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Abstract 
 
Årestedt, Liselott (2017). Den ombokade resan – att leva som familj med kronisk 
sjukdom (The rerouting journey – living as a family with chronic illness), Linnaeus 
University Dissertation No 278/2017, ISBN: 978-91-88357-61-8. Written in 
Swedish with a summary in English. 
 
Aim: The overall aim was to generate deepened knowledge and understanding 
about families’ experiences of living as a family with chronic illness. The four 
studies aimed to: illuminate the meaning of living as a family in the midst of 
chronic illness (I), illuminate illness beliefs in those families (II), illuminate the 
meaning of place for family well-being (III) and describe the experiences of 
encounters with health care in families living with chronic illness (IV). 

Methods: All studies had qualitative designs and a Family Systems Nursing 
perspective. Data was collected through family interviews with families where 
an adult family member had lived with chronic illness for more than two years. 
The used analyses were phenomenological hermeneutic (I,III), hermeneutic 
(II) and content analysis (IV). 

Results: Living as a family with chronic illness was a continuously ongoing 
process where families co-created a context for living with illness and 
alternative ways for everyday life (I). Core and secondary beliefs within and 
across families about illness, family, and health care were revealed and showed 
for how families responded to and managed situations due to illness (II). 
Further, the meaning of place for family well-being was described as “a shared 
respite”, i.e. a place for relief, reflection and re-creation. It seemed to be 
important for families to be in secure places to enhance well-being (III). Living 
with chronic illness also includes frequent encounters with health care 
professionals and having an accompanying member constituted a great power. 
It helped families to get opportunities to collaborate, and receiving 
confirmation in the encounters (IV).  

Conclusions: Living as a family with chronic illness is a continuously ongoing 
process where family members constitute support for each other. Families have 
a common desire to handle challenges and changes due to illness and to co-
create new patterns for everyday living. Therefore, if nurses adopt a Family 
Nursing Perspective and involve families in health care, families’ strengths and 
resources can be facilitated. Then, family well-being can be strengthened. 

Keywords: Family systems nursing, Family, Chronic illness, Hermeneutics 
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familj och blivit medveten om hur sjukdom påverkar och påverkas av de 
människor som finns i sammanhanget. 

 
Den ombokade resa som en kronisk sjukdom kan utgöra och vad det får för 
innebörd för familjen kan sammanfatta mina idéer som jag hade med mig in i 
avhandlingsarbetet. 

4 

Förord 

Resemetaforen är väl använd i olika sammanhang och kan kanske uppfattas 
som utsliten. Trots detta valde jag titeln ”Den ombokade resan-att leva som 
familj med kronisk sjukdom” till denna avhandling. Vad innebär en ombokad 
resa? Ja, att resan blir ombokad kan innebära att den genomförs trots att den 
inte blir på det sätt man först hade trott. Kanske ändras färdplanen eller 
destinationen. Kanske tar resan längre tid än beräknat eller sker med ett annat 
färdmedel än det som var planerat. Kanske följer andra personer med på resan 
än de som var tänkta från början. I de intervjuer som jag gjort med familjer 
som lever med kronisk sjukdom så var resor något återkommande i 
familjernas berättelser. Resan genom livet blir ibland ombokad, men inte 
avbokad, när sjukdomens yttringar visar sig. I familjernas berättelser finns 
beskrivningar av resor som blivit annorlunda pga sjukdom, men resan används 
också som en metafor för de förändringar och utmaningar som livet med 
sjukdom kan innebära. Även om resorna blir ombokade så kan det vara 
betydelsefullt våga göra resan i alla fall. En familj beskrev vilken skillnad 
sjukdomen skulle utgöra för resor de brukade göra: 
 

” -Och skulle vi åka nu så är jag ju tvungen att ligga tre dagar, tre 
halvdagar skulle ju försvinna utav resan. Fast då kanske du klarar 
dig själv. 
- Ja, det fick jag väl göra… Nä, jag skulle nog inte sitta och hålla 
dig i handen vid dialysmaskinen, det skulle jag nog inte. 
-  Så visst är det mycket som påverkar ens liv. Jag tror det gäller att 
ta det som det är, nu är det så här och vi gör det bästa av det.” 

 
Då jag tidigare arbetat som sjuksköterska på en medicinavdelning med 
inriktning mot stroke- och diabetesvård har jag erfarenhet av att vårda 
personer med kroniska sjukdomar och deras familjemedlemmar. Jag såg då 
hur sjukdomen påverkade livet både för personen med sjukdom men också för 
de som fanns runtomkring och hur en familjemedlem ibland valde att inte 
berätta om sina tankar för de andra i syfte att inte oroa dem. Detta fick mig att 
fundera kring hur det är för dessa familjer att leva med sjukdom i vardagen då 
sjukdomen finns där hela tiden. Jag har också levt med kronisk sjukdom i min 
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interventioner riktas mot att stödja hälsa och välbefinnande istället för enbart 
kontroll av sjukdomen. (ibid). Då Socialdepartementet (2014) beskriver i sin 
nationella strategi för att förebygga och behandla kronisk sjukdom att vården 
ska utvecklas, bli effektivare och i högre grad involvera patienterna behövs 
forskning kring hur personer med kronisk sjukdom och deras 
familjemedlemmar upplever sin situation och hur de skulle vilja vara delaktiga 
i vården. Med detta som utgångspunkt har jag valt att studera fenomenet ”att 
leva som familj med kronisk sjukdom”. 
 

6 

Inledning 

Att leva med kronisk sjukdom är en vanlig företeelse, men det är svårt att 
definiera en exakt siffra på hur många som gör det då det inte finns någon 
vedertagen definition av kronisk sjukdom (Socialdepartementet, 2014). I en 
undersökning angav 52% av kvinnorna och 44% av männen i Sverige att de 
har någon långvarig sjukdom eller långvarigt besvär (SCB, 2014). Antalet 
kroniskt sjuka förväntas öka de kommande åren bl a på grund av en äldre 
befolkning och bättre behandlingsmöjligheter. Mer än 80% av alla européer 
som är över 65 år har minst en kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2014) och 
det är vanligt även bland yngre då 40% av alla över 15 år i Europa har en 
kronisk sjukdom. Sverige är inget undantag utan har liknande siffror 
(Socialstyrelsen, 2015a). Att leva med en kronisk sjukdom får konsekvenser 
för vardagslivet såväl för den som har sjukdomen som för andra personer i 
dennes närhet (Söderberg, 2014; Telford, Kralik, & Koch, 2006) och innebär 
en omställning för den drabbade och dennes familj bl a genom anpassning till 
den nyuppkomna situationen och förändrade levnadsvanor (Telford et al., 
2006). Det innebär att sjukdom inte bara påverkar den enskilda individen utan 
även de som finns i personens närhet (Wright & Leahey, 2013). Detta kan 
relateras till familjecentrerad omvårdnad där både de enskilda 
familjemedlemmarna så väl som familjen som enhet fokuseras (Benzein, 
Hagberg, & Saveman, 2012). Familjecentrerad omvårdnad utgår från ett 
systemiskt perspektiv där världen ses utifrån relationer, sammanhang och 
ömsesidighet. Olika delar hänger samman och bildar en helhet som är mer än 
delarna (Öquist, 2008). Det systemiska perspektivet utgör inte bara en grund 
för familjecentrerad omvårdnad utan ingår också i avhandlingens teoretiska 
grund och har därmed fått betydelse för avhandlingens utformande.  
 
Värdefull kunskap om hur det erfars att leva med kronisk sjukdom kan nås 
genom att ta del av människors berättelser (Telford, Kralink & Koch, 2006). 
Precis som Larsen (2009) menar så är forskning för att stödja vårdandet för 
personen med kronisk sjukdom och dennes familj en pågående utmaning. 
Genom att se på kronisk sjukdom ur ett välbefinnandeperspektiv kan 
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olika definitioner som används såväl nationellt som internationellt. Något som 
ofta är gemensamt i olika definitioner är just tidsaspekten dvs varaktigheten av 
sjukdomen (Larsen, 2009; Socialstyrelsen, 2015b). Kronisk sjukdom kan yttra 
sig på flera sätt, insjuknandet kan komma plötsligt eller utvecklas över tid, 
symtom kan fluktuera, öka eller helt upphöra under en period. Den kroniska 
sjukdomens omfattning och uttryck är inte enbart beroende av vilken sjukdom 
det gäller och dess allvarlighetsgrad utan också vad den får för innebörder för 
individen. Graden av upplevt funktionshinder och förändrad livsstil kan vara 
mer relaterade till individens uppfattningar och föreställningar än till 
sjukdomen i sig (Larsen, 2009). Begreppet ”långvarig sjukdom” används 
också i sammanhanget, vissa menar att det öppnar upp för att sjukdomen inte 
behöver vara livslång. Ibland används långvarig sjukdom när den medicinska 
orsaken och förloppet är okänt (Berglund, 2011) medan andra använder det 
synonymt med kronisk sjukdom. WHO (2016) benämner kroniska sjukdomar 
som ”noncommunicable diseases” och avser då sjukdomar som inte överförs 
mellan människor och som är långvariga och vanligtvis har ett långsamt 
förlopp.  

 
I detta avhandlingsarbete används begreppet ”kronisk sjukdom” utifrån 
följande definition: Kronisk sjukdom är en oåterkallelig närvaro, 
ackumulering eller latens av ett sjukdomstillstånd som involverar hela 
människan och där någon form av vårdande behandling, egenvård, hantering 
av funktionshinder eller förebyggande av ytterligare funktionsnedsättning är 
nödvändig (Curtin & Lubkin, 1995).  
 

Att leva med kronisk sjukdom- personen med sjukdoms 
perspektiv 
Att insjukna i en kronisk sjukdom innebär ofta förluster av tidigare förmågor 
för personen och det blir en lång process för personen att anpassa sig till det 
förändrade livet (Whittemore & Dixon, 2008) då den kroniska sjukdomen 
påverkar och kan begränsa vardagslivet (Öhman, Söderberg, & Lundman, 
2003). I samband med att den kroniska sjukdomen diagnostiseras kan 
sårbarhet och ensamhet i sökandet efter en meningsfull tillvaro i nuet och i 
framtiden upplevas (Kralik, Brown, & Koch, 2001). I en litteraturöversikt om 
personers erfarenheter av att leva med kronisk sjukdom beskriver Ambrosio et 
al. (2015) att personerna vanligen går igenom fem olika steg som bygger på 
varandra; acceptans, coping, egenvård, integrering och anpassning. Personen 
behöver acceptera sjukdomen för att sedan hantera situationen med hjälp av 
copingstrategier. Vidare behöver personen skaffa sig kunskaper om 
sjukdomen och hur den yttrar sig just för den enskilde individen, detta 
möjliggör att omskapa vardagen och integrera sjukdomen i livet. Detta i sin tur 
leder till förändring av den egna identiteten där sjukdomen utgör en del av 
den. Målet för personerna är att nå ”positive living” med sjukdomen, vilket 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras inledningsvis kronisk sjukdom. Då avhandlingen 
inte inriktas på någon specifik kronisk sjukdom redogörs för forskning om 
olika kroniska sjukdomar både ur personen med sjukdoms, 
familjemedlemmarnas samt familjens perspektiv.  Därefter beskrivs familjen 
som enhet samt hälsa och välbefinnande i familjen då dessa utgör centrala 
utgångspunkter i avhandlingen.  
 
