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Abstrakt 

 
För en person i kronisk sjukdom präglas livet av flera 

förändringar. På många sätt innebar kronisk sjukdom ett 

livslångt tillstånd med psykiska och fysiska hinder för 

personen. Det är inte alltid kronisk sjukdom syns från utsidan, 

detta innebar ofta att personerna blev bemötta med lite 

förståelse från omvärlden. Ensamhet var något som tydligt 

förekom hos dessa personer. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva upplevelsen av ensamhet vid kronisk sjukdom. 

Sexton artiklar analyserades med manifest innehållsanalys 

vilket resulterade i fyra kategorier: Att förlora självkänslan; Att 

förlora gemenskapen; Att känna sig isolerad; Att inte bli tagen 

på allvar. I resultatet framkom att kontakten med omgivningen 

försvårades, vilket resulterade i att personens kontaktnät ofta 

blev kraftigt reducerat. Isolering var ett centralt tema för en 

person som lever med kronisk sjukdom, ofta berodde detta på 

en svårighet att göra sig förstådd. Personerna kände en allmän 

misstro från omgivningen när de försökte beskriva sina 

symtom. De visade sig också att personerna upplevde ett 

utanförskap på grund av de fysiska och psykiska hinder 

sjukdomen medförde. De framkom att stödgrupper var en 

viktig intervention för de personer som upplever ensamhet. Det 

framkom också att vårdpersonal bör visa mer förståelse för 

personernas subjektiva sjukdomsupplevelser. 

 

Nyckelord: ensamhet, isolering, kronisk sjukdom, upplevelse, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 
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Att bli diagnostiserad med kronisk sjukdom innebär för de flesta människor en stor 

omställning i sitt dagliga liv (Gordon, Feldman & Crouse, 1998). Hela ens livsvärld berörs 

och ens identitet och självuppfattning kan bli omskakad genom att sjukdomen ständigt gör sig 

påmind. Starka känslor och tankar kring sjukdomens kroniska förlopp och hur framtiden 

kommer te sig är inte ovanliga. Dessa kan bli ännu svårare att hantera i början, speciellt om 

diagnosen skiljer sig radikalt från den man först förväntade sig. På grund av den kroniska 

sjukdomens oförutsägbarhet innebär det att ständigt behöva anpassa sig till nya tillstötta 

komplikationer och begränsningar som sjukdomen medför. Samtidigt som man tvingas kämpa 

med att finna och omdefiniera sitt egna jag. Kronisk sjukdom innebär en stor omställning av 

en individs liv och leder ofta till att individen måste ompröva sina värderingar när det gäller 

hälsa och kroppslig funktion. Vardagliga sysslor kan bli omöjliga att genomföra och man 

tvingas att genomföra saker på ett sätt som för utomstående kan verka onaturligt (Gordon, 

Feldman & Crouse, 1998).   

 

Gorden et al., (1998) menar att både synliga och ej synliga handikapp påverkar individen 

negativt i olika utsträckning, men ofta blir det ej synliga handikappen negligerade i en allmän 

tro om att handikapp nödvändigtvis måste vara fysiska. Price (1995) menar att kronisk 

sjukdom är en levd upplevelse som innebär en avvikelse från det normala livet orsakat av 

någon form av patologisk förändring. Gordon et al. (1998) menar att kronisk sjukdom 

beskrivs som långvariga problem, med begränsad eller ingen möjlighet till tillfrisknande med 

eller utan synliga handikapp.  

 

Ironside, Scheckel och Wessels (2003) definierar kronisk sjukdom som ett tillstånd som varat 

i mer än sex månader och orsakat individen stora inskränkningar i det dagliga livet. De menar 

vidare att incidensen av kroniska sjukdomar ökar i samhället till följd av bland annat den 

medicinska utvecklingens framsteg genom att sjukdomar som tidigare var terminala numera 

på ett effektivt sätt kan behandlas.   

 

Paterson, Russell och Thorn (2001) skriver att personer med kroniska sjukdomstillstånd ofta 

känner sig annorlunda, vilket kan leda till att de i många sammanhang drar sig undan trots att 

de egentligen önskar ha kontakt med andra. De beskriver även en svårighet att skapa och 

behålla kontakter på grund av sjukdomen.  
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Enligt Killeen (1998) och Bekhet, Zauszniewski och Nakhla (2008) är ensamhet ett ämne som 

det pratas lite om i dagens självupptagna klimat där det ses som ett negativt, besvärande 

tillstånd och också som obehagligt och hemskt. Ensamhet kan vara svårt att definiera, 

effekterna kan vara olika för olika människor, den är unik för varje individ. 

 

Enligt Killeen (1998) så beskriver omvårdnadslitteratur ensamhet ur ett ytligt perspektiv när 

man diskuterar hur detta traumatiska tillstånd ska lösas och bitarna läggas på plats, men det är 

inte så enkelt. Ensamhet är en naturlig del av det mänskliga psyket och kan inte lösas lika lätt 

som ett pussel, det kan bara lindras och göras mindre smärtsamt. Om människor som inte 

upplever ensamhet kunde ge ett leende eller säga ett ord till dem som uppfattar sig som 

ensamma skulle deras dag kanske kännas lite lättare.  

 

Vårt arbete kommer att baseras på Bekhet, Zauszniewski och Nakhlas definition av ensamhet. 

Bekhet et.al (2008) definierar ensamhet som en känslomässig situation där individen är 

medveten om känslan att vara för sig själv. De definieras också som en ovälkommen känsla 

av frånvaro av gemenskap med andra människor, man känner sig isolerad och förvirrad. 

Ensamhet kan upplevas när det sociala nätverket känns otillräckligt. Sjuksköterskor bör i sitt 

arbete uppmärksamma de som riskerar att utveckla ensamhet och involvera den drabbade i 

sociala aktiviteter anpassade till deras ålder och sjukdom. Enligt Morse (2000) kommer 

vårdpersonal ofta i kontakt med människor som har genomgått en stor förlust. Det kan vara 

förlust av jaget, arbete och omvärlden i samband med en kronisk sjukdom eller förlust av 

anhöriga. Ofta är detta en katastrofal förlust och en förändring av livet där människor kan 

uppleva en ensamhet.  

 

Syftet med denna studie att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer med kronisk 

sjukdom.  

 

Metod 

Litteratursökning 

Denna studie grundar sig på internationellt publicerade vetenskapliga artiklar från databaserna 

PubMed och Cinahl. Inklusionskriterier: personer med kronisk sjukdom och kvalitativa 

studier på engelska. Exklusionskriterier: personer med smittsamma kroniska sjukdomar.  

Sökorden som användes i litteratursökningen var, chronic disease, isolation, patient isolation, 
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social isolation, social alienation, fatigue, fatigue syndrome, life experiences, loneliness, lived 

experience, suffering, phenomenological. En genomgång av 51 artiklar har genomförts varav 

16 svarade mot syftet och valdes ut till analysen. De kroniska sjukdomar som artiklarna 

innehåller är: cancer, multipel skleros, reumatoid artrit, kronisk smärta, fibromyalgi, psoriasis, 

CFS – Chronic fatigue syndrome och några artiklar tar upp generellt om kroniska sjukdomar. 

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

Sök nr.  TH/FT1 Söktermer Antal träffar Antal använda 

artiklar 

CINAHL      
1 TH Chronic disease 5790 - 

2 TH Social isolation 540 - 
3 TH loneliness 371 - 

4 TH Fatigue syndrome 1026 - 

5 TH Patient isolation 492 - 
6 TH Social alienation 53 0 

7 TH life experiences 2397 - 
8 FT Lived experience 1453 - 

9 TH Suffering 522 - 

10 FT fatigue 10451 - 
11 FT phenomenological 6241 - 

12     

13 TH Chronic disease AND 
Social isolation 

5 0 

14 FT Chronic disease AND 

Social isolation 

68 3 

15 FT Chronic disease AND 

loneliness 

38 1 

16 FT Chronic disease AND 
patient isolation 

1 0 

17 TH Chronic disease AND 

suffering 

12 1 

18     

19 FT Social isolation AND 

Lived experiences 

35 2 

20 FT social isolation and 

suffering 

65 2 

21 FT Social alienation AND 
suffering 

2 0 

22 FT Fatigue AND 

phenomenological 

94 1 

23 FT Lived experience AND 

chronic disease 

49 1 

24 FT Fatigue syndrome AND 
chronic illness 

24 1 

25 FT Lived experience AND 

loneliness 

30 0 

1TH (Thesarus Terms) / FT (Fritext sök) 

* tre (n=3) stycken artiklar ingående i analysen togs ur referenser från funna artiklar 
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Kvalitetsgranskning 

När artiklarna kvalitetsgranskades tittade vi på problemformulering, urval, metod och 

giltighet. Detta poängsattes enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 94-97) där 

studierna fick 1 poäng för det som ingick och 0 poäng om det saknades något. Poängen 

räknades ihop och räknades om till procent och betygsattes med låg, medel eller hög, enligt 

tabell 1. 

 

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsbedömning 

Procentindelning Kvalitetsbedömning 

80-100%  Hög 

70-79%  Medel 

60-69%  Låg 

 

Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 

Författare, Typ av Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet 

år studie  analysmetod 

Bethune et al. Kvalitaitiv 8 kvinnor Intervjuer/ Visade sig som en kamp mot Hög              

(2005)  25-90 år hermeneutisk hälsa och sociala orättvisor.                                 

                

Colyer Kvalitiativ Tre kvinnor med Intervjuer Upplevde psykiska och  Medel 

(1996)  cancer empirisk,  fysiska trauman i samband 

   feministisk med diagnosen. Att leva med 

    cancer kan skapa en känsla 

    av isolering.  

 

Hodges et al. Kvalitativ Kroniskt sjuka äldre Intervjuer/ Teman som isolering Hög      

(2001)  människor fenomenologisk              

   hermeneutisk       

Forts Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

Sök nr. Me/MeMT Söktermer Antal träffar Antal använda 

artiklar 

PubMed      
1 Me Chronic disease 180425 - 

 MeMT Chronic disease 9226  
2 Me Social isolation 10970 - 

 MeMT Social isolation 4152  

3 Me loneliness 1533 - 
 MeMT lonelliness 753  

4 MeMT Fatigue Syndrome 2912 - 

5 MeMT Patient isolation 1456 - 
12     

13 MeMT Chronic disease AND 

Social isolation 

47 1 

15 Me Chronic disease AND 

loneliness 

5 0 

16 Me Chronic disease AND 
patient isolation 

1 0 

*Me (Mesh) / MeMT (Mesh Major Topic) 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 

Författare, Typ av Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet 

år studie  analysmetod 

Kralik Kvalitativ 16 kvinnor med Intervjuer/ Att bli diagnostiserad med Hög      

(2002)  kronisk sjukdom fenomenologisk en kronisk sjukdom innebär 

     ett komplext tillstånd, men 

     att det slutligen blir en del 

     av personens liv. 

       

Kralik et al. Kvalitativ 28 kvinnor med Metaanalys Upplevelsen av att få Medel         

(2001)  olika kroniska  diagnosen kronisk sjukdom              

    var betydande och de               

    upplevde sig ofta ensamma, 

    övergivna och misstrodda.  

 
Olsson et al. Kvalitativ 10 kvinnor med Intervjuer/ Upplevde kroppen som en Hög                    

(2005)  (MS) Multipel fenomenologisk barriär och frånvarande till             

  Skleros hermeneutisk följd av ständig utmattning     

    Känsla av att aldrig kunna 

    deltaga i den omgivande 

    världen. 

  

Olsson et al. Kvalitativ 10 kvinnor med Intervjuer/ Livet innehöll begränsningar Hög      

(2008)  (MS) Multipel fenomenologisk och flera göromål ansågs             

  Skleros hermeneutisk omöjliga att utföra     

      

 

Plach et al. Kvalitativ 20 kvinnor med  Intervjuer/ Personer med RA påverkas Hög       

(2004)  diagnosen RA innehållsanalys mycket i det dagliga livet.             

    Utomstående ser inte deras     

    svårigheter. Yngre personer 

    påverkas i större utsträckning 

    än äldre.  

 

Repping-Wuts Kvalitativ 29 personer med Intervjuer/ Utmattning vid RA påminns Hög     

et al.  RA innehållsanalys ständigt och påverkade det               

(2007)     dagliga livet. Det upplevdes             

    frustrerande och ledde till     

    dåligt humör.  

 

Smith Kvalitativ 25 kvinnor med Intervjuer/ Kronisk smärta påverkar det  Medel 

(2003)  kronisk smärta och innehållsanalys dagliga livet och relationen 

  13 friska familje-  mellan familjemedlemmarna. 

  medlemmar   

      

Sullivan et al.  Kvalitativ 60 kvinnor Intervjuer/ Utmattning och smärta var de Medel    

(2003)   innehållsanalys största fysiska symtomen som             

    påverkade kvinnornas dagliga      

    liv.  

 

Söderberg  Kvalitativ 25 kvinnor med Intervjuer/ Trötthet var ett centralt  Hög     

et al.  (FM) Fibromyalgi fenomenologisk tema som påverkade det               

(2001)  25 friska kvinnor hermeneutisk sociala livet hos kvinnor     

    med FM. 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 

Författare, Typ av Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet 

år studie  analysmetod 

Thomas Kvalitativ 13 patienter med Intervjuer/ Upplever misstro och  Hög 

(2000)  kronisk smärta fenomenologisk ensamhet med sin kroniska  

    smärta. Svårt att göra sig hörd 

    när sjukdomen ej syns utåt.  

      

Wahl et al. Kvalitativ 22 patienter med Intervjuer/ Psoriasis är en kronisk Hög     

(2002)  psoriasis grounded theory hudsjukdom. Personerna             

    skäms för att visa sig. Sociala     

    kontakter blir lidande och 

    deras dagliga liv styrs till stor 

    del av hur sjukdomen  

    utvecklas.  

 

Åsbring Kvalitativ 25 kvinnor med Intervjuer/ Det förekommer stigmatisering Hög     

& Närvänen  kroniskt utmattnings- grounded theory av kvinnor med CFS. Att ej bli      

(2002)  syndrom (CFS)  trodd av sjukhuspersonal eller 

    arbetskamrater leder till att  

    man ej vill visa sina symtom.  

 

Öhman et al. Kvalitativ 5 kvinnor och Intervjuer/ Kronisk sjukdom tog den  Hög      

(2003)  5 män med olika fenomenologisk mesta av personens kraft             

  kroniska sjukdomar hermeneutisk i det dagliga livet. De      

    upplevde kroppen som ett 

    hinder och kände sig  

    ensamma i sin sjukdom.  

 

Dataanalys 

För att analysera artiklarna användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utifrån 

Burnard (1991) samt Downe-Wamboldt (1992). En kvalitativ innehållsanalys börjar med att 

systematiskt gå igenom artiklarna för att skapa kunskap och förståelse för det som studeras 

och för att få en känsla av sammanhanget och dess helhet. En manifest ansats innebär att 

koncentrera sig på det synliga och uppenbara i texten för att den inte ska tolkas (Burnard, 

1991 & Downe-Wambolt, 1992). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en djupare 

förståelse av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan extraheras textenheter, en 

sammansättning av ord eller uttalanden som relaterar till upplevelsen som beskrivs och som 

svara mot syftet i studien (Burnard, 1991 & Downe-Wambolt, 1992). Därefter påbörjades 

kondensering av textenheterna och de översattes till svenska. Textenheterna kortades ner, men 

viktigt var att behålla kärnan. Enligt Burnard (1991) och Downe-Wambolt (1992) kodade vi 

textenheterna så att det var möjligt att kunna gå tillbaka till artikeln den var uttagen ifrån. När 

kondenseringen var gjord påbörjades kategoriseringen. De textenheter som hade liknande 

innehåll sattes in i samma kategori, kategorierna fördes samman i flera steg för att deras 

innehåll skulle skilja sig åt.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier tabell 4, dessa presenteras i texten nedan och stärks 

med citat från artiklarna. 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att förlora självkänslan 

Att förlora gemenskapen 

Att känna sig isolerad  

Att inte bli tagen på allvar 

 

Att förlora självkänslan 

Flera personer beskrev en känsla av sänkt självförtroende och ett förlorat självvärde (Kralik, 

2002; Plach, Stevens & Moss, 2004; Thomas & Johnson 2000). Flera beskrev känslan av att 

vara oattraktiv och att hata sin egen kropp (Hodges, Keeley & Grier, 2001; Wahl, Gjengedal 

& Hanestad, 2002). Sänkt självförtroende beskrevs av personerna när de jämförde sig med 

samhällets normer och sin omgivning (Kralik, 2002). De kände sig annorlunda i jämförelse 

med sina jämnåriga (Plach et al., 2004; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003) vilket gjorde 

att det tärde på självförtroendet att känna sig annorlunda och känslan av osäkerhet och 

sårbarhet ökade (Kralik, 2002). I studier av Olsson, Lexell och Söderberg (2008) och Wahl et 

al. (2002) beskrev personerna hur den förlorade självkänslan gjorde att de kände sig små och 

obetydliga. 

 

You compare yourself with healthy people. That makes you feel 

like you’re uglyand everyone is staring at you. . . . You feel 

different from others. You are different. You have a disgusting 

body covered by marks and lesions. You feel like a leper (Wahl et 

al., 2002, pp. 254). 

 

Personerna beskrev en frustration och besvikelse över de begränsningar som fanns över att 

inte kunna leva upp till de normerna och de roller som förväntades av dem (Kralik, 2002; 

Plach et al., 2004; Öhman et al., 2003). I studier av Söderberg, Lundman och Norberg (2001) 

och Åsbring och Närvänen (2002) beskriver personerna att de upplevde en skillnad på hur de 

uppfattade sig själva och uppfattades av andra i sin sjukdom, de kände sig förändrade och inte 

som andra. Enligt Hodges et al. (2001) uppgav personerna att sjukdomen innebar en förlust av 
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personligheten och begränsning i att betrakta sig själv. I studier av Kralik et al. (2000) och 

Öhman et al. (2003) beskrev flera personer att de kände sig utmålade och uttittade av andra.  

 

I couldn’t be out among other people because I thought that they 

stared and looked at me. I don’t like it (Öhman et al., 2003, pp. 

534). 

 

I studier av Bethune, McWilliam och Berman (2005), Olsson et al. (2008) och Åsbring och 

Närvänen (2002) beskrev personerna en känsla av förlorad identitet. De beskrev en känsla av 

att sakna förtroende hos omgivningen, personerna beskrev att de inte kände sig ha samma 

värde som andra människor och detta innebar att personerna upplevde en förlorad värdighet.  

 

Personerna beskrev att de kände sig stigmatiserade och uteslutna ur samhället vilket orsakade 

försämrat självförtroende och ökade upplevelsen av uppgivenhet (Wahl et al., 2002; Åsbring 

& Närvänen, 2002; Bethune et al., 2005). I Olsson et al. (2008) uppgav personerna att inte 

kunna arbeta ledde till förlorad självkänsla.  

Flera uppgav att det kände skam över att de var annorlunda och otillräckliga (Smith, 2003; 

Wahl et al., 2002). 

 

Att förlora gemenskap 

I studier av Söderberg et al. (2001), Thomas och Johnson (2000) och Wahl et al. (2002) 

beskrev personer med kronisk sjukdom kroppen som en barriär, vilket ledde till en förlust av 

gemenskap. Enligt Hodges et al. (2001), Plach et al. (2004) och Wahl et al. (2002) upplevde 

personerna de fysiska orsakerna av sjukdomen som ett hinder att ta kontakt med andra. 

 

Personerna i studier av Söderberg et al. (2001), Hodges et al. (2001), Öhman et al. (2003) och 

Bethune et al. (2005) beskrev att ensamheten förstärktes av att känna kroppen som ett hinder 

och som en begränsning från att kunna vara spontan och delta i aktiviteter. Enligt Olsson et al. 

(2008) och Wahl et al. (2002) beskrev personerna att kroppen även upplevdes begränsa det 

dagliga livet och bidrog till en känsla av att vara övergiven. Enligt Hodges et al. (2001) 

upplevde personerna svårigheter i att vara utåtriktad. 

 

Att inte kunde delta i familjeaktiviteter på grund av fysiska hinder beskrevs ge upphov till en 

känsla av separation från familjen (Olsson et al., 2004; Smith, 2003). Trots en vilja att delta i 
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aktiviteter kunde sjukdomen medföra att detta var omöjligt (Hodges et al., 2001; Plach et al., 

2004). I studier av Hodges et al. (2001) och Öhman et al. (2003) beskriver personerna att 

denna avsaknad av att delta i aktiviteter beskrevs som destruktivt och kunde leda till fysiska 

försämringar och kunde för vissa vara kognitivt handikappande.  

 

Personerna beskrev att ensamhet innebar negativa konsekvenser för fritiden (Repping-Wuts, 

Uitterhoeve, van Riel & van Achterberg, 2007). I studier av Repping-Wuts et al. (2007), 

Söderberg et al. (2001),  Åsbring och Närvänen (2002) och Plach et al., (2004) beskrev 

personerna att utmattning var ett centralt tema som förhindrade gemenskap, deltagande i 

aktiviteter och begränsade arbetslivet, detta upplevdes som en lidande. I studien av Wahl et al. 

(2002) beskrev personerna en frustration i att vara återhållen i kontakten med andra. Enligt 

Repping-Wuts et al. (2007) beskrev flera personer en känsla av att hamna utanför familjens 

gemenskap. De upplevde negativa konsekvenser för familjens roller och relationer. 

I studier av Sullivan, Weinert och Cudney (2003) Wahl et al. (2002) och Åsbring och 

Närvänen, (2002) beskrev personer ensamheten som en ond cirkel, flera upplevde att det då 

var viktigt att finna meningsfulla aktiviteter. 

 

I studier av Kralik, Brown och Koch (2001), Thomas och Johnson (2000), Wahl et al. (2002) 

beskrev personer en känsla av att vara utanför den sociala gemenskapen och även i sin 

hemmiljö.  

Flera upplevde att det inte hade någon i sin närhet och några personer beskrev att närheten till 

familjen varierade. Dålig kontakt med närstående visade sig ökade risken för isolering och det 

upplevdes av personerna som förödande (Hodges et al., 2001; Smith, 2003; Öhman et al., 

2003). I Hodges et al. (2001) ansåg personerna separationen från familjen som det värsta i 

sjukdomen. I studier av Smith, (2003) och Öhman et al., (2003) beskrev personerna att 

ensamheten förstärktes när de inte hade någon att prata med, det upplevdes som en kamp att 

behålla sina kontakter. Enligt Hodges et al. (2001) uppgav flera personer en känsla av djup 

skam. I Olsson et al. (2008) beskrev personerna att oförmågan att kunna delta i 

familjeaktiviteter också bidrog till en känsla av skam. 

 

Flera personer kände skuld mot familjen för att de var en belastning för familjemedlemmarnas 

sociala liv. De kände sig som en belastning för familjen eftersom de var medvetna om att 

familjemedlemmarna också hade sina egna liv att tänka på (Bethune et al., 2005; Thomas & 

Johnson 2000; Öhman et al., 2003).  I Plach et al. (2004) beskrev personerna att känslor som 
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ilska, värdelöshet och ledsenhet var vanliga när de kände en begränsad förmåga att fungera 

inom familjen. Dessa var ofta orsaker till att personerna upplevde depressivitet och ledde till 

stress.  

 

Några personer med kronisk sjukdom beskrev att det var svårt att kommunicera och delta i 

samtal med nära anhöriga, det ledde till svårigheter att ge uttryck för sina känslor och behov 

(Hodges et al., 2001; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Smith, 2003).  

 

And when one is alone and hasn’t got someone to talk to…it will 

be worse won’t it…it is heavy to bear…and tough (Öhman et al., 

2003, pp. 533). 

 

Personerna uppgav att andra människor inte hade något intresse för dem och denna känsla 

beskrevs svår att leva med (Öhman et al., 2003). Personerna beskrev det svårt att skapa 

relationer och de bra relationer som fanns var få (Thomas & Johnson 2000; Wahl et al., 2002). 

I Wahl et al. (2002) och Åsbring och Närvänen (2002) beskrev personerna att de var 

försiktiga i mötet med andra och valde noga vilka som skulle bli informerade om deras 

sjukdom, då de ville dölja sin sjukdom och sina symtom för att undvika negativa reaktioner av 

omgivningen. I en studie av Kralik (2002) uppgav personerna att de kände en påtvingad 

förändring av det sociala livet och hade svårt att se detta som positivt, eller att finna en 

lösning på detta problem. Medan andra såg sjukdomen som ett tillfälle att växa istället för att 

bli ett offer.  

 

They seemed caught in the web of illness and where unable to 

interpret aspects and events in theur lives that would enable them 

to develop ways to adress some of the issues that illness had 

confronted them with (Kralik, 2002, pp. 150). 

 

Flera individer upplevde att den psykologiska smärtan var långt mer förödande än den fysiska 

och att den största konsekvensen var förlust av social kontakt (Wahl et al., 2002; Thomas & 

Johnson, 2000). I studier av Olsson et al. (2008) och Wahl et al. (2002) beskrev personerna en 

förlust av sociala kontakter och vänner.  
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Att känna sig isolerad  

Många individer uppgav att de kände sig instängda och isolerade (Bethune et al., 2005; 

Hodges et al., 2001; Söderberg et al., 2001). Flera personer beskrev en känsla av att vara 

isolerad från sin omgivning, som en fånge i ett fängelse, denna känsla beskrevs successivt ta 

deras frihet (Hodges et al., 2001; Wahl et al., 2002). Känslan av att vara fången beskrevs så 

betungande att de för en del individer kunde leda till paralysering (Coyler, 1996; Hodges et 

al., 2001). I en studie av Bethune et al. (2005) beskrev personerna att isolering blev en del av 

det vardagliga livet. Den isolering som uppkom till följd av sjukdomen, beskrevs som det 

svåraste att hantera då detta upplevdes förvärra ensamheten. 

 

Många beskrev ensamheten som svårast under natten, då de fick tid att tänka och reflektera 

över livet (Hodges et al., 2001; Sullivan et al., 2003; Öhman et al., 2003). Personerna beskrev 

att känslan av isolering förstärktes av att omgivningen drog sig tillbaka. Detta upplevde 

personerna bidraga till en känsla av utanförskap (Hodges et al., 2001; Åsbring & Närvänen, 

2002).  

 

I Åsbring och Närvänen (2002) och Öhman et al. (2003) beskrev personerna att ensamheten 

inte kunde delas eller lindras, men att umgås med medpatienter kunde dämpa känslan av 

isolering. I studier av Hodges et al. (2001) och Smith (2003) beskrev personer med kronisk 

sjukdom instängdheten som något extremt negativt och denna känsla av instängdhet ökades 

när en behandlig man haft stora förhoppningar om inte fungerade tillfredställande. 

 

I studier av Bethune et al. (2005), Hodges et al. (2001), Repping-Wuts et al., (2007), Thomas 

och Johnson (2000) och Öhman et al. (2003) beskrev personer att kronisk smärta var en 

bidragande faktor till att de blev isolerade från sin omgivning. Personerna uppgav att de 

ensamma tvingades kämpa mot dagliga krämpor och klara sina symtom. Denna känsla 

fängslande personerna i sin egen värld. 

 

 

Pain separates you. It’s really hard to be involved with people 

when you’re in pain. I feel like I’m on this little island all by 

myself. My life is pulled in to where I have very little contact with 

anybody. I am absolutely alone (Thomas & Johnson, 2000, pp. 

692).  
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Att inte bli tagen på allvar 

Att leva med kronisk sjukdom, innebar för många att leva med kronisk smärta. Kronisk 

smärta beskrevs vara individuellt upplevd och osynlig för utomstående (Thomas & Johnson, 

2000). Personerna beskrev att närstående hade lite förståelse för deras sjukdom, de hade också 

svårt att lyssna och ta deras symtom på allvar. Denna känsla av att inte bli trodd eller lyssnad 

på ledde till att personerna upplevde en ökad misstro och utanförkänsla gentemot sin 

omgivning (Hodges et al., 2001; Thomas & Johnson, 2000; Wahl et al.,2002; Åsbring & 

Närvänen, 2002). 

 

’You can’t tell by looking.” “It’s so hard for people to 

understand if I say I’m in pain because they don’t see it; I’m not 

in a wheelchair or walking with a cane” (Thomas & Johnson 

2000, pp. 691). 

 

Personerna upplevde ofta att ej synliga symtom ifrågasattes, samtidigt som synliga symtom 

upplevdes öka deras trovärdighet (Åsbring & Närvänen, 2002). De upplevde att det sällan 

blev förstådda, eftersom det var omöjligt för andra att helt sätta sig in i deras situation (Olsson 

et al., 2005). Känslan av att inte blir förstådd av andra ökade upplevelsen av ensamhet (Smith, 

2003) och bidrog till att personerna kände en tveksamhet till att kunna bli hjälpta (Thomas & 

Johnson 2000). 

 

I ett flertal studier (Kralik et al., 2000; Åsbring & Närvänen, 2002; Öhman et al., 2003) 

upplevde personerna ofta sig kränkta. De blev nonchalerade och ifrågasatta av vårdpersonalen 

för att deras symtom ansågs påhittade, överdrivna eller obefintliga. Att blir kategoriserad utan 

tillräcklig undersökning upplevdes försvagande och kränkande. 

 

Att erhålla en diagnos upplevdes av många personer förvirrande och främmande, det innebar 

en förlust av kontrollen på livet och för några innebar de att livet krossats. De tvingades själva 

finna sitt nya jag i sjukdomen, det faktum att de var ensamma i sjukdomen ökade känslan av 

hjälplöshet (Kralik, 2002; Kralik et al., 2000; Öhman et al., 2003). Åsbring och Närvänen 

(2002) beskriver personerna att få en korrekt diagnos hade betydelse för bemötandet från 

andra. Innan de fick diagnosen blev de bemötta på ett annat sätt och upplevde en känsla av att 

bli ignorerad. Innan diagnosen kände de sig utstötta från samhället på grund av andras rädsla 
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och osäkerhet att bemöta en människa med kronisk smärta (Bethune et al., 2005; Olsson et al., 

2008). 

 

Att erhålla en diagnos beskrevs som mycket viktigt samtidigt som det upplevdes som en 

utmaning och något det ibland fick gå igenom ensam (Kralik et al., 2000; Åsbring & 

Närvänen, 2002). Många personer upplevde att stigmatiseringen minskade efter att de erhållit 

en diagnos (Åsbring & Närvänen, 2002). 

 

Att inte bli tagen på allvar, gjorde att flera personer ställde höga krav på sig själv och 

uppvisade olika identiteter för bli accepterad av sin omgivning (Hodges et al., 2001; Plach et 

al., 2004; Åsbring & Närvänen, 2002). I Öhman et al. (2003) beskrev personerna att leva med 

kronisk sjukdom var som att leva mellan hopp och förtvivlan, som en känsla av att vara 

närvarande men samtidigt frånvarande (Olsson et al., 2005; Söderberg et al., 2001). 

Personerna med kronisk sjukdom fortsatte ta hand om sina anhöriga och åsidosatte sina egna 

symtom och behov, vilket ledde till en identitetskris, som slutligen innebar att personerna 

isolerade sig själva från omgivningen (Smith, 2003).  

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av ensamhet i kronisk sjukdom. 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att förlora självkänslan; Att förlora gemenskapen; Att 

känna sig isolerad; Att inte bli tagen på allvar. 

 

Personerna upplevde att ensamheten medförde sänkt självförtroende och att det upplevde ett 

sänkt självvärde. Känslan av att vara annorlunda gjorde att personerna var mer sårbara och 

kände sig små och obetydliga. Samhällets förväntningar och normer gjorde att personerna 

upplevde att deras identitet bröts ner.  Flera personer upplevde att andra uppfattade dem 

annorlunda jämfört med hur de själva uppfattade sig och många kände sig uttittade och 

utmålade. Fahey (1998) menar att många kvinnor undviker kontakter med andra människor 

och drar sig undan på grund av att de ofta känner sig oattraktiva och inte tror att de lever upp 

till samhällets krav och normer. Hwang, Kim och Jun (2003) menar att personer som har stort 

socialt stöd och har stora sociala närverk har färre depressiva episoder. De menar också att 

personer som blir målgrupp för sociala interventioner får en bättre social funktion och 

upplever generellt en bättre livskvalitet.  
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Personerna upplevde svårigheter i att vara utåtriktad och kände sig övergivna. Detta 

förstärktes av att kroppen vid kronisk sjukdom ofta inte fungerade som de ville. 

Begränsningarna i relationerna upplevdes mycket negativt och kunde leda till kognitiva 

försämringar. Flera personer beskrev också att kontakten med familjen blev dålig och att de 

hamnade utanför familjens gemenskap. Detta upplevde personerna som mycket negativt. 

Schmidt, Brauer och Peden-McAlpine (2003) visar i likhet med denna litteraturstudie att 

personer som lever med kronisk sjukdom upplever det som en utmaning att behålla 

betydelsefulla relationer med närstående. Samt att de flesta personerna upplever sig övergivna 

i sin sjukdom. 

 

I resultatet beskrevs att ensamheten vid kronisk sjukdom förstärktes av separationen från 

familjen. Predeger och Mumma (2004) menar att behovet av kontakt med familjen ökar ju 

längre en person lever med en kronisk sjukdom och att nära relationer med anhöriga ofta tas 

upp som en viktig del för att klara av att leva med sjukdomen. Att ha kontakter och familj 

runtomkring sig gör stor skillnad i personernas liv. Det framkom att många kände en 

begränsning i att vara aktiv inom familjen. Symtomen som följde med sjukdomen gjorde det 

svårt att leva upp till den roll man hade inom familjen och påverkade därför relationerna 

mellan familjemedlemmarna. Grant (2001) påvisar att sjukdomens konsekvenser gör det svårt 

att leva upp till en förväntad familjeroll och att det skiljer sig i hur personerna är och hur de 

önskar sig vara, detta på grund av sjukdomens begränsningar vilket lede till en förlust av 

gemenskapen med omgivningen. 

 

De framkom i resultatet att personerna kände sig ensamma och utanför även i sin hemmiljö 

och detta upplevdes frustrerande. Hwang, Kim och Jun (2003) menar att stödet från familjen 

är av stor betydelse för att minska de negativa upplevelserna hos personen. Stödet från sin 

respektive spelar en viktig roll för att minska ångest och depression. Park och Park, (2003) 

menar att det finns ett tydligt samband mellan kvaliteten på livet och stödet från familjen.  

 

Ett annat viktigt resultat som framkom var instängdhet och isolering. Flera personer upplevde 

sig som fångar i sig själv och i sina hem. Vissa upplevde att isoleringen kunde leda till 

paralysering efter en tid. Några upplevde att omgivningen drog sig tillbaka och bidrog till en 

känsla av utanförskap. Andra beskrev att de ensamma tvingades kämpa med sina krämpor och 

som ledde till en ytterligare känsla av isolering. I en studie av Brown och Williams (1995) 
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beskrivs de psykiska symtomen hos personer som lever med kronisk sjukdom har en stor 

inverkan på deras dagliga liv. Många kvinnor saknar att inte kunna utföra vardagliga saker 

som många andra tar för givet, till exempel att laga mat, städa och ta hand om sina barn och 

barnbarn. Thornhill, Lyons, Nouwen och Lip (2008) menar att många personer känner sig 

begränsade av sin sjukdom på grund av den hämmade rörligheten det ofta medför vilket de 

menar orsaka en ofrivillig isolering för individen.  

 

Att inte bli tagen på allvar innebar att det var svårt att göra sig förstådd hos anhöriga då dessa 

inte alltid kunde sätta sig in i en sjuk persons situation. Osynliga symtom gjorde det svårt att 

göra sig hörd och förstådd hos vårdpersonalen. Symtomen påstods vara påhittade eller 

överdrivna, detta ledde till att människor kände sig nonchalerade. Henriksson (1995) menar 

att eftersom symtomen vid kronisk sjukdom inte alltid är synliga känner personerna att de har 

svårt att göra sig förstådda och att de inte blir tagna på allvar av vårdpersonal. Cameron och 

Gregor (1987) menar att det är mycket viktigt för vårdpersonal att lyssna på personens egna 

värderingar och prioriteringar, för att förstå vad som är viktigt för dem i en behandling. Berg 

och Danielson, (2007) menar att det är viktigt för patienten att själv få delta i sin omvårdnad 

tillsammans med vårdpersonalen för att de ska kunna skapa en trygg relation. Det är också 

viktigt att de blir väl informerade om hur deras sjukdom utvecklas och om det sker några 

förändringar, detta för att det känns då lättare att hantera ett liv med kronisk sjukdom. 

Personerna som lever med sjukdom tycker också att det är viktigt att vårdpersonalen visar att 

de lyssnar på en och att de tar deras symtom på allvar. Vårdpersonalen ska uppträda 

professionellt och visa att de vet vad de gör för det skapar en trygghet för de som är sjuka. 

 

Enligt Kelly (1999) kan en omvårdnadsintervention vara att som vårdpersonal försöka 

sammanföra personer med liknande sjukdomsbild och erfarenheter i en stödgrupp. Personerna 

får då ett tillfälle att prata och ta kontakt med andra människor. De kan också ge stöd åt 

varandra eftersom de har liknande erfarenheter och kanske har lättare att sätta sig in i den 

andres situation. 

En omvårdnadsintervention som är användbar hos personer som upplever ensamhet är att 

tänka på att skapa naturliga mötesplatser exempelvis vid måltiderna. Enligt Chia-Hui Chen, 

Schilling och Lyder (2001) kan även aptiten påverkas när individer känner sig ensamma och 

isolerade. Att försöka uppmuntra personerna att ta sig ut i den gemensamma matsalen är ett 

bra steg mot att bygga upp det sociala nätverk som gått förlorat. Det finns ett samband mellan 
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ensamhet och nutrition och detta är viktigt att tänka på när man som vårdpersonal ska sätta 

upp hälsoförebyggande åtgärder hos äldre personer med kronisk sjukdom som upplever 

ensamhet.   

 

Metoddiskussion 

Vi har valt att beskriva upplevelsen av ensamhet vid kronisk sjukdom, därför är denna studie 

gjord utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Burnard (1991) 

samt Downe-Wamboldt (1992). Eftersom det är en upplevelse som beskrivs användes en 

manifest innehållsanalys, då jämförs kontinuerligt syftet med textenheterna och på det sättet 

plockas essensen i varje artikel ut. Genom att arbete utifrån modellen utvecklad av Burnard 

(1991) är arbetet textnära och kategorier används för att det ska vara lättare att kunna arbeta 

med och förstå materialet. Vi har gjort fyra kategorier och tagit små steg under analysen för 

att få så rena kategorier som möjligt och för att inte tappa kärnan i texten. 

 

För att stärka pålitligheten i studien är artiklarna som ingår i resultatet presenterade i en 

översiktstabell (tabell 3) som visar författare, typ av studie, deltagare, datainsamling, 

analysmetod, huvudfynd och kvalitetsbedömning utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, 

s. 94-97) där artiklar med endast medel och hög kvalitet valdes ut till analysen. Enligt 

Holloway och Wheeler (2006, s. 254-257) ökar pålitligheten genom att tillvägagångssätt, 

metod, databaser, sökord och litteratur är tydligt presenterade och då finns också möjlighet att 

andra kan upprepa studien. Trovärdigheten i studien är stärkt genom citat från artiklarna finns 

med i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). För att ytterligare stärka trovärdigheten har 

vi läst igenom alla textenheter vid varje kategorisering för att försäkra oss om att de i 

slutändan har hamnat i rätt kategori. 

 

En styrka i studien är att vi är två stycken som arbetat tillsammans. Under arbetets gång har 

vår studie kontinuerligt granskats av en handledare samt vid ett antal seminarier, detta för att 

styrka tillförlitligheten. En begränsning är att alla artiklarna är skrivna på engelska och det 

kan då vara risk att vi översätter och förlorar nyanserna i upplevelserna. 
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Slutsatser 

Att ha kvar sitt sociala kontaktnät är ett grundläggande behov när man lever med kronisk 

sjukdom. Det är viktigt för att kunna minska och lindra den individuella känslan av att själv 

behöva kämpa och konfrontera de symtom som sjukdomen medför. Vår litteraturstudie visar 

på att personer med kronisk sjukdom upplever sig ensamma i sin sjukdom och i stor grad 

påverkas av det krav och normer som samhället ställer. Detta medför att många personer får 

sänkt självförtroende och förlorar sitt självvärde. Ensamheten bidrog till att personerna flera 

gånger kände sig utmålade och övergivna. De upplever kroppen som ett hinder i det dagliga 

livet och har därmed svårt att behålla sina kontakter. Kontakter är en viktig del för att 

personerna ska bli accepterade och få en bättre förståelse från omgivningen. Det framkom 

också att både vårdpersonal och anhöriga bör visa mer förståelse för personernas subjektiva 

sjukdomsupplevelser och stödja deras sociala positioner i samhället. 

Vi anser att ämnet kräver mer forskning för att förstå hur man kan stödja personer som 

upplever ensamhet i kronisk sjukdom. 
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