och hitta meningen med 
sjukdomen. 

 
 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 2) som beskrivs i löpande text med 

referenser och exemplifieras med citat från de vetenskapliga artiklarna som ingår 

studien. 

 
Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=3) 

______________________________________________________________________ 
Kategorier 

______________________________________________________________________ 

Att kunna förstå ger hopp om att finna mening i det förändrade livet 

Att vara tvungen att planera sin tid och be om hjälp för att orka kämpa  

Att vilja bli bemött med respekt när kroppen smärtar  

_____________________________________________________________________ 
 
 

 
Att kunna förstå ger hopp om att finna mening i det förändrade livet 

Ett par studier visade att om kvinnor med kronisk sjukdom fick tillräckligt information 

och kunskap om sin sjukdom, hade de lättare att förstå det som hade hänt med dem och 

varför deras liv förändrats. Denna förståelse var en förutsättning för dem att förstå och 

acceptera sin sjukdom och göra de livs förändringar som behövdes för att livet skulle bli 

lättare att leva. Informationen hjälpte också kvinnor att känna igen symptomen och 

därmed få kontroll över sin sjukdom. De uttryckte lättnad av att få ett namn på sin 

sjukdom för då kunde de försvara sig med varför de kände som de gjorde (Rush 

Michael, 1996; Söderberg & Lundman, 2001). Att alltid hoppas och inte ge upp var 

något som kvinnor i Söderberg, Lundman och Norberg (1999) och Söderberg & 
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Lundmans (2001) studier upplevde vara viktigt. Att inte ge upp hoppet om att någon 

skulle hitta lösningen på deras sjukdom fick dem att söka förklaringar som hjälpte dem 

att få ett värdigt liv. I Davis och Magilvy studie (2000) beskrev kvinnor livet med en 

kronisk sjukdom innehålla förändringar som handlade om deras hälsa, deras egna och 

andras attityder och relationer. Kvinnor kände det svårt när de inte längre kunde göra 

vad de ville och att inte längre kunde vara den person de varit förut samt att inte längre 

kunde utföra saker som var lätta så som att besöka vänner och bekanta. Kvinnor 

upplevde det även svårt att behöva flytta från sitt hus p.g.a. att det blev för arbetsamt 

(Henriksson, 1995b; Söderberg & Lundman, 2001). I flera studier beskrev kvinnor att 

sjukdomen kändes som en känslomässig berg och dalbana bestående av ilska, skuld, 

rädsla, sorg och frustration när de knappt kunde gå. I några studier beskrev kvinnor sitt 

sökande av meningen med livet som en resa, där de dag för dag försökte övervinna 

sjukdomen, skapa en säker miljö och lära av sina erfarenheter. Kvinnor fick hitta på nya 

lösningar för att göra sin tillvaro lättare (Davis & Magilvy, 2000; Henriksson, 1995b; 

Moore Schaefer, 1995; Rush Michael 1996). Enligt Robinson (1998) hade kvinnor 

många förväntningar och mycket press på sig förutom den kroniska sjukdomen. Dessa 

handlade om graviditet, föda barn, ta hand om sina barn, förändringar på jobbet, ta hand 

om sina åldrande föräldrar och problem som kan uppstå i familjen. De upplevde även att 

de inte hade ett liv för sig själv utan att livet var organiserat kring familjen och speciellt 

runt sjukdomen.  

 

…so they were not giving me the information I needed, and then I could 
not cope whit it because it was a case of trial and error and the people who 
were supposed to know and supposed to help me weren’t. (Tang & 
Anderson, 1999, s. 90) 

 
 

It’s clear that you are hoping and you must never give up hope, it’s the last 
thing you give up, hope. (Söderberg & Lundman, 2001, s. 6) 

 
 

I am learning that it is OK that I can’t do these things and... that I can’t do 
some of them, not as often, or much as I want (Henriksson, 1995b, s. 84).   
 