För att vara konsekvent i texten används följande benämningar: Då patienten 
eller den sjuke familjemedlemmen avses benämns hen som personen med 
sjukdom. Personen med sjukdom är också en familjemedlem men denne 
benämns som person med sjukdom för att tydliggöra vem som avses i 
sammanhanget. Då de närstående eller anhöriga avses så benämns de 
familjemedlemmar. När familjen som enhet refereras så används ordet familj 
vilket även inkluderar personen med sjukdom.  

 

Kronisk sjukdom 
När sjukdom ska beskrivas så används både ”illness” och disease” i det 
engelska språket. ”Disease” används då tillståndet ses utifrån ett 
patofysiologiskt perspektiv och ”illness” används då människans upplevelser 
av symtom och lidande avses. ”Illness” innefattar också hur personerna med 
sjukdom och deras familjemedlemmar uppfattar, lever med och hanterar 
sjukdomen (Larsen, 2009). I svenska språket har vi inte samma distinktion för 
att beskriva sjukdom men det ena sättet kan inte utesluta det andra. Både det 
patofysiologiska perspektivet och individens upplevelse är betydelsefulla för 
att förstå sjukdomen och dessa två knyts samman genom språket och kan då 
förstås i sitt sammanhang, dvs socialt och kulturellt (Svenaeus, 2003). 
 
Kronisk avser något som sker över tid och det är komplext att försöka 
definiera vad som avses med kronisk sjukdom (Larsen, 2009). Det finns flera 
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Att få en kronisk sjukdom kan också leda till en förlust av sociala nätverk och 
ett behov av stöd från nära familjemedlemmar (Nilsson, Lindberg, Skär, & 
Söderberg, 2016; Röing & Sanner, 2015). Det blir betydelsefullt att bli 
förstådd och respekterad utifrån den man är och att ha ett fungerande socialt 
nätverk (Nilsson et al., 2016). Lundman och Jansson (2007) beskriver 
betydelsen av att känna samhörighet med andra såsom familj, vänner och 
arbetskamrater när man lever med kronisk sjukdom samtidigt som det också 
kan vara stressande och kravfyllt att upprätthålla sociala relationer då 
sjukdomens begränsning av tillvaron och kraven från omgivningen inte 
stämmer överens (ibid). Ömsesidiga relationer som innehåller ett socialt stöd 
blir viktiga och kan skapa gemenskap. För personen med sjukdom blir det då 
betydelsefullt att aktivt försöka påverka relationerna och värna om att 
bibehålla de som utgör ett stöd (Skär, 2014).  
 

Att leva med kronisk sjukdom- familjemedlemmarnas 
perspektiv 
Då många personer som lever med kroniska sjukdomar blir beroende av hjälp 
från andra i omgivningen innebär det att familjemedlemmar också benämns 
som anhörigvårdare. Då definitionen av anhörigvårdare inte är tydligt 
avgränsad (Deek et al., 2016) och det inte är denna avhandlings fokus gjordes 
ett ställningstagande att inte ytterligare använda begreppet anhörigvårdare. 
Trots detta kanske några av familjemedlemmarna i studierna skulle benämnas 
som anhörigvårdare av sig själva eller av andra. 

 
Även familjemedlemmar till personer med kronisk sjukdom upplever en 
förändring av vardagen med stora krav på förändrade levnadsvanor (Boyle, 
2009; Cheung & Hocking, 2004; Eriksson & Svedlund, 2006). I en integrativ 
litteraturöversikt beskriver Boyle (2009) att familjemedlemmar till personer 
med KOL upplever att det sociala nätverket, planer för framtiden och den 
personliga friheten krymper. Vidare påverkar sjukdomens yttringar vardagen 
och den osäkra sjukdomsutvecklingen gör att familjemedlemmarna måste 
hantera förändringar i vardagen. Detta beskrivs som en börda som kan 
resultera i ensamhet och depression, men sjukdomen sågs även som en 
möjlighet att leva ”fullt ut” och de positiva aspekterna av att hjälpa varandra 
betonades. Familjemedlemmarna hade en ständig oro för personen med 
sjukdom och upplevde att deras relation till den sjuke förändrades, dels 
uppstod minskade möjligheter till fritidsaktiviteter men å andra sidan en ökad 
samhörighet. En ökad samhörighet till personen med sjukdom beskrivs också 
av Wittenberg, Saada, and Prosser (2013).  

Makar till personen med sjukdom beskriver en ansträngning för att hitta 
balansen mellan att leva som vanligt och kraven på att vårda den sjuke vilket 
påverkar relation mellan makarna (Eriksson & Svedlund, 2006; Paulson, 
Norberg, & Söderberg, 2003; Røthing, Malterud, & Frich, 2015). 
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innebär att leva ett normalt liv trots en ny situation och ett nytt sammanhang. 
Precis som Ambrosio et al. (2015) så beskriver Telford et al. (2006) i en 
litteraturöversikt att acceptans är betydelsefullt för personer som lever med 
kronisk sjukdom för att hantera sjukdomen och vara följsam till råd och 
behandling. Ofta används begreppen acceptans och förnekande då livet med 
kronisk sjukdom beskrivs men Telford et al. (2006) menar att det kan leda till 
att personerna upplever att de får en etikett, att vara det ena eller det andra 
vilket försvårar följsamhet till t ex behandling. I en metasyntes med fokus på 
hur vuxna med kronisk sjukdom hanterar sjukdom och egenvård beskriver 
Schulman-Green, Jaser, Park, and Whittemore (2016) fem olika faktorer som 
betydelsefulla för hur livet med kronisk sjukdom erfars; personliga 
egenskaper, hälsostatus, resurser, miljöaspekter och hälso- och 
sjukvårdssystemets uppbyggnad. Dessa faktorer interagerar med varandra och 
påverkar personens förmåga att hantera sjukdomen. Vidare beskrivs faktorerna 
som ett kontinuum som finns i olika grader och kan vara både underlättande 
och hindrande. 
 
Att leva med en kronisk sjukdom kan försvåra de förväntade stegen i 
livscykeln såsom t ex att bilda familj och ta hand om och stödja åldrade 
föräldrar. Sjukdomen har fel ”timing” och stämmer inte överens med de 
förväntningar som personen har på livet (Bell, Tyrrell, & Phoenix, 2016). Att 
leva med kronisk sjukdom beskrivs ofta som oförutsägbart och kan 
kompliceras om personen har flera olika kroniska sjukdomar som kan påverka 
varandra (Markle, Attell, & Treiber, 2015; Röing & Sanner, 2015). Personer 
med kronisk sjukdom upplever att livet med sjukdom är förenat med ökade 
krav på dem. Att leva med en kronisk sjukdom leder till upplevda förluster i 
livet och känslor av ilska och frustration kan väckas. Trots de förändringar 
som sjukdomen innebär, beskrivs en stark känsla att fortsätta att kämpa för att 
kunna anpassa sig till ett nytt liv (Mahon, O’Brien, & O’Conor, 2014). 
Kroppen kan uppfattas som försvagad och sårbar vilket kan leda till att 
personen försöker dölja sina symtom (Röing & Sanner, 2015). Integrering av 
sjukdomen i livet är en utmanande och komplex process (Whittemore & 
Dixon, 2008) och personer med kronisk sjukdom hanterar ofta sin sjukdom ”i 
det tysta” men har också en önskan om att få möjlighet dela sina erfarenheter 
med andra (Kralik et al., 2001; Lindsey, 1997). Det blir också betydelsefullt 
att känna sig trodd av personer i omgivningen och när känslor av misstro 
uppstår kan det leda till att den sjuke inte vill dela sina erfarenheter av 
sjukdomen med andra (Juuso, Skär, Olsson, & Söderberg, 2011). Flera studier 
(Davis & Magilvy, 2000; Kralik et al., 2001; Lundman & Jansson, 2007; 
Reynolds & Prior, 2003; Whittemore & Dixon, 2008) belyser betydelsen av att 
hitta en meningsfull tillvaro för personen trots sjukdom. Ofta har individerna 
egna resurser som hjälper dem att utveckla strategier för att integrera 
sjukdomen i det dagliga livet (Whittemore & Dixon, 2008). 
 



11 

Att få en kronisk sjukdom kan också leda till en förlust av sociala nätverk och 
ett behov av stöd från nära familjemedlemmar (Nilsson, Lindberg, Skär, & 
Söderberg, 2016; Röing & Sanner, 2015). Det blir betydelsefullt att bli 
förstådd och respekterad utifrån den man är och att ha ett fungerande socialt 
nätverk (Nilsson et al., 2016). Lundman och Jansson (2007) beskriver 
betydelsen av att känna samhörighet med andra såsom familj, vänner och 
arbetskamrater när man lever med kronisk sjukdom samtidigt som det också 
kan vara stressande och kravfyllt att upprätthålla sociala relationer då 
sjukdomens begränsning av tillvaron och kraven från omgivningen inte 
stämmer överens (ibid). Ömsesidiga relationer som innehåller ett socialt stöd 
blir viktiga och kan skapa gemenskap. För personen med sjukdom blir det då 
betydelsefullt att aktivt försöka påverka relationerna och värna om att 
bibehålla de som utgör ett stöd (Skär, 2014).  
 

Att leva med kronisk sjukdom- familjemedlemmarnas 
perspektiv 
Då många personer som lever med kroniska sjukdomar blir beroende av hjälp 
från andra i omgivningen innebär det att familjemedlemmar också benämns 
som anhörigvårdare. Då definitionen av anhörigvårdare inte är tydligt 
avgränsad (Deek et al., 2016) och det inte är denna avhandlings fokus gjordes 
ett ställningstagande att inte ytterligare använda begreppet anhörigvårdare. 
Trots detta kanske några av familjemedlemmarna i studierna skulle benämnas 
som anhörigvårdare av sig själva eller av andra. 

