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Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom påverkar hela individen, vilket kan föra med 

sig ensamhet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers 

upplevelser av ensamhet vid kronisk sjukdom. Litteraturstudien utfördes som 

en kvalitativ litteraturstudie med inifrånperspektiv baserat på 19 

vetenskapliga artiklar som analyserats med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fem slutkategorier: Att gemenskapen 

saboteras på grund av sjukdom, att känna rädsla över att stå helt ensam kvar, 

att känna längtan efter stödjande vänner, att inte klara av eller vara tvingad 

till att avstå från aktiviteter och att inte bli tagen på allvar och medvetet dra 

sig undan. I resultatet framkom det att det fanns en tydlig rädsla över att bli 

avvisad och diskriminerad av familj och vänner. Det visade sig också att 

fysiska begränsningar kunde leda till att deltagare både tvingades avstå från 

sociala relationer samt aktiviteter som tidigare klarats av. Att både vara sjuk 

och ensam upplevdes som en dubbel börda och det fanns uttalad längtan efter 

någon att prata med. Oförståelse och misstroende från närstående och 

sjukvårdspersonal skapade en ökad känsla av ensamhet som blev svår att 

hantera. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur ensamhet 

påverkar människan, detta för att kunna förebygga och motverka att ensamhet 

uppkommer. För människor som lever med kronisk sjukdom och upplever 

ensamhet kan en omvårdnadsintervention vara att hjälpa till att skapa 

tillhörighet med andra i liknande situationer. 

 

Nyckelord: ensamhet, social isolering, kronisk sjukdom, omvårdnad, 

upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie.  
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Att få reda på att man lider av en kronisk sjukdom räknas som en central händelse i en 

persons liv. En sådan diagnos förändrar självuppfattningen hos den drabbade och personen 

tvingas acceptera en ny livsstil. En livsstil som kan vara långt ifrån den planerade. Att leva 

med långvarig sjukdom tvingar ofta personen till att anpassa sig till begränsningar samtidigt 

som personen tvingas omdefiniera sitt eget jag. Anpassningsprocessen är en pågående process 

eftersom utvecklingen av sjukdomen kan vara oförutsägbar och nya komplikationer kan 

ständigt tillstöta. Parallellt med sjukdomens anpassningsprocess, är också personen tvungen 

att anpassa sig till ett nytt social klimat som ofta är långt ifrån stödjande (Gordon, Feldman & 

Crouse, 1998). Vissa personer undviker att ha djupgående diskussioner om sin sjukdom för att 

minska den sociala stigmatiseringen (Douglas, Windsor & Wollin, 2008).  

 

Kronisk sjukdom definierar Ironside et al. (2003) som ett tillstånd vilket har pågått mer än 6 

månader och orsakat begränsningar så som minskad uthållighet, rörlighet eller kognitiv 

funktion. Detta resulterar i att personens förmåga att upprätthålla sin vanliga livsstil försvåras. 

Gordon, Feldman och Crouse (1998) definierar kronisk sjukdom som ett långvarigt tillstånd 

av sjukdom som i sin tur innebär begränsad eller ingen möjlighet till tillfrisknande. Detta 

tillstånd kan vara med eller utan synligt handikapp. Författarna i denna studie avser att  

kombinera Ironside’s et al (2003)., och Gordon’s et al., (1998) definitioner av kronisk 

sjukdom.  

 

Det kan skilja sig från person till person vilka copingstrategier som används vid kronisk 

sjukdom. Vissa anpassar livsstilen genom att inte göra allting i samma hastighet som förut 

samt att inte utföra lika många eller tuffa aktiviteter som tidigare. På det sättet kan personen 

må bättre i sin sjukdom samtidigt orka lägga energi och fokus på det som betyder något. 

Andra använder tidigare erfarenheter för att komma fram till vad som ska göras i framtiden 

och vissa väljer att fortsätta precis som vanligt (Lowe & Mcbride-Henry, 2012). Det beskrivs 

tre aspekter som kan öka livskvalitén hos personer som lever med kronisk sjukdom; att lära 

sig hantera sin förändrade hälsa, att ha en familj som stöttar och att acceptera det som sker i 

livet (ibid. ) 

 

Människan är en social individ och därför beroende av en säker och trygg social omgivning 

för att överleva, utvecklas och frodas. Social isolering eller upplevelsen av ensamhet ökar 

känslor av sårbarhet och människan blir mer vaksam för hot (Hawkley & Cacioppo, 2010). 

Det finns många definitioner av ensamhet. Bekhet, Zauszniewski och Nakhla (2008) 
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definierar ensamhet som ett deprimerande och försvagat tillstånd som kan påverka hela 

människans liv och beskrivs som en tomhet eller ihålig känsla. Ensamhet ses som ett negativt, 

smärtsamt och hemskt tillstånd och kan drabba vem som helst när som helst. En teori om 

ensamhet beskrivs av Lauder, Sharkey och Mummery (2004). De skildrar ensamhet som en 

subjektiv upplevelse av social isolering som förekommer i situationer där antalet relationer är 

mindre än önskvärt och där även nivån av den intimitet en person begär är för låg. Karhe och 

Kaunonen (2015) beskriver sju dimensioner av ensamhet. Dessa är ensamhet i sin inre värld, i 

nära relationer, i det sociala nätverket, i relationer med hälso- och sjukvårdpersonal, i 

samband med långvarig sjukhusvistelse, i religiösa aspekter samt i existentiella frågor som 

meningen med livet. Författarna i denna studie avser att använda Karhe och Kaunonen (2015) 

definition av ensamhet.  

 

Enligt Cacioppo, Grippo, London, Goossens och Cacioppo (2015) kan ensamhet bidra till en 

konstellation av psykiska och fysiska hälsoproblem, psykosociala riskfaktorer inklusive 

depressiva symtom, självmordstankar, aggressivt beteende, social ångest och impulsivitet. 

Ensamhet är även en riskfaktor för progression vid Alzheimers sjukdom, återkommande 

stroke samt högt blodtryck. Ensamhet beskrivs och behandlas ofta enligt Karhe och Kaunonen 

(2015) som en helhet men i själva verket är det ett komplext fenomen som kan ha olika 

betydelser för olika individer och i olika situationer. Det specifika behovet måste tillgodoses 

för att ensamhet ska kunna undvikas oavsett orsak till att ensamheten uppstått. Graneheim och 

Lundman (2010) beskriver att det också finns en ensamhet som är självvald. Där finns det en 

möjlighet att själv kunna välja sitt umgänge. Det kan beskrivas som att personer själv 

bestämmer om de vill ha sällskap och vilka aktiviteter de vill medverka i. Att kunna ta egna 

beslut och vara befriad från måsten i vardagen kan ses som en positiv ensamhet. Det då 

ensamheten både kan ge en fysisk och psykisk vila vid behov.  

 

Att leva med en kronisk sjukdom påverkar enligt Douglas, Windsor och Wollin (2008) alla 

aspekter av det dagliga livet, det blir en del av ens identitet. Normala aktiviteter och 

interaktioner med andra kan begränsas av sjukdomssymtom som till exempel smärta vilket 

leder till en känslomässig stress och social isolering som i sin tur kan försämra relationer. 

Eftersom studier visar att ensamhet är relaterat till negativa hälsoeffekter som högt blodtryck 

och sämre sömnvanor samt att socialt stöd som till exempel givande relationer är associerat 

med positiva hälsoeffekter kan kunskap inom området hjälpa till att förebygga olika 

sjukdomstillstånd (Tomaka, Thompson & Palacios, 2015). Även Lauder et al. (2004), 
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konstaterar att både fysiska och psykiska besvär kan förhindras om hälso- och 

sjukvårdspersonal har kunskap om hur ensamhet påverkar en person och att förebyggandet av 

ensamhet är av stor vikt. Interventioner som uppkommer i ett för sent läge, när ensamhet 

redan konstaterats kan visa sig vara ineffektiva. Då kan även andra hälsoproblem redan ha 

utvecklats. Det är sjuksköterskans roll att genom interventioner upptäcka och förebygga 

ensamhet (ibid.). 