 

Att vara tvungen att planera sin tid och be om hjälp för att orka kämpa  

Det framkom i studier att om kvinnor som levde med kronisk sjukdom skulle kunna få 

det lättare i sitt dagliga liv, så krävdes det planering av tiden för att spara energi till 
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hushållsarbete och hälsa på vänner och bekanta. Att planera var inte bara positivt utan 

den kunde även vara stressande och då blev smärtan bara värre (Henrikssons, 1995b; 

Moore Schaefer, 1997). I Henrikssons studie (1995b) berättade kvinnor att sjukdomen 

också påverkade familjen genom att de fick ta större ansvar över de tyngre 

hushållsarbetena. Detta gjorde att om kvinnor hade en chans att vila innan resten av 

familjen kom hem mådde både de själva och deras familjer bättre. Kvinnor i Söderbergs 

och Lundmans studie (2001) berättade att det var svårt att lära sig be om hjälp av andra. 

Speciellt av familjen efter som de alltid hade gjort allting själv och inte var vana att be 

om hjälp. I två studier beskrev kvinnor känslor av ilska, frustration och dåligt samvete 

över att de inte kunde vara den mamma som de ville när de inte hade ork att vara med 

barnen. De tyckte att det var viktigt att få ett känslomässigt stöd av mannen som partner 

och förälder (Robinson, 1998; Rush Michael, 1996). Något som kvinnor beskrev som 

svårt var att på arbetet fråga andra eftersom de även där alltid hade klarat allting själv 

och inte var vana att be om hjälp (Henriksson, 1995b). I flera studier beskrev kvinnor 

sina upplevelser av sjukdomen och tröttheten med hjälp av metaforer. Den ständiga 

tröttheten kändes som om dem hade en dimma över sig eller som om de hade en 

baksmälla. Denna trötthet ledde till att de bara ville sova för att de inte orkade ens göra 

det som de tyckte skulle ha varit roligt att göra. Ibland hade de dock stunder då de 

försökte bara ”glömma” bort den eller spara sin begränsade energi till saker som de 

verkligen ville göra (Anderson, 1991; Henriksson, 1995b).  Kvinnor beskrev hur livet 

var ett tungt kämpande, ett kämpande för att klara av det dagliga livet. Det var även ett 

kämpande för att behålla sin identitet och att kunna möta kraven som sjukdomen 

medförde (Rush Michael, 1996; Söderberg et al. 1999). I Henrikssons (1995a) studie 

uttryckte kvinnor med en metafor hur de kände sig som en smältande iskub utan att 

kunna göra något åt saken. De bra försvann utan att någon tänkte på dem. 

 

I find planning difficult… you have to think ahead, I didn’t use to do that 
and I had some real setbacks… (Henriksson, 1995b, s. 80). 
 
It’s a real struggle to get through every day/…/ I just try to get beyond   
it... (Moore Schaefer, 1995, s. 97). 

 
I have always done everything my self, I’m not used to asking fore help. 
I’ve always thought that, if they do their bit, I will do the rest, and it’s 
worked very well (Söderberg & Lundman, 2001, s. 6). 
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Att vilja bli bemött med respekt när kroppen smärtar 

Studier visade att kvinnor som levde med kronisk sjukdom upplevde att människor runt 

omkring inte trodde på dem för att de inte såg sjuka ut. De använde metaforer för att 

beskriva sina upplevelser både av bemötande och sin smärtande kropp. Kvinnor 

berättade att de kände sig som en myra när de sökte hjälp och ingen såg eller lyssnade 

på dem och smärtan i kroppen beskrevs som brännande, vibrerande och pulserande och 

kunde förändras från dag till dag. Dessa upplevelser gav både ångest och irritation för 

att den ständiga plågan inte kunde ses av andra. De berättade att det kändes som om de 

levde med en låtsas sjukdom, eller som om de hade blivit tokiga eller hypokondriska. 