 
Även familjemedlemmar till personer med kronisk sjukdom upplever en 
förändring av vardagen med stora krav på förändrade levnadsvanor (Boyle, 
2009; Cheung & Hocking, 2004; Eriksson & Svedlund, 2006). I en integrativ 
litteraturöversikt beskriver Boyle (2009) att familjemedlemmar till personer 
med KOL upplever att det sociala nätverket, planer för framtiden och den 
personliga friheten krymper. Vidare påverkar sjukdomens yttringar vardagen 
och den osäkra sjukdomsutvecklingen gör att familjemedlemmarna måste 
hantera förändringar i vardagen. Detta beskrivs som en börda som kan 
resultera i ensamhet och depression, men sjukdomen sågs även som en 
möjlighet att leva ”fullt ut” och de positiva aspekterna av att hjälpa varandra 
betonades. Familjemedlemmarna hade en ständig oro för personen med 
sjukdom och upplevde att deras relation till den sjuke förändrades, dels 
uppstod minskade möjligheter till fritidsaktiviteter men å andra sidan en ökad 
samhörighet. En ökad samhörighet till personen med sjukdom beskrivs också 
av Wittenberg, Saada, and Prosser (2013).  

Makar till personen med sjukdom beskriver en ansträngning för att hitta 
balansen mellan att leva som vanligt och kraven på att vårda den sjuke vilket 
påverkar relation mellan makarna (Eriksson & Svedlund, 2006; Paulson, 
Norberg, & Söderberg, 2003; Røthing, Malterud, & Frich, 2015). 

10 

innebär att leva ett normalt liv trots en ny situation och ett nytt sammanhang. 
Precis som Ambrosio et al. (2015) så beskriver Telford et al. (2006) i en 
litteraturöversikt att acceptans är betydelsefullt för personer som lever med 
kronisk sjukdom för att hantera sjukdomen och vara följsam till råd och 
behandling. Ofta används begreppen acceptans och förnekande då livet med 
kronisk sjukdom beskrivs men Telford et al. (2006) menar att det kan leda till 
att personerna upplever att de får en etikett, att vara det ena eller det andra 
vilket försvårar följsamhet till t ex behandling. I en metasyntes med fokus på 
hur vuxna med kronisk sjukdom hanterar sjukdom och egenvård beskriver 
Schulman-Green, Jaser, Park, and Whittemore (2016) fem olika faktorer som 
betydelsefulla för hur livet med kronisk sjukdom erfars; personliga 
egenskaper, hälsostatus, resurser, miljöaspekter och hälso- och 
sjukvårdssystemets uppbyggnad. Dessa faktorer interagerar med varandra och 
påverkar personens förmåga att hantera sjukdomen. Vidare beskrivs faktorerna 
som ett kontinuum som finns i olika grader och kan vara både underlättande 
och hindrande. 
 
Att leva med en kronisk sjukdom kan försvåra de förväntade stegen i 
livscykeln såsom t ex att bilda familj och ta hand om och stödja åldrade 
föräldrar. Sjukdomen har fel ”timing” och stämmer inte överens med de 
förväntningar som personen har på livet (Bell, Tyrrell, & Phoenix, 2016). Att 
leva med kronisk sjukdom beskrivs ofta som oförutsägbart och kan 
kompliceras om personen har flera olika kroniska sjukdomar som kan påverka 
varandra (Markle, Attell, & Treiber, 2015; Röing & Sanner, 2015). Personer 
med kronisk sjukdom upplever att livet med sjukdom är förenat med ökade 
krav på dem. Att leva med en kronisk sjukdom leder till upplevda förluster i 
livet och känslor av ilska och frustration kan väckas. Trots de förändringar 
som sjukdomen innebär, beskrivs en stark känsla att fortsätta att kämpa för att 
kunna anpassa sig till ett nytt liv (Mahon, O’Brien, & O’Conor, 2014). 
Kroppen kan uppfattas som försvagad och sårbar vilket kan leda till att 
personen försöker dölja sina symtom (Röing & Sanner, 2015). Integrering av 
sjukdomen i livet är en utmanande och komplex process (Whittemore & 
Dixon, 2008) och personer med kronisk sjukdom hanterar ofta sin sjukdom ”i 
det tysta” men har också en önskan om att få möjlighet dela sina erfarenheter 
med andra (Kralik et al., 2001; Lindsey, 1997). Det blir också betydelsefullt 
att känna sig trodd av personer i omgivningen och när känslor av misstro 
uppstår kan det leda till att den sjuke inte vill dela sina erfarenheter av 
sjukdomen med andra (Juuso, Skär, Olsson, & Söderberg, 2011). Flera studier 
(Davis & Magilvy, 2000; Kralik et al., 2001; Lundman & Jansson, 2007; 
Reynolds & Prior, 2003; Whittemore & Dixon, 2008) belyser betydelsen av att 
hitta en meningsfull tillvaro för personen trots sjukdom. Ofta har individerna 
egna resurser som hjälper dem att utveckla strategier för att integrera 
sjukdomen i det dagliga livet (Whittemore & Dixon, 2008). 
 



13 

som både inkluderar barn och vuxna, beskrivs familjens gemensamma strävan 
efter att förstå och anpassa livet till sjukdomen vilket på sikt även kan leda till 
positiva aspekter. Resurser och möjlighet att hitta en positiv mening i livet 
trots sjukdom kan bidra till förbättrad familjefunktion. Familjer försöker att 
anpassa livet till sjukdomen genom att se hanterandet av sjukdomen som en 
rutin i vardagen. Genom detta återfås eller behålls familjernas förväntade 
kvalité på familjelivet trots sjukdom. Vidare nämns normalisering som 
begrepp och innebär att familjen försöker att minimera den störning i livet 
som sjukdomen innebär. Familjelivet kan återigen bli vad familjen anser 
normalt och tillfredsställande. I början av sjukdom, i samband med att diagnos 
ställs och då vården flyttas från sjukhus till hemsjukvård är extra svåra 
perioder för familjerna. Känslor av overklighet och osäkerhet väcks. Vissa 
familjer har svårt att göra hanterandet av sjukdom till en stabil rutin och då 
blir sjukdomen ett oönskat fokus i livet. Baillie and Lankshear (2015) 
beskriver att familjer upplever en osäkerhet kring hur sjukdomen ska 
utvecklas över tid. Försämringar och komplikationer utgör ett ständigt hot i 
vardagen. I en studie utifrån ett familjeperspektiv beskrivs livet med kronisk 
sjukdom som en ständigt pågående process. I denna process, kallad 
återintegrering, uppmärksammar familjen den sårbarhet och den verklighet 
som den kroniska sjukdomen innebär. Familjen försöker anpassa sig till 
verkligheten och gör val i relation till sina erfarenheter av sjukdomen. I denna 
process utvecklar och använder familjerna vårdande strategier som kan bidra 
till en bättre familjefunktion både i den nuvarande situationen och inför 
framtiden (Eggenberger, Meiers, Krumwiede, Bliesmer, & Earle, 2011). 
Mycket av forskningen utifrån ett familjeperspektiv består av parstudier. 
Forskning som fokuserat par som lever med olika kroniska sjukdomar visar att 
paren har en gemensam önskan att acceptera och hantera sjukdomen 
(Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2010; Radcliffe, Lowton, & Morgan, 2013; 
Trief et al., 2003; Yorgason et al., 2010). Genom att se sjukdomen som en 
gemensam sak som påverkar båda makarna har de lättare att hantera 
situationen (Skerrett, 2003). Känslan av att kunna stödja varandra 
känslomässigt beskrivs som betydelsefull för paren (Trief et al., 2003). Paren 
strävar efter normalisering och att återta balansen i sina liv (Dalteg, Benzein, 
Fridlund, & Malm, 2011; Eriksson et al., 2010; Yorgason et al., 2010). Då 
sjukdomen innebär förändrade roller och uppgifter för paren (Martin, 2016) 
blir omfördelning av uppgifter och att hitta en rytm tillsammans en gemensam 
utmaning (Cup et al., 2011). Det blir då betydelsefullt för paren att hitta 
kreativa lösningar tillsammans. Förändring av ansvarsområden och uppgifter 
kan också skapa en möjlighet för en fördjupad relation (Starks, Morris, 
Yorkston, Gray, & Johnson, 2010). Vissa par upptäcker en ny mening i sina 
gemensamma liv och uttrycker att sjukdomen för dem närmre varandra 
(Dalteg et al., 2011). Å andra sidan kan kommunikationen mellan partnerna 
försämras pga av sjukdomen då den kommer emellan de vanliga 
samtalsämnena. Paren upplever då att det kan det bli svårt att prata om 
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Familjemedlemmar beskriver också att de sociala relationerna blir påverkade 
och sjukdomen bidrar till social isolering (Egberg, Andreassen, & Mattiasson, 
2013; Öhman & Söderberg, 2004; Røthing et al., 2015). Precis som personer 
med sjukdom så upplever även familjemedlemmar känslor av frustration och 
då sjukdomen progredierar så ställs familjemedlemmarna också inför nya krav 
och utmaningar och det blir svårt att upprätthålla sociala kontakter (Røthing et 
al., 2015). Det blir också svårt att planera aktiviteter vilket leder till att vissa 
aktiviteter avstås på grund av sjukdomens yttringar (Pihl, Fridlund, & 
Mårtensson, 2010). Att stå vid sidan om och se besvär och lidande hos 
personen med sjukdom väcker känslor av maktlöshet och att inte kunna hjälpa. 
Det beskrivs också som att inte förstå fullt ut hur den andre har det (Egberg et 
al., 2013) och känslor av ensamhet väcks (Öhman & Söderberg, 2004; Pihl et 
al., 2010). Då personen med sjukdom inte talar om sin situation med sin 
partner upplevs detta som mycket frustrerande och skapar en känsla av att vara 
exkluderad från partnerns sjukdom (Paulson et al., 2003). Detta kan innebära 
att familjemedlemmen upplever en distansering i relationen och önskar att 
omständigheterna skulle förändras så att livet kunde återgå till hur det var 
innan sjukdomen. Stöd från omgivningen som t ex familj och vänner blir 
betydelsefullt och skapar en teamkänsla. Andra personer kan också dela 
bördan som familjemedlemmen upplever och också bekräfta det som 
familjemedlemmen gör för att hjälpa personen med sjukdom (M. Eriksson & 
Svedlund, 2006). 

 
Familjemedlemmar beskriver också en oro inför framtiden men å andra sidan 
finns också en positiv framtidssyn hos familjemedlemmar som accepterat 
situationen och de beskriver också att de prioriterar att vara tillsammans även 
om det innebär förändringar i hur vardagslivet levs (Pihl et al., 2010). Då 
sjukdomen försämras upplever familjemedlemmar en minskad personlig frihet 
och en ökad känsla av att ta mer ansvar om personen med sjukdom. Det 
innebär en kamp att hantera dessa krav (Öhman & Söderberg, 2004; Røthing 
et al., 2015) 

 
Ungdomar som lever med en sjuk familjemedlem upplever en utsatt situation 
och har mer psykiska ohälsoproblem såsom oro och ångest (De Roos, De 
Boer, & Bot, 2016; Wittenberg et al., 2013), men de är också mer 
uppmärksamma på andras känslor och behov och har en större vilja att hjälpa 
andra än ungdomar utan en sjuk familjemedlem (De Roos et al., 2016). 

