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Abstrakt 
 
Stigmatisering innebär att en människa blir socialt frånstött på grund av avvikelse från sam-
hällets beskrivning om vad som är önskvärt och normalt. Ordet stigma är ursprungligen ett 
grekiskt ord som utmärker något ovanligt eller dåligt hos en individ. Syftet med denna littera-
turstudie var att beskriva människors upplevelse av stigmatisering vid kronisk sjukdom. Stu-
dien baserades på vetenskapliga artiklar från årtalen 1990–2002. Tjugoen artiklar motsvarade 
syftet och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: att 
inte bli bemött med förståelse, respekt och därigenom uppleva utanförskap, att känna sig an-
norlunda och ha en känsla av att bli iakttagen av andra samt att tvingas dölja sin sjukdom för 
att undvika fördömande. För att möjliggöra en god omvårdnad behövs ökade kunskaper om 
människors upplevelse av stigmatisering och vad det får för konsekvenser för den dagliga 
livsföringen. Detta kan leda till att livssituationen förbättras. Studien kan ge kunskap som är 
betydande för utvecklingen av omvårdnadsvetenskap vad gäller kroniskt sjuka människor och 
den stigmatisering de upplever. 
 
Nyckelord: kronisk sjukdom, stigma, upplevd erfarenhet, utanförskap, diskriminerad, isole-
rad, respekt, litteraturstudie och kvalitativ innehållsanalys,    
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Stigma är ursprungligen ett grekiskt ord som användes för att utmärka något ovanligt eller då-

ligt hos en individ. Individen blev märkt antingen genom brännmärkning eller kroppsristning 

för att alla skulle kunna se att detta var en människa man skulle undvika. Den märkta perso-

nen kunde vara en slav, kriminell eller förrädare. Numera används ordet stigmatisering som 

en benämning på själva utanförskapet snarare än dess kroppsliga kännetecken (Goffman, 

1990, s. 11). 

 

Stigmatisering är en process där samhället lägger en negativ innebörd i beteenden och synliga 

tecken på avvikelse hos den enskilde individen. När individen avviker från den beskrivning 

som samhället har om vad som anses önskvärt och normalt, så blir individen stigmatiserad. 

Det är således inte individen själv som skapar stigmatiseringen, utan det är samhällets normer 

och värderingar (Joachim & Acorn, 2000a). Känslan av stigmatisering uppkommer redan i 

barndomen, då föräldrar till barn med sjukdom uppfostrar barnen att dölja sina svårigheter 

och handikapp. Detta gör att barnet tidigt lär sig att han/hon är annorlunda och inte normal 

(Joachim & Acorn, 2000b). 

 

Det finns enligt Goffman (1990, s. 14–15) tre olika typer av stigma: fysiska missbildningar, 

vanställd karaktär eller släktstigma. Med vanställd karaktär menas till exempel psykisk sjuk-

dom eller alkoholism. Släktstigma innebär rastillhörighet eller religionstillhörighet som kan 

gå i arv flera generationer. Ett stigmatiserande attribut ses av omvärlden som så viktigt och så 

avskyvärt att personen det gäller endast blir definierad efter den attributen. Brunton (1997) 

menar att vissa människokategorier är permanent stigmatiserade på grund av sin sjukdom el-

ler sitt tillstånd, som till exempel blinda, psykiskt sjuka och förlamade.  

 

Många gånger kan stigmatiseringen personen utsätts för kännas värre än själva sjukdomen 

(Brunton, 1997). Därför är det viktigt att ta reda på hur dessa individer påverkas av stigmati-

seringen och vad det får för konsekvenser för deras livsföring (Joachim & Acorn, 2000b). 

Även Thorne och Paterson (1998) påpekar vikten av att forska om individens erfarenhet av att 

leva med sjukdom och effekten av detta. Sjukdom förändrar individens mål och livsvärde-

ringar, men behöver inte bara leda till negativa upplevelser. Sjukdom kan också leda till att 

personen kan känna livsglädje och hitta mental styrka, men då krävs stöd från omgivningen 

(Diemert Moch, 1989). 
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Att leva med kronisk sjukdom är en subjektiv upplevelse. De flesta som lever med en kronisk 

sjukdom beskriver saknad av frihet, integritetsproblem och svårigheter med social acceptans. 

Att leva med en kronisk sjukdom medför många förändringar i det dagliga livet och beskrivs 

till stor del som en negativ upplevelse (Kraklin, Brown & Koch, 2001).  

 

Kronisk sjukdom kan ha varierande inverkan på en människas liv. Den kan komma plötsligt 

eller ha ett långsamt förlopp. Kronisk sjukdom kan leda till oförmåga att klara av sitt dagliga 

liv och den kan förkorta en människas liv väsentligt. Till de kroniska sjukdomar som anses 

vanligast och mest förödande tillhör bland annat reumatoid artrit (RA), diabetes, Parkinsons 

sjukdom och epilepsi. Även AIDS räknas numera till kroniska sjukdomar (Sidell, 1997).  

 

I en studie av Kraklin et al. (2001) beskriver kvinnor sina erfarenheter av att leva med kronisk 

sjukdom. De upplevde att deras integritet var hotad och att deras värdighet kränktes då män-

niskor i deras omgivning inte förstod deras situation. Kvinnor upplevde att de blev ensamma 

och isolerade, samt beroende av andra människors hjälp. Människor som drabbats av en osyn-

lig sjukdom, till exempel fibromyalgi, upplevde ofta att de inte blev tagna på allvar och inte 

respekterade av familj, vänner, arbetskamrater men även av vårdgivare. 

 

En del sjukdomar synliga medan andra, exempelvis diabetes, är en osynlig sjukdom. Männi-

skors attityder gentemot mot dolda såväl som synliga sjukdomar och handikapp gör att den 

sjuka individen hamnar i utanförskap. Unga människor med diabetes äter och dricker sådant 

de inte bör för att inte känna sig annorlunda och utpekade. De försöker att bli en del av det 

som anses normalt. Människor som är synligt sjuka har inte något val, men de som har en 

osynlig sjukdom kan välja att dölja den genom att inte berätta om sjukdomen för andra. Hjälp 

och stöd för att hantera informationen kan behövas, för om sjukdomen hemlighålls riskerar de 

att bli avslöjade, vilket kan upplevas mycket besvärande (Joachim & Acorn, 2000b). 