Det enda som dessa kvinnor ville var att känna sig respekterade som människor 

(Henriksson, 1995a; Söderberg et al. 1999). I studier av Moore Schaefer (1995) och 

Söderberg och Lundman (2001) berättade kvinnor som hade sina yrkesarbeten kvar att 

det var värst när ingen trodde på att de verkligen var sjuka, utan arbetskamraterna 

nonchalerade dem och tyckte att de var bekväma. Robinson (1998) visade i sin studie att 

kvinnor inte ville oroa familjen utan de försökte gömma sin sjukdom och sina 

upplevelser. De försökte istället söka professionell hjälp för att slippa oroa familjen men 

även där blev de inte betrodda eller lyssnade på (Robinson, 1998; Tang & Anderson, 

1999). Detta gav känslan hos kvinnor att det kunde ha varit lättare om de hade levt 

ensam. Det var svårt när mannen inte alltid förstod hur jobbigt det var att inte kunna 

följa med till vänner och bekanta på kvällarna (Henriksson, 1995a; Söderberg & 

Lundman, 2001). Enligt Henriksson (1995a) berättade kvinnor hur de upplevde mer 

smärta dagen efter de hade varit uppe länge på kvällen. Hela kroppen smärtade, 

lokalisationen kunde ändras men smärtan var konstant, inte bara i lederna utan även i 

musklerna. De berättade även att smärtan kunde hålla i sig flera dagar efter de hade 

gjort något som överskred deras gränser (Henriksson, 1995a; Moore Schaefer, 1997; 

Söderberg et al. 1999). 

 
…they look at me, a lot of them, and they say, oh you look so great and 
wonderful now!  /…/ you look on the top of the world… and I feel like   
hell…but I cover up (Henriksson, 1995a, s. 70). 
 
They were not listening to me when I told them what was happening with 
me… (Tang & Anderson, 1999, s. 90). 

 
… yes, it’s aching, like a toothache, about the same as if you had burned 
your fingertips on the hot plate or something, although it’s in the middle of 
the muscles instead the fingertips (Söderberg et al. 1999, s. 5). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

kronisk sjukdom. Litteraturstudien resulterade i tre kategorier: att kunna förstå ger hopp 

om att finna mening i det förändrade livet, att vara tvungen att planera sin tid och be 

hjälp för att orka kämpa och att bli bemött med respekt när kroppen smärtar. Att som 

kvinna leva med kronisk sjukdom beskrevs i de analyserade artiklarna att vara ett liv 

som bestod av dagligt kämpande, för att orka och för att bli bemött med respekt 

eftersom sjukdomen ofta var osynlig för andra. För att orka leva sitt dagliga liv var de 

tvungna att få stöd och hjälp av andra i sin omgivning och det var viktigt för dem att 

förstå varför de hade drabbats av sin sjukdom. Denna förståelse upplevdes ge hopp och 

vara en förutsättning för att acceptera sin sjukdom och för att lära sig leva sitt 

förändrade liv.  

 

Litteraturstudien visar att när kvinnor drabbades av en kronisk sjukdom så försökte de 

förstå det som hade hänt dem och därigenom få hopp om att finna mening i det 

förändrade livet. Enligt Toombs (1992) så söker personer en förklaring till varför de 

drabbats av en sjukdom och försöker förstå sin situation när det känns att någonting är 

fel. De försöker hitta mening med sjukdomen och lindrande behandling, så att de kan 

fortsätta att leva som tidigare. Först när sjukvårds personalen förstår patientens situation 

har de möjlighet att informera och förklara det som personer vill veta om sin sjukdom. 

Patienterna söker hela tiden efter mer information om sin sjukdom och behöver detta för 

att kunna gå vidare och finna mening i det förändrade livet (Madjar & Walton, 1999).   

 

Att alltid hoppas och inte ge upp var något som kvinnor i denna litteraturstudie 

upplevde vara viktigt. Eriksson (1994) menar att lida av en kronisk sjukdom leder till en 

känsla av hopplöshet och personen behöver hopp för att kunna få lindring. Hoppet är 

bundet till en form av ömsesidighet med andra i liknande situation, närstående och 

personal. Ömsesidigheten består av ett givande och tagande av att hjälpa och att bli 

hjälpta. Kvinnor i denna litteraturstudie uttryckte att hoppet var det sista som övergav 

dem. Det hopp som de kände ville många dela med sig till andra för att få stöd. Enligt 