 

Att leva med kronisk sjukdom – familjens perspektiv 
Som beskrivits ovan finns en del forskning utifrån enskilda individers 
erfarenheter men väldigt få studier utifrån ett familjeperspektiv. Den forskning 
om familjer som finns är framförallt utifrån barn och ungdomar och äldre 
personer (Fisher, 2006). I en litteraturöversikt av Knafl and Gilliss (2002), 
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Många personer som lever med kronisk sjukdom blir också beroende av att få 
hjälp med vårdinsatser i hemmet från t ex primärvård eller personlig assistans. 
Nilsson et al. (2016) beskriver att personer med sjukdom kämpar för ett 
oberoende och det blir betydelsefullt att få vård utifrån de individuella 
behoven för att uppnå balans i vardagslivet. Vidare beskrivs vikten av att 
känna sig familjär med vårdarna och ha kontinuitet i vården. Personerna med 
sjukdom beskriver en önskan om att kunna bo kvar i hemmet och få det stöd 
som behövs för att möjliggöra det. Det beskrivs också en rädsla för hur vården 
blir i framtiden vilket orsakade en oro då vårdarna inte lyssnade eller gav stöd. 
 
Men det är inte enbart individen som bör uppmärksammas för enligt 
Socialstyrelsen (2009) ska information förmedlas genom dialog mellan 
patient, närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen så att patientens och 
närståendes delaktighet främjas. Socialdepartementet (2014) beskriver i den 
nationella strategin för kroniskt sjuka att personer med kronisk sjukdom och 
deras anhöriga ska erbjudas att medverka och vara delaktiga i vården och att 
detta är något som behöver utvecklas. Det finns studier som beskriver att både 
personer med sjukdom och deras familjemedlemmar saknar information och 
dialog i mötet med hälso- och sjukvården och att de har en önskan om att vara 
mer delaktiga (Jangland et al., 2009; Mirzaei et al., 2013; Nygardh et al., 
2012). Även familjemedlemmar har beskrivit att goda möten är i hög grad 
beroende av personalens omtanke och stöd för både dem och personen med 
sjukdom (Gustafsson, Gustafsson, & Snellman, 2013; Gustafsson et al., 2013). 
Att involvera familjen i egenvård har visat sig få positiva konsekvenser som t 
ex bättre livskvalité hos personen med sjukdom. Interventionerna måste dock 
utgå från den unika familjens behov för att vara effektiva (Deek et al., 2016) 
 

Familjen som enhet 
Familjen som enhet utgör fokus för denna avhandling och i detta avsnitt 
beskrivs delar som har betydelse för förståelsen för familjen som enhet. 

Familj- definition 
När begreppet familj används är det betydelsefullt med en förklaring av vad 
som avses med begreppet då det finns flera olika definitioner (Stuart, 2001) 
och synen på vad som konstituerar en familj har också förändrats över tid 
(Benzein, et al., 2012; Stuart, 2001). En familj kan beskrivas som personer 
som är knutna till varandra genom blodsband, juridik eller som lever ihop i 
samma hushåll (Stuart, 2001) men också beskrivas som en grupp personer 
som binds samman av olika strukturella, funktionella och/eller känslomässiga 
band (Kirkevold, 2001). Wright, Watson och Bell (2002) betonar känslan av 
samhörighet som gör att personer definierar sig som en familj och de beskriver 
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sjukdomen. När paren kan prata om sjukdomen så innebär det också att det 
blir lättare för dem att hantera sjukdomen (Checton, Greene, Magsamen-
Conrad, & Venetis, 2012). Då paren levt länge tillsammans kan de också ha 
utvecklat en förståelse för varandra och behöver därför inte prata så mycket 
om sjukdomen eller hur de mår. Den ene partnern kan läsa av hur den andre 
partnern mår ändå (Dalteg, Benzein, Sandgren, Fridlund, & Malm, 2014).  
 

Möten med hälso- och sjukvården 
Tidigare forskning visar att personer med sjukdom upplever att mötet med 
hälso- och sjukvården är beroende av att personen själv kan ”stå på sig” och 
uttrycka sina behov (Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson, & Rask, 2011). 
Personerna med kronisk sjukdom beskriver att de kämpar för bekräftelse av 
sina känslor relaterade till sjukdomen och att de trots sjukdomens yttringar och 
brist på energi upplever att de måste orka vara starka (Eriksson & Svedlund, 
2007). De beskriver att de upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen har 
svårt att förstå deras lidande. Detta gör att det upplevs som lättare att fokusera 
på medicinska problem istället för hur lidandet upplevs (Takman & 
Severinsson, 1999). Hälso- och sjukvårdspersonal bekräftar också att bristande 
kommunikation kan utgöra en barriär för god vård för personer med kronisk 
sjukdom (Mirzaei et al., 2013). Även antalet anmälningar till patientnämnden 
som berör just bemötande, kommunikation och information ökar ständigt 
(IVO, 2015). Östman, Ung, and Falk (2015) beskriver att det finns outtalade 
normer och procedurer i relationen mellan personen med sjukdom och hälso- 
och sjukvårdspersonalen. Medicinska och patofysiologiska förklaringar 
uppfattas som mer betydelsefulla av hälso- sjukvårdspersonalen än personens 
upplevelser av sjukdomen, trots att dessa upplevelser har stor påverkan på 
vardagslivet (ibid). De negativa erfarenheterna av mötena kan resultera i ett 
bristande förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen som i sin tur kan 
påverka framtida möten (Berglund, Mattiasson, & Randers, 2010). 

 
Då personer med kronisk sjukdom beskriver goda möten med hälso- och 
sjukvården beskrivs dessa vara byggda på förtroende och bekräftelse (Eriksson 
& Svedlund, 2007; Gustafsson, Snellman, & Gustafsson, 2013; Jangland, 
Gunningberg, & Carlsson, 2009; Nygardh, Malm, Wikby, & Ahlstrom, 2012) 
där den unika individens erfarenheter uppmärksammas (Hansson et al., 2011). 
En förtroendegivande dialog och ömsesidigt utbyte av kunskap och förståelse 
är betydelsefullt för personer med kronisk sjukdom och ökar förmågan att 
hantera sjukdom i vardagslivet och känna välbefinnande (Håkanson, Sahlberg-
Blom, & Ternestedt, 2010; Östman et al., 2015). En annan betydelsefull 
aspekt i relationen mellan individen och hälso- och sjukvårdspersonalen är att 
personen med sjukdom kan få vård när hen behöver det och att tillåtas vara 
delaktig i beslut som tas (Nygardh et al., 2012). 
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Föreställningar 

En betydelsefull utgångspunkt inom FFO är föreställningar. Föreställningar 
finns beskrivna i litteraturen och kan då ha olika benämningar som t ex 
personal constructs (Kelly, 1963) eller beliefs (Wright & Bell, 2009). En 
föreställning kan beskrivas som en ”sanning” om en subjektiv verklighet, dvs 
hur vi ser på världen (Wright & Bell, 2009). Tidigare erfarenheter skapar 
mening i det som sker och det finns flera alternativa ”personliga 
konstruktioner/begrepp” som kan förklara verkligheten. Den egna subjektiva 
tolkningen av verkligheten blir viktigare än verkligheten i sig och människan 
försöker skapa mönster i sin värld genom att organisera sina 
konstruktioner/begrepp (Kelly, 1963). Utifrån våra föreställningar konstruerar 
vi vår värld och vi sammanflätas med andras liv. Samtidigt som 
föreställningar särskiljer oss från andra kan de också föra oss samman med 
andra. Sammanhanget där föreställningen uppstår, såväl kulturellt, 
interaktionellt och socialt blir betydelsefullt att ta hänsyn till då vi ska försöka 
förstå våra egna och andras föreställningar (Wright & Bell, 2009).  
 

Kärnföreställningar är de djupa föreställningarna som är grundläggande för 
vår identitet och de är ofta omedvetna och också svåra att förändra. De 
utvecklas genom de ”föreställningssystem” som vi delar eller inte delar med 
andra personer i vår omgivning som t ex familjemedlemmar och 
arbetskamrater. Kärnföreställningarna påverkar familjen och dess funktion och 
blir betydelsefulla för hur familjen hanterar sin situation (Wright & Bell, 
2009).  
 

När någon insjuknar i en sjukdom finns och uppstår olika föreställningar kring 
sjukdomen och dess konsekvenser. Föreställningarna blir ofta bekräftade, 
ifrågasatta och/eller hotade när någon i familjen blir sjuk. Hur familjen väljer 
att anpassa, hantera och kontrollera situationen är beroende av de 
föreställningar som de har (Wright & Bell, 2009) då familjens 
föreställningssystem utgör en guide i hur familjen tänker, väljer att handla och 
också skapar sammanhang för familjen (Rolland, 1998). Föreställningar kan 
vara både underlättande och hindrande beroende på sammanhanget. Genom att 
hjälpa och stödja familjen att samtala om sina föreställningar ökar 
förutsättningen för att förändring ska ske som gynnar hälsa och välbefinnande 
i familjen. När föreställningar om varandra och sjukdomen förändras kan 
också beteende förändras (Wright & Bell, 2009).  
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det på följande sätt: ”En familj är en grupp människor som binds samman av 
starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt 
engagemang i varandras liv.” (Wright, Watson & Bell, 2002, s72). Familjen 
är inte statisk utan kan utvecklas och förändras över tid (Kirkevold, 2001) och 
kan ses som ett självdefinierande system eller enhet (Stuart, 2001; Whall, 
1986; Wright & Leahey, 2013) som består av två eller flera individer som 
fungerar på ett sätt som gör att de känner sig som en familj (Whall, 1986) eller 
med andra ord ” the family is who they say they are” (Wright och Leahey 
2013, s55).  
 

Då beskrivningen av vad som utgör en familj varierar blev det betydelsefullt 
för mig att utgå från en inkluderande definition som öppnar upp för olika 
familjekonstellationer i stället för att begränsa. I detta avhandlingsarbete 
används Whalls (1986) definition av familj: en självdefinierad grupp av två 
eller flera individer, som är eller inte är förbundna genom blodsband eller lag, 
men som fungerar på ett sätt som gör att de själva känner sig som en familj.  
 