 

Litteraturgenomgången inför denna studie visar på att det finns befintlig forskning inom 

området. För att ännu bättre förstå personens subjektiva upplevelse av hur ensamhet upplevs i 

samband med kronisk sjukdom skulle dock mer forskning behövas. Syftet med denna studie 

var att beskriva personers upplevelser av ensamhet vid kronisk sjukdom.  
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Metod 

En litteraturstudie är en genomgång av tidigare och befintlig forskning. Den görs för att skapa 

en kunskapsöverblick över det ämne som ska studeras, samt för att skapa en djupare förståelse 

för ämnet (Polit & Beck, 2012, s. 653). Genom att göra en grundlig litteraturstudie 

uppmärksammas brister i den kliniska verksamheten samt bra idéer tas tillvara på (Polit & 

Beck, 2012, s. 94-95).  

 

Då syftet med vår litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser, genomförde vi 

litteraturstudien med ett inifrånperspektiv. Resultatet i kvalitativa artiklar analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod är enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s.97) lämplig då personers uppfattningar och erfarenheter ska 

undersökas. Inför den systematiska litteratursökningen utförde vi pilotsökningar i databaserna 

CINAHL och PubMed där vi fann att relevant material fanns tillgängligt. Enligt Backman 

(2008, s. 193) är dessa databaser relevanta för litteraturstudier inom hälso- och 

vårdvetenskaper.  

 

Litteratursökning 

För att identifiera ämnesord på engelska inför de systematiska sökningarna använde vi oss av 

MeSH (Polit & Beck, 2012, s.103). Vi utförde också fritext-sökningar, i kombination med 

MeSH-termer. På detta sätt hittade vi relevanta artiklar som svarade mot syftet (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 75). Booelska sökoperatörer som OR och AND användes vid 

sökningen för att utöka och förena olika söktermer (Willman et al., 2011, s. 72-74). De sökord 

vi använt oss av finns beskrivet i Tabell 1 och Tabell 2, tillsammans med hur vi kombinerat 

de olika orden. Då sökningen var genomförd läste vi individuellt samtliga titlar och abstrakt 

och valde gemensamt ut de artiklar som vi ansåg svarade på vårt syfte. Sökningen resulterade 

i 118 (CINAHL) respektive 190 (PubMed) träffar, varav 8 (CINAHL) respektive 15 

(PubMed) artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. Artiklar som inte svarade på vårt syfte 

valdes bort. När en litteraturstudie görs kan sökningen avgränsas genom att använda 

inklusions- och exklusionskriterier, då samlas relevant material till studien (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 57). Inklusionskriterier för vår sökning innefattade vuxna personer över 

18 år som lever med kronisk sjukdom. Inga exklusionskriterier användes i den här 

litteratursökningen. Andra begränsningar vi använde oss av var peer-reviewed, english 

language och publikationsdatum mellan år 2000 - 2016.  
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Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning i CINAHL. 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva personers upplevelser av ensamhet vid kronisk 

sjukdom. 

CINAHL 2016-09-05 

Söknr Sökord *) Antal träffar Kvalitets-

granskade 

Antal 

valda till 

analys 

S1 Loneliness FT 2437   

S2 Social alienation FT 329   

S3 Social isolation FT 5220   

S4 Solitude FT 125   

S5 Chronic illness FT 6971   

S6 Chronic disease FT 58379   

S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4  7661   

S8 S5 OR S6  61989   

S9 S7 AND S8  118** 8 7 

*FT – fritext sökning  

**Inkluderat begränsningar - Peer reviewed, full text, english language, published date: 2000-2016, 

all adult 
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Tabell 2. Redovisning av systematisk litteratursökning i PubMed. 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva personers upplevelser av ensamhet vid kronisk 

sjukdom. 

PubMed 2016-09-05 

Söknr Sökord *) Antal träffar Kvalitets-

granskade 

Antal valda 

till analys 

S1 Loneliness MH 2587   

S2 Social alienation MH 1340   

S3 Social isolation MH 14891   

S4 Solitude FT 300   

S5 Chronic illness FT 605579   

S6 Chronic disease MH 236295   

S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4  15118   

S8 S5 OR S6  605579   

S9 S7 AND S8  190** 15 14 

*FT - fritext sökning    MH - MeSH term 

**Inkluderat begränsningar - Peer reviewed, full text, english language, published date: 2000-2016, 

all adult 

 

 

 

Kvalitetsgranskning  

21 artiklar granskades först grundligt och individuellt för att sedan tillsammans göra den 

slutgiltiga kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Willman et al., 

(2011, s. 175) granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Granskningsprotokollet anpassades 

inför varje artikels kvalitetsgranskning (Willman et al., 2011, s. 107). Vid bedömning 

genererade varje fråga som gav ett positivt svar ett (1) poäng och varje negativt svar gav noll 

(0) poäng. Vid sammanställning räknades poängen om i procent vilket avgjorde studiens 

kvalitetsgrad. Hög kvalitet ≥ 80 %; medel kvalitet ≥ 70 %; låg kvalitet < 70 % (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Samtliga 21 artiklar kvalitetsgranskades, två artiklar 

som höll låg kvalitet valdes bort så 19 artiklar kom att ingå i vår litteraturstudie. I tabell 3 

redovisas de artiklar som ingår i analysen. 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/(år)/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Asbring 

2000 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

n=13 Retroperspektiv 

intervjuer/  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Att leva med kronisk sjukdom 

kan innebära radikala avbrott i 

deltagarnas liv. Det kan även ge 

konsekvenser för deras identitet, 

särskilt när det gäller arbete och 

socialt liv. 

Hög 

Bertram et al. 

2001 

USA 

Kvalitativ 

studie 

n=51 Fokusgruppsintervju

er/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer med IBS upplever en 

frustration i att inte kunna 

kontrollera symtomen. Detta 

leder till att de inte deltar i 

sociala aktiviteter, vilket leder till 

social isolation. 

Hög 

Brown 

2005 

Storbritannien  

Kvalitativ 

studie 
n=8 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna lär sig att flytta 

fokusen från smärtan genom 

reflektion. Deltagarna nekar att 

de känner sig ensamma men 

beskriver att de känner sig socialt 

frånkopplade och isolerad på 

grund av deras tillstånd. 

Hög 

Cudney et al. 

2002 

USA 

Kvalitativ 

studie 

n=10 Information från 

datorbaserade 

stödgrupper/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien resulterar i 4 teman som 

sammanfattar att leva med 

fibromyalgi: smärta, fatigue, 

depression och sömnsvårigheter. 

Deltagarna anser också att 

ensamheten blir större eftersom 

de bor på landsbygden. 

Medel 

Ek & Ternestedt 

2008 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

 

n=8 Djupgående 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Studien visar att individer som 

lever med KOL begränsas pga. 

fysiska tillstånd att medverka i 

meningsfulla aktiviteter. Detta 

leder i sin tur till social isolering.  

Hög 

Ek et al. 

2010 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

n=4 Intervjuer/ 

fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Studien som innefattar deltagare 

som lever med KOL resulterade i 

två huvudteman: att underordnas 

den sjuka kroppen samt strävan 

efter att kunna behålla sin 

självbild.  

Hög 

Elofsson & Öhlén 

2004 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

n=6 Intervjuer/  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna i studien beskriver hur 

sjukdomen KOL ökar känslan av 

ensamhet och meningslöshet. 

Saknaden efter sitt tidigare friska 

liv är stor.  

 

 

 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/(år)/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Jonsson & Hedelin 

2008 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

n=10 Intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Män som drabbats av kronisk 

abakteriell prostatit har ofta svåra 

och många symtom, vilket 

påverkar välbefinnandet. Social 

isolering, begränsningar i 

arbetsliv och vid utövande av 

fritidsaktiviteter har rapporterats 

hos de mer allvarligt drabbade. 