Benzein, Norberg och Saveman (1998) är livet i sig relaterat med hopp, för de flesta 

människorna anser att livet är meningsfullt och har ett värde. Författarna beskriver 

hoppet som en inre process, som handlar om en positiv upplevelse av en vilja, en vilja 
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leva. I denna litteraturstudie upplevde kvinnor att hoppet finns med för att personen 

skall kunna göra bra och meningsfulla val i livet, men även att göra sig oberoende av 

andra. Kvinnor upplevde det även jobbigt när de inte kunde göra samma saker som de 

hade kunnat göra före sin sjukdom. Enligt Toombs (1992) lever människan i sjukdom 

bara i nuet. Framtiden ses ofta som ett mål som känns näst intill omöjliga att nå om inte 

livsprojekten omvärderas eller blir åsidosatta.  

 

Denna litteraturstudie visar att kvinnor hade det svårt när de inte längre kunde göra vad 

de ville och att inte längre kunde vara den person de varit förut, samt att inte längre 

kunna utföra saker som var lätta så som att besöka vänner och bekanta. Enligt Anderson 

(1996) och Madjar (1997) kan sjukdomen medföra en sådan medvetenhet av 

förändringar i kvinnors liv, så att känslan av att inte veta vem man är uppstår. Att tappa 

den känslan börjar ofta med upplevelsen av att något känns fel. Det ger en känsla av att 

vara ”avbruten” från resten av världen och att världen inte är förutsägbar. Sjukdomen 

leder även till kroppsliga förändringar, så som kroppen en gång var kommer den inte att 

bli igen. Anderson (1996) och Madjar (1997) menar vidare att kroppen inte längre kan 

tas för given och personerna känner att de ser annorlunda ut för sig själv men även för 

andra. De känner det som om det inte är deras kropp. Känslan av att se och känna sig 

annorlunda och inte vara sig själv kan vara överväldigande. Kvinnor i denna litteratur 

studie ville få kontroll över sin sjukdom genom att lära känna igen symtomen och veta 

vilka de var. Enligt Madjar och Walton (1999) försöker personer få kontroll över sitt liv 

när sjukdomen har greppet över dem. De menar vidare att om personer blir stressade 

och pressade får de bara mer värk och tappar helt sin balans som de försöker ha i sitt 

förändrade liv. Andersson (1996) och Madjar (1997) menar att ”bli vän” med 

sjukdomen handlar om att omvärdera sitt liv, få nya erfarenheter och insikter. Detta 

beror på vilka resurser människan har och hur de används.  

 

Denna litteraturstudie visar att kvinnor med kronisk sjukdom måste planera sin tid och 

be om hjälp för att orka kämpa. De var tvungna att planera sitt dagliga liv utifrån 

sjukdomen och hade svårt att lära sig att be om hjälp av omgivningen. Enligt Thorne 

och Paterson (2000) kämpar de som är sjuka inte längre mot tiden utan mot sina 

uppgifter. De tänker bara på vad de måste göra och inte hur fort de måste göras. 

Sjukdomen tvingar dem att planera sina kommande uppgifter i det dagliga livet och det 

hjälper inte att skynda. Människor med en kronisk sjukdom blir experter på att lära 
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känna sig själva bättre än någon annan. Madjar och Walton (1999) menar att dessa 

personer får ”jonglera” med sina uppgifter och sin värk för att anpassa sig till livet. Det 

viktigaste med att bli sig själv igen är möjligheten att kunna ta hjälp och stöd från 

omgivningen för att hitta tillbaka och se meningen i det förändrade livet. Enligt 

Danielson (1995) har socialt stöd stor betydelse för människans mentala hälsa och 

social identitet. Det sociala stödet kan även vara till hjälp vid hantering av den svåra 

situation som kronisk sjukdom medför. Enligt Frank (1991) kan inte personer med en 

kronisk sjukdom ”dela” på sin kropp, ena sidan som den sjuka och den andra sidan som 

den person de var tidigare. De kan bara försöka att acceptera sin kropp som den är nu 

och kämpa med hela kroppen, mot sin sjukdom. Om personen behandlar sin kropp väl 

så kommer energin att räcka ända fram till målet. Sjukdomen är inte ett ”krigande” 

mellan sig själv och sjukdomen utan ett kämpande med sig själv. Enligt Fitzgerald 

Miller (1992) har kroniskt sjuka personer ett underskott av energi. Det enda de har att 

röra sig med för att klara av vardagen, med begränsad energi, är tid. Kvinnor i denna 

litteraturstudie använde sig av metaforer för att beskriva sjukdomen och dess 

begränsningar. De beskrev den som att de har en dimma över sig, eller som att ha en 

baksmälla. Enlig Madjar (1997) ger metaforer omgivningen en bättre möjlighet att 

förstå deras sjukdom.  

 

Litteraturstudien visade också att när kvinnor drabbades av en kronisk sjukdom som var 

osynlig, ville de bli bemötta med respekt när kroppen smärtade. De kände sig som en 

myra när de sökte hjälp för sin smärtade kropp. Kvinnor upplevde det även som om de 

led av en låssas sjukdom när de kände sig hypokondrisk eller galen. Thorne och 

Paterson (2000) menar att det kan vara svårt att komma till en verklig insikt över 

allvaret i sjukdomen när svårigheterna är osynliga för andra. Om människor med 

kronisk sjukdom känner att de blir stämplade som hypokondriker eller ”besvärliga 

patienter” av sjukvårdspersonalen, blir det fortsatta samarbetet för att uppnå förbättring 

förhindrat. Andersson (1996) menar att människor värderas efter hur funktionella och 

effektiva de är och inte efter vilken förmåga de har, därför bör varje person bemötas 

med respekt oavsett vilken effektivitet de har. Enligt Toombs (1992) har personerna 

varierande symtom som läkarna har svårt att förstå när de inte stämmer överens med 

deras teoretiska ”mall”. Detta upplever patienter då som att inte läkarna lyssnar på deras 

upplevelser. Om denna dialog inte finns så minimeras chanserna att få en behandling 

som kan hjälpa. Enligt Madjar och Walton (1999) upplever personer med en kronisk 
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värk det som allra värst när inte sjukvårdspersonalen, främst läkarna tror på dem. Detta 

upplevde även kvinnor i denna litteraturstudie som svårt när sjukvårdspersonalen inte 

lyssnade på dem. Madjar och Walton (1999) menar vidare att dessa personer upplever 

att det inte spelar någon roll vad de har för problem, för står det i journalen att de lider 

av en kronisk värk så kommer det alltid att påverka sjukvårdspersonalens syn på dem. 

Det som dessa personer vill är att någon bara lyssnar, för de vet att det inte finns någon 

lindring för deras lidande i smärta. Detta bemötande gäller inte bara 

sjukvårdspersonalen utan även familjen och närstående. Anhöriga till personer med 

kronisk värk kan uppleva den sjukes situation så starkt som om de själva skulle vara 

sjuka (Madjar & Walton, 1999). Kvinnor i denna litteratur studie försköt sina egna 

upplevelser av sjukdomen för att skydda sin familj mot dessa upplevelser.  

 

Enligt Madjar (1997) har kronisk smärta och sjukdom någonting gemensamt, de har en 

förmåga att framkalla uppmärksamheten till kroppen som annars tas förgiven. Toombs 

(1992) menar att när kroppen är frisk så tänker personer inte på att den finns, men så 

fort den blir sjuk så står personen öga mot öga med sin sårbarhet och sitt beroende av en 

frisk kropp. När kroppen förändras på grund av en sjukdom så blir den oförmögen att 

förmedla världen på ett invant sätt. Upplevelsen av sjukdomen yttrar sig som oförmåga 

att göra och leva likadant som före sjukdomen. Hela omvärlden känns och ser 

annorlunda ut. Madjar (1997) menar vidare att sjukdom och smärta skapar ökad 

känslighet och förståelse hur människan upplever sin kropp. Smärtan förstör känslan av 

att få vara med och bli tagen på allvar. Smärtan bidrar inte bara enbart till känslan av att 

vara utsatt utan ger även en känsla av att vara instängd i en smärtande kropp som har 

övertaget. Denna litteraturstudie visade att kvinnor upplevde varje rörelse så smärtande 

som om lederna skulle gå sönder. De använde sig även av metaforer för att kunna 

förklara sin smärtupplevelse så att allmänheten skulle ha en chans att förstå dem. För 

människor med smärta finns ingen tvekan om den verkliga smärtsamma upplevelsen. 