Familjefokuserad omvårdnad 
Då familjen ses som en enhet kan familjefokuserad omvårdnad (FFO) 
användas som utgångspunkt för vården. FFO har sin teoretiska grund i bl a 
systemteori, men har också influenser från kommunikationsteori, 
förändringsteori och cybernetik. Bärande begrepp för FFO är reflektion, 
föreställningar och relation (Benzein, et al., 2012). Genom familjefokuserad 
omvårdnad kan sjuksköterskan uppmärksamma flera olika interagerande 
krafter som samspelar när en sjukdom uppstår eller när välbefinnande ska 
främjas (Denham, 2015a). Sjuksköterskor som tänker familj kan erkänna den 
inverkan sjukdomen har på både de enskilda individerna såväl som familjen 
som enhet. Det innebär att uppmärksamma problem, styrkor och resurser som 
sedan möjliggör interventioner för att främja hälsa i familjen. Även om 
familjemedlemmarna inte alltid är närvarande i vården så kan sjuksköterskan 
alltid ”tänka familj” och ta hänsyn till familjen som enhet i omvårdnaden av 
patienten (Denham, 2015a).  

 
FFO kan delas in i familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad. 
Familjerelaterad omvårdnad sätter antingen patienten eller familjemedlemmen 
i centrum och de övriga utgör kontext. Familjecentrerad omvårdnad har 
familjen som enhet i fokus och både den enskilda familjemedlemmen och 
familjesystemet som helhet fokuseras, där helheten blir större och något annat 
än delarna (Benzein, et al., 2012). Denna avhandling utgår från 
familjecentrerad omvårdnad som beskrivs under avsnittet ”Teoretisk 
referensram”. 
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Plats (eng. place) och rum (eng. space) är komplexa begrepp och svårigheten i 
att definiera dem beskrivs av flera författare (Agnew, 2011; Cresswell, 2004; 
Lassenius, 2005). För att kunna definiera och beskriva dem behövs båda 
begreppen tas i beaktande då de är ömsesidigt beroende av varandra (Tuan, 
2001). Å ena sidan kan plats utgöra en fysisk plats (eng. location/locales) men 
å andra sidan kan platsbegreppet innefatta en mer fenomenologisk betydelse, 
dvs en plats, situation eller sammanhang som är relations- och 
meningsskapande och ger upphov till välbefinnande (Agnew, 2011; Cresswell, 
2004). När ett odefinierat rum blir mer välkänt och förses med ett värde, en 
innebörd, så blir det en plats. Plats och rum är ömsesidigt beroende av 
varandra och genom platsens trygghet och stabilitet kan vi bli medvetna om 
rummets öppenhet, frihet och hot och vice versa. Då vi är bundna till det ena 
finns en längtan eller strävan efter det andra. Känslor och idéer kring plats och 
rum är komplexa och växer fram genom livets unika och gemensamma 
erfarenheter med andra människor (Tuan, 2001). Då platsbegreppet är nära 
anknutet till trygghet (Rämgård, 2006) beskriver flera författare också en 
koppling mellan uppväxten och platser som blir betydelsefulla i vuxenlivet 
(Cresswell, 2004; Rämgård, 2006; Tuan, 2001). Under uppväxten definieras 
platser som sedan har betydelse i det vuxna livet. Genom att knyta an till en 
plats (eng. place attachment) och ge den en innebörd kommer den också över 
tid representera något för människan t ex välbefinnande eller trygghet. En 
plats kan också representera negativa erfarenheter (Cresswell, 2004). 
 
Agnew (2011) beskriver platskänsla (eng. sense of place) som en dimension 
av begreppet plats. Platskänsla innefattar en identifikation med en plats och 
innebär något unikt för personen. Platskänslan kännetecknas av en känsla av 
tillhörighet till platsen som kan vara omedveten eller som kan ske genom att 
delta i vardagsaktiviteter relaterade till platsen (ibid). Genom att utveckla en 
”sense of place”, en subjektiv och känslomässig koppling till den specifika 
platsen skapas en inre harmoni (Cresswell, 2004) vilket också kan påverka 
hälsan (Schærström, Rämgård, & Löfman, 2011). I situationer som är 
påfrestande eller när stora förändringar i livet sker söker vi oss ofta till dessa 
platser (Schærström et al., 2011). Människor kan utveckla en relation till en 
plats som ger harmoni mellan kropp och själ (Casey, 1993; Cresswell, 2004; 
Holloway & Hubbard, 2001). Platskänsla kan beskrivas som en individuell 
erfarenhet och hänvisar till den personliga och känslomässiga tillhörigheten 
som en person har till en plats. Platskänslan är ofta kopplad till där vi lever 
och/eller levde som barn (Cresswell, 2004). Platskänsla handlar också om hur 
människan interagerar med en specifik plats, en känsla av nära samhörighet 
och innebörd skapas (Tuan, 2001). Platskänslan kommer från såväl 
interaktioner med platsen som från sociala relationer på platsen. 
Familjerelationer, traditioner och gemensamma erfarenheter (Kyle & Chick, 
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Hälsa och välbefinnande i familjen 
Familjers hälsa och välbefinnande 
Familjers hälsa och välbefinnande är närliggande begrepp som ibland används 
synonymt. Hälsa kan definieras på flera olika sätt och i denna avhandling 
beskrivs hälsa ur ett systemiskt perspektiv. Utifrån ett systemiskt perspektiv 
påverkar sjukdomen familjens hälsa och familjen påverkar sjukdomen. 
Familjehälsa kan beskrivas som de interaktioner, relationer och processer som 
sker hos individerna i en familj för att främja hälsa och välbefinnande i 
familjen. Olika familjer och olika familjemedlemmar inom samma familj 
använder skilda tillvägagångssätt för att sträva efter och upprätthålla 
välbefinnande för sig själva och varandra inom familjen (Denham, 2003) och 
familjemedlemmar samverkar för individernas förmåga att uppnå 
välbefinnande (Denham, 2015b). Familjehälsa är baserat på personerna i en 
familjs välbefinnande och innebär att de hittar nya vägar för att uppnå balans i 
systemet då det utsätts för förändringar (Hopia, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 
2005). Familjemedlemmarna bidrar till välbefinnande hos varandra genom att 
hitta lämpliga strategier för att möta påfrestningar inom och utanför familjen 
(Friedemann, 1995). Dessa strategier kan handla om samverkan kring 
organisation, anpassning, stabilitet och stöd inom familjen relaterat till ohälsa 
och sjukdom (Denham, 2015b). I samband med sjukdom kan familjehälsa 
bibehållas, stärkas och/eller upprättas genom att uppmärksamheten riktas mot 
både de enskilda familjemedlemmarna men också mot familjen som enhet 
(Wright & Leahey, 2013). Familjers välbefinnande kan beskrivas som att se 
möjligheter, minska krav och främja resurser för att familjen ska kunna må 
bra. Detta inkluderar flera olika dimensioner såsom fysiska, psykologiska, 
känslomässiga sociala, andliga och yrkesmässiga dimensioner. Välbefinnande 
kan nås genom att familjens mål nås när det gäller att reducera risker, hantera 
sin hälsa och självförverkligande (Kaakinen & Denham, 2014). 
 
För att upprätthålla välbefinnande i vardagslivet är det viktigt för familjen att 
skapa rutiner och lägga tid på saker som de värdesätter vilket ger positiva 
känslor (Ziegert, 2011). Familjers välbefinnande handlar också om att 
balansera individuella och gemensamma behov med resurser och alternativ 
som finns tillgängliga (Kaakinen & Denham, 2014). 
 

Plats och välbefinnande 
Interaktioner mellan människor, såväl inom som utanför familjen, sker alltid i 
en kontext och ett sammanhang. Detta sammanhang är knutet till en fysisk 
plats dvs mötet mellan människor sker alltid på en fysisk plats. Platser kan 
både ge upphov till positiva och negativa känslor och i denna avhandling har 
jag valt att belysa hur platsen kan bidra till välbefinnande. 
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Hälsa och välbefinnande i familjen 
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forskningen på en generell nivå men också i specifika beslut och har fått 
betydelse för avhandlingens utformande. Familjecentrerad omvårdnad bygger 
bla på systemteori och har tillsammans med Patersons (2001) modell ”The 
shifting perspectives model for chronic illness” använts för att fördjupa 
förståelsen för delstudiernas resultat. 
 

Systemteori 
Ett system kan beskrivas som en enhet som fungerar tack vare de olika 
delarnas samverkan (Bateson, 2000). Den generella systemteorin grundades av 
Von Bertalaffny och är applicerbar på flera olika typer av system inom skilda 
områden som t ex ekologi, teknik och politik. Ett system utgör en helhet som 
är större än delarna där delar och helhet påverkar varandra (Lundsbye, 
Sandell, Währborg, Fälth, & Holmberg, 2010) och allt hänger samman genom 
ömsesidigt beroende med varierande komplexitet. Världen kan förstås utifrån 
uttryck som helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster 
(Öquist, 2008). Ett system är relativt stabilt och strävar efter balans och 
jämvikt och vid förändringar sker en omstrukturering av systemet. Systemet 
kan vara mer eller mindre öppet eller slutet. Ett öppet system har ofta en hög 
grad av interaktion med den omgivande miljön vilket är nödvändigt för 
systemets överlevnad. Ett slutet system är inte mottagligt för omgivningens in-
put och kan till slut heller inte överleva (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). 
 

Systemteorin kan användas för att beskriva mänskliga system (Bateson, 2000) 
då människan utgör en del av den verklighet hon lever i och skapar mening 
och sammanhang utifrån sin samexistens med andra (Maturana & Varela, 
1987). Bateson (2000) menar att allt hänger samman och då blir det inte 
fruktbart att enbart se till en del, utan i stället bör hänsyn tas till olika delar och 
dess sammanhang. Vidare betonar han komplexiteten i människans sinne och 
beskriver att hon hänger samman med sin bakgrund och beskriver sin 
bakgrund utifrån de skillnader som hon ser. Människan kan utforska dessa 
skillnader och upptäcka ”skillnaden som gör skillnad” och därmed kan också 
förändring ske. Andersen (2003) beskriver också dessa skillnader och att 
människan omöjligt kan uppfatta alla dessa. I interaktionen med andra 
människor görs vissa distinktioner och beskrivningen av situationen blir ett 
resultat av de distinktioner som gjorts (ibid). Med detta som utgångspunkt 
innebär det att olika individer kan uppfatta en situation på olika sätt och att var 
och en har sin subjektiva sanning, dvs att världen är multivers (Maturana & 
Varela, 1987). Detta multiversa synsätt kallas också ”objektivitet inom 
parentes” och öppnar upp för en acceptans och förståelse för olika sanningar 
(Maturana, 1988). Det innebär att en enskild person inte har tolkningsföreträde 
och ett systemiskt förhållningssätt främjar uttryck som ”både-och” i stället för 
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2007) av dessa platser så väl som minnen (Knez, 2006, 2014) är betydelsefullt 
för utvecklandet av platskänsla. 