Medel 

Kvaal et al. 

2014 

Norge 

Mixad metod, 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie 

n=101 Intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Upplevelsen av ensamhet bestod 

till största delen av känslan av 

tomhet och negativa känslor. 

Huvudteman som fastställdes var 

känslor, relationer och 

existentiella dimensioner.  

 Hög 

Lichtenstein et al. 

2002 

USA 

Mixad metod, 

kvantitativ och 

kvalitativ studie 

n=21 Strukturerade 

intervjuer/  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer med HIV är drabbade 

av kronisk depression, sorg, 

rädslor för döden, fattigdom och 

social isolering. Social isolering 

är ofta resultat av effekten av 

stigmatisering på grund av 

”smutsig sex” och smitta. 

Hög 

Mahon et al. 
2014 
Irland 
 

Kvalitativ 

studie 
 

n=19 Djupgående 

intervjuer/  

tematisk analys 
 

I studien framgår det att kronisk 

sjukdom påverkade deltagarnas 

fysiska, psykiska och sociala liv. 

Familj och vänner visade sig vara 

en viktig del i hur man klarade av 

att hantera sin situation.  

Hög 

Peláez-Ballestas et 

al. 

2013 

Mexiko 

Kvalitativ 

studie 

 

n=44 

Intervjuer/  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Kronisk sjukdom och smärta har 

för deltagarna i den här studien 

lett till känslan av att inte höra 

hemma och känslan av alienation. 

Smärtan dominerar i tillvaron och 

har blivit en stor del av livet. 

Medel 

Phillips et al. 

2011 

USA 

Kvalitativ 

studie 

n=39 Data från samtal med 

terapeut/  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet visar på hur HIV-

infekterade kvinnors upplevelse 

av psykiska och fysiska symtom 

ökar på grund av fattigdom och 

isolering. Teman som analyserats 

fram i studien är 

kamp/ansträngning, 

stigmatisering/dölja, 

förlust/depression och 

oberoende/beroende.  

Hög 

Sgorbini et al. 

2008 

Australien 

Kvalitativ 

studie 

n=5 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Att leva med Hepatit C ger både 

sociala och psykologiska 

konsekvenser med bland annat 

stigmatisering och känslan av 

isolering.  

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19)  

Författare/(år)/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Sullivan et al. 

2003 

USA 

Mixad metod, 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie 

n=60 Information från 

datorbaserade 

stödgrupper/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Fatigue och smärta visade sig 

vara det som påverkade 

livskvaliteten mest för deltagarna 

i studien. Depression och stress 

var de tydligaste symptomen. 

 

Hög 

Thomas 

2000 

USA 

Kvalitativ 

studie 

n=13 Djupgående, icke-

styrande 

fenomenologiska 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde att deras 

livsvärld minskade och deras 

frihet blev hämmad och att 

smärtan satte barriärer som 

separerade dem från andra 

personer. Deltagarna kände 

isolation och känslor av 

ensamhet. 

Hög 

Tierney et al. 

2008 

Storbritannien 

Mixad metod, 

kvantitativ och 

kvalitativ studie 

n=23 Semistrukturerade 

intervjuer samt 

semistrukturerade 

telefonintervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien handlar om två fokus-

grupper (cytstisk fibros-relaterad 

diabetes och diabetes typ 1). 

Båda grupperna kämpade för att 

balansera kraven med diabetes 

och andra livs- och hälso-

åtaganden. Genom detta upplevde 

de isolering på grund av sin 

diabetes. 

Hög 

Williams et al. 

2007 

Storbritannien 

Kvalitativ 

studie 

n=6 Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer/  

tematisk analys 

Patienter med KOL upplever att 

de inte kan vara lika fysiskt 

aktiva, så som promenader, delat 

i fysiska aktiviteter och vara 

drivande i hushållsarbetet i 

samma utsträckning som tidigare. 

Detta ledde till känslor av social 

isolering. 

Hög 

 

 

 

Analys 

Eftersom vårt syfte med litteraturstudien var att skapa ny förståelse inom valt område utförde 

vi en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Vi valde att använda oss utav 

Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel som är en lämplig metodartikel vid den här 

typen av innehållsanalys. Vid manifest analys används det som uttrycks och sägs i texten utan 

att någon tolkar den underliggande meningen. Med induktiv ansats menas att studien kommer 

att analyseras från varje specifik och unik del, därigenom kan ny teori och kunskap utvecklas 

(Polit & Beck, 2012, s. 11, 337).  
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Dataanalysen kan ses som det steg där mindre delar formas till en ny helhet och genom att 

sammanställa meningsenheter i kategorier kan liknande mönster hittas. Från varje 

originalkälla extraherades meningsenheter som svarade på syftet, de blev 191 meningsenheter 

till antalet. Dessa översattes, kondenserades, kategoriserades och kodades för att lättare kunna 

sortera dem. Stegen samlades i en tabell där ursprungstexten också fanns med. Kondensering 

innebär att den ursprungliga texten kortas ned utan kärnan i innehållet tappas. Det är detta 

som blir det manifesta innehållet. När kondenseringen var gjord började arbetet med att skapa 

kategorier. Det gjordes tillsammans i flera steg där de kondenserade meningsenheterna 

grupperades beroende på innehåll. Att kategorisera tillsammans kan enligt Graneheim & 

Lundman (2004) underlätta diskussion och reflektion. Det var viktigt att ingen data föll 

utanför de kategorier vi skapat, och datan fick inte heller passa in i två olika kategorier. Första 

kategoriseringen resulterade i 39 kategorier, steg två resulterade i 16 kategorier, steg 3 

resulterade i 9 kategorier för att slutligen bli 5 slutkategorier i steg 4.  

 

 

Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av ensamhet vid 

kronisk sjukdom. Analysen resulterade i fem slutkategorier (Tabell 4) som presenteras i 

löpande text och stärks med citat från originalartiklarna.  

 

 

Tabell 4. Översikt av slutkategorier (n=5) 

Kategorier 

Att gemenskapen saboteras på grund av sjukdom 

Att känna rädsla över att stå helt ensam kvar 

Att känna längtan efter stödjande vänner 

Att inte klara av eller vara tvingad till att avstå från aktiviteter 

Att inte bli tagen på allvar och medvetet dra sig undan 
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Att gemenskapen saboteras på grund av sjukdom  

Känslan av isolering var både fysisk och emotionell och uppstod hos personer som levde med 

kronisk sjukdom (Cudney et al., 2002; Mahon, O´Brien & O´Conor, 2014; Sullivan et al., 

2003). Fysiska begränsningar kunde också leda till att man tvingades avstå från sociala 

relationer, detta gav känslor av social isolering (Ek & Ternestedt, 2008; Williams et al., 

2007). Det framkom också i studier (Asbring, 2001; Lichtenstein et al., 2002) att ett 

oförutsägbart hälsotillstånd var en anledning till att dra sig tillbaka från sitt sociala liv samt att 

känslan av social isolering uppstod då sjukdomen inte var accepterad i samhället. På grund av 

isoleringen tappade deltagare känslan av att tillhöra ett socialt sammanhang (Peláez-Ballestas, 

Pérez-Taylor, Aceves-Avila & Burgos-Vargas, 2013). 

 

  “The hardest part of a chronic illness . . . is the physical and the emotional isolation.” 

 Cudney et al., 2002, s. 43) 

 

Deltagare i en studie (Brown, 2005) beskrev att de kände sig socialt frånkopplade och 

isolerade på grund av sitt tillstånd. Deltagare beskrev också att känslan av isolering kom så 

gradvis att det var svårt för andra att förstå hur svårt det var (Sullivan et al., 2003). Det visade 

sig också att ensamheten förde med sig social isolering som särskilt under vintermånaderna 

kunde pågå under en lång tid vilket ökade känslan av ensamhet (Ek et al., 2011). Det uppstod 

svårigheter att upprätthålla bra sociala relationer på grund av omständigheter runt sjukdomen 

(Skovberg et al., 2009; Williams et al., 2007). Det sociala livet begränsades då deltagarna på 

grund av sin sjukdom tvingades att undvika andra människor. De kunde inte utsätta sig för 

risken att bli smittade (Ek et al., 2011). Deltagarna var tvungna att undvika vissa sociala 

miljöer för att inte bli sjuk, vilket spädde på känslan av ensamhet (Skovberg et al., 2009).  