Om sjukvårdspersonalen ifråga sätter, tvivlar eller inte respekterar smärtupplevelserna, 

blir upplevelsen starkare enligt Madjar (1997). Detta leder till att personer känner en 

frustration och ilska över sin situation (Madjar & Walton, 1999). 

 

Målet med sjuksköterskans omvårdnad är att hjälpa och stödja människan att kunna leva 

sitt liv så normalt som möjligt trots sjukdom. Denna omvårdnad anpassas till varje 

enskild person (Larkin, 1987). Morse och Johnson (1991) menar att i omvårdnad av 
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kroniskt sjuka patienter är sjuksköterskans uppgift att tänka på att det är en människa 

med en sjukdom som vårdas, inte bara en sjukdom. Enligt Joachim och Acorn (2000) 

upplever alla människor sin sjukdom olika och därför behöver sjuksköterskan lyssna 

och prata med patienten för att få veta vad dennes unika behov är. Andersson (1996) 

menar att detta är speciellt av vikt när sjukdomen är osynlig och förutsätter en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan behöver vara lyhörd för 

patienters reaktioner och behov utifrån deras sjukdoms tillstånd, även ta reda på och 

respektera deras värderingar och önskemål för att de lättare ska kunna acceptera och 

finna hälsa i sjukdom. Toombs (1992) anser för att sjukvårdspersonalen skall få en 

förståelse för den unika människans upplevelser fodras en bra dialog mellan dem, där 

personen får berätta fritt om sina upplevelser och problem. Enligt Cutcliff (1995) och 

Carr (1998) behöver sjuksköterskan en god förmåga att känna empati som är basen för 

en god omvårdnad. Patienten måste få känna att sjuksköterska respekterar deras val och 

önskningar men även att de lyssnar på deras behov och problem och se till att varje 

människa bemöts med värdighet. 

 

I den här litteraturstudien upplevde kvinnor att de behövde mer information för att 

kunna förstå och göra förändringar i sitt liv. Sjuksköterskans uppgift här kan vara att ge 

information som kan handla om att personen skall förstå behandlingen och varför 

symtomen visar sig som de gör. När de fått den information som behövs så börjar 

många söka egen information om sjukdomen. Detta gör de i tidningar, böcker, söker 

andra med samma sjukdom och försöker få tag på självhjälps grupper (jfr. Conrad, 

1987). Enligt Frank (1991) behövs sjuksköterskan för att inge hopp genom att övertyga 

patienterna om att de inte gjort någonting fel i sitt liv som gjorde att just de drabbades 

av kronisk sjukdom. Enligt Herth (1990) kan sjuksköterskan befrämja hoppet genom en 

bra relation som utmärks av psykiskt och fysiskt stöd till patienten och dennes 

närstående. Enligt Danielson (1995) grundas hoppet på tillit, ömsesidighet, kunskap och 

ärlighet. Hoppet kan då bli ett bra möte mellan sjuksköterskan och patienten. Herth 

(1990) menar vidare att hopp kan skapas av sjuksköterskan genom att aktivt lyssna och 

vara närvarande med patienten, uppmuntra till att patienten tror på sig själv och att 

försöka hitta glädje i det nya livet. Sjuksköterskans uppgift för att patienten ska få hopp 

är att stanna upp och se hela människan och dennes närstående, detta uttrycker även 

kvinnor i denna litteratur studie som viktigt. Cutcliffe (1995) menar också att ha hopp är 

en viktig mänsklig faktor, det är därför viktigt att sjuksköterskan inger hopp för sina 
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patienter och försöker inspirera dem. Enligt Danielson (1995) kan det vara bra att tänka 

på att inte inge falskt hopp till patienterna och dennes närstående. Detta för att patienten 

inte skall bli besviken på sjuksköterskan och tappa förtroendet för henne. Det finns en 

risk att sjuksköterskans kunskap om sjukdomen kan hota hoppet hos en patient som 

lider av svår cancer, när patienten har orealistiska förhoppningar om att få en ny och 

botande behandling mot sin svåra cancer. Detta är en svår etisk situation som 

sjuksköterskan får hantera med största försiktighet och balans, så att patienten ändå får 

behålla sitt hopp. 

 

Sjuksköterskans uppgift i omvårdnad för kvinnor med kronisk sjukdom kan vara att 

hjälpa dem att bli medvetna om hur de kan spara sin energi. Utifrån kvinnors 

upplevelser av det dagliga livets problem och behov, kan sjuksköterskan tillsammans 

med den enskilda kvinnan komma fram till vad som skulle kunna underlätta hennes liv. 

Exempelvis genom att börja ta hissen i stället för att gå i trappor som de alltid har gjort 

tidigare. Hon måste göra dem medvetna om hur de kan omfördela sina energikrävande 

uppgifter enligt Fitzgerald Miller (1992). Kvinnor i denna litteraturstudie upplevde det 

svårt att be om hjälp av sina närstående. Då blir sjuksköterskans uppgift att tillsammans 

med patienten och dennes närstående komma överens om hur mycket de kan underlätta 

i den sjukes dagliga liv, genom att hjälpa dem med exempelvis tyngre hushållssysslor 

(Conrad, 1987). 

 

Burks (1999) menar att sjuksköterskans uppgift är att finnas till hands för patienten när 

olika beslut angående exempelvis behandling ska fattas. Det kan även vara att guida i 

utvecklingen av olika färdigheter hos patienten för att stärka dem i sig själva. Det kan 

även vara att undervisa och ge information till patienter i olika moment som de sedan 

skall klara av själva. Det kan till exempel vara hur en person med diabetes ska ta sitt 

insulin. Burks (1999) menar att om patienten får tillräckligt med information och 

undervisning så minskar besöken till sjukvården. Kvinnor i denna litteraturstudie 

upplevde att sjukvården inte trodde på dem eftersom sjukdomen är osynlig. Tschudin 

(1987) menar att när sjukvårdspersonalen ska stödja någon så innebär det att tro på 

patienten och inte bli chockade för vad de hör, utan visa att det är just den enskilde som 

är det viktigaste just nu. Kvinnor i denna litteraturstudie upplevde sig vara nonchalerade 

av sjukvårdspersonalen. Andersson (1996) menar att patienten upplever en större 

trygghet om vårdpersonalen verkligen lyssnar, både på ris och ros, tar patienten på 
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allvar och tror på vad de säger. När sjukvårdspersonalen hjälper patienter så ska de inte 

bara tänka på att lyssna till vad som sägs utan även tänka på vad patienten uttrycker 

med sin kropp (Tschudin, 1987). 

 

Kvalitativ forskning har visat sig att vara en metod som beskriver en persons subjektiva 

upplevelser. Fördelar med denna metod är att resultatet ger en djupare förståelse för 

personers egna upplevelser av sjukdomen. Eftersom de utvalda artiklarna lästes flera 

gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet ökade tillförlitligheten på studien. 

När kategorierna blev färdiga kontrollerades de åter så att textenheterna föll under rätt 

kategori för att minimera fel källor. En annan fördel med metoden är att den kan ge nya 

infallsvinklar på ett problem som inte visats förut. Nackdelarna i denna litteratur studie 

kan vara att det är någon annans resultat som analyseras och det är svårt att kontrollera 

textens ursprung. Det som kan vara en nackdel är att egna tolkningar och värderingar 

läggs in i analysen. En begränsning kan även vara att det är svårt att hitta en ärlig och 

pålitlig metod när det gäller att presentera resultatet. En svårighet med denna litteratur 

studie var att de vetenskapliga artiklarna måste översättas från engelska. Vilket kan göra 

att nyanser i informationen har gått förlorade. 

 

Fortsatt omvårdnadsforskning utifrån ett inifrånperspektiv behöver göras för att få 

fördjupad förståelse om kvinnors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Först då 

får sjuksköterskor förutsättningar att utveckla omvårdnadsinterventioner som är 

tillämpbara för den enskilda människan. 
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