 
I omvårdnadsforskning kan platskänsla relateras till begreppet hem och 
hemmastaddhet (eng. at-homeness). Begreppet hemmastaddhet innefattar en 
känsla av att ”vara hemma” trots sjukdom. Dessa känslor är inte alltid 
anknutna till det fysiska hemmet utan kan vara mer av en existentiell känsla 
(Ohlen, Ekman, Zingmark, Bolmsjo, & Benzein, 2014). Hemmet beskrivs, av 
både personer med sjukdom och deras familjemedlemmar, som en plats där 
människor kan känna sig trygga och leva enligt sina vanor (Lindahl, Lidén, & 
Lindblad, 2011). Personer med kronisk sjukdom beskriver att hemmet kan 
innebära självkänsla, kontroll och trygghet (Downing, 2008) men kan också 
förändras då sjukdomen försämras. Hemmet blir då inte bara en trygg plats 
utan också en plats av osäkerhet och oro för framtiden och känslor av 
hemlöshet kan uppstå (Bjørn, Ekman, Skott, & Norberg, 2001). Även 
familjemedlemmar till personer med sjukdom upplever att relationen till 
hemmet förändras vid sjukdom och det blir betydelsefullt att försöka hålla 
hemmet så normalt som möjligt för att behålla hemkänslan (Öhman & 
Söderberg, 2004).  

 
Genom livet associerar vi händelser och relaterar minnen till specifika platser. 
När det sker förändringar i livet söker vi oss ofta till platser som representerar 
trygghet. Detta kan benämnas som ”place security”, en djup känsla av tillit 
som följer genom livet och som innefattar identitet, kontinuitet och ritualer. 
Under livet relaterar vi minnen och situationer till specifika platser. När 
förändringar i livet uppstår föredrar vi ofta att vara på platser som innebär 
trygghet för oss (Rämgård, 2006, 2009). Sociala nätverk som t ex familjen har 
betydelse för känslan av ”place security” (Rämgård, 2006) då platser och 
aktiviteter är sammanlänkade och bidrar till interaktion mellan människor 
(Rämgård, 2009). Människor skapar sin identitet genom platser under 
barndomen och dessa platser blir betydelsefulla genom livet och kan bidra till 
välbefinnande. Identitet är sammankopplad med den fysiska miljön och 
påverkar vår självbild och hur vi förstår världen. Rutiner och ritualer, dvs det 
som man brukar göra på en plats bidrar till platstrygghet. Kontinuitet kan bidra 
till en känsla av lindring när förändringar och hotfulla situationer uppstår. 
Kontinuitet tar tid att utveckla och handlar både om det som hänt och hur man 
föreställer sig framtiden (Rämgård, 2006).  
 

Teoretisk referensram 
Avhandlingens teoretiska referensram baseras på idéer från systemteori och 
har på så vis fått betydelse för hur jag som forskare har tänkt kring 
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Familjecentrerad omvårdnad 
Inom familjecentrerad omvårdnad, som också benämns ”Family Systems 
Nursing” i internationell litteratur, utgör familjen som enhet utgångspunkten 
för vården. Den familjecentrerade omvårdnaden bygger på ett systemiskt 
förhållningssätt (Wright & Leahey, 2013). Inom familjecentrerad omvårdnad 
fokuseras både den enskilda individen och familjen som enhet. Familjer är 
sammansatta av flera individer och olika subsystem vilka utgör en enhet som 
är mer än summan av delarna. Interaktioner inom familjen är i fokus dvs hur 
förändringar hos en familjemedlem kan relateras till förändringar hos andra 
familjemedlemmar och familjen som helhet (Benzein, Hagberg, & Saveman, 
2008; Benzein, et al., 2012; Wright & Bell, 2009; Wright & Leahey, 2013). 
Familjen ses som ett öppet system i ständig interaktion med omgivningen och 
deltar i ett ömsesidigt utbyte av information med andra system, t ex 
arbetskamrater, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal (Wright & Leahey, 
2013). 
 
Inom familjecentrerad omvårdnad sker omvårdnaden i relation mellan 
familjen och sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan minska familjens lidande och 
bidra till välbefinnande genom att hjälpa familjen att samtala och på så sätt 
hjälpa familjen att få nya innebörder och ny förståelse för sina erfarenheter av 
sjukdomen (Wright & Bell, 2009). Sjuksköterskan antar en icke-hierarkisk 
hållning vilket innebär att både sjuksköterskan och familjen ses som experter. 
Båda parter bidrar med kunskap i mötet och ingen har tolkningsföreträde 
(Wright & Leahey, 2013). Då förändring och hälsopromotion sker i relationen 
mellan familjen och sjuksköterskan erbjuds interventioner utifrån ett 
systemiskt perspektiv. Varje familj är unik och har styrkor och resurser som 
sjuksköterskan kan belysa och stödja för att främja hälsa och välbefinnande 
(Wright & Leahey, 2013). I denna process medvetandegörs och utmanas 
föreställningar som finns i familjen. 
 

Patersons modell ”The shifting perspectives model of chronic 
illness” 
Då mycket av tidigare forskning om att leva med kronisk sjukdom beskriver 
processen som relativt statisk med förutbestämda steg som personen ska gå 
igenom (Ambrosio et al., 2015; Paterson, 2001; Thorne & Paterson, 1998) 
skapades en modell som skiljer sig från dessa (Paterson, 2001). Modellen 
beskriver ett ”både-och” snarare än fasta steg vilket kan vara förenligt med ett 
systemiskt sätt att se på sjukdom. Tidigare modeller kring kronisk sjukdom 
har utgått från sjukdomens progression och den transition personen gör i olika 
steg t ex ”Illness Trajectory Framework” (Corbin & Strauss, 1991). Även om 
individuella skillnader beskrivs och betonas så finns ett underliggande 
antagande att trots dessa skillnader så finns det gemensamma faser som alla 
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”antingen-eller”. Då relationen mellan delarna i systemet belyses så innebär 
det också att en person inte är på ett visst sätt utan blir i ett sammanhang. 
 

Vidare omfattar ett systemiskt förhållningssätt idén om att människor 
samskapar sin verklighet (Maturana & Varela, 1987) och med hjälp av språket 
skapas roller och social struktur för de mänskliga systemen. Språket bidrar 
också till att människor kan upprätthålla meningsfull, mänsklig kontakt med 
varandra (Anderson & Goolishian, 2004). När ett ord sägs och överförs från 
en sändare till en mottagare så har detta ord en innebörd för dem båda och 
denna innebörd behöver inte vara överensstämmande (Andersen, 2003). 
Genom att två eller flera personer är överens om och förstår en händelse på 
samma sätt uppstår ett samförstånd som dock inte är statiskt utan kan 
ifrågasättas och ständigt omvärderas (Anderson & Goolishian, 2004). 
 

Med ett systemiskt förhållningssätt är cirkulära samband i fokus istället för de 
linjära och varje individ ses som en del i ett större sammanhang. I denna 
helhet är det av större betydelse att följa samspel och kommunikation mellan 
personer än att endast se till den enskilda personen. Därmed blir relationer och 
samspel mellan människor betydelsefulla att uppmärksamma (Öquist, 2008). 
Med detta som utgångspunkt blir det av intresse att utforska och beskriva det 
som sker mellan individer i stället för att fokusera vad som sker inom 
individen (Lundsbye et al., 2010). 

 
Då det systemiska förhållningssättet utgör min ontologiska utgångspunkt så 
har det påverkat flera ställningstaganden under avhandlingsarbetet. En 
utgångspunkt i det systemiska förhållningssättet som fått betydelse är att 
”världen är multivers” dvs det finns flera sanningar. Då forskning kan 
bedrivas på flera olika sätt tänker jag att denna avhandlings studier utgör en 
del i ett större sammanhang. Genom olika forskningsfrågor och metodologiska 
tillvägagångssätt genereras förståelse för komplexa fenomen. Jag ser också 
min roll som forskare som en deltagare i systemet tillsammans med familjen 
och min närvaro påverkar också vad som sägs under en intervju. 
Då avhandlingen har ett tydligt familjecentrerat perspektiv, vilket inte är så 
vanligt förekommande i tidigare forskning, är ambitionen att resultaten kan 
belysa skillnader som gör skillnad och på så vis kan läsaren 
(forskningskonsumenten) se dessa distinktioner och göra annorlunda i tex 
mötet med familjer inom sjukvården. För att forskningsresultaten ska utgöra 
användbar kunskap är det upp till läsaren att sätta resultaten i det egna 
sammanhanget. Nedan beskrivs familjecentrerad omvårdnad som har sin 
grund i ett systemiskt förhållningssätt. 
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”antingen-eller”. Då relationen mellan delarna i systemet belyses så innebär 
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uppmärksamhet av personer i omgivningen. En del personer antar detta 
perspektiv på grund av att de vill behålla en identitet som en sjuk person eller 
att perspektivet stämmer överens med deras sociala identitet. Det kan också 
innebära att personen kan bevara energi och resurser genom att tillåta sig att 
vara sjuk. Detta perspektiv hjälper också personen att reflektera och lära sig 
mer om sjukdomen och kan hjälpa personen att bevisa för andra att sjukdomen 
finns när det finns få objektiva symtom på sjukdomen.  

 
Att skifta mellan perspektiven är naturligt och ett skifte från välbefinnande till 
sjukdom kan ske när utmaningar som måste hanteras uppstår som t ex tecken 
på försämring, bristande förmåga att hantera sjukdomen eller när beroende och 
hopplöshet betonas i samspelet med andra. Budskap från andra som inte 
stämmer överens med personens välbefinnande-perspektiv kan orsaka ett 
skifte men ofta väljer personer med kronisk sjukdom att ha personer som inte 
utmanar deras antagna perspektiv omkring sig. Detta gäller även i kontakten 
med hälso- och sjukvårdspersonal där det är betydelsefullt att personen känner 
att personalen förstår deras perspektiv på sjukdom. Ibland behöver sjukdomen 
fokuseras för att få rätt vård och behandling för att sen kunna anta ett 
välbefinnande perspektiv. Ett skifte från sjukdom till välbefinnande i 
förgrunden sker ofta i samband med en ökad medvetenhet om sjukdomen och 
medvetna handlingar för att fokusera på välbefinnande. Detta kan beskrivas 
som en paradox då uppmärksamheten ändå alltid måste riktas mot sjukdomen. 
Ett liv med sjukdom innebär svårigheter att vara spontan och aktiviteter 
behöver anpassas utifrån sjukdomens yttringar. Det är vanligt att 
familjemedlemmar eller andra personer med samma sjukdom har stort 
inflytande på skiftet till välbefinnande-perspektivet (Paterson, 2001). 
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går igenom (Burton, 2000) och att det finns ett slutmål som bara kan nås om 
personen genomgått de föregående faserna (Paterson, 2001).  
 