 

Några deltagare beskrev att de tvingades flytta och lämna sitt hem på grund av sin sjukdom 

(Phillips et al., 2011), medans deltagare i en annan studie (Williams et al., 2007) beskrev att 

de inte kunde lämna sitt hem utan att vara beroende av andra. Sjukdomen hindrade dem från 

att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet då många beskrev att de inte kunde gå utan hjälp. 

Det gav en känsla av att vara bunden till hemmet. Det framkom också att medicinering 

begränsade det sociala livet och gjorde att deltagare kände sig hindrade och hämmade och att 

en känsla av isolering infann sig när medicinering tog mycket tid av personernas sociala liv 

(Sgorbini, O'Brien & Jackson, 2009; Tierney et al., 2008; Eloffson & Öhlén, 2004). 
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Det framkom även känslor av att inte passa in när det inte fanns något gemensamt med andra 

längre och känslor av utanförskap infann sig när personerna inte längre delade samma sociala 

värld (Asbring, 2001; Thomas, 2000). Personer i studier (Ek & Ternestedt, 2008; Kvaal et al., 

2014) beskrev att existentiell ensamhet och social isolering var ofta sammanflätade och andra 

uttryck för ensamhet var isolerad och glömd. 

 

Studier (Cudney et al., 2002; Sullivan et al., 2003) visade att sociala interaktioner och sociala 

relationer påverkades och begränsades av smärta. Att ha en ständigt närvarande smärta som är 

ofrånkomlig kom emellan familjen och sociala relationer och frustrationen var stor över att 

inte kunna hantera smärtan och biverkningar som smärtan gav (Cudney et al., 2002). Smärtan 

skapade en separation och ett avstånd till världen, andra människor och familjemedlemmar 

(Thomas, 2000). Att kunna umgås med andra blev svårt eftersom smärtan var besvärlig i sig 

och den innebar också att många deltagare inte orkade vara sällskapliga, vilket påverkade 

relationerna negativt (Jonsson & Hedelin, 2008; Sullivan et al., 2003; Thomas, 2000). En 

studie (Jonsson & Hedelin, 2008) visade också att deltagare undvek andra människor då deras 

smärta kunde ge upphov till plötsliga humörsvängningar. 

 

Att vara kronisk sjuk skapade för många deltagare en oerhörd trötthet. Tröttheten gjorde att 

det inte fanns ork och energi till att träffa andra människor vilket saboterade många relationer 

(Cudney et al., 2002; Ek et al., 2011). Det gav ett förändrat socialt liv då det tog för mycket 

energi att vara social och då orken inte fanns till att möta andra människor eller till att ha 

gäster (Asbring, 2001; Jonsson & Hedelin, 2008). 

 

”Our lives have become like that of a pensioner. You just can't cope with having guests 

at the house, at least very rarely. And you can't plan for it as you may feel so awful that 

you can't face seeing anyone.” (Asbring, 2001, s. 316) 

 

Deltagarna uttryckte att sjukdomstillståndet medförde att det inte fanns möjlighet att träffa 

gamla vänner och kontakten med vännerna minskade. Detta ledde till att känslan av ensamhet 

förvärrades (Brown, 2005; Eloffson & Öhlén, 2004; Kvaal et al., 2014; Lichtenstein et al., 

2002; Thomas, 2000; Williams et al., 2007). Ensamheten beskrevs öka när de lämnades av sin 

partner på grund av att sjukdomen förändrade deltagarnas identitet (Asbring, 2001). Det 

framgick även i studier (Lichtenstein et al., 2002; Phillips et al., 2011) att deltagare blev 
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uteslutna och avvisade från sin familj på grund av sjukdom. En studie visade också att förlust 

av hälsa, arbete, vänner och familj gav deltagarna depressioner (Lichtenstein et al., 2002). 

 

Att känna rädsla över att stå helt ensam kvar 

Personer med kronisk sjukdom upplevde att ensamhet kunde vara känslomässigt dränerande, 

skapa depression, frustration och rädsla (Sullivan, Weinert, & Cudney, 2003). Studien 

(Skovberg, Brorson, Rasmussen, Duus Johansen & Elberling, 2009) visade att ensamheten 

kunde begränsa livet så att deltagare inte upplevde lika stor frihet som tidigare. Någon 

beskrev att det kändes som att vara på insidan och titta ut (Brown, 2005). Andra beskrev att 

det kändes som om ensamheten höll dem fångna och att de kände sig avgränsade och 

inspärrade (Thomas, 2000). Upplevelsen av att inte längre behövas skapade ensamhet och 

begränsad självkänsla (Asbring, 2001; Kvaal, Halding & Kvigne, 2014). Flera av deltagarna 

uttryckte också behovet av att visa sig stark och modig inför andra människor och inte visa 

sina känslor av ensamhet och sorg på grund av rädsla att bli lämnad (Brown, 2005; Ek & 

Ternestedt, 2008). 

 

Upplevelsen av ensamhet vid kronisk sjukdom dominerades av känslan av tomhet och 

negativa känslor (Kvaal et al., 2014). Ensamheten beskrevs som en eländig känsla (Cudney, 

Butler, Weinert & Sullivan, 2002) som begränsade deltagarna och gjorde dem passiva och 

hjälplösa (Kvaal et al., 2014). Ensamheten skapade också ledsenhet och gjorde att livet inte 

längre kändes meningsfullt (Eloffson & Öhlén, 2004; Kvaal et al., 2014). Känslan var att det 

inte fanns någon att dela sitt tillstånd med då vänner och familj hade lämnat dem. Det gjorde 

att deltagarna kände sig helt ensamma (Kvaal et al., 2014; Lichtenstein, Laska & Clair, 2002; 

Phillips, Moneyham, Thomas, Gunther & Vyavaharkar, 2011; Thomas, 2000; Williams, 

Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007). Studier (Ek & Ternestedt, 2008; Skovberg et al., 

2009) belyste hur förlust av vänner gav större känsla av ensamhet när vännerna inte längre 

kunde hantera sjukdomen. Flera av deltagarna hade upplevt någon slags förändring i deras 

sociala relationer, där före detta nära relationer verkade ha bleknat eller helt försvunnit och 

känslan över att ha blivit lämnad dominerade (Kvaal et al., 2014). 

 

”It’s been lonely since my friends disappeared…I think they were scared…they didn’t 

know how to deal with this, after all, it’s a fatal disease…they didn’t know how they 

should treat me”. (Ek & Ternestedt, 2008, s. 473) 

 



 

 

16 

”It is awful. Without at least one person to hold on to, life is like an empty space- 

awful!” (Kvaal et al., 2014, s. 108) 

 

Det innebar ett problem att leva ensam eftersom det då inte fanns någon som kunde föra ens 

talan när man själv inte orkade (Ek, Sahlberg-Blom, Andershed, & Ternestedt, 2011). Känslan 

över att familjen inte brydde sig, hade tid eller önskade att hjälpa till ökade upplevelsen för 

deltagarna att de stod helt ensamma (Eloffson & Öhlén, 2004; Lichtenstein et al., 2002). 

Fysisk isolering ledde till att deltagarna trodde att de var ensamma i hela världen med sina 

symtom (Cudney et al., 2002). Känslan var för en deltagare att hon var en ensam ö mitt i ett 

hav, det på grund av hon inte längre kunde lämna hemmet för att besöka vänner och familj 

(Brown, 2005). Det fanns också en tydlig rädsla och en påtaglig ångest över att bli avvisad 

och diskriminerad av familj och vänner (Cudney et al., 2002; Lichtenstein et al., 2002).  

 

“I get where I am afraid to complain anymore, cause I think people are going to walk 

away from me, cause they are tired of hearing me.” (Cudney et al., 2002, s. 43) 

 

 

Att känna längtan efter stödjande vänner 

Att både vara sjuk och ensam upplevdes som dubbel börda (Mahon et al., 2014). Deltagare i 

studier (Cudney et al., 2002; Mahon et al., 2014) belyste att känslan av att vara isolerad 

minskade när man var i en del av ett sammanhang och därför önskade deltagarna att det fanns 

ett forum för att utbyta erfarenheter och skaffa vänner. Det uttrycktes en önskan om att få ha 

stödjande vänner när man kände sig ensam eftersom det var svårt att dela sitt tillstånd med 

andra än familjen (Phillips et al., 2011; Skovberg et al., 2009). Det fanns en uttalad längtan 

efter någon att prata med som vet hur ensamhet känns och det uppkom känslor av att 

människor bara kände medlidande och inte ville ha en riktig vänskap (Cudney et al., 2002; 

Kvaal et al., 2014). Deltagare berättade att de heller aldrig såg av vissa av vännerna som vid 

tidigare tillfällen sagt att de skulle komma (Williams et al., 2007).  

 

“It becomes very hard to let people in when you are constantly in pain and don’t want 

anyone to know for fear that the feelings they offer are tainted with pity instead of real 

friendship.” (Cudney et al., 2002, s. 39) 
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Deltagare beskrev också att leva med svår sjukdom i hemmet hindrade dem att träffa andra än 

vårdpersonal och nära familj, samt att deras sociala relationer begränsades till den besökande 

vårdpersonalen. Ensamheten beskrevs som ett endimensionellt liv (Lichtenstein et al., 2002; 

Skovberg et al., 2009). Deltagare i en studie (Eloffson & Öhlén, 2004) uttryckte att 

ensamheten kändes större på vårdhem än när det bodde hemma och att inte känna tillhörighet 

med andra på vårdhemmet också gav en känsla av ensamhet. 

 

“The only friends I have are caregivers. So everybody in my life is a caregiver and it is 

just a one-dimensional life and that is something we can’t really do anything about.” 

(Lichtenstein et al., 2002, s. 34) 

 

Att inte klara av eller vara tvingad till att avstå från aktiviteter 

Studier (Asbring, 2001; Eloffson & Öhlén, 2004) visade att det fanns en sorg över det som 

gått förlorat och en uttalad saknad över sitt tidigare sociala och aktiva liv där resor, besöka 

vänner, bjuda familjen på middag och möjligheten att utöva sin hobby var en stor del. 

Upplevelsen av ensamhet skapades på grund av oförmåga till att klara av dessa sociala och 

gemensamma aktiviteter (Skovberg et al., 2009). Det beskrevs att tiden bara gick de kunde 

inte göra något meningsfullt, utan stor del av tiden gick till inaktivitet eller till att läsa 

tidningen och se på TV. När deltagarna inte kunde bibehålla sina tidigare intressen och 

aktiviteter, uttrycktes i dessa sammanhang känslor som att både vara värdelös och ensam 

(Eloffson & Öhlén, 2004). Vardagliga aktiviteter var också svårare att utföra än tidigare, till 

exempel att följa med vännerna och jaga (Ek et al., 2011) eller att åka på semesterresor 

(Asbring, 2001). Att inte orka gå ut skapade ledsenhet när det inte fanns någon möjlighet att 

vara med på familjens aktiviteter i den utsträckning man ville (Ek & Ternestedt, 2008; 

Sgorbini et al., 2009). Det skapade missmod när deltagare trots många vänner och nära 

relationer upplevde ensamhet då man på grund av sin sjukdom inte orkade delta på aktiviteter 

(Ek & Ternestedt, 2008; Sgorbini et al., 2009; Williams et al., 2007). 

 

   ”There’s a lot you can’t do…a great deal, and much you have to give up…for example, do  

 I have the strength to go out now? No, I don’t have the strength to go out, and then I really  

 wish I could and that makes me sad. So there’s a lot you have to give up, a great  

 deal.” (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474) 
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Personer i studier belyste känslan av isolering på arbetet när de inte längre klarade av att 

arbeta och därmed missade mycket tid och den sociala kontakten med arbetskamraterna 

uteblev (Asbring, 2001; Bertram, Kurland, Lydick, Locke & Yawn, 2001; Williams et al., 

2007). Många hade stor sjukfrånvaro och för vissa av deltagarna hade sjukdomen lett till 

förtidspension och det fanns rädsla för en del att tillståndet skulle förvärras så pass mycket att 

det inte skulle gå att behålla jobbet (Asbring, 2001; Skovberg et al., 2009). Att vara tvungen 

att backa undan och inte ha möjlighet att kunna delta i aktiviteter på grund av fysiska 

begränsningar hindrade det sociala livet det gav också en känsla av att inte vara en del i det 

dagliga samhället (Brown, 2005; Sgorbini et al., 2009; Ek & Ternestedt, 2008). 

Deltagarna uttryckte att de inte hade något att dela eller prata om med de som kommit hem 

från sina aktiviteter när de varit hemma hela dagen (Brown, 2005).  

 

“They have lots of "do's" here, bingo and singalongs and that, but its downstairs so I 

can't go down but I can hear them singing and enjoying themselves.” (Brown, 2005, s. 

986) 

 

Att inte bli tagen på allvar och medvetet dra sig undan 

Personer beskrev i studier (Phillips et al., 2011; Thomas, 2000) hur de bar på en oro för att 

andra människor inte förstod vad de gick igenom. Misstro och oförståelse förstörde 

familjerelationer (Skovberg et al., 2009) och det skapade en känsla av ensamhet att inte bli 

förstådd (Cudney et al., 2002). Brist på förståelse skapade också social isolering för de 

deltagare som saknade en diagnos. När personer upplevde att familj och läkare inte förstod 

deras lidande skapade det kris och ångest (Peláez-Ballestas et al., 2013). Deltagare beskrev att 

det viktigaste av allt var att andra inte skulle tro att allt var påhittat (Skovberg et al., 2009). 

 

“My father, he does not understand it at all and I think it has ruined some of our 

relationship. My mother does not believe me either.’’ (Skovberg et al., 2009, s. 623) 

 

Det var inte bara oförståelse som skapade känsla av isolering utan även misstroende (Peláez-

Ballestas et al., 2013), och det gällde också misstroende från sjukvården (Cudney et al., 

2002). Deltagare kände att sjukvårdspersonal inte uppmärksammar och behandlar ensamhet. 

De uttryckte en önskan om att vårdpersonal frågade om den sociala aspekten, vilken 

upplevdes som den viktigaste delen av omvårdnaden (Ek & Ternestedt, 2008). 
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I studier (Asbring, 2001; Sgorbini et al., 2009) framkom det även att det fanns önskan om att 

få vara i fred och att deltagare medvetet drog sig undan för att inte behöva förklara hur de 

egentligen mådde. Det gav deltagarna lite andrum som de behövde (Sgorbini et al., 2009). Att 

vara rädd att inte bli tagen på allvar gjorde att deltagare inte vågade visa hur deprimerade de 

var och valde därför att känslomässigt isolera sig själva (Cudney et al., 2002). Deltagarna 

skyddade sig själva genom att inte alltid dela information om sjukdomen med resten av 

familjen. De hoppades då att familjerelationerna skulle bli bättre bevarade och familjen skulle 

välja att stå kvar vid deras sida. Deltagare beskrev även att de valt att hålla sjukdomen hemlig 

för att passa in i samhället (Sgorbini et al., 2009). 

 

Det var lätt att klandra sig själv för sin ensamhet som i vissa fall var självvald eftersom 

deltagarna medvetet valde bort att träffa andra människor. Då deltagarna klandrade sig själva 

för att de var ensamma upplevde de en extra stor börda (Ek & Ternestedt, 2008; Kvaal et al., 

2014). De kunde också undvika sociala tillställningar på grund av rädsla för att drabbas av 

sjukdomsskov och genom att undvika dessa sociala tillställningar ökade deras känsla av 

isolering (Bertram et al., 2001). Deltagare uttryckte också känslor som att det var svårt att 

vara ute bland folk, de vill bara få det överstökat så de kunde åka hem igen (Jonsson & 

Hedelin, 2008; Williams et al., 2007). 

 

”The only sensible thing to do is to stay at home” (Williams et al., 2007, s. 82). 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av ensamhet vid 

kronisk sjukdom. Analysen resulterade i fem kategorier; att känna rädsla över att stå helt 

ensam kvar, att gemenskapen saboteras på grund av sjukdom, att känna längtan efter 

stödjande vänner, att inte klara av eller vara tvingad till att avstå från aktiviteter och att inte 

bli tagen på allvar och medvetet dra sig undan.  

 

Ett resultat som framkom var att många med långvarig sjukdom kände sig helt ensamma då 

både vänner och familj hade lämnat dem och det fanns en känsla över att familjen inte hade 

tid eller brydde sig. Rädslan över att bli lämnad var stor. Ahlström (2005) tar i sin studie upp 
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hur förekomsten av kronisk sorg identifieras vid svår fysisk kronisk sjukdom. Hon menar på 

att det sker en gradvis minskning av det sociala nätverket under en längre tids sjukdom. Den 

vänskap som är förknippade med vissa fritidsaktiviteter bleknar när dessa aktiviteter inte 

längre är möjliga att utföra. Hon menar också på att vänners rädsla och osäkerhet kring 

sjukdomen var en stor faktor i minskningen av det sociala nätverket. Juuso, skär, Olsson och 

Söderberg (2013) konstaterar att vänner och familj är en viktig källa till glädje, välbefinnande 

och ett ovärderligt stöd som gör att den som är sjuk känner sig trygg, älskad och glad och att 

vara behövd av familjen ger en mening med livet. Vänskap, goda sociala relationer och att 

tillhöra en familj där alla bryr sig om varandra är viktiga för att må bra. Detta betyder att även 

närstående familj och vänner till personer som lever med kronisk sjukdom behöver få stöd i 

vad sjukdomen innebär för den drabbade. Om information ges till närstående är chansen 

större att de vågar stanna kvar. 

 

I vår studie framkom det att som lider av kronisk sjukdom i många fall kände en svårighet att 

upprätthålla sociala relationer. Det fanns inte ork och energi till att träffa andra människor och 

känslan av ensamhet förvärrades när de fysiskt och känslomässigt blev övergiva av sina nära 

och kära. Kontakten med familjen försämrades och de hamnade utanför familjens gemenskap. 

Schmidt, Brauer och Peden-McAlpine (2003) och Plach, Stevens och Moss (2004) belyser i 

sina studier om vilken utmaning det är att bibehålla relationer med närstående vid kronisk 

sjukdom. Dock kan fysiska begränsningar hindra dem att upprätthålla den roll de önskar att ha 

som förälder, maka/make och vän. Vidare tar Plach et al (2004) upp hur deras självbild av 

vilka de är i förhållande till andra förändrats och hur deras relationer med andra blivit mer och 

mer ansträngda. Men det är inte bara den fysiska förmågan som kan hämma sociala kontakter, 

utan även trötthet och brist på energi gör att det blir svårt att upprätthålla kontakten med 

vänner. Då vissa sjukdomstillstånd kräver anpassad miljö blir även det ett hinder. Att besöka 

en vän eller släkting som inte har ett anpassat hem kan vara svårlöst och i vissa fall omöjligt 

(Ahlström, 2005). I studier (Predeger & Mumma, 2004; Hwang, Kim & Jun, 2003) 

framkommer det hur viktigt det är att människor som lever med kronisk sjukdom kan behålla 

sina nära relationer med anhöriga. Behovet att ha nära familj och vänner runt sig vid sjukdom 

ökar ju längre tiden går, och att ha nära relationer är en viktig del i hur personen klarar av att 

leva med sin sjukdom. Att ha stöd från familjen kan också minska negativa upplevelser hos 

den drabbade. Vårt resultat visar på att personer blev uteslutna och avvisade på grund av sin 

sjukdom. Detta tar Grundy och Beeching (2004), Kelly (1999) och Lindberg, Carlsson och 

Högman (2009) upp i sina studier. Det beskrivs där hur familj och vänner medvetet undviker 
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att umgås med de sjuka och i många fall tar de även helt avstånd från dem. Omgivningen drog 

sig tillbaka, besöken uteblev och vännerna blev färre och färre. Som sjuksköterska är det 

viktigt att kunna stärka personer till att våga knyta nya kontakter, särskilt för de personer som  

blivit uteslutna och avisade av familj och vänner.  

 

Vårt resultat visade att det för många deltagare fanns en längtan efter någon att prata med som 

förstod ens situation, hade tid med en och som inte bara kände medlidande. I enighet med vår 

studie beskriver Öhman, Söderberg och Lundman (2003) om hur sjukdomen orsakar en 

upplevelse av ensamhet som är för tung att bära själv. Det uttrycktes en önskan om att komma 

i kontakt med någon som förstod en och som det gick att dela sin osäkerhet, hopplöshet och 

smärta med. Deltagarna i studien (ibid. ) beskriver att släktingar hade sina egna liv och de 

kunde heller inte alltid minska känslan av ensamhet och ledsenhet som sjukdomen förde med 

sig. När grannar inte längre kom förbi och när rädslan över att inte bli tagen för den person 

han/hon brukade vara blev för stor, slutade deltagarna att söka kontakt med andra människor. 

Lauder et al. (2004) styrker detta resonemang som i sin studie tar upp de vanligaste 

rapporterade anledningarna till att personer känner sig ensamma. De var att sakna en riktig 

vän, saknad efter att umgås med andra och att ha människor runt omkring sig, saknad efter 

någon de kunde lita på samt en allmän känsla av ensamhet som trots gemenskap kunde 

infinna sig. Kelly (1999) beskriver i sin studie om hur viktigt det är att känna tillhörighet och 

delaktighet med andra. Genom att känna delaktighet blir stödet tydligare och den sociala 

gemenskapen med människor i liknande situationer ökar. Det betyder att om det finns resurser 

till förfogande kommer det hjälpa personen att klara av det sammanhang som han/hon 

befinner sig i på ett bättre sätt. Detta kan härledas till Antonovskys (1991, s. 42-44) teori om 

Känsla av sammanhang (KASAM). Författaren beskriver begreppet som tre samverkande 

komponenter som påverkar graden av KASAM; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Hur väl en person tar itu med och klarar av stimuli (händelser) han/hon stöter 

på beror på hur väl dessa komponenter fungerar med varandra. Begriplighet innebär känslan 

av det som händer i världen, att individen ser tillvaron som begriplig, strukturerad och 

förutsägbar (Antonovsky, 1991, s. 44). I vårt resultat framkom det att kronisk sjukdom i 

många fall kunde vara nyckfull och oförutsägbar. Det var svårt att planera aktiviteter som 

deltagarna inte visste om de skulle orka utföra. Hanterbarhet handlar om hur människan själv 

upplever sig ha resurser till förfogande. En resurs kan vara en person som går att lita på och 

som också går att räkna med, till exempel vänner, maka/make eller Gud. Om en person 

upplever sig ha goda resurser kan han/hon möta kraven av olika stimuli (Antonovsky, 1991, s. 
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45). Resultatet i vår litteraturstudie visade att många deltagare hade en längtan efter vänner 

som förstod deras situation. Att ha en familj som stöttade var givande men inte alltid 

tillräckligt. Vänner som verkligen förstod visade sig också vara en stor del i hur situationen 

hanterades. Meningsfullhet kan betraktas som en motivationskomponent som syftar på hur väl 

personen upplever att livet har en känslomässig mening. Vid ett högt KASAM innebär 

begreppet meningsfullhet att personen anser att svårigheter är värda att engagera sig i och 

han/hon hittar strategier att komma igenom svårigheterna (Antonovsky, 1991, s. 45-46). 

Resultatet av vår litteraturstudie visade att deltagare upplevde att ensamheten skapade 

ledsenhet vilket gjorde att livet inte längre kändes meningsfullt. 

 

Ett resultat som framkom i vår studie var hur deltagarna saknade sitt tidigare aktiva och 

sociala liv. Upplevelse av ensamhet ökade när sjukdomen hindrade och begränsade dem att 

delta i gemensamma aktiviteter. Yngman-Uhlin och Edéll-Gustavsson (2006) belyser hur 

fatigue hindrar personer att utföra eller engagera sig i aktiviteter. Det finns då inte kraft nog 

till att utföra de fysiska aktiviteter de skulle vilja, utan de gör endast det som är tvunget och 

det som känns mest viktigt. Då smärta, svaghet och trötthet överskuggar det dagliga livet, kan 

vardagliga göromål som att klara av sin egen hygien, äta, träffa barnbarn och handla bli 

övermäktigt. Personer i studien (Öhman et al., 2003) beskriver att det känns som att vara en 

halv människa då styrkan att utföra aktiviteter inte finns trots att viljan finns kvar. Oförmåga 

till att kunna utföra aktiviteter och längtan till att göra saker de drömmer om får deltagarna att 

känna sig ensamma och begränsade. Även Jorgensen (2006) beskriver hur fatigue på grund av 

kronisk sjukdom påverkar människor. Tröttheten är oförutsägbar och kan när som helst tvinga 

dem att avbryta pågående aktivitet vilket leder till känslan av brist på kontroll. I en studie (De 

Souza & Frank, 2010) med deltagare som lider av kronisk smärta påvisas även hur föräldrar 

känner sig hindrade att hjälpa till i sina barns utveckling genom lek, spela spel och andra 

aktiviteter. Det finns ingen möjlighet att vara delaktig då sjukdomen hindrar dem. På liknande 

sätt tar också Thornhill, Lyons, Nouwen och Lip (2008) upp om hur det är att leva med en 

sjukdom som hindrar deltagarna att leva det liv som de tidigare levt. För vissa innebär 

sjukdomen en helt förändrad livsstil som inte innehåller de sociala aktiviteter som de tidigare 

älskat att göra som till exempel att dansa. Då fysiska begränsningar hindrar social gemenskap 

med andra kan nya tankebanor förändra situationen. Sjuksköterskan kan genom att föra en 

aktiv dialog med patienten hjälpa till att hitta andra intressen där personen på andra villkor än 

tidigare kan möta vänner och närstående. Det går med andra ord att hitta nya sätt att umgås än 

tidigare. 
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Ett resultat som framkom i vår studie var att inte bli tagen på allvar och det skapade även en 

känsla av ensamhet av att inte bli förstådd. Det visade sig att det viktigaste kunde vara att 

andra tror på en. Att ha en kronisk sjukdom med osynliga symptom gjorde det svårt att bli 

tagen på allvar hos hälso- och sjukvården och brist på förståelse skapade social isolering och 

ångest när familj och sjukvårdspersonal inte förstod ens lidande. I enlighet med vår studie 

beskriver Åsbring och Närvänen (2002) att när patienten inte visar några yttre tecken på 

sjukdom och att tester inte visar onormala resultat, kan sjukvårdspersonal betrakta patienten 

som någon som simulerar sjukdomen eller är psykiskt sjuka. Att ifrågasätta och att inte bli 

trodd utgör ett hot mot identiteteten och kan upplevas som en tyngre börda än själva 

sjukdomen. Studien (ibid. ) belyser vidare att det är viktigt att sjukvårdspersonalen utgår från 

patientens berättelser och respekterar patientens egna upplevelser och att patientens problem 

ska tas på allvar för att förstå vad som är viktigt för framtida behandlingar. Berg och 

Danielson (2007) belyser i sin studie relationen mellan sjuksköterska och patient. Författarna 

menar att det är viktigt att ha respekt för patientens integritet och självbestämmande, ha en 

positiv attityd och skapa en trevlig atmosfär. Det är också viktigt med ett aktivt deltagande i 

omvårdnaden både för patienten och sjukvårdspersonalen för att skapa ett förtroende och en 

trygg relation. Sjukvårdspersonalen bör ha ett professionellt uppträdande där de visar att de 

lyssnar aktivt och tar den sjuke personens symtom på allvar. 

 

Juuso, Skär, Olsson och Söderberg (2011) skriver att för att stödja långvarigt sjuka personer i 

deras förmåga att hantera smärta och må bra trots sjukdom, är det viktigt att sjuksköterskor är 

medvetna om och förstå deras sjukdom och deras upplevelser av smärta. I Jonas-Simpson 

(2001) studie framkom det även att genom att vara delaktig i en stödgrupp blir deltagarna 

förstådda, där har de vänner som delar samma situation vilket gör att den sjuke inte känner sig 

så isolerad och ensam. En omvårdnadsintervention kan då vara att stödja sjuka personer att 

hitta stödgrupper som de kan delta i för att dela erfarenheter och upplevelser och därmed 

skapa nya kontakter. Genom att lyssna på patienters upplevelser av att må bra, kan 

sjuksköterskor vara en del av den kraft som gör det möjligt att finna välbefinnande (Juuso et 

al., 2013). 

 

Theeke och Mallow (2013) belyser vidare att det är viktigt att all sjukvårdspersonal jobbar 

preventivt för att identifiera ensamhet och förebygga att ensamhet uppstår. Detta kan vara 

genom att använda till exempel mobil teknik, särskilt på landsbygden, vilket gör att det är 

möjligt med tätare kontakter med kroniskt sjuka personer, vilket ger fler möjligheter till 
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bedömningar. Det är också viktigt med motiverande patientsamtal som får patienten att hitta 

en mening med att hantera sin situation, detta kan med fördel göras i grupper. Sjuksköterskor 

som förstår hälsoeffekterna av ensamhet och väger in det redan tidigt i vårdplaneringen kan 

eventuellt förhindra att patienten drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. 

 

Metoddiskussion 

Den här litteraturstudien utfördes med en kvalitativ metod och dess trovärdighet har 

diskuterats utifrån Holloway och Wheeler´s (2013, s. 302-303) fyra begrepp; pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet.  

 

För att nå pålitlighet har vi utformat litteraturstudien metodiskt och stegvis samt beskrivit 

kontexten i detalj, detta för att läsaren ska kunna följa analysprocessen och därigenom kunna 

utvärdera studiens lämplighet. Det är meningen att studien ska kunna upprepas med hjälp av 

beskrivningen och den som läser ska kunna följa arbetet och förstå de slutsatser som gjorts 

(jmf. Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). För att stärka pålitligheten har den 

systematiska litteratursökningen och kvalitetsgranskningen beskrivits både i text samt i 

tabeller. Det kan ses som en brist att vi endast sökt i två databaser. Fler relevanta studier hade 

kunnat hittas, men sett till den sökningen vi gjorde i Pubmed och Cinahl, ansåg vi att vi funnit 

relevant material i nog stor utsträckning för den litteraturstudie vi skulle göra. Sökorden vi 

använde oss utav kändes relevanta, andra sökord och kombinationer hade dock kunnat 

generera andra sökträffar. Vi utförde även sökningar med andra ord som till exempel 

“experiences” och “qualitative”, men fann att många artiklar föll bort när vi avgränsade oss 

för mycket. Vi fann även att många relavanta artiklar föll bort när vi använde oss utav Cinahl 

Headings i databasen Cinahl, därav gjordes endast fritextsökningar i den databasen, efter vi 

identifierat ämnesord på engelska enligt Svensk MeSH. Följden av det blev att vi istället fick 

gå igenom fler artiklar för att finna de som till slut kom att ingå i vår litteraturstudie. Det kan 

ses som en brist samt försvåra för andra att utföra sökningen igen eftersom det med ett stort 

antal träffar endast valdes ut 19 artiklar. En styrka kan vara att vi gått igenom många artiklar 

för att finna meningsenheter som svarade på vårt syfte. För få artiklar hade gett för litet antal 

meningsenheter, vilket hade minskat trovärdigheten.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av protokoll för kvalitativa artiklar (Willman et al., 

2011, s. 175). Granskningen gjordes först individuellt för att sedan göra en sammanvägd 

bedömning, enligt Willman et al. (2011, s. 93) ger detta mer tyngd i bedömningen. Samtliga 
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artiklar som ingick i litteraturstudien höll hög eller medel kvalitet. De artiklar som inte höll 

nog kvalitet efter kvalitetsgranskningen föll bort. En brist kan vara att författarna inte har så 

stor vana vid att utföra kvalitetsgranskningar.  