 

Enligt Joachim och Acorn (2000b) finns få studier gjorda om stigma och de studier som finns 

är närmare 20 år gamla. Det är därför viktigt att problemet stigma lyfts fram och att sjukskö-

terskan får förståelse för människor som upplever sig stigmatiserade. Sjuksköterskan bör får 

tydliggjort vilka omvårdnadsbehov som finns, samt vilka coping mekanismer som kan utarbe-

tas för att underlätta livsföringen hos människor som upplever sig stigmatiserade (Joachim & 

Acorn, 2000b). Thorne och Paterson (1998) fann att studier om stigmatisering hittills varit 
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gjorda ur ett utifrånperspektiv och skildrat samhällets syn på de sjuka. Få studier har gjorts ur 

ett inifrånperspektiv om vad det innebär att leva med en kronisk sjukdom och uppleva sig 

stigmatiserad. Därför var syftet med litteraturstudien att beskriva människors upplevelse av 

stigmatisering vid kronisk sjukdom. 

 

 

 

Metod 
Litteratursökning 

De referensdatabaser som använts vid sökandet efter vetenskapliga artiklar är MEDLINE, 

CINHAL, Academic search och PsycINFO. Sökord som använts är chronic disease, stigma, 

lived experience och illness, som kombinerades på olika sätt. Sökningen begränsade till artik-

lar publicerade mellan årtalen 1990 och 2002. Denna sökning resulterade i 68 artiklar varav 

21 artiklar svarade mot syftet. De 21 (n= 21) vetenskapliga artiklarna (Tabell 1) analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys används för att analysera människors skriftliga och muntligt berät-

tade upplevelser, eller för att analysera böcker, brev och artiklar (Polit & Hungler, 1999, s. 

209). Innehållsanalys kan nyttjas för olika ändamål. Det kan till exempel användas för att be-

lysa och påvisa en viss individ eller grupps kulturella mönster och beteenden. Det kan även 

användas för att finna vissa psykologiska tillstånd hos en grupp eller en enskild individ. Målet 

är att den frågeställning undersökningen har, skall bli förklarad och att det fenomen som un-

dersöks blir beskrivet. Det finns inga direkta regler för hur innehållsanalys skall gå till, men 

vanligen innefattar en innehållsanalys ungefär samma steg (Downe–Wamboldt, 1992).  

 

Den analysmetod som använts var kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). 

Under analysarbetet riktades fokus mot resultatdelen i artiklarna. Artiklarna lästes igenom 

flertalet gånger för att få en känsla och förståelse för helheten av artiklarnas innehåll. Därefter 

valdes textenheter (n = 208) ut som svarade mot syftet. Dessa kondenserades för att få fram 

kärnan ur textenheten. Utifrån de kondenseringar som framkom gjordes en första kategorise-

ring. Kategorierna som framkom jämfördes och reducerades tills det inte var möjligt att redu-

cera dem mer.  Kategoriseringen skedde i sex steg och resulterade i tre kategorier (Tabell 2). 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=21) 
 
Författare, år 
 

Typ av studie Deltagare    Metod Huvudfynd 

Barroso & 
Powell-Cope, 
2000 

Kvalitativ- Litte-
raturstudie 

21 artiklar 
1990-1995 
Människor 
med HIV. 

Komparativ (jämfö-
rande) studie base-
rad på Burns stan-
dard för kvalitativ 
forskning  

Sex kategorier framkom: finna me-
ning med sin HIV smitta, splittrad 
mening, sammanhållning inom fa-
miljen, fokus på den egna personen, 
förhandling med sjukvården, hanter-
ing av stigmatisering.  
  

Brown &  
Williams, 1995 

Kvalitativ   7 kvinnor 
med reuma-
toid artrit. 

Intervjustudie - Nar-
rativ analys 

Kvinnor med RA upplevde problem 
med hjälpsökande, sökande efter en 
mening med sjukdomen och osäker-
het inför sina symptom. 
  

Caap- Ahlgren,  
Lannerheim          
 & Dehlin 2002 

Kvalitativ  
  

8 kvinnor 
med Parkin-
son. 

Intervjustudie - Fe-
nomenologisk her-
meneutisk metod in-
spirerad enligt Ri-
couer. 
 

Ett behov av att känna sig accepterad 
för den man är. Känslan av att bli 
stigmatiserad. 
 

Camp, Finlay  
& Lyons, 2002 

Kvalitativ inter-
vjustudie 
 
 

9 kvinnor  
som hade  
en psykisk 
sjukdom. 

Semistrukturerad in-
tervju. 
Innehållsanalys 

Svårigheter med att acceptera sin 
sjukdom eftersom sjukdomen anses 
socialt ogynnsam. 
 
 

Caress, Luker  
& Owens, 2001 
 
 
 

Deskriptiv studie 405 personer 
med varie-
rande 
kroniska  
sjukdomar. 

Klusterurval 
Fältrapporter 
Chi2 test 

De som såg sin sjukdom som en ut-
maning hade en mer positiv attityd 
till sin sjukdom. Detta gällde fram-
förallt de äldre deltagarna i studien.  
 
 

Charmaz, 1994 
 

kvalitativ 20 män 80 
kvinnor med 
kronisk 
sjukdom 
  

Intervjustudie -  
Grounded theory 
method 

Kris i samband med sjukdom gav 
livslånga konsekvenser. Att bibehålla 
en känsla av sammanhang trots för-
luster och förändringar. 
  

Fahey, 1999 
 

Kvalitativ - Litte-
raturstudie 

43 artiklar 
1972-1996 

Innehållsanalys Sjukdom resulterar i social isolation. 
Sjukdomen påverkar kvinnans syn på 
sig själv och sin kropp. 
 

Gordon, Feld-
man                      
& Crose, 1998 

Deskriptiv studie 40 kvinnor 
 med en kro-
nisk sjuk-
dom. 

Semistrukturerade 
intervjuer.  
Innehållsanalys  

Hur ens livsföring påverkas av sjuk-
dom beror på hur sannolikt det är att 
man blir stigmatiserad av samhället.  
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Tabell 1 (Forts) översikt över artiklar ingående i analysen (n=21) 
 
Författare, år 
 

Typ av studie Deltagare    Metod Huvudfynd 

Koch, Kraklin &  
Sonnack, 1999 

Kvalitativ - Litte-
raturstudie 

554 artiklar 
1990- 1998 
 

Fokus på kvinnor 
med diabetes 

Att leva med diabetes upplevs stres-
sigt på grund av att man inte blir ta-
gen på allvar och känner sig isolerad. 
  

Lawless, Kippax 
& Crawford, 
1996 

Deskriptiv studie 27 kvinnor 
med HIV 
och AIDS. 
 

Ostrukturerad Inter-
vju. 
Analys enligt 
Grounded theory. 

Negativt bemötande från sjukvården 
och att bli utsatt för stigmatisering. 
 
 
 

Lindsey, 1996 
 

Deskriptiv studie 8 personer 
med varie-
rande kro-
niska sjuk-
domar. 

Tolkande fenome-
nologi 
 

Resultatet visar en rik variation på 
hur deltagarna upplevt sjukdomen 
hur de sökt kontakt med andra och 
förvärvat sig självkänsla. 
 