”The Shifting Perspectives Model” (Paterson, 2001) beskriver livet med 
kronisk sjukdom som en ständigt pågående kontinuerlig process där personen 
med kronisk sjukdom skiftar mellan att ha välbefinnande eller sjukdom i 
fokus. Begreppet perspektiv i denna modell utgörs av personens 
föreställningar, attityder, förväntningar och erfarenheter om vad det innebär att 
leva med kronisk sjukdom i den egna specifika kontexten. Dessa perspektiv 
avgör hur personer reagerar på flera olika delar som t ex sjukdomen, sig 
själva, hälso- och sjukvårdspersonal och situationer som påverkas av 
sjukdomen. De två perspektiven överlappar varandra och även om personen 
skiftar mellan de två perspektiven är det ofta ett av dem som är dominerande 
och som personen ofta kommer tillbaka till. Det är hur verkligheten med 
sjukdom uppfattas som är det väsentliga, inte verkligheten i sig, och det utgör 
grunden för hur personer med kronisk sjukdom tolkar och svarar an på 
sjukdomen. Modellen tar sin utgångspunkt i ett individperspektiv men 
beskriver också ett komplext dialektiskt förhållande mellan individen och 
omvärlden (ibid).  

 
Med ett välbefinnande-i-förgrunden blir fokus riktat mot känslomässiga, 
andliga och sociala aspekter av livet i stället för fokus på den sjuka kroppen. 
Sjukdomen och dessa negativa konsekvenser sätts i bakgrunden. Personen ser 
möjligheter i livet trots sjukdom vilket kan bidra till en större uppskattning av 
livet och meningsfulla förändringar i relationen till andra personer. Personen 
försöker att skapa en samstämmighet mellan den egna identiteten och identitet 
som formas relaterat till sjukdomen samt hur sjukdomen uppfattas av andra 
(Paterson, 2001, 2003). Med detta perspektiv utgör jaget kärnan i identiteten, 
inte den sjuka kroppen. Detta perspektiv kan nås genom flera olika sätt som t 
ex genom att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen, skapa en 
stödjande omgivning, utveckla personlig känslighet för hur sjukdomen yttrar 
sig och dela sin kunskap och erfarenhet med andra (Paterson, 2001).  

 
Om personen i stället antar ett sjukdom-i-förgrunden-perspektiv blir det fokus 
på sjukdom, symtom, lidande, förluster och belastningen av att leva med 
sjukdom. Med detta perspektiv tenderar personen att bli uppslukad av 
sjukdomsupplevelsen och har ibland svårt att möta andra familjemedlemmars 
behov. Ofta uppstår en känsla av att sjukdomen kontrollerar personens liv och 
tankar om framtiden handlar till stor del om sjukdomens progression 
(Paterson, 2003). Detta perspektiv är ofta vanligt i samband med att en 
sjukdom upptäcks och diagnostiseras samt när nya sjukdomsrelaterade 
symtom tillkommer. ”Sjukdom i förgrunden”-perspektivet kan också ha en 
skyddande, bevarande och praktisk funktion och vara en hjälp i hanterandet av 
sjukdom, som att t ex tillåta sig att ta det lugnare i vardagen eller att få 
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Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att utifrån ett familjecentrerat perspektiv 
generera fördjupad kunskap om och förståelse för familjers erfarenheter av att 
leva som familj med kronisk sjukdom. 
 

Delsyfte I Syftet var att belysa innebörden av den levda erfarenheten av att 
leva som familj med kronisk sjukdom. 

 
Delsyfte II Syftet var att belysa föreställningar relaterade till sjukdom/ohälsa 
hos familjer som lever med kronisk sjukdom. 

 
Delsyfte III Syftet var att belysa platsens innebörd för familjers välbefinnande 
hos familjer som lever med kronisk sjukdom.  

 
Delsyfte IV Syftet var att beskriva erfarenheter av möten med hälso- och 
sjukvården hos familjer som lever med kronisk sjukdom.  
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Problemformulering 

Allt fler personer lever med kronisk sjukdom och då sjukdomen finns med i 
personernas liv under lång tid påverkar den vardagen både för personen med 
sjukdom och dennes familjemedlemmar. Utifrån tidigare forskning så beskrivs 
de relationella aspekterna som viktiga för hur sjukdomen upplevs och 
hanteras. Vidare beskrivs känslor av ensamhet både från personen med 
sjukdom och de övriga familjemedlemmarna och det finns en önskan om att 
dela sina erfarenheter med andra. Det finns forskning som belyser 
individperspektivet dvs forskning om personen med sjukdom och forskning 
om familjemedlemmarna, men det saknas kunskap om hur det är att leva med 
kronisk sjukdom utifrån ett familjecentrerat perspektiv. Utifrån ett systemiskt 
perspektiv kan hälsa, sjukdom och välbefinnande ses som beroende av 
relationer och sammanhang och detta får betydelse för hur t ex sjukdom kan 
förstås och hanteras såväl av personen med sjukdom, de övriga 
familjemedlemmarna som familjen som enhet. Förändringar hos en 
familjemedlem påverkar och ger förändringar hos familjen som helhet. Genom 
att generera kunskap om och förståelse för hur familjer där en familjemedlem 
lever med kronisk sjukdom erfar sin situation och hur välbefinnande skapas 
kan vårdandet kring personen med sjukdom och dennes familj utvecklas.  
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”horisontsammansmältning” mellan forskaren och texten vilket är en 
nödvändighet i utvecklandet av ny förståelse (Gadamer, 2004). På så sätt kan 
den hermeneutiska cirkeln också beskrivas som en spiral som kännetecknas av 
att förståelsehorisonten förändras samtidigt som det uppstår förändringar i 
kunskapsprocessen (Ödman, 2007). 
 

I forskning med en hermeneutisk ansats utgår forskarens förhållningssätt från 
”det öppna frågandets princip” och förförståelsen. Då data samlas in i form av 
intervjuer bör forskaren vara öppen för vad deltagarna berättar så att 
forskarens förståelsehorisont kan förändras. Analysen innebär en rörelse 
mellan del-helhet under hela processen. Det innebär också att forskaren kan 
sträva efter att söka efter motsägande information så att den nuvarande 
förståelsen och tolkningarna kan förändras i en oväntad riktning. Forskarens 
egen förförståelse bör också redovisas då den utgör en betydelsefull del i 
tolkandet av data. Kriterier för tolkningen är att den är rimlig och att den ger 
mening åt fenomenet. För att tolkningarna ska vara valida bör det inte finnas 
någon annan tolkning som mer meningsfullt förklarar data och tolkningarna 
som görs ska hänga samman. För att upprätthålla detta behöver forskaren 
pendla mellan del och helhet under hela tolkningsprocessen, men också 
försöka medvetandegöra den egna förförståelsen (Ödman, 2007).  
 

Fenomenologisk hermeneutik 
Fenomenlogisk hermeneutik användes som metod i delstudie I och III. 
Fenomenologisk hermeneutik som metod (Lindseth & Norberg, 2004) är 
inspirerad av Ricoeurs filosofi och teori av tolkning (Ricœur, 1981). Metoden 
är användbar när forskaren vill utforska intersubjektiv kunskap (Geanellos, 
2000). Syftet med att använda fenomenologisk hermeneutik är att belysa 
innebörder av den levda erfarenheten av ett fenomen och utgångspunkten är 
livsvärlden. Ricoeur menar att för att den levda erfarenheten ska bli tillgänglig 
för andra behöver den berättas, skrivas ner i textform och sedan tolkas 
(Ricœur, 1976). Metoden har sina rötter i både fenomenologin och 
hermeneutiken genom att essentiella innebörder kan studeras och uppenbaras 
genom texttolkning (Fagerberg & Norberg, 2009) och Ricoeur (2007) menar 
att fenomenologin och hermeneutiken är beroende av varandra. Vi behöver ha 
en fenomenologisk inställning för att kunna utforska innebörder men samtidigt 
är också vår förförståelse nödvändig för att förstå eftersom vi alltid tolkar 
utifrån den. För att synliggöra innebörden av ett fenomen så behöver vi 
hermeneutiken för att försöka att få mer kunskap och en djupare förståelse för 
fenomenet (Lindseth & Norberg, 2004). 
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Metod 

Avhandlingens metodologiska ansats tar sin utgångspunkt i ett systemiskt 
förhållningssätt och data har analyserats företrädesvis med en tolkande ansats. 
I detta avsnitt presenteras först generella avsnitt om de metoder som använts 
samt datainsamling med familjen som enhet och därefter beskrivs var och en 
av delstudiernas specifika tillvägagångssätt. 

 

Hermeneutik 
En hermeneutisk ansats användes i delstudie II, men hermeneutiken är också 
en del av tolkningen i fenomenologisk hermeneutik (delstudie I och III) som 
beskrivs i nästa avsnitt.  
 
Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein som betyder 
tolka, uttyda eller förklara. Hermeneutik kan ses både som en filosofi om 
förståelse och som en forskningsansats. Heidegger (1993a, 1993b) utvecklade 
hermeneutiken och menade att människan alltid bär med sig tidigare 
erfarenheter när vi försöker förstå något nytt och tolkningen är något 
grundläggande för människan där sammanhanget eller kontexten ofta är 
avgörande för vår tolkning och vår förståelse (ibid). Två aspekter har särskilt 
betonats: kunskapsbildningen som dialektisk rörelse mellan del och helhet och 
förförståelsens ofrånkomlighet i förståelseprocessen (Ödman, 2007). 
Pendlandet mellan helhet och del och åter till helhet är en nödvändighet i att 
försöka tolka och förstå något vilket också beskrivs som den hermeneutiska 
cirkeln (Gadamer, 2004). Att förstå och skapa mening innebär att man 
etablerar ett förhållande till det objekt man möter dvs interaktion och samspel 
mellan individen och objektet. Förförståelsen blir betydelsefull då den utgör 
en grund och ger riktning i sökandet efter ny förståelse (Ödman, 2007). Med 
ett samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet skapas ny 
mening och en ny förförståelse att utgå ifrån bildas som alltid är beroende av 
öppenhet och dialog. Genom en dialektisk process stimuleras denna 
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”det öppna frågandets princip” och förförståelsen. Då data samlas in i form av 
intervjuer bör forskaren vara öppen för vad deltagarna berättar så att 
forskarens förståelsehorisont kan förändras. Analysen innebär en rörelse 
mellan del-helhet under hela processen. Det innebär också att forskaren kan 
sträva efter att söka efter motsägande information så att den nuvarande 
förståelsen och tolkningarna kan förändras i en oväntad riktning. Forskarens 
egen förförståelse bör också redovisas då den utgör en betydelsefull del i 
tolkandet av data. Kriterier för tolkningen är att den är rimlig och att den ger 
mening åt fenomenet. För att tolkningarna ska vara valida bör det inte finnas 
någon annan tolkning som mer meningsfullt förklarar data och tolkningarna 
som görs ska hänga samman. För att upprätthålla detta behöver forskaren 
pendla mellan del och helhet under hela tolkningsprocessen, men också 
försöka medvetandegöra den egna förförståelsen (Ödman, 2007).  
 