 

För att nå tillförlitlighet har arbetet inte skett linjärt utan arbetet har pendlat fram och tillbaka, 

mellan stegen och kritiskt diskuterats eftersom. Detta leder till att förståelsen i resultatet i de 

valda artiklarna ökade. Detta i enlighet med Holloway och Wheeler (2010, s. 303) som 

beskriver vikten av att deltagarna kan känna igen sig i det resultat som studien presenterar och 

forskarnas slutsatser ska stämma överens med uppfattningen som deltagarna själv har. Från 

början gjordes kategoriseringen i för stora steg så det kändes som om vi tappade en del 

innehåll. Vi tog då ett steg tillbaka och började om med kategoriseringen, vilket ledde till fler 

kategorier och risken för tolkning minskade. Om vi hade stått fast vid vår första 

kategorisering hade tillförlitligheten blivit lägre än vad den i slutändan blev. Genomläsning av 

artiklarna skedde flera gånger för att inte tappa viktiga skillnader och likheter, därför har vi 

plockat ut meningsenheter ur varje artikel för sig och sedan jämfört meningsenheterna med 

stöd av grundtexten (Graneheim & Lundman, 2004). Under analysarbetet översattes 

meningsenheterna noggrant från engelska till svenska innan de kondenserades, detta för att 

undvika att viktig data skulle gå förlorad. Översättning från ett språk till ett annat av 

människors upplevelser kan dock vara svårt att få exakt vilket kan ha påverkat 

tillförlitligheten. Då artiklarna inte varit på vårt modersmål kan också översättningen leda till 

feltolkningar. Eftersom resultatet har styrkts med citat från originalkällan ökar dock 

tillförlitligheten. Vi ser det som en styrka att analysen innefattar artiklar som handlar om olika 

slags sjukdomar eftersom resultatet visar på att ensamhet upplevs på liknade sätt oavsett 

sjukdom. 

 

För att nå överförbarhet har artiklar använts från olika länder, världsdelar och miljöer vilket 

visar på ett vidare perspektiv utifrån hur personer med olika förutsättningar upplever 

ensamhet vid kronisk sjukdom. Detta i enlighet med Holloway och Wheeler (2010, s. 303) 

som beskriver att överförbarhet innebär att resultaten i studien ska kunna överföras till 

liknande situationer eller personer. Kunskap som förvärvats i ett sammanhang ska också vara 

relevant i ett annat sammanhang. Resultatet visar att oberoende vilket land/kultur deltagarna 

kom ifrån så har ensamheten upplevts på liknande sätt. 
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För att nå bekräftbarhet har förförståelsen hanterats på ett öppet sätt. Forskningsfrågan 

besvaras och att läsaren kan spåra datan i studien till grundtexten. Under analysprocessen har 

vi noga kontrollerat att textenheterna svarade mot syftet och insamlad data kan genom 

referenser i den löpande texten enkelt spåras till originalkällorna (jmf. Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303) Analysen har skett textnära för att undvika att lägga egna värderingar och 

tolkningar i resultatet. Vi har under analysprocessens gång återgått till originalkällorna flera 

gånger för att originaltexten på ett tydligt sätt ska återspeglas i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi hade inför litteraturstudien inte någon kunskap inom området, det gör att 

risk till påverkan av resultatet med förförståelse är liten. För att motverka den egna 

förförståelsen har granskning och analys genomförts av oss båda. Under processen gång har 

den här litteraturstudien utvärderats och diskuterats i seminarium med andra studenter och 

handledare. Feedback från dem har lett till att arbetet utvecklats ytterligare vilket ökar 

bekräftbarheten.  

 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser personers upplevelser av ensamhet vid kronisk sjukdom. 

Ensamheten beskrevs som en fysisk eller upplevd avsaknad av relationer och någon att dela 

sitt tillstånd med. Det framkom att misstroende och oförståelse bland människor i ens närhet 

och från sjukvårdspersonal förstärkte känslan av ensamhet. Resultatet visade på hur ett 

tidigare socialt liv med gemensamma aktiviteter begränsades av sjukdom vilket ledde till 

social isolering för den drabbade. I vår litteraturstudie framkom det att det är viktigt att 

behålla relationen med vänner och familj för att förebygga upplevelsen av ensamhet. Vänner 

och familj kan fungera som en bra resurs och därmed öka personens förmåga att hantera sin 

situation. Vi kan i rollen som sjuksköterska hjälpa till att bibehålla individens kontakter och 

gemenskap med närstående. I vårt resultat framkom det också att personer kunde känna sig 

ensamma trots nära relationer. Genom att erbjuda anhöriga anpassningskurser som på ett bra 

sätt informerar om vad sjukdomen innebär för den drabbade, kan relationerna istället stärkas. 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att både upptäcka och kartlägga ensamheten. Det kan ske 

genom att lyssna på hur personen upplever sin situation. Då krävs det mod att våga prata om 

ensamheten och bryta det eventuella stigmat som individen kan uppleva. Om vi i mötet med 

patienten upptäcker ensamhet kan vi som sjuksköterskor hjälpa till att hitta copingstrategier. 
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Det kan vara att fundera ut lämpliga sysselsättningar eller öka deras tilltro till deras egen 

förmåga. En copingstrategi kan för en del vara att finna acceptans i tillvaron och jobba utifrån 

sina egna förutsättningar. Ansvaret för omvårdnaden ligger hos sjuksköterskan, och genom 

sin kompentens inom området bör väl grundade planeringar göras för att motverka ensamhet. 

På samma sätt som vårdplaner upprättas för att motverka andra typer av ohälsa skulle även en 

vårdplan om hur det sociala nätverket kan bli starkare finnas med i omvårdnadsplaneringen. I 

planeringen kan också andra professioner ingå som till exempel arbetsterapeuter, det för att 

kunna hjälpa till med praktiska lösningar som underlättar för individen.  

 

Det är även viktigt med kunskap om hur ensamhet påverkar personer. Att förvärva kunskapen 

tidigt under utbildningen kan sedan underlätta i det kliniska vårdarbetet, det kan då bli lättare 

att uppmärksamma ensamheten. För att kunna utföra omvårdnadshandlingar relaterat till 

ensamhet behövs kunskap som är kopplat till ensamhet och upplevelsen om att både vara sjuk 

och ensam, vilket kan ses som en dubbel börda. Sjuksköterskan kan spela en viktig roll genom 

att ha ett personcentrerat förhållningssätt, visa empati och finnas där för individen, det kan 

leda till att upplevelsen av ensamhet minskar. Begränsningar som sjukdomen för med sig hos 

individer med kronisk sjukdom kan också försvåra social gemenskap. Vi anser därför att 

personer med kronisk sjukdom tillhör en riskgrupp som riskerar att utveckla ensamhet och 

därför behövs mer forskning inom området som kartlägger hur utbredd ensamheten är. Det 

finns brister i kunskapen om hur sjukvårdspersonal bemöter och hanterar upplevd ensamhet.  
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