 

Moore Scahefer,  
1995 

Kvalitativ inter-
vju 

36 kvinnor 
med fibro-
myalgi. 

En analysmetod 
kombinerad av 
grounded theory och 
feministisk metod. 

Att leva med fibromyalgi är att käm-
pa för att finna balans i livet för att 
kunna gå vidare. 
 
 

Paulson, Nor-
berg &  
Danielson, 2002 

Kvalitativ 14 män med 
fibromyalgi 
sjukdom. 

Narrativ intervju 
studie - innehålls-
analys 

Män med fibromyalgi var rädda för 
att sedda som veklingar och neglige-
rade av sjukvården.  
  

Robinson, 1993 
 

Kvalitativ 30 kvinnor 
10 män med 
kronisk 
sjukdom. 
 

Intervjustudie – 
grounded  theory 
method 

Att försöka leva så normalt som möj-
ligt trots sin sjukdom.  
  
 

Rush Michael,  
1996 

Kvalitativ Tre män och 
14 kvinnor 
med kronisk 
sjukdom. 

Intervju studie - Fe-
nomenologisk- Co-
laizzis dataanalys-
metod 

Fyra teman framkom: Att konfronte-
ras med förlust, Vacklande känslor, 
skapa förändringar, få kontroll över 
en förändrad livssituation. 
  

Sylvain & Tal-
bot, 2002 

Kvalitativ 20 kvinnor 
med fibro-
myalgi. 

Intervjustudie- her-
meneutisk metod 

Det framkom hur viktigt det är att få 
stöd och råd i kombination med att 
bli sedd som trovärdig person. 
 

Söderberg, 
Lundman              
& Norberg, 
1999 
 

Kvalitativ 14 kvinnor 
med fibro-
myalgi. 

Intervjustudie –
fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
 

Tre huvudteman framkom: förlust av 
frihet, hot mot integriteten samt en 
strävan efter att uppnå hjälp och för-
ståelse. 
 
  

Taylor, 2001 
 

Kvalitativ - Litte-
raturstudie 

51 artiklar 
mellan 1970 
–1999. Fo-
kus på HIV 
och AIDS. 
  

 Innehållsanalys Stigma skapas av samhället och får 
stor inverkan på den sjukes liv. 
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Tabell 1 (Forts) översikt över artiklar ingående i analysen (n=21) 
 
Författare, år 
 

Typ av studie Deltagare    Metod Huvudfynd 

Thomas, 2000 
 

Kvalitativ 9 kvinnor, 4 
män med 
kronisk 
smärta. 

Intervjustudie- fe-
nomenologisk me-
tod erhållen från 
Husserliansk tradi-
tion 

Kronisk sjuka patienter beskriver 
sina erfarenheter som en individuell 
process mellan dem själv och deras 
smärtsamma kondition. 
  
 

Weitz, 1990 
 

Kvalitativ 23 män 
med HIV 
och AIDS. 

Intervjustudie- se-
mistrukturerad 

Hur AIDS sjukas förhållande till fa-
milj, vänner, arbete och sjukvård på-
verkas av stigmatisering. 
  

 
Åsbrink & När-
vinen,  
2002 
 

 
Deskriptiv studie 

 
25 kvinnor 
med fibro-
myalgi och 
kronisk 
trötthet. 

 
Semistrukturerad in-
tervju 
Grounded theory 
analys 

 
Kvinnorna upplevde stigmatisering 
innan de fick sin diagnos och det var 
de diffusa symptom de kände som 
skapade stigmatiseringen. 
 

     
     
 

 

 

Resultat 
Analysen av litteraturstudien resulterade i tre kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i 

löpande text och illustreras med citat från de analyserade vetenskapliga artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier som ingår i resultatet (n=3) 
Kategorier 

Att inte bli bemött med förståelse, respekt och därigenom uppleva utanförskap. 

 

Att känna sig annorlunda och ha en känsla av att bli iakttagen av andra 

 

Att tvingas dölja sin sjukdom för att undvika fördömande 

 

 

Att inte bli bemött med förståelse, respekt och därigenom uppleva utanförskap. 

Att bli negativt bemött och att vårdpersonalen ofta uppvisade en negativ attityd framkom i 

studier. Kvinnor med kronisk sjukdom kände att vårdpersonal ofta uppvisade en negativ atti-

tyd gentemot dem. Det var vanligt förekommande att läkare inte trodde på dem och att de 
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symptom kvinnor kände negligerades (Lawless, Kippax & Crawford, 1996; Moore Schafer, 

1995; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Thomas, 2000).  Människor som hade en kro-

nisk sjukdom kände sig diskriminerade. Människor hade känt sig kränkta av sin läkare. De 

upplevde att läkare inte lyssnade på vad de hade att säga, utan bara skrev ut recept på läkeme-

del (Koch, Kraklin & Sonnack, 1999; Thomas, 2000).  Deltagare i studier upplevde att läkare 

inte såg till individen som helhet, utan oftast bara såg sjukdomen (Paulson, Norberg & Dani-

elson, 2002; Rush Michael, 1996). 

 

In this study, a paradox is apparent. When the participants sought help for the 
pain and other symptoms of FM, they were not believed. To be seen as not credi-
ble injures a person’s dignity. This disbelief caused pain rather than relief of 
pain. (Söderberg, et al., 1999, s. 584).  

 

Kvinnor med kronisk sjukdom hade erfarenhet av att läkarna ifrågasatte symptom de kände, 

framförallt smärta. Det ledde till att de inte kände sig sedda som en trovärdig person. De kän-

de sig nonchalerade av läkarna och fick därmed inte det stöd som behövdes (Koch et al., 

1999; Söderberg et al., 1999; Taylor, 2001; Thomas, 2000; Weitz, 1990). En studie visar att 

män med fibromyalgismärta upplevde att vårdpersonal och försäkringsbolag ofta var av den 

åsikten att männen egentligen var lata och därför överdrev sin smärta, eftersom det inte fanns 

några synliga orsaker till deras långvariga smärta. Detta upprörde männen oerhört (Paulson et 

al., 2002). 

 

 “Some of them think females are just a bunch of walking complaints.” “I still go 
to the library and check up on something a doctor has told me… (Thomas, 2000, 
s. 692) 

 
The physician said outright that I could not possibly feel like that, and I had been 
asked to lie down on a bed when the doctor entered the room. He put his foot up 
on the bed so that it really shook and it hurt so much that I flew up and swore, and 
with that he kicked the bed again and asked if it hurt this time as well.  (Paulson et 
al., 2002, s. 92). 

 

Kvinnor som var kroniskt sjuka upplevde sig ofta kränkta och hotade i sin integritet. De upp-

levde sig inte respekterade som människor (Caress, Luker & Owens, 2001; Fahey, 1999; Ro-

binson, 1993; Söderberg et al., 1999). En studie visar att kvinnor med Parkinsons sjukdom 

längtade efter att bli bemött med förståelse, tillit och medkänsla, samt ville även bli accepte-

rade för den person de var (Caap–Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 2002). 
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 When searching for help, I felt as though I was classified as an ant. I went home, 
it is almost unbelievable and cried… and that is really the worst thing; this (FM) 
is not anything visible. (Söderberg et al., 1999, s. 581) 

 

Människor som smittats med HIV via blodtransfusion, upplevde att vårdpersonal och samhäl-

le i stort tog förgivet att HIV hängde samman med droganvändande och promiskuitet. De 

upplevde att det fanns en tro att det bara var en ”viss typ av kvinnor” som smittades. Kvinnor 

upplevde det svårt att övertyga vårdpersonal om att de inte varit involverade i några riskakti-

viteter. Kvinnor hade även upplevt att läkare försökt övertala dem att erkänna saker de inte 

gjort (Barroso & Powell- Cope, 2000; Lawless et al., 1996; Weitz, 1990). En studie visar att 

kvinnor undvek att uppsöka sjukvård eftersom de känt sig kränkta av framförallt läkare. 

Kvinnor valde att använda sig av alternativa behandlingsmetoder istället för traditionella be-

handlingsmetoder (Åsbring & Närvänen, 2002). 

 

I’m instantly classed as an IV drug user, that’s why I must be positive. And there-
fore I’m shit, you know a bit of shit. (Lawless et al., 1996, s. 1374) 

 

Människor med kronisk sjukdom upplevde att de hade mer kunskap om sin sjukdom än vad 

vårdpersonalen hade. Detta skapade problem eftersom vårdpersonalen hade svårt att ta till sig 

patientens kunskap och ofta nonchalerade önskemål patienten hade rörande sin egen behand-

ling (Brown & Williams, 1995; Robinson, 1993; Rush Michael, 1996). I en studie framkom 

att kvinnor upplevde att läkares negativa attityd stod i vägen för att de skulle kunna gå vidare 

med sitt liv (Sylvain & Talbot, 2002). 

 

Long periods of waiting for the physician followed by an abrupt, short visit and 
many unanswered questions only reinforced this feeling of isolation and low self- 
esteem.  (Rush Michael, 1996, s. 257) 

 

Det framkom att människor som levde med en kronisk sjukdom upplevde att de inte blev tag-

na på allvar eftersom deras sjukdom inte syntes utåt. Studier visar att om en person inte såg 

sjuk ut, så hade omgivningen svårt att förstå och acceptera den sjukes situation, vilket upplev-

des oerhört påfrestande (Caap–Ahlgren et al., 2002; Koch et al., 1999; Robinson, 1993; Sö-

derberg et al., 1999; Thomas, 2000). Att försöka övertyga vårdare, vänner och arbetskamrater 

om sin sjukdomsupplevelse kändes som en långdragen process (Charmaz, 1994). Studier visar 

genom att inte se sjuka ut så blev kvinnor med fibromyalgi bedömda av läkare att ha en psy-

kisk sjukdom (Gordon, Feldman & Crose, 1998; Moore Schaefer, 1995).  
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Then I was sent to an arthritis doctor and that still didn’t help. I didn’t look sick. 
You know I looked OK so it was hard for people to understand that I felt so bad. I 
tried everything.  (Moore Schaefer, 1995, s. 97).   

 

Kvinnor med kronisk smärta upplevde att de ofta möttes av fientliga blickar. Människor i de-

ras omgivning förstod inte deras livssituation eftersom kronisk smärta är osynlig. Det fram-

kom önskan om att ha ett synligt handikapp, för det skulle ha skapat en större social förståelse 

av omgivningen (Camp, Finlay & Lyons, 2002; Caress et al., 2001; Thomas, 2000). En studie 

visar att kvinnor med kronisk sjukdom drog sig tillbaka från det sociala livet för att undvika 

krav som andra människor hade på dem och som de inte kunde uppfylla (Lindsey, 1996; Ås-

brink & Närvänen, 2002). 

 

Människor med AIDS upplevde att familj och vänner tog avstånd från dem. Detta ledde till att 

de kände sig isolerade och bortstötta. Personer kände sig förskjutna då diagnosen blev känd, 

vilket märktes genom att familj och vänner upphörde att kontakta den sjuke. Att bli övergiven 

upplevdes som ett trauma. De upplevde även att anhöriga och vänner inte ville vara i samma 

rum på grund av rädsla för att bli smittade (Weitz, 1990). Människor som var kroniskt sjuka 

tvingades söka nytt boende, men även ge upp sitt arbete och sin fritid på grund av oförståelse 

(Brown & Williams, 1995; Caress et al., 2001; Weitz, 1990). 

 

A 29 year old mormon salesperson, whose family believed he deserved AIDS as 
punishment for his sins, reported that initially his family “wouldn’t come in the 
room unless they had gloves and a mask and they wouldn’t touch me…. (Weitz, 
1990, s. 28) 

 

 

 

Att känna sig annorlunda och ha en känsla av att bli iakttagen av andra 

Känslan av att vara annorlunda och bli bemött av blickar fyllda med avsky framkom i studier.  

Människor upplevde sig annorlunda och att de uppfattades som en sjukdom och inte som en 

person med sjukdom. Detta bidrog till en känsla av isolering (Camp et al., 2002; Gordon et 

al., 1998; Lawless et al., 1996; Rush Michael, 1996). I en studie framkom att kvinnor med 

reumatoid artrit, som besökt en nöjespark, känt att de fått blickar fyllda av avsmak. Folk stir-

rade på dem, när de förflyttade sig från sin rullstol till karusellen (Gordon et al., 1998). Det 

framkom att kvinnor med fibromyalgi som ständigt tvingades konfronteras med folks stirran-
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de och misstroende tillslut började tvivla på sina egna smärtor och därför drog sig undan från 

socialt umgänge (Sylvian & Talbot, 2002; Åsbrink & Närvinen, 2002). 

 

Like he (the doctor) didn’t believe me or something and then he started saying you 
do use safe sex and Oh (pause) I never went back to him but I when I was leaving 
and I was going out the door he stared at me like I was a fucking freak or some-
thing so I never went back to him. (Lawless et al., 1996, s. 1373).  

 

Det framkom att kvinnor med Parkinsons sjukdom upplevde en känsla av att bli negativt ob-

serverade och bevakade, särskilt när folk stirrade på dem när de hade svårt att koordinera sina 

rörelser. De kände skam över att ha sjukdomen genom att flertalet gånger stött på uppfatt-

ningen att personer med Parkinsons sjukdom är idioter (Caap–Ahlgren et al., 2002). 

 

“Feel especially watched. People glance and wonder what is wrong”  
(Caap–Ahlgren et al., 2002, s. 90). 

 

 

 

Att tvingas dölja sin sjukdom för att undvika fördömanden 

Det framkom att människor som var kroniskt sjuka avstod från att berätta om sin sjukdom för 

sin omgivning för att undvika stigmatisering. De hade upplevt situationer att bli besvikna på 

människor som de hade berättat det för. Därför valdes att hemlighålla sjukdomen, eftersom de 

förväntade sig att få fientliga uttalanden och förlora familjens stöd. (Barroso & Powell–Cope, 

2000; Gordon et al., 1998; Thomas, 2000; Åsbring & Närvänen, 2002). Människor såg hem-

lighållandet som en utmaning och försökte leva så normalt som möjligt. De tillät sig inte 

tryckas ned av andra (Caress et al., 2001). 

 

”If I get disability (compensation), I told my husband, I said; “we’re not going to 
tell anybody”. They will say, “She goes to ball games. She does this, she does 
that. What does she get disability for?”  (Gordon et al., 1998, s. 8). 

 

Det framkom att sjukvård bidrog till en förstärkning av HIV sjukas känsla av att det var bäst 

att hemlighålla sjukdomen (Taylor, 2001; Weitz, 1990). I en studie framkom att sjukvården 

uppmanat män att inte tala om sin HIV smitta för någon eftersom de ansåg att det fanns risk 

för diskriminering (Taylor, 2001). En studie visar att kvinnor som inte smittats med HIV via 

blodtransfusion, undvek att tala om sin HIV smitta för sjukvården, eftersom de känt sig dis-
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kriminerade. De upplevde sig bli behandlade som om de vore förorenade och därför valde de 

att vid vissa läkarbesök inte tala om sin HIV smitta (Lawless et al., 1996).  

 

In interacting with health professionals, women may therefore feel a need to hide 
their HIV positive status or their sexual and drug using history. Such self protec-
tive behaviour requires energy and effort. It also places women in a very difficult 
position and many of the women interviewed spoke of “having to live a lie” or “a 
double life.” (Lawless et al., 1996, s. 1374). 
 

 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av stigmatisering vid 

kronisk sjukdom. Studien resulterade i fyra kategorier; att bemötas otrevligt och därför inte 

känna sig respekterad, att inte bli bemött med förståelse och därigenom uppleva utanförskap, 

att känna sig annorlunda och ha en känsla av att bli iakttagen av andra samt att tvingas dölja 

sin sjukdom för att undvika fördömande. Människor som lever med kronisk sjukdom upplever 

att de ofta blir bemötta med oförståelse och att de blir diskriminerade av samhället i stort. 

Speciellt problematiskt blir det för människor som har en icke synlig sjukdom. Deras omgiv-

ning saknar förståelse och de har svårt att få emotionellt stöd från familjen, eftersom deras 

sjukdom är osynlig. För många människor som lever med kronisk sjukdom blir stigmatise-

ringen en del av livet oavsett sjukdom, kön och social status (Vickers, 2000).  

 

Studien visar att människor som har en kronisk sjukdom upplevde att sjukvården uppvisade 

en negativ attityd gentemot dem vilket ledde till att de kände sig diskriminerade och stigmati-

serade.  Hodgson (1997) & Robinson (1998) visar att sjuksköterskor, läkare och andra vård-

givare har en negativ attityd mot människor med HIV och AIDS. Detta beror till stor del på ir-

rationell rädsla samt okunskap. Då personalens rädsla för att smittas är så stark är det inte 

konstigt att de Aidssjuka känner att de behandlas illa av sjukvården. Flertalet läkare har en pa-

ternalistisk syn på patienten, vilket innebär att läkaren handlar mot patientens vilja, och det 

skapar konflikter mellan dem.  

 

I studien framkom även att människor ofta kände sig kränkta av vårdpersonal och det ledde 

till att de inte kände sig sedda och inte fick det stöd de behövde. Detta ledde till att de kände 
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sin identitet hotad. Antonovsky (1991, s. 38–41) anser att människan klarar av motgångar, 

konflikter och olika slags problem beroende på om hon har ett starkt eller svagt KASAM 

(känsla av sammanhang). KASAM innebär i vilken omfattning en människa upplever tillva-

ron meningsfull, begriplig och hanterbar. Känslan av meningsfullhet i tillvaron är drivkraften, 

att uppleva delaktighet och ha motivation. Känsla av begriplighet är förnuftsmässig och grip-

bar, informationen upplevs ordnad samt sammanhängande och att en klarhet kan ses. Känslan 

av hanterbarhet är egna upplevelser av att ha eller sakna tillräckliga resurser för att kunna 

möta olika situationer i livet.  Antonovsky (1991, 156–157) framhåller vidare att om läkaren 

uppvisar ett felaktigt bemötande gentemot patienten kan det skapa en negativ upplevelse, vil-

ket bidrar till en ökad upplevelse av att inte vara sedd. Detta leder till att vårdtiden förlängs 

och ökat behov av smärtstillande läkemedel. Det inkommer ofta klagomål från patienten på 

bristande information från vårdpersonalen om sin sjukdom. Ett sätt att förhindra är att se till 

att varje sammankomst utformas så att patienten förstår den information som ges. Har perso-

nen ett svagt KASAM så kan det bli svårare att bearbeta informationen. En person med starkt 

KASAM klarar av att hantera informationen med stöd från vårdpersonal.  

 

Vårdpersonalens agerande skapade oro och kränkt självkänsla hos människor. Eriksson (1994, 

s. 82) anser att vårdlidande är det lidande som uppstår i själva vårdsituationen. Eriksson 

(1994, s. 87–97) menar vidare att det ofta är människor som förorsakar varandra lidande. 

Många gånger orsakas det helt oavsiktligt på grund av bristande kunskap och avsaknad av re-

flektion. Att kränka en persons värdighet och mänskliga värde är den vanligaste formen av 

vårdlidande. Kränkning av värdigheten kan ske genom nonchalans för det hon har att säga, 

bristande etisk hållning eller genom att inte se patienten som helhet. Vårdlidande kan lindras 

genom att utveckla en sjukhusmiljö där människor känner sig välkomna och bekräftade, samt 

får den vård och behandling som varje unik människa behöver. Frankl (1986, s. 124–125) an-

ser att om vårdpersonalen varken kan bota sjukdomen eller lindra smärtor, bör de försöka 

mobilisera patientens förmåga att erhålla en mening i tillvaron trots sitt lidande. När en män-

niska har funnit mening med sin tillvaro så har hon en bättre förmåga att hantera det lidande 

som sjukdomen innebär (Frankl, 1986, s. 148). Antonovsky (1991, s. 12, 218–220) menar att 

en person med starkt KASAM lättare klarar av att bearbeta problem och motgångar med hjälp 

av generella motståndsresurser, som bland annat kan vara kunskap, självkänsla och socialt 

stöd. Om socialt stöd saknas blir det svårt för personen att kunna hantera sin livssituation. 
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Det framkom i studien att när människor drabbades av en kronisk sjukdom så innebar det 

många förändringar i det dagliga livet. På grund av den stigmatisering de utsattes för kände de 

sig isolerade och bortstötta vilket de upplevde oerhört påfrestande. Koch och Kraklin (2001) 

framhåller att kronisk sjukdom innebär att människan tappar fysiska funktioner, får en an-

strängd ekonomi, slitningar inom familjen samt utsättas för stigmatisering. Om vårdpersona-

len har en större förståelse för situationen hos personer med kronisk sjukdom, så kan det leda 

till att det dagliga livet lättare klaras av. Det är mycket viktigt att sjuksköterskan stödjer ge-

nom att hjälpa till att sätta rimliga mål och att ta eget ansvar för sin sjukdom. Price (1996) be-

lyser vikten av att sjuksköterskan måste bli bättre på att lyssna och tolka vad patienten säger. 

Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer och uppmuntrar patienten och dennes familj, istället 

för att enbart undervisa och göra bedömningar. Även Eriksson (1994, s. 96) belyser vikten av 

att vårdpersonalen finns till hands som ett stöd för patienten. Det är viktigt att få uppmuntran 

och stöd, samt att samtal sker på patientens villkor. Koch och Kraklin (2001) lyfter fram att 

personer med MS upplever att deras identitet och självkänsla blir bättre om de känner sig hör-

da och respekterade. Personer med MS blir ofta inte respekterade av sin omgivning, trots att 

omgivningen känner till sjukdomen. Om de blir styrkta i sin roll, så kan de bättre klara av att 

stå emot den stigmatisering de utsätts för (Vickers, 2000). 

 

Studien visar att om människor inte hade ett synligt handikapp så kände de att de inte blev 

bemötta med förståelse. Stigmatiseringen de utsattes för ledde till att de upplevde utanförskap. 

Enligt Goffman (1990, s. 19–20) uppleves utanförskap om man inte får något erkännande från 

sin omgivning. Personer som är stigmatiserade blir ibland offer för bedrägliga hjälpare, som 

Goffman benämner dem, eftersom de är beredda att ta till vilka alternativ som helst för att få 

ett erkännande och bli accepterade. Till exempel så kan fysiskt missbildade personer genomgå 

plastikoperationer, mörkhyade bleker sin hud och homosexuella genomgå psykoterapi för att 

bli botade. Allt detta genomgås för att passa in i normer samhället satt upp.  

 

I studien framkom att människor med HIV utsattes för stigmatisering då de blev avskedade 

från sina arbeten, bortstötta från sina hem, samt att anhöriga och vänner undvek dem. Herek 

(1999) betonar att människor med AIDS är en grupp som sedan länge har varit utsatta för 

stigmatisering. En studie (Burckhardt, Woods, Schultz & Ziebarth, 1989) som gjorts visar hur 

viktigt det är för människor som lider av en kronisk sjukdom att ha en god relation med både 

familj och vänner, samt att ha möjlighet att leva ett socialt aktivt liv. Det är även viktigt att 

känna att andra människor förstår dem och att ha ett arbete att gå till för att uppleva livskvali-
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tet. Alla människor vill uppleva gemenskap och känna att någon väntar på dem och längtar ef-

ter dem (Eriksson, 1994, s. 45). Verkligheten ser dock inte ut så utan den stigmatisering som 

många kroniskt sjuka utsätts för, gör att det är svårt att kunna känna livskvalitet (Burckhardt 

et al., 1989). Det innebär ett enormt lidande att vara utestängd ur all gemenskap. Det är först 

när människan fråntas gemenskapen som hon upplever ensamhet och lidande (Eriksson, 1994, 

s. 45). När en människa tvingas till isolering får hon avvara den hälsosamma stimulans som 

daglig social samvaro med andra innebär och då blir hon lätt misstänksam, deprimerad, ängs-

lig och förvirrad (Goffman, 1990, s. 24). 

 

Studien visar att människor med kronisk sjukdom ofta upplevde sig stigmatiserade då de kon-

fronterades med folks stirrande och misstroende. Detta ledde till att de kände sig annorlunda 

och drog sig undan från socialt umgänge. Kraklin (2002) menar att leva med kronisk sjukdom 

är att vara annorlunda i jämförelse med andra, eftersom det inte är normalt att vara sjuk. 

Känslan av att vara annorlunda fräter sönder självkänslan och leder till förhöjd känsla av osä-

kerhet och sårbarhet hos den sjuke. Sjukdom innebär fysiska, psykologiska och sociala förlus-

ter. Kraklin (2002) beskriver vidare kvinnors upplevelse av att nyss ha insjuknat i en kronisk 

sjukdom. Eftersom de tidigare varit friska kände de till vad samhället accepterade och förvän-

tade sig av dem. De kände även till vad som undervärderades hos människor som inte kunde 

nå upp till det som ansågs lämpligt enligt kulturella förväntningar. De kände sig fångade i en 

situation där deras livssituation inte gick framåt utan snarare bakåt. En studie (Abudi, Bar- 

Tal, Ziv & Fish, 1997) bland personer med Parkinsons sjukdom visar att de vanligaste 

psykosociala problemen uppstår vid sociala relationer. Deras bristande talförmåga hindrar 

dem från att kommunicera med andra och människor som inte känner till deras problem tolkar 

deras svårigheter som om de hade mentala problem. Detta är ett stort problem för patienten 

och dennes familj eftersom de känner sig felaktigt behandlade. Hos den stigmatiserade upp-

står känslan av att inte veta vad de andra närvarande i grund och botten tänker om honom och 

om de är att lita på, vilket gör att den stigmatiserade får en känsla av att han är ifrågasatt 

(Goffman, 1990, s. 25). 

 

I studien framkom att vuxna människor med kronisk sjukdom avstod från att berätta om sin 

sjukdom för att undvika stigmatisering. I en studie gjord av Williams (1999) framkommer att 

även barn döljer sin sjukdom för att inte väcka andras uppmärksamhet. Unga personer med 

diabetes döljer sin sjukdom för att inte väcka andras uppmärksamhet. De upplevde att de inte 

fick förståelse för sin sjukdom och valde därför att inte avslöja den. Barnen tar inte sina ordi-
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nerade insulininjektioner under skoltid, vilket resulterar i höga glukosvärden och ibland ham-

nar barnen i koma (Williams, 1999). Detta visar tydligt att människor med kroniska sjukdo-

mar oavsett ålder försöker hålla sjukdomen dold så långt som möjligt för att kunna leva så 

normalt som möjligt trots sjukdom och symptom (Baker, Jacoby, Buck, Stalgis & Monnet, 

1997). Föräldrar kan ibland uppleva att de måste undanhålla att barnet är annorlunda och avi-

kande på grund av sjukdom eller fysisk avvikelse. Allt detta för att skydda barnet (Goffman, 

1990, s. 113). Enligt Goffman (1990, s. 113) kan ett skäl till att vänta med att berätta för bar-

net om stigmat vara att när barnet är i skolåldern så är barnet inte tillräckligt mognadsmässigt 

utvecklad och därmed inte nog psykiskt stark att kunna bära kunskapen om sitt stigma. Om 

föräldrarna dröjer för länge med att berätta finns risk att barnet får vetskap om stigmat via nå-

gon annan person som inte tar sig tid att förklara och ge sig tid att handskas med barnets reak-

tion. Om individen tidigt lär sig acceptera och respektera sig själv trots sin sjukdom, så kan 

stigmat avdramatiseras och lättare godtas av omgivningen (Goffman, 1990, s. 112–125). 

Vickers (2000) betonar att flertalet som har en kronisk sjukdom känner ett desperat behov av 

att se normala ut för att inte behöva skämmas för sin sjukdom. I personens livsvärld bör det 

finnas ett ställe där de kan känna sig trygga och säkra från andras nyfikna blickar. 

 

Crandall och Moriarty (1995) reflekterar över vad det är som orsakar stigmatisering och att 

andra människor inte respekterar en individ för den han är. Sjukdom representerar något som 

är avvikande från det normala eller det som är idealet för tillfället. Detta leder till social för-

kastelse. Fysiska avvikelser kan orsaka stigmatisering, men inte alla avvikelser orsakar stig-

matisering. Till exempel så kan en människas längd orsaka social misskreditering medan 

vänsterhänthet knappast gör det. Samma sak gäller hudfärg som starkt kan påverka sociala re-

lationer, medan hårfärg är ovidkommande. I det fall där det förekommer stigmatisering så på-

verkas livet negativt. Att inte bli respekterad för den man är leder till oro, lågt självförtroende 

och en stark känsla av att vara stigmatiserad (Crandall & Moriarty, 1995). Det är viktigt att 

problemet stigmatisering lyfts fram för att få en större förståelse för vad människor som ut-

sätts för stigmatisering upplever och vad det får för konsekvenser för deras dagliga livsföring. 

En större kännedom om människors upplevelse av stigmatisering medför att omvårdnaden i 

det kliniska arbetet kan utformas så att det utgår från människans behov (Crandall & Moriar-

ty, 1995). 

 

Denna litteraturstudie bygger på en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ forskning är en 

metod som ur ett holistiskt perspektiv beskriver förståelse för människans erfarenheter. 
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Fokus ligger på människan när hon befinner sig i sin egen sociala och kulturella kon-

text. Kvalitativa metoder är lämpliga att användas vid många områden inom omvård-

nad. Länge har studier inom omvårdnad bara fokuserat sig på kroppens funktioner och 

aktuell diagnos, i stället för att fokusera på människan som helhet (Holloway & Whee-

ler, 2000, s. 1–3). All kunskap som framkommer vid forskning måste ifrågasättas och 

det måste finnas tydliga kriterier för hur en kvalitativ studie kan bli bedömd. I en kvali-

tativ studie är objektiviteten ett av de viktigaste kriterierna som styr bedömningen (Hol-

loway & Wheeler, 2000, s. 162–163). 

 

Koch och Kraklin (2001) menar att det är viktigt att fler studier görs om människans upple-

velse av stigmatisering. Studierna bör riktas mot att försöka observera och förklara de olika 

variationerna på viket sätt människor upplever stigmatiseringen.  För att möjliggöra en god 

omvårdnad är det människans upplevelse av sin livssituation som är det essentiella. Genom att 

ta till vara människans upplevelse och reflektera över på vilket sätt denne hanterat sjukdomen 

kan sjuksköterskan klargöra vilka omvårdnadsbehov som finns. Dessutom kan sjuksköterskan 

identifiera vilka eventuella copingmekanismer som människan använt sig utav. Genom att få 

kunskap om vilka copingmekanismer som stigmatiserade använder sig utav så kan sjukskö-

terskan utveckla och förbättra omvårdnadsarbetet. Eriksson (1994, s. 43–44) anser att vi är 

snabba att fördöma andra människor. Att fördöma någon är att utplåna henne som människa 

och orsakar stort lidande. Vårdlidande handlar om vårdetik och det är därför viktigt att sjuk-

sköterskan medvetet strävar efter att ge en god omvårdnad där människan blir sedd som en 

helhet och respekterad för den hon är. Som tidigare nämnts är det viktigt att stödja, trösta och 

uppmuntra människan (Eriksson, 1994, s. 95–98). Saylor (1990) anser att vårdpersonalen 

måste få en genomgripande förståelse för vad personer som blir stigmatiserade utsätts för. Det 

behövs fler studier om stigmatisering så att bra strategier skall kunna utvecklas för att reduce-

ra de följder stigmatisering ger. Det är en lika viktig omvårdnadsåtgärd som att reducera 

smärta och ångest.  

 

Denna litteraturstudie ger viktig kunskap om hur människor med kronisk sjukdom upplever 

den stigmatisering de utsätts för, men vidare studier behövs för att ytterligare lyfta fram de 

stigmatiserades behov, tydliggöra omvårdnadsinterventioner samt motverka stigmatisering. 

Koch och Kraklin (2001) påpekar vikten av att forska om individens erfarenhet av att leva 

med sjukdom och effekten av detta. Vidare studier kan även ge kunskap som är betydande för 
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utvecklingen av omvårdnadsvetenskap, vad gäller människor som är kroniskt sjuka och den 

stigmatisering de utsätts för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      20 

 

Referenslista  
 
* = Artiklar som ingår i analysen 
 
Abudi, S., Bar- Tal, Y., Ziv, L., & Fish, M. (1997). Parkinson’s disease symptoms- patient’s 
perceptions. Journal of Advanced Nursing, 25, 54–59. 
 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Baker, G.A., Jacoby, A., Buck, D., Stalgis, C., & Monnet, D. (1997). Quality of life of people 
with epilepsy: A European study. Epilepsia, 38, (3), 358–362. 
 
*Barroso, J., & Powell–Cope, G.M. (2000). Metasynthesis of Qualitative Research on living 
With HIV infection. Qualitaive Health Reserch, 5, 340–354.    
 
*Brown, S., & Williams, A. (1995). Womens experiences of rheumatoid arthritis. Journal of 
Advanced Nursing, 21, 695–701. 
 
Brunton, K. (1997). Stigma. Journal of Advanced Nursing, 26, 891–898. 
 
Burckhardt, C.S., Woods, S.L., Schultz, A.A., & Ziebarth, D.M. (1989). Quality of life of 
adults with chronic illness: A psychometric study. Research in Nursing & Health, 12, 347–
354. 
 
Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse 
Education Today, 11, 461–466. 
 
*Caap- Ahlgren, M., Lannerheim, L., & Dehlin, O. (2002). Older Swedish women’s experi-
ences of living with symptoms related to Parkinson´s disease. Journal of Advanced Nursing, 
39, (1), 87–95. 
 
*Camp, D.L., Finlay, W.M.L., & Lyons, E. (2002). Is low selfesteem an inevitable conse-
quence of stigma? An example from women with chronic mental health problems. Social Sci-
ence & Medicine, 55, 823–834. 
 
*Caress, A.-L., Luker. K.A., & Owens, G. (2001). A descriptive study of meaning of illness 
in chronic renal disease. Journal of Advanced Nursing, 33, (6), 716–727. 
 
*Charmaz, K. (1994). Identity dilemmas of chronically ill men. The Sociological Quartely, 
35, (5), 269–288. 
 
Crandall, C.S., & Moriarty, D. (1995). Physical illness stigma and social rejection. British 
Journal of Social Pshycology, 34, 67–83.  
 
Diemert Moch, S. (1989). Health within illness: Conceptual evolution and practice possibili-
ties. Advances in Nursing Science, 11, (4), 23–31. 
 



                                                                                                                                      21 

Downe- Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications and issues. Health 
Care for Women International, 13, 313–321. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 
 
*Fahey, S. (1999). The experience of women with primary bilary cirrhosis: a litterature re-
view. Journal of Advanced Nursing, 30, (2), 506–512. 
 
Frankl, V.E. (1986). Livet måste ha mening. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Goffman, E. (1990). STIGMA. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Pen-
guin Books Ltd. 
 
*Gordon, P.A., Feldman, D., & Crose, R. (1998). The meaning of Disability: How women 
with chronic illness view their experiences. Journal of Rehabilitation. Jul/Aug/ Sept, 5–10.  
 
Herek, G.M. (1999). AIDS and stigma. American Behavioral Scientist, 42, (7), 1106–1116. 
 
Hodgson, I. (1997). Attitude towards people with HIV/AIDS: entropy and health care ethics. 
Journal of Advanced Nursing, 26, 283–288. 
 
Holloway, I., & Wheeler, S. (2000). Qualitative research for nurses.Oxford: Blackwell Sci-
ences. 
 
Joachim, G., & Acorn, S. (2000a). Living with Chronic Illness: The interface of Stigma and 
Normalization. Canadian Journal of Nursing Research, 32, (3), 37–48. 
 
Joachim, G., & Acorn, S. (2000b). Stigma of visible and invisible chronic conditions.  Jour-
nal of Advanced Nursing, 32, (1), 243–248. 
 
Koch, T., & Kraklin, D. (2001). Chronic illness: reflections on a community-based action re-
search programme. Journal of Advanced Nursing, 36, (1), 23–31.  
 
*Koch, T., Kraklin, D., & Sonnack, D. (1999). Women living with type II diabetes: the intru-
sion of illness. Journal of Chlinical Nursing, 8, 712–722. 
 
Kraklin, D. (2002). The quest for ordinariness: transition experienced by midlife women liv-
ing with chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 39, (2), 146–154. 
 
Kraklin, D., Brown, M., & Koch, T. (2001). Women’s experiences of being diagnosed with a 
long-term illness. Journal of Advanced Nursing, 33, (5), 594–602. 
 
*Lawless, S., Kippax, S., & Crawford, J. (1996). Dirty, diseased and underserving: the posi-
tioning of HIV positive women. Social Science & Medicine, 43, 1371–1377. 
 
*Lindsey, L. (1996). Health within illness: experiences of chronically ill/disabled people. 
Journal of Advanced Nursing, 24, 465–472. 
 
*Moore Schaefer, K. (1995). Struggling to maintain balance: a study of women living with fi-
bromyalgia. Journal of Advanced Nursing, 21, 95–102. 



                                                                                                                                      22 

 
*Paulson, M., Norberg, A., & Danielson, E. (2002). Men living with fibromyalgia- type pain: 
experiences as patients in the Swedish health care system. Journal of Advanced Nursing, 40, 
(1), 87–95. 
 
Polit, D.F., & Hungler, B.P. (1999). Nursing research. Principles and Methods. Philadelphia: 
J.B. Lippincot Company. 
 
Price, B. (1996). Illness careers: the chronic illness experience. Journal of Advanced Nursing, 
24, 275–279.  
 
*Robinson, C.A. (1993). Managing life with a chronic condition: The story of normalization. 
Qualitative Health Research, 3, (1), 6–28. 
 
Robinson, N. (1998). People with HIV/AIDS: who cares? Journal of Advanced Nursing, 28, 
(4), 771–778. 
 
*Rush Michael, S. (1996). Integrating Chronic Illness into one’s life. Journal of Holistic 
Nursing, 14, 251–267. 
 
Saylor, C.R. (1990). The management of stigma: Redefinition and representation. Holistic 
Nursing Practice, 5, (1), 45–53.  
 
Sidell, Nancy, L. (1997). Adult adjustment to chronic illness: A review of the literature. 
Health & Social Work, 22, (1), 5–14. 
 
*Sylvain, H., & Talbot, L.R. (2002). Synergy towards health, a nursing invention model for 
women living with fibromyalgia, and their spouses. Journal of Advanced Nursing, 38, (3), 
264–273. 
 
*Söderberg, S., Lundman, B., & Norberg, A. (1999). Struggling for Dignity: The meaning of 
women’s experiences of living with fibromyalgia. Qualitative Health Research, 9, (5), 575–
587. 
 
*Taylor, B. (2001). HIV, stigma and health: intergration of theoretical concepts and the lived 
experiences of individuals. Journal of Advanced Nursing, 35, (5), 792–798. 
 
*Thomas, S.P. (2000). A phenomenologic study of chronic pain. Western Journal of Nursing 
Research, 22, (6), 683–705. 
 
Thorne, S., & Paterson, B. (1998). Shifting images of chronic illness. Journal of Nursing 
Scholarship, 2, 173–178. 
 
*Weitz, R. (1990). Living with the Stigma of AIDS. Qualitative Sociology, 13, (1), 23–38. 
 
Vickers, M.H. (2000). Stigma, Work and “Unseen” illness: A case and notes to enhance un-
derstanding. Illness, Crisis & Loss, 8, (2), 131–151. 
 
Williams, C. (1999). Gender, adolescence ant the management of diabetes. Journal of Ad-
vanced Nursing, 30, (5), 1160–1166. 



                                                                                                                                      23 

 
*Åsbring, P., & Närvänen, A-L. (2002). Women’s experiences of Stigma in relation to 
chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia. Qualitative Health Research, 12, (2), 148–160. 
 
 