Fenomenologisk hermeneutik 
Fenomenlogisk hermeneutik användes som metod i delstudie I och III. 
Fenomenologisk hermeneutik som metod (Lindseth & Norberg, 2004) är 
inspirerad av Ricoeurs filosofi och teori av tolkning (Ricœur, 1981). Metoden 
är användbar när forskaren vill utforska intersubjektiv kunskap (Geanellos, 
2000). Syftet med att använda fenomenologisk hermeneutik är att belysa 
innebörder av den levda erfarenheten av ett fenomen och utgångspunkten är 
livsvärlden. Ricoeur menar att för att den levda erfarenheten ska bli tillgänglig 
för andra behöver den berättas, skrivas ner i textform och sedan tolkas 
(Ricœur, 1976). Metoden har sina rötter i både fenomenologin och 
hermeneutiken genom att essentiella innebörder kan studeras och uppenbaras 
genom texttolkning (Fagerberg & Norberg, 2009) och Ricoeur (2007) menar 
att fenomenologin och hermeneutiken är beroende av varandra. Vi behöver ha 
en fenomenologisk inställning för att kunna utforska innebörder men samtidigt 
är också vår förförståelse nödvändig för att förstå eftersom vi alltid tolkar 
utifrån den. För att synliggöra innebörden av ett fenomen så behöver vi 
hermeneutiken för att försöka att få mer kunskap och en djupare förståelse för 
fenomenet (Lindseth & Norberg, 2004). 
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Metod 

Avhandlingens metodologiska ansats tar sin utgångspunkt i ett systemiskt 
förhållningssätt och data har analyserats företrädesvis med en tolkande ansats. 
I detta avsnitt presenteras först generella avsnitt om de metoder som använts 
samt datainsamling med familjen som enhet och därefter beskrivs var och en 
av delstudiernas specifika tillvägagångssätt. 

 

Hermeneutik 
En hermeneutisk ansats användes i delstudie II, men hermeneutiken är också 
en del av tolkningen i fenomenologisk hermeneutik (delstudie I och III) som 
beskrivs i nästa avsnitt.  
 
Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein som betyder 
tolka, uttyda eller förklara. Hermeneutik kan ses både som en filosofi om 
förståelse och som en forskningsansats. Heidegger (1993a, 1993b) utvecklade 
hermeneutiken och menade att människan alltid bär med sig tidigare 
erfarenheter när vi försöker förstå något nytt och tolkningen är något 
grundläggande för människan där sammanhanget eller kontexten ofta är 
avgörande för vår tolkning och vår förståelse (ibid). Två aspekter har särskilt 
betonats: kunskapsbildningen som dialektisk rörelse mellan del och helhet och 
förförståelsens ofrånkomlighet i förståelseprocessen (Ödman, 2007). 
Pendlandet mellan helhet och del och åter till helhet är en nödvändighet i att 
försöka tolka och förstå något vilket också beskrivs som den hermeneutiska 
cirkeln (Gadamer, 2004). Att förstå och skapa mening innebär att man 
etablerar ett förhållande till det objekt man möter dvs interaktion och samspel 
mellan individen och objektet. Förförståelsen blir betydelsefull då den utgör 
en grund och ger riktning i sökandet efter ny förståelse (Ödman, 2007). Med 
ett samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet skapas ny 
mening och en ny förförståelse att utgå ifrån bildas som alltid är beroende av 
öppenhet och dialog. Genom en dialektisk process stimuleras denna 
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sk re-figuration, vilket på sikt kan utveckla vårdandet (Lindseth & Norberg, 
2004). 

 

Innehållsanalys 
En induktiv innehållsanalys användes i delstudie IV. Innehållsanalys är en 
flexibel metod (Hsieh & Shannon, 2005) som kan genomföras på olika sätt 
och det finns inget konsensus kring hur den ska beskrivas (Elo & Kyngäs, 
2008; Patton, 2015). Elo and Kyngäs (2008) menar att det är betydelsefullt att 
data till en induktiv innehållsanalys samlas genom öppna metoder annars finns 
risk för att styra informanten för mycket. Självmedvetenhet hos forskaren är 
en förutsättning för trovärdigheten och forskaren bör reflektera över hur 
frågorna ställs inte bara i efterhand utan även när datainsamlingen pågår 
(ibid). Innehållsanalys används vanligtvis då en text baserad på kvalitativ data 
ska analyseras. Texten sorteras utifrån likheter och skillnader för att hitta och 
beskriva olika mönster och sammanhang. Texten läses upprepade gånger och 
anteckningar i marginalen kan göras. Detta är början på kodningen av 
materialet. Sedan fortsätter kodningen genom att varje mening eller textavsnitt 
får en kod (etikett). Sedan sorteras liknande koder tillsammans och bildar så 
småningom kategorier. I analysprocessen är pendling mellan data och 
kategorisystem betydelsefullt för att kategoriseringen ska bli tydlig och logisk. 
Det är avgörande att kategorierna hänger samman och har en intern 
homogenitet och en extern heterogenitet samt innehåller vald grad av tolkning 
(Patton, 2015). Elo and Kyngäs (2008) rekommenderar att den preliminära 
analysen startar efter ett par intervjuer för att bedöma kvalitén på data 
eftersom trovärdigheten är beroende av hur rik data är i relation till syftet och 
forskningsfrågan. Patton (2015) menar att det oftast finns inslag av tolkning i 
analysen i större eller mindre grad. 

 

Urval 
I denna avhandling har jag valt att utgå från kronisk sjukdom utan att begränsa 
mig till specifika diagnoser då jag tänker att det finns fler likheter än 
skillnader i innebörden av att leva som familj med kronisk sjukdom.  
 
Ett ändamålsenligt urval gjordes i alla studierna vilket innebär att personerna 
anses vara informationsrika och ha erfarenhet och en önskan om att berätta om 
det fenomen som ska studeras (Patton, 2015). Inklusionskriterierna var; 
svensktalande familjer med en vuxen familjemedlem som haft en kronisk 
sjukdom under mer än två års tid. I delstudie I-II skulle personen med 
sjukdom ha minst två familjemedlemmar att bjuda in till intervjun och i 
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När intervjutexten är transkriberad kan den ses som fixerad och 
tolkningsprocessen kan starta (Lindseth & Norberg, 2004). Texten 
objektifieras genom att forskaren intar en distans till texten för att kunna se 
dess mångfald. Texten kan ha många olika innebörder och det finns inte en 
enda ”rätt” förståelse. Distanseringen innebär också att intervjupersonerna 
frigörs från texten. Texten ses också som kontextfri, dekontextualiserad 
(Geanellos, 2000). Ricoeur (1976) menar att vi måste gissa innebörden av 
texten eftersom författaren är “död” och inte längre kan förklara sina 
intentioner (ibid). Tolkningen av texten innefattar dialektiska rörelser mellan 
förståelse och förklaring och innefattar tre faser. I den första fasen, den naiva 
förståelsen, läses texten upprepade gånger för att få en uppfattning om 
innehållet som helhet (Lindseth & Norberg, 2004). Under förståelseprocessen 
kan den naiva förståelsen bli förkastad, bekräftad eller utvidgad (Geanellos, 
2000). Den andra fasen, strukturanalysen, syftar till att dekontextualisera 
texten för att förklara vad texten talar om (Lindseth & Norberg, 2004) genom 
att gå från det som är uttalat till det outtalade (Geanellos, 2000). Texten delas 
in i meningsenheter som kondenseras och sorteras i teman. Sedan reflekteras 
temana mot den naiva förståelsen för att validera eller ogiltigförklara temana. 
Om temana inte kan valideras läses texten igen och en ny naiv förståelse 
formuleras. Efter det kan en ny strukturanalys göras för att validera de nya 
temana som framkommit (Lindseth & Norberg, 2004). Denna process kan 
upprepas flera gånger tills den är validerad. Ricoeur (1976) menar att steget 
mellan gissning till förklaring kräver en metodologi och denna del säkras 
genom de metodologiska stegen. Dessa steg är en cirkulär process där texten 
bryts ner och rekonstrueras och den ständiga rörelsen mellan del och helhet 
blir en nödvändighet. En gissning är mer rimlig än de andra och validering är 
inte detsamma som verifiering eller att visa en slutsats som är sann. Texten 
kan jämföras med ett objekt som alltid kan ses ur en annan synvinkel eller från 
en annan sida men vi måste bestämma på vilket sätt vi vill se på det (ibid). 
Den tredje fasen är den sammanvägda förståelsen, eller tolkad helhet, som 
syftar till att ge en kritisk fördjupad förståelse av den rekontextualiserade 
texten. Teman summeras och forskaren reflekterar kring dem i relation till 
studiens syfte, kontexten, den naiva förståelsen och strukturanalysen. Den 
egna förförståelsen utgör en viktig del i denna fas då våra tolkningar utgår från 
förförståelsen. Andra personer eller litteratur kan hjälpa oss att både bli 
medvetna om och utveckla vår förförståelse. För att nå en tolkad helhet 
används litteratur för att omarbeta, bredda och fördjupa vår förståelse och 
ibland så behövs det också en hel del litteratur för att belysa olika aspekter av 
intervjutexterna. I denna fas finns det inga strikta regler att följa och forskaren 
kan använda sig av sin fantasi (Lindseth & Norberg, 2004).  

 
Resultatet i en fenomenologisk hermeneutisk studie kan bidra till ny förståelse 
kring ett fenomen genom att bidra till reflektion hos läsaren. Läsaren kan de-
kontextualisera och sedan re-kontextualisera resultatet i den egna kontexten, 
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sk re-figuration, vilket på sikt kan utveckla vårdandet (Lindseth & Norberg, 
2004). 

 

Innehållsanalys 
En induktiv innehållsanalys användes i delstudie IV. Innehållsanalys är en 
flexibel metod (Hsieh & Shannon, 2005) som kan genomföras på olika sätt 
och det finns inget konsensus kring hur den ska beskrivas (Elo & Kyngäs, 
2008; Patton, 2015). Elo and Kyngäs (2008) menar att det är betydelsefullt att 
data till en induktiv innehållsanalys samlas genom öppna metoder annars finns 
risk för att styra informanten för mycket. Självmedvetenhet hos forskaren är 
en förutsättning för trovärdigