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Abstrakt 

Lidande är en individuell, subjektiv och komplex upplevelse med en 

negativ mening som en person tilldelar en situation eller ett hot. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av lidande hos 

personer med kronisk sjukdom. 10 vetenskapliga artiklar har 

analyserats med en manifest innehållsanalys som resulterade i fyra 

kategorier: Att leva i hopplöshet; Att tvingas till förändringar i livet; 

Att känna brist på kontroll; Att inte bli sedd. Resultatet visade att 

personer med kronisk sjukdom upplevde livet som hopplöst och 

kaotiskt. De tvingades förändra det dagliga livet, framtidsplanerna och 

kände att kroppen svek. Rädsla och maktlöshet påverkade känslan av 

kontroll och de upplevde att de inte blev sedda i sin helhet. Analysen 

visade att personer med kronisk sjukdom som upplevde lidande 

behövde stöd för att finna hopp, förändra och acceptera sin situation. 

Som omvårdnadsintervention skulle sjukvårdspersonal kunna ge stöd 

genom att visa förståelse, lyssna och vara närvarande i situationen.  

 

Nyckelord: lidande, kronisk sjukdom, upplevelse, litteraturstudie, manifest 

innehållsanalys 
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Lidande varierar från person till person och är beroende av individuella uppfattningar och 

tolkningar (Rodgers & Cowles, 1997). Vidare definieras lidande som en individuell, subjektiv 

och komplex upplevelse med en negativ mening som en person tilldelar en situation eller ett 

upplevt hot. Författarna beskriver att lidandet består av flera komponenter såsom fysiska, 

kognitiva, affektiva, sociala och andliga. Dessa komponenter kan bland annat uttryckas i gråt, 

fysisk smärta, ångest, isolering samt känslor av rädsla och skuld. Lidandet väcker även frågor 

rörande dödlighet och tro. Det kan vara en djupgående känsla och personer känner förlust av 

integritet, autonomi samt förlust av kontroll över sitt liv och sitt människovärde.  

Att drabbas av kronisk sjukdom innebär att personens hela tillvaro blir skakad i grunden där 

identiteten och de sociala rollerna ifrågasätts av personen själv. Kroppen kan utgöra ett hinder 

och fokus sätts på kroppen på ett annat sätt än hos personer som är friska (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2005; Söderberg & Lundman, 2001; Thygesen, 2001). Enligt Khan och Steeves 

(1986) innebär lidande en upplevelse av att existensen, integriteten och identiteten är hotad. 

När personer drabbats av kronisk sjukdom har de beskrivit att kroppen delade sig i två, en 

deltagande och en iakttagande del (Olsson et al., 2005). Det innebär en process att hitta sig 

själv igen och att lära sig leva med sitt förändrade tillstånd. Hur personer känner sig och 

hanterar sitt liv är beroende av hur de förhåller sig till sig själva (Delmar et al., 2005) och 

enligt Khan och Steeves (1986) behöver inte smärta, förlust och sorg automatiskt leda till 

lidande.  

Vid kronisk sjukdom kan den drabbade inte välja bort sjukdomens inverkan på sitt liv 

(Delmar et al., 2006). Det kan upplevas svårt för en del personer att finna ett lugn och 

acceptera sin nya livssituation. En svårighet ligger i sjukdomens varierande synlighetsgrad. 

Personer pendlar mellan hopp och förtvivlan när de blir utsatta för förändringar som tvingar 

dem i riktningar som inte alltid är självvalda (Delmar et al., 2005). Lidandet innebär en kamp 

mellan förlust av frihet, hinder och en längtan efter ett bättre liv (Lindholm & Eriksson, 

1993). 

I en studie (Gannon, Glover, O´Neill & Emberton, 2004) beskriver män med kronisk sjukdom 

att de jämför sig själva med friska människor och samtidigt gör de en jämförelse med hur de 

själva fungerat innan de blev sjuka. Personer med kronisk sjukdom upplever svårigheter att 

orka med vardagen, familjen, sociala nätverket och yrkeslivet. Aktiviteter blir svårare att 

utföra och krav från samhället blir svårare att uppfylla (Delmar et al., 2006). Townsend, 

Wyke och Hunt (2006) menar att sjukdomens inverkan på det dagliga livet gör att personer 
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känner ett moraliskt krav från samhället att hantera sina symtom på ”ett bra sätt”. De känner 

att de inte presterar på den nivå de förvänts göra och genom att negligera sjukdomen gör de 

ett försök att fungera i samhället enligt de normer som råder.  

Enligt Dahlberg (2002) innebär vårdlidande att personer blir förnekade sitt lidande av 

sjukvårdspersonal. Personen blir åsidosatt och lidandet blir inte uppmärksammat. I Lindholms 

och Erikssons studie (1993) beskriver sjukvårdspersonal lidandet som någonting ont och 

smärtsamt. De ser lidande som en kamp mellan att vilja och kunna samt mellan ansvar och 

skuld. Sjukvårdspersonal uppmärksammar hur personers lidande yttrar sig utan att förstå dess 

innehåll. Genom att visa uppmärksamhet till drabbade personer kan sjukvårdspersonal ge dem 

en känsla av tillhörighet (Fox & Chesla, 2008). Personer med kronisk sjukdom beskriver att 

de känner sig som en börda för andra när de behöver be om hjälp (Olsson et al., 2005). 

Självrespekt och värdighet är nära kopplade till förmågan att kunna styra över sitt liv och 

medför ett minskat beroende av hjälp från andra. Förmågan till självkontroll och 

självbestämmande över val och aktiviteter i det dagliga livet anses vara viktig (Delmar et al., 

2006). 

Ett sätt för lidande personer att greppa situationen när hotet över den egna identiteten blir 

övermäktig är att göra sig emotionellt otillgänglig. Det är ett naturligt och nödvändigt 

beteende som tillåter personen att klara av en dag i taget, men att stänga inne känslorna ger 

ingen lindring (Morse, 2001). Lidandet kan vara dolt men plötsligt visa sig som en fysisk 

”stroke” när en person tillfälligt vaknar upp från sitt dolda lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 

2004). Detta kan resultera i att meningen med livet och det som går förlorat blir uppenbart och 

att framtiden för alltid är förändrad. Hoppet återvänder när personen har separerat sig från sitt 

lidande och då går det att föreställa sig en framtid som ser annorlunda ut (Morse, 2001). 

Rodgers och Cowles (1997) beskriver att lidandet kan resultera i personlig utveckling som 

medför styrka, starkare religiösa övertygelser, förändrade värderingar och visioner. 

Författarna beskriver vidare att eftersom den kroniska sjukdomen inte alltid är synlig är det 

svårt för de drabbade personerna att öppna sig och prata om de svårigheter den medför samt 

att be om hjälp. För att klara av att berätta om sjukdomen ur olika perspektiv och det lidande 

den alstrar krävs att den sjuke får tid, har mod och känner tillit till medmänniskor (Delmar, et 

al., 2006).  

Enligt Conrad (1987) finns det olika typer av kronisk sjukdom och två av dessa är av relevans 

i denna studie: ”leva med sjukdomar” och ”dödliga sjukdomar”. Den förstnämnda är ett 
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tillstånd som personer lär sig leva med och är vanligtvis inte livshotande, exempelvis multipel 

skleros och astma. Den andra typen av kronisk sjukdom upplevs som livshotande och 

exempel på det är alla typer av cancer. Tidigare kunskap visar att kronisk sjukdom påverkar 

den drabbade inom alla aspekter i livet samtidigt som det innebär nya förändringar. Den nya 

livssituationen kan innebära ett lidande för den drabbade. Kunskapen som finns inom området 

är utspridd och det finns få artiklar som beskriver upplevelsen av lidande hos personer som 

lever med kroniska sjukdomstillstånd. Denna litteraturstudie ger uppmärksamhet till den 

drabbade personens upplevelser av lidande vilket kan underlätta mötet med sjukvården. 

Genom att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har en förståelse utifrån den drabbades 

synsätt och upplevelse kan en bättre omvårdnad ges. Mot denna bakgrund var syftet med 

denna litteraturstudie att beskriva upplevelsen av lidande hos personer med kronisk sjukdom.  

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts. Genom kvalitativa metoder kan en rik 

och djupare kunskap om människors upplevelser och uppfattningar beskrivas (Polit & Beck, 

2004, s.16-17; Willman et al., 2006 s.45). Denna litteraturstudie påbörjades med systematiska 

sökningar i databaserna Academic Search Elite, Cinahl och PubMed. Sökorden anpassades 

efter databasernas MeSh-termer och headings, vilka är databasernas egna uppslagsverk. I de 

fall det ansågs lämpligt användes fritextsökningar. En genomgång av de funna artiklarnas 

referenslistor gjordes för att inte gå miste om relevant material men detta utan resultat. Sökord 

som användes var suffering, chronic illness/disease, quality of life, life change events, 

experiences of suffering, life experiences, qualitative research/studies, narratives, och semi-

structured interview. Inklusionskriterierna var vuxna personer med kronisk sjukdom och 

kvalitativa artiklar som var peer reviewed. En översikt av den systematiska 

litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

Under sökningarnas gång valdes 16 vetenskapliga artiklar ut, fem av dessa uteslöts direkt 

efter en första översikt eftersom de inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Studiernas 

tillförlitlighet granskades med fokus på om de olika delarna var tydligt beskrivna, om 

resultatet var begripligt och kommunicerbart beskrivet och om studierna inkluderade ett etiskt 

resonemang. 11 artiklar genomgick en kvalitetsgranskning där ytterligare en artikel uteslöts 
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på grund av flertalet brister i de olika delarna. De olika delarna poängsattes med 0-2 poäng, 

där 2 var hög kvalitet. Den totala poängen räknades om i procent och betygsattes i enlighet 

med Willman, Stoltz och Bathsevani (2006, s.96, 156). Av de tio artiklarna som ingick i 

analysen var en av medel kvalitet (n=1) och nio av hög kvalitet (n=9). Dessa presenteras 

översiktligt i tabell 2.  Artikeln av medel kvalitet hade brister i urvalet samt i det etiska 

resonemanget.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr. *) Söktermer Träffar Antal valda 

studier 

Cinahl 090128 

 

    

1 MH Chronic disease 14680  

2 MH Suffering 996  

3  1 AND 2 23 1 

4 MH Narratives 4317  

5 FT Chronic illness 2804  

6  2 AND 4 AND 5 54 1 

Cinahl 090130 

 

    

1 MH Suffering 284  

2 MH Quality of life 2595  

3  1 AND 2 23 3 

4 MH Life experiences 1675  

5  1 AND 4 29 1 

6 MH Semi-structured interview 7957  

7  1 AND 6 34 4 

8 MH Qualitative studies 12634  

9  1 AND 8 84 1 

10 FT Life experiences AND Suffering 75 1 

Academic search 090130 

 

    

1 FT Experiences of suffering 21 3 

PubMed 090130 

 

    

1 FT Suffering 148446  

2 MSH Chronic disease 179264  

3  1 AND 2 5552  

4 MSH Life change events 14305  

5  3 AND 4 171  

6 MSH Qualitative research 6700  

7  5 AND 6 3 1 

  Totalt utvalda artiklar 

Antal artiklar som ingår i analysen 
 16 

10 

*) MSH- MeSH termer, MH- Major Headings, FT- fritextsökning 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare/ 

År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Arman, 

Rehnsfeldt, 

Lindholm & 

Hamrin 

(2002) 

Kvalitativ 17 kvinnor med 

bröstcancer samt 

16 anhöriga. 

Intervjuer / 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

analys.  

Att lidande berörde 

kvinnornas existens och 

ideal samt påverkade alla 

aspekter av deras liv. 

Hög 

Arman, 

Rehnsfeldt, 

Lindholm, 

Hamrin & 

Eriksson 

(2004). 

Kvalitativ. 16 kvinnor med 

bröstcancer. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

analys. 

 

Att personal  som brister i 

omvårdnaden och i sitt 

holistiska synsätt orsakar 

lika stort lidande som 

sjukdomen. 

Hög 

Dildy 

(1996). 

Kvalitativ. 14 personer med 

reumatoid artrit. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Grundad teori. 

Att lidande innehåller tre 

faser: upplösning av 

personen, ta itu med sitt 

splittrade jag och att 

återuppbygga sig själv. 

Medel 

Hagren, 

Pettersen, 

Severinsson, 

Lützén & 

Clyne 

(2001). 

Kvalitativ. 15 personer med 

långt gången 

njursjukdom och 

pågående 

hemodialys. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att lidande innebär 

förlorad frihet, få ett 

påverkat familje- och 

socialt liv samt vara 

beroende av vårdpersonal. 

 

Hög 

Lohne & 

Severinsson 

(2005). 

Kvalitativ. 10 personer med 

ryggmärgsskada. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys. 

Att ”den onda cirkeln” 

gestaltar lidandet och 

hoppet var att lämna den. 

Lidande uttrycks som 

ensamhet, otålighet, 

besvikelse, beroende och 

bitterhet. 

 

Hög 

Perreault & 

Bourbonnais 

(2005). 

Kvalitativ. 6 kvinnor med 

bröstcancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

analys. 

.  

Att den kroniskt sjuke går 

igenom fem olika faser av 

lidande för att 

återuppbygga sig själv.  

Hög 

Rydahl-

Hansen 

(2005). 

Kvalitativ. 12 personer med 

cancer 

inneliggande på 

vårdavdelning. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

deltagande 

observationer/ 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

teori. 

Att lidande innebär en 

tilltagande maktlöshet, 

ensamhet och isolering 

samt en evig kamp för att 

återta kontrollen. 

Hög 

Segesten 

(2004). 

Kvalitativ. 15 personer som 

drabbats av 

stroke. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys. 

Att lida i sjukdom, 

omvårdnad och i livet.  

Hög 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) (forts.) 

Författare/ 

År 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Sønder 

(2007). 

Kvalitativ. 18 personer med 

kronisk 

sjukdom. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys. 

Att lidandet upplevs som 

ett mörker där personen 

måste finna sin egen väg 

ut. 

Hög 

Öhman, 

Söderberg 

& Lundman 

(2003). 

Kvalitativ. 10 personer med 

allvarlig kronisk 

sjudom. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys. 

Att kroppen upplevs som 

ett hinder, att vara ensam 

med sjukdomen och att 

sträva efter normalitet. 

Hög 

 

 

Analys 

Artiklarna har analyserats med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Genom kvalitativ 

innehållsanalys identifieras olika teman och mönster (Polit & Beck, 2004, s.580). En manifest 

ansats innebär ett tillvaratagande av det synliga och uppenbara i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). En första förståelse grundades vid materialinläsning (jfr Burnard, 1991). 

Arbetet har utförts enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004) vilket innebär att 

meningsbärande textenheter, som svarar mot forskningsfrågans syfte, tas ut. Dessa kodades i 

ett första steg med siffror så att det på ett enkelt sätt gick att hitta tillbaka till 

ursprungsmaterialet. Sedan översattes texten till svenska innan en kondensering genomfördes. 

En kondensering är en förkortning av textenheten utan att själva kärnan går förlorad. Därefter 

kodades varje kondensering. Denna kod ska vara kort och med ord spegla innebörden av 

textenheten och vara till hjälp vid kategoriseringen. Kodningen ska vara gjord på ett sådant 

sätt att inga data går förlorad. En återgång till ursprungstexten gjordes vid osäkerhet för att 

koderna inte skulle feltolkas och kontexten därmed gå förlorad. I nästa steg av 

kategoriseringen sammanfördes de koder som hade liknande innehåll och dessa bildade 33 

kategorier. Därefter sammanfördes de kategorier som hade anknytning till varandra till 12 

kategorier. Sedan gjordes en sista sammanslagning av kategorierna, som slutligen resulterade 

i fyra kategorier, vilka presenteras i tabell 3.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 3). Varje kategori beskrivs med brödtext och 

illustreras med citat från originalartiklarna för att styrka analysens trovärdighet.  

 

Tabell 3 Översikt kategorier (n=4) 

______________________________________________ 

Kategorier 

______________________________________________ 

Att leva i hopplöshet 

Att tvingas till förändringar i livet 

Att känna brist på kontroll 

Att inte bli sedd 

______________________________________________ 

 

Att leva i hopplöshet 

I två studier (Dildy, 1996; Rydahl- Hansen, 2005) beskrev personer med kronisk sjukdom att 

de upplevde ett obeskrivligt och okontrollerbart kaos som resulterade i känslor av ångest. I 

Öhman, Söderberg och Lundmans studie (2003) framkom det att personer upplevde sig ha ett 

hårt liv och Perreault och Bourbonnais studie (2005) visade att personer behövde ta tag i det 

kaotiska liv de befann sig i. Vetskapen om att sjukdomen var obotlig skapade hopplöshet och 

det enda personer kunde relatera till var känslor av tortyr och maktlöshet enligt två studier 

(Lohne & Severinsson, 2005; Rydahl- Hansen, 2005). Dildys studie (1996) visade att en 

känsla av att vara fast i en ond cirkel där personer hade svårt att överkomma hopplösheten 

infann sig och i Rydahl- Hansens studie (2005) beskrevs känslor av att personers dåtid, nutid 

och framtid knappt existerade. Två studier (Lohne & Severinsson, 2005; Sønder, 2007) visade 

att personer upplevde att de alltid blev påminda om sin situation genom att ständigt ha 

sjukdomen i tankarna. I studien av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) ställde 

de frågor som varför just jag, för de ville ha förklaringar till orsaken och de sökte efter en 

mening med sjukdomen samtidigt som de under denna process kunde känna en personlig 
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utveckling.. I studien av Perreault och Bourbonnais (2005) framkom det att självförsoning 

kunde lindra lidandet.  

Yes, now I have reached this road and come to this roundabout… 

and I do know that there are ways out but witch one are you 

supposed to choose?... because there is no road of hope anymore, 

if you know what I mean… well as I say… it seems that I have 

arrived at the end of the road. I only hope that I may escape, 

because this is no life. This is the waiting room, you see…  

(Lohne & Severinsson, 2005, s.288) 

 

Två av studierna (Arman et al., 2002; Öhman et al., 2003) visade att personer kände ett hot 

mot livet. I ett par studier (Rydahl- Hansen, 2005; Öhman et al., 2003) beskrev personer med 

kronisk sjukdom att livet förlorade sin mening och fyra studier (Hagren, Pettersen, 

Severinsson, Lützén & Clyne, 2001; Perreault & Bourbonnais, 2005; Segesten, 2004; Öhman 

et al., 2003) visade att de inte ville leva mer.  

Yes, I do (thinking about future) and I don´t want to live    

anymore…//… (Segesten, 2004, s.9) 

 

Att tvingas till förändringar i livet 

I tre studier (Arman et al., 2002; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004; 

Öhman et al., 2003) framkom det att personer med kronisk sjukdom tvingades förändra livet 

och i två studier (Dildy, 1996; Öhman et al, 2003) även sina framtidsplaner. I en studie 

(Lohne & Severinsson, 2005) framkom känslor av att livet stod still och flera studier (Dildy, 

1996; Hagren et al., 2001; Lohne & Severinsson, 2005; Rydahl- Hansen, 2005) beskrev att 

personer inte kunde leva livet som de ville. Dildys studie (1996) beskrev att förlusten av 

drömmar blev tydlig när personer tänkte på det som skulle kunnat vara annorlunda i deras liv 

och i studien av Lohne och Severinsson (2005) framkom det att det tidigare livet blev en 

referensram som skapade längtan. En studie (Hagren et al., 2001) visade att personer 

upplevde att de var tvungna att acceptera sin sjukdom och i en annan studie (Rydahl- Hansen, 

2005) framkom det att personer var tvungna att anpassa sig till den evigt förändrade och 

oförutsägbara situationen.  

Things have namely changed radically since I got sick. Everything 

cracked. (Arman et al., 2004, s.253) 
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I tre studier (Arman et al, 2002; Lohne & Severinsson, 2005; Segesten, 2004) framkom det att 

personer med kronisk sjukdom upplevde att kroppen svek och Segestens studie (2004) 

beskrev vidare att det gav fysiska och emotionella konsekvenser. När kroppen svek upplevdes 

känslor som förödmjukelse, osäkerhet, sorg, besvikelse, bitterhet samt ett hot mot integriteten 

(Arman et al., 2002; Lohne & Severinsson, 2005; Perreault & Bourbonnais, 2005). Två 

studier (Arman et al., 2002; Perreault & Bourbonnais, 2005) beskrev att personer blev mer 

medvetna om kroppen vilket resulterade i en känsla av att inte vara hel. Den känslan 

påverkade identiteten vilket gjorde att personer upplevde tvivel i förhållande till sig själv 

(Perreault & Bourbonnais, 2005) och resulterade i en begränsad förståelse för kroppen 

(Rydahl- Hansen, 2005). Två studier (Dildy, 1996; Öhman et al., 2003) visade att personer 

med kronisk sjukdom upplevde att deras styrka var reducerad men att viljan fortfarande fanns 

kvar.  Det gjorde att personer kände förlust av dagliga och meningsfulla aktiviteter (Segesten, 

2004; Öhman et al., 2003). Oförmågan personer upplevde begränsade dem även i deras roller, 

familjeliv (Hagren et al., 2001; Perreault & Bourbonnais, 2005; Öhman et al., 2003) och i 

deras sociala liv (Lohne & Severinsson, 2005; Perreault & Bourbonnais, 2005; Segesten, 

2004). I en studie (Perreault & Bourbonnais, 2005) framkom det att personer upplevde att 

relationer som tidigare gett dem en anledning att leva förstördes medan en annan studie 

(Dildy, 1996) beskrev att relationer stärktes genom de nya perspektiven sjukdomen gav. Två 

studier (Arman et al., 2002; Dildy, 1996) beskrev att personer försökte återuppbygga sig 

själva när de insåg att livet aldrig skulle bli detsamma igen och de kände att de fick tid för 

reflektion och ombedömning vilket enligt Arman et al. (2002) ledde till förändringar i livet.  

Yes, sometimes this is very hard, yes, and I cry. Sometimes I argue 

with my own body…It is not very easy. I have my legs, but I cannot 

walk anymore …//… (Lohne & Severinsson, 2005, s.288) 

 

 …//… I´m no longer the man I used to be. I am no longer the 

husband, the lover, you know, all of the aspects of my life, they´re 

no longer there. (Dildy, 1996, s.178) 

 

Att känna brist på kontroll 

I två studier (Rydahl- Hansen, 2005; Sønder, 2007) framkom det att personer med kronisk 

sjukdom upplevde rädsla för framtiden. Perreault och Bourbonnais studie (2005) visade att 
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sjukdomen startade en resa in i det okända och Hagren et al. (2001) beskrev att personer 

kände en rädsla för döden. I fyra studier (Lohne & Severinsson, 2005; Rydahl- Hansen, 2005; 

Sønder, 2007; Öhman et al., 2003) framkom det att personer uppfattade framtiden som osäker, 

oförutsägbar, hotande och ångestframkallande och eftersom de inte visste hur smärta skulle 

visa sig eller hur kroppen skulle reagera ville de inte tänka på framtiden. En studie (Dildy, 

1996) visade att de levde istället en dag i taget med oengagemang och begränsad planering för 

framtiden. I en annan studie (Hagren et al., 2001) framkom det känslor av rädsla för att 

behandlingen inte skulle fungera och två studier (Perreault & Bourbonnais, 2005; Rydahl- 

Hansen, 2005) visade  beskrivningar av oron över hur familjen skulle klara sig i framtiden.  

Well, there is death and…one way is family and another way is to…the future 

road, but what will be at the end of the future road? (Lohne & Severinsson, 

2005, s.288) 

… the kids need me as… support… you want to be there till they´re 

grown up… I´ll go quite gracefully once they get 21… they need 

me… (Perreault & Bourbonnais, 2005, s.515) 

 

Två studier (Rydahl- Hansen, 2005; Öhman et al., 2003) visade att personer med kronisk 

sjukdom upplevde en maktlöshet som kändes överväldigande och dominerade deras liv och i 

Rydahl- Hansens studie (2005) framkom det att det gjorde dem beroende av andra. Personer 

försökte maktlöst anpassa sig till nutiden även fast de visste att de tids nog skulle få ge upp 

kontrollen över livet enligt ett par andra studier (Arman et al., 2002; Rydahl- Hansen, 2005). 

Två studier (Dildy, 1996; Rydahl- Hansen, 2005) visade att maktlösheten förstärktes av 

personers bristande fysiska och emotionella resurser vilket även bidrog till svårigheter att 

upprätthålla kontrollen där varje fysisk försämring kändes som förlust av kontroll. I Rydahl- 

Hansens studie (2005) framkom det vidare att personer kände rädsla att förlora emotionell 

kontroll och det gjorde att de undvek att umgås med andra. Sønder (2007) fann att inte själv 

kunna bestämma över situationen upplevdes som skrämmande, medan Hagren et al. (2001) 

fann att personer som kunde göra självständiga förändringar upplevde att lidandet lindrades.  

Naturally, I have to accept this because this is my life. If I don´t do 

it, that´s the end. But sometimes I feel I don´t want to 

continue…//… (Hagren et al., 2001, s.199). 

 

Två studier (Öhman et al., 2003; Hagren et al., 2001) beskrev att personer med kronisk 

sjukdom upplevde förlust av oberoende när de inte längre kunde vara delaktiga i beslut 
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rörande livet. När personer gick igenom en behandling som ökade smärta och lidande gjorde 

det dem beroende av något livsnödvändigt, exempelvis en dialysmaskin. Detta beroende 

berövade dem deras frihet och skapade kluvna känslor. Att vara beroende av andra (Arman et 

al., 2002; Lohne & Severinsson, 2005; Rydahl- Hansen, 2005; Öhman et al., 2003) ledde till 

rädsla att bli sviken, övergiven (Rydahl- Hansen, 2005), utelämnad (Öhman et al., 2003) samt 

en rädsla att bli en börda för andra (Dildy, 1996; Rydahl- Hansen, 2005).  

Yes, no doubt you could do that [call the daughter], but you don´t 

want to burden them either, they have their things to do. (Öhman 

et al., 2003, s.534). 

 

Att inte bli sedd   

Flera studier (Arman et al., 2002, 2004; Hagren et al., 2001; Segesten, 2004) beskrev att 

personer med kronisk sjukdom upplevde att de inte blev sedda som en individ utan bara 

behandlades som en kropp utan ytterligare dimension. Att inte bli sedd i sin helhet och att inte 

bli bemött och bekräftad, gav känslor av skam. Det ledde även till att personer inte kände sig 

normala vilket gav förlust av autonomi och upplevdes ibland som en skändning och orsakade 

bristande förtroende och besvikelse gentemot sjukvårdspersonal. I en studie (Öhman et al., 

2003) uttryckte personer en ensamhet som upplevdes svår att bära. Att inte ha någon att dela 

ensamheten med isolerade dem ytterligare från andra människor och gav en känsla av att vara 

utanför livet. En studie (Segesten, 2004) visade att en känsla av att ha blivit övergiven 

uppstod när vännerna plötsligt försvann och en annan studie (Rydahl- Hansen, 2005) visade 

att umgänge med andra gav känslor av att leva med distans från verkligheten, isolerad och 

med ett meningslöst och ensamt liv.  

What then, if you are not seen as anything but a physical thing, not 

seen in your suffering, that really makes the suffering more 

intense, for there you are. I thought sometimes I could cut a piece 

of myself off and send that, I don´t have to go along myself, for 

they are not interested in me, are they? (Arman et al., 2004, s.252) 

 

It is always like this, you get visitors at first, but after a while your 

friends will disappear and you get more and more lonely. But, we 

have one old friend still coming… (Segesten, 2004, s.9) 
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I tre studier (Arman et al., 2002; Dildy, 1996; Öhman et al., 2003) framkom det att personer 

med kronisk sjukdom ibland förnekade sitt eget lidande,och Arman et al. (2002) beskrev en 

upplevelse av att andra förnekade dem att ge uttryck för lidandet. Fem studier (Arman et al., 

2002; 2004; Hagren et al., 2001; Perreault & Bourbonnais, 2005; Öhman et al., 2003) 

påvisade att de upplevde bristande stöd och förståelse från omgivningen, att de inte blev tagna 

på allvar och att de blev nekade hjälp av sjukvården. Studien av Arman et al. (2004) visade att 

de kände att de inte fick nog mycket tid och information av sjukvårdspersonal och att de 

förväntades acceptera ett osynligt lidande vilket upplevdes som en kamp för en rättvis vård. I 

Rydahl- Hansens studie (2005) beskrev personer att det inte fanns något forum där de kunde 

uttrycka sina känslor så att sjukvårdspersonal förstod och kunde bemöta deras lidande. I en 

annan studie (Öhman et al., 2003) framkom det att de förklaringar som sjukvårdspersonal gav 

inte överensstämde med den egna känslan. Att möta andra människor som inte visade 

förståelse för tillståndet upplevdes som kränkande och försvagade styrkan som behövdes för 

att leva med sjukdomen.  

And then suffering from a feeling that you aren´t getting any help, 

support from someone who understands, but instead, in some way, 

doctors who only think that they understand, who believe that they 

know, but only being met a part of the way, so to say. They don´t 

bother to ask anymore. (Arman et al., 2002, s.101) 

 

Två studier (Arman et al., 2002; Rydahl- Hansen, 2005) visade att personer med kronisk 

sjukdom kände en vilja att dela med sig av sitt lidande, att kunna lita på andra och vidare 

framkom det i Arman et al (2002) att lidandet lindrades när personer fick prata med någon 

som visade medlidande. Samtidigt ville personer skydda andra från lidandet (Arman et al., 

2002; Rydahl- Hansen, 2005) genom att inte visa det eller klaga (Öhman et al., 2003). Tre 

studier (Arman et al., 2002; 2004; Rydahl- Hansen, 2005) beskrev att genom att hålla tillbaka 

lidandet upplevde personer att de skyddade sig själva från besvikelser. De kände ett behov av 

att skydda sig från sjukvårdpersonal, som de upplevde gömde sig bakom vårdkultur och 

rutiner (Arman et al., 2004). Samtidigt hade de svårigheter att uttrycka sitt lidande eftersom 

de kände sig för utmattade, att de inte hade förmågan att uttrycka sina känslor och kände en 

rädsla att bli emotionellt kränkta (Rydahl- Hansen, 2005).  

Even there I noticed that I couldn´t talk to her about my feelings, 

but should show that I was a brave person, that I could take it, it 

was no problem, it would pass and then there was lodged a deep, 
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deep sorrow just the same, behind the words, and there is an 

incredible suffering. (Arman et al., 2002, s.99) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av lidande hos personer med 

kronisk sjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att leva i hopplöshet; Att tvingas till 

förändringar i livet; Att känna brist på kontroll; Att inte bli sedd. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med kronisk sjukdom levde i hopplöshet, 

som beskrevs som ett obeskrivbart och okontrollerbart kaos. De upplevde hopplöshet när 

sjukdomen inte gick att bota. De kände även ett hot mot livet och att de inte ville leva mer. 

Detta kan förstås med att kronisk sjukdom berör hela personens livssituation och innebär ett 

livslidande (Eriksson, 1994, s.93). Det kan vara allt mellan ett hot mot den totala existensen 

och sociala förluster. Strandmark (2004) menar att när den existentiella ångesten blir 

övermäktig är sista utvägen att själv avsluta livet. Ångesten är så djup att personen inte kan 

hjälpa sig själv och känner sig orkeslös på grund av destruktiva känslor. Enligt Dewar och 

Lee (2000) är det en överväldigande upplevelse när en person får reda på, att sjukdomen 

kommer att påverka livet allvarligt. Detta gör det omöjligt att hantera all information på en 

gång och förståelsen om detta kommer med tiden. Charmaz (1983) anser att otillräcklig 

information och behandling kan göra att personer förblir omedvetna om möjligheter som 

skulle kunna öka deras deltagande i livet. Sylvain och Talbot (2002) påstår att om 

sjukvårdspersonal ger stöd och information om sjukdomen och dess inverkan på livet är det 

lättare för dessa personer att utnyttja sina egna resurser. Genom att starta denna intervention i 

ett tidigt skede har de sjuka desto större möjlighet att återta kontroll över situationen och på 

det viset underlätta strävandet efter hälsa. Eriksson (1994, s.12, 16, 48, 50) menar att när det 

inte går att bota eller lindra en människas smärtor bör personen få hjälp med att uppfylla 

meningen med sitt lidande. Det finns ett onödigt lidande som inte har någon mening och det 

lidandet bör elimineras. Lidandet är ett döende där någonting definitivt tas ifrån personen. 

Genom försoning finns möjligheter till ett nytt liv, där lidandet får en mening när livet har en 

mening. 

 

Enligt Lohne och Severinsson (2006) är det viktigt för alla människor att känna hopp. Att 

kunna fortsätta blicka framåt till framtida möjligheter, även fast personer är fullt upptagna 
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med den nuvarande förtvivlan kräver mod och uthållighet. Sullivan, Weinert och Cudney 

(2003) menar att strategier som kan användas för att anpassa sig till de utmaningar sjukdomen 

medför är humor, hopp och mod. När personers fysiska och känslomässiga resurser är 

begränsade har de svårt att minska utifrån kommande utmaningar och då hjälper humor, hopp 

och mod för att möta dem. Lindsey (1996) påvisar att personer känner välbefinnande när 

energin, vitaliteten och passionen för livet återvänder. Medvetenhet om sin spiritualitet med 

känslor av helhet, harmoni och rofylldhet bidrar även de till att känna välbefinnande. I vår 

litteraturstudie framkom det också att personer med kronisk sjukdom aktivt sökte efter 

meningen med lidandet i den nya livssituationen och att deras lidande lindrades när de 

försonades med sig själva.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att upplevelsen av lidande hos personer med 

kronisk sjukdom innebar att de tvingades förändra livet och sina framtidsplaner. Personerna 

kände att livet stod stilla och att de inte kunde leva som de önskade. Att känna förlust och att 

tvingas förändra livet är känslor associerade med kronisk sjukdom enligt Wollin, Yates och 

Kristjanson (2006). När livet plötsligt förändras försöker personer huvudsakligen kämpa för 

att bevara livet de är vana vid. Plötslig förändring kan göra att känslor skiftar fort och genom 

att fokusera på de positiva känslorna hålls de negativa borta för att personer inte ska behöva 

känna sig begränsade (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2004). Lidande personer upplever 

osäkerhet inför framtiden vilket innebär svårigheter att planera och för att känna lugn tvingas 

personer leva korta stunder i taget. Att försöka få barn och utbilda sig innebär ett ökat lidande 

när de inte går att genomföra menar Aujoulat, Luminet och Deccache (2007).  

Vårt resultat visade att personer tvingades acceptera och anpassa sig till sin förändrade 

livssituation samtidigt som de försökte återuppbygga sig själva. Denna förändring kan förstås 

som ”transition” (Kralik, Visentin & van Loon, 2006), som uppstår när en persons verklighet 

splittras och genom denna självvalda eller påtvingade förändring kan en ny verklighet byggas 

upp. Transition är en inre orientering och en process att skapa en ny självdefinition, som 

människor går igenom för att hantera förändringar i livet. Att drabbas av sjukdom kan göra 

personer uppmärksamma på vad som egentligen är viktigt i livet och saker som tidigare tagits 

för givna värdesätts på ett nytt sätt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Lundman & 

Jansson, 2007; Asbring, 2001). Beeton, Neal och Lee (2005) menar att personer lär sig 

strategier för att hantera saker på andra sätt än de skulle ha gjort utan sjukdom. Charmaz 

(1983) anser att så länge personer känner att de har valmöjlighet i livet och frihet att utöva 

dessa val, känns livet inte lika begränsat och det kan lindra lidandet. Förmågan att kunna se på 
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sin sjukdom som en utmaning, en möjlighet till att göra förändringar i livet, är ett steg bort 

från lidandet (Lindsey, 1996).  

Det framkom också i vår litteraturstudie att upplevelsen av lidande för personer med kronisk 

sjukdom innebar att kroppen svek vilket gav upplevelsen av att inte ha kontroll. Känslan av 

att inte vara hel påverkade den egna identiteten. Eriksson (1994, s.94) anser att när identiteten 

blir upplöst kan det kännas som att personen blir en massa delar med ett upplöst inre. Afrell, 

Biguet och Rudebeck (2007) menar att om människan inte har kontroll över sin kropp blir 

livet svårt och osäkert. Personer som upplever en kropp som sviker har en tvetydig relation till 

den. Det finns kontakt men ibland upplevs den som otillräcklig. Tolkningar av kroppens 

signaler kan gå i olika riktningar och personer kan gå från att lyssna till kroppen till att skärma 

av den. I vår litteraturstudie framkom det även att förståelsen för kroppen blev begränsad och 

personer upplevde en förlust av dagliga aktiviteter samtidigt som roller, familjelivet och det 

sociala livet påverkades. Asbring (2001) menar att kronisk sjukdom kan leda till omfattande 

sociala konsekvenser för den sjuke och dessa är ofta betydande för identiteten, som förlust av 

arbetet eller ett begränsat socialt liv. Enligt Wollin et al. (2006) kan ofrivilliga förändringar 

göra att personliga roller måste avsägas. De roller en person har ger värdighet, välmående och 

mening åt livet. För en del kan rollförlusten leda till isolering men det kan även göra att fokus 

läggs på andra och nya roller (Fong, Finlayson & Peacock, 2006).  

Att klara av att skapa ordning i livet och att oberoende klara av dagliga aktiviteter kan leda till 

känslor av att ha ett normalt liv och nära anhöriga gör att personerna känner samhörighet, att 

vara en del av någonting och att vara medräknad (Lundman & Jansson, 2007). I Lundman och 

Janssons (2007) studie framkom det att förlusten av dagliga aktiviteter blir uppenbar när 

personen inser att aktiviteter inte går att genomföra. En anpassning till en ny identitet innebär 

att personen lär sig vilka aktiviteter som måste ges upp och vilka aktiviteter som fortfarande 

kan genomföras. Asbring (2001) samt Lundman och Jansson (2007) påvisar att söka nya 

aktiviteter är ett steg på vägen till den nya identiteten, som inkluderar ett liv med sjukdom. 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) påstår att genom information om de förändringar 

sjukdomen kan föra med sig och erbjudande om hjälpmedel kan sjukvårdspersonal underlätta 

vardagen för de drabbade samt hjälpa dem att förstå sin situation.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med kronisk sjukdom kände brist på 

kontroll vilket ledde till rädsla för framtiden, för det okända och för döden. Osäkerheten ledde 

till begränsad planering för framtiden. Enligt Neville (2003) kan ovisshet upplevas som ett hot 
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eller en möjlighet. Ett hot kan innebära en väntan på en diagnos samtidigt som det kan vara en 

möjlighet eftersom ovissheten ibland är bättre än vetskapen om vad som ska komma. 

Charmaz (1983) menar att osäkerhet och rädsla kan göra att personer frivilligt begränsar sig 

mer än de behöver. Lundman och Jansson (2007) beskriver att planer för framtiden ger 

struktur och håller personer aktiva samtidigt som osäkerhet kan övergå i säkerhet genom att 

göra så små förändringar som möjligt i livet. I denna litteraturstudies resultat framkom det 

även att den upplevda maktlösheten kändes överväldigande och de bristande resurserna bidrog 

till brist av kontroll. Personer upplevde sig beroende av andra vilket resulterade i förlust av 

frihet. Att vara beroende av andra ledde till rädsla för att bli en börda, sviken och övergiven. 

Strandmark (2004) menar att maktlöshet innebär en självbild av att vara värdelös, känna sig 

fångad i sin situation samt att känna emotionellt lidande. Maktlösheten kan uppstå som en 

konsekvens av sociala normer, attityder och modellen av hur en människa ska vara. Att vara 

maktlös och tvingas till handlingar som inte är självvalda kan beröva personer deras frihet 

(Eriksson, 1994, s.91-92). Enligt Charmaz (1983) kan förlust av kontroll från en oförutsägbar 

sjukdom ge begränsningar och det blir då en daglig påminnelse om den minskade friheten. 

Trots begränsningar kan personer känna välbefinnande genom att föreställa sig och fantisera 

sig in i en situation som de vill vara i och på det sättet uppleva frihet (Lindsey, 1996). 

Svedlund och Danielsson (2004) beskriver att även om framtiden har sina begränsningar så 

kan personer, med hjälp av stöd från människor i sin omgivning, känna hopp för framtiden.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med kronisk sjukdom inte blev sedda i 

sin helhet vilket ledde till förlust av autonomi och en känsla av ensamhet. De förnekade sitt 

eget lidande och blev förnekade sitt lidande av andra. Att inte bli sedd är ett sätt att förintas 

och det kan leda till att personer blir fråntagna alla möjligheter att bekräfta den egna 

identiteten, menar Eriksson (1994, s. 39, 42, 44, 50, 90). Genom att en person inte blir 

bekräftad som fullvärdig människa och genom att bli kränkt i sin värdighet skapas ett lidande. 

I sin tur kränks personens värdighet av lidandet och det resulterar i att personen inte vill prata 

om sitt lidande, speciellt när denne befinner sig mitt i det. Personen är då djupt olycklig och 

känner skam över det. Att bekräfta en persons värdighet innebär att ge individuell vård. Enkla 

vardagsaktiviteter inom vården som exempelvis respektfull hjälp med tandborstning kan räcka 

för att lindra lidandet. Eriksson menar vidare att sjukvårdspersonal måste våga vara olika 

inför olikheter men i alla situationer bekräfta varje persons innersta värdighet. Enligt Berg och 

Danielson (2007) ska sjukvårdspersonal sträva efter att ge omvårdnad i samråd med den 

sjuke. Genom att möta henne eller honom med alla sina sinnen, lyssna till personen medan 
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omvårdnaden sker med omtanke, skapar det en atmosfär, så att den sjuke känner sig trygg. 

Pleschberger (2007) påstår att värdighet kan ses som en tillflykt som personer inte ens ska 

berövas under de värsta omständigheterna. Genom att förneka lidandet förnekas en del av 

livet och personers möjlighet att bli hel. Att vara likgiltig är ett hot mot lidandet och det 

innebär att inte orka se, höra eller ta emot lidandet. Utebliven vård kränker personens 

värdighet och makt utövas då över en maktlös.  

Denna litteraturstudie visade genomgående att personer med kronisk sjukdom upplevde att de 

inte fick tillräckligt med stöd och förståelse för sitt lidande från sjukvårdspersonal. Eriksson 

(1994, s.93-95) menar att lindrat lidande kan uppnås genom en vårdkultur där personen 

känner sig välkommen, vårdad och respekterad. Enligt Nordgren och Fridlund (2001) kan 

kompetent sjukvårdspersonal göra att personer upplever att de inte behöver kämpa för sin 

vård. Att ha något att själv säga till om ger känslor av frihet och självbestämmande. När 

sjukvårdspersonal lyssnar har personer lättare att känna tillit. Samtal med sjukvårdspersonal 

har enligt Benzein och Saveman (2008) en helande effekt för individer och familjer. Samtalet 

kan göra skillnad i situationen även fast upplevelsen av hopp och lidande inte förändras. 

Enligt Landmark och Wahl (2002) är stöd från familjen viktigt och ger personer en vilja att 

kämpa och stå emot sjukdomen men samtidigt kan det vara en börda för familjen. Lundman 

och Jansson (2007) menar att möten med andra i samma situation, att dela erfarenheter och 

prata om de innersta känslorna, kan lindra upplevelsen av lidande. Studier (Kristofferzon, 

2007; Fong et al., 2006) visar att en del personer tycker att de har ett utbyte av stödgrupper 

och känner att det ger styrka men studierna visar även att stödgrupper inte fungerar för alla 

individer. Fredriksson (1999) beskriver att när sjukvårdspersonal helhjärtat ger av sig själv 

kan personer med sjukdom acceptera denna gåva och sjukvårdspersonal får då dela personens 

sårbarhet och lidande. Om sjukvårdspersonal accepterar denna inbjudan ger det en möjlighet 

för personen att sätta ord till känslor och tankar, få förståelse för sig själv på ett nytt sätt. 

Detta leder till att kunna identifiera lösningar, se nya vägar och göra olika val.  

 

Metoddiskussion 

Tillförlitligheten av en studie bedöms efter fyra olika kriterier: pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet. Pålitligheten i en studie kan stärkas genom ett korrekt och 

konsekvent resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255). Tillförlitligheten i studier blir 

större om valet av deltagare utifrån olika perspektiv ingår i analysen vilket ökar möjligheten 
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att belysa frågan från flertalet olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har använt 

artiklar med olika kroniska sjukdomar för att få en bredare förståelse av lidande. Systematiska 

artikelsökningar har genomförts i databaserna. Brister i teknik och kunskaper om sökning kan 

ha påverkat urvalet av artiklar och att relevanta artiklar kanske inte blivit funna. Fyra av de 10 

artiklarna som har använts i uppsatsen handlar om cancersjukdom vilket kan ha påverkat 

resultatet. Upplevelsen av lidande för cancersjuka separerar sig inte från lidandet som övriga 

kroniska sjukdomar medför och därför valde vi att inkludera dessa artiklar i analysen. För att 

stärka pålitligheten i denna uppsats har en kvalitetsgranskning av artiklarna genomförts och 

endast de av medel eller hög kvalitet har ingått. Artiklarna presenteras även i tabellform för 

att lättare kunna få en överblick av innehållet. Under resultatskrivningen har en kontinuerlig 

återgång till ursprungsmaterialet gjorts för att kontrollera så att innebörden i texten inte gått 

förlorad.  

En källa till att trovärdigheten i vår litteraturstudie kan ha minskats har legat i svårigheten att 

skilja på orsak och konsekvens av lidande. Samtidigt kan en omedveten tolkning, felaktig 

översättning och kodning ha gjorts. Felaktigheter i analysen kan alltid uppkomma på grund av 

den mänskliga faktorn (Downe- Wamboldt, 1992). Texten har alltid ett sammanhang men 

delar av den kan bli oanvändbara när texten plockas isär och upplevelsen tas bort från sitt 

sammanhang (Burnard, 1991). Eftersom texten i denna litteraturstudie har bearbetats i form 

av textenheter kan upplevelser och sammanhang ha gått förlorade under processens gång. Ett 

problem kan även vara att irrelevant data inkluderas och relevant data exkluderats (Graneheim 

& Lundman, 2004). Textenheter som är för stora kan vara svåra att hantera eftersom de kan 

innehålla flera betydelser och för små textenheter blir lätt bara fragment. På grund av att 

människans natur är så sammanflätad kan det vara svårt att skapa rena kategorier när det 

handlar om upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004) vilket även för oss har varit en 

svårighet under arbetets gång. Frågor man kan ställa sig är om det blir ett rättvist resultat när 

olika personers livsvärldar sammanförs? Är gemensamma teman verkligen gemensamma? 

(Burnard, 1991). Som Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin artikel har även vi 

upplevt en svårighet i att bedöma likheter inom och olikheter mellan kategorierna som 

framkommit under analys processen.   

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till liknande grupper (Graneheim 

& Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004, s.435). En rik beskrivning av resultatet med passande 

citat förstärker överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har förstärkt 

överförbarheten genom att ta med alla nyanser i resultatet samt att styrka det med relevanta 
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citat. Genom att försöka få ett så rättvist resultat som möjligt har vi försökt sätta vår 

förförståelse åt sidan för att minimera tolkningen som enligt Burnard (1991) kan vara en 

svårighet. En text innehåller alltid flera innebörder och det förekommer alltid en viss grad av 

tolkning när texten bearbetas (Graneheim & Lundman, 2004) eftersom alla människor har en 

egen uppfattning och livshistoria (Downe- Wamboldt, 1992). Objektivitet stärker 

bekräftbarheten och data ska kunna spåras till sitt ursprung (Holloway & Wheeler, 2002, 

s.255). Litteratursökningarna samt de analyserade studierna har presenterats på ett sådant sätt 

att samma sökning ska kunna utföras av någon annan och därigenom leda tillbaka till 

ursprungskällan. Seminarier med studiekamrater under arbetes gång har hjälp till oss att få en 

objektiv syn på uppsatsen.  

  

Slutsatser 

För att sjukvårdspersonal ska kunna lindra lidande och främja hälsa hos personer med kronisk 

sjukdom är det av vikt att veta vad den enskilda personen upplever vara lidande då denna 

upplevelse är högst individuell. I denna litteraturstudie framkom det att stöd till och förståelse 

för den sjuke personen och känslan av att bli sedd i sitt lidande, har stor betydelse för lindring 

av lidande. Sjukvårdspersonalens rädsla för att möta lidande hos andra kan vara en del i att 

den sjuke inte upplever sig ha blivit sedd och problem uppstår. Sjukvårdspersonalens 

förståelse gör att rutiner och attityder kan ändras så att personer med sjukdom kan känna 

trygghet i mötet med vården. Sjukvårdspersonal kan genom sitt holistiska synsätt 

uppmärksamma personer i sin helhet med en kropp, själ och ande. Strategier för att skydda sig 

själv och andra i form av att dölja och hålla inne känslorna samt att förneka sitt lidande 

framkom i studien. För att minska detta beteende kan sjukvårdspersonal visa sig vara 

närvarande i situationen, lyssna och visa förståelse. Genom att vara närvarande kan 

sjukvårdspersonal skapa sig en djupare förståelse och därmed få möjlighet att hjälpa personen 

att känna hopp inför framtiden trots sjukdomen. Det finns behov av ytterligare forskning inom 

området samtidigt som betydelsen av stöd till personer med kronisk sjukdom behöver lyftas 

fram.   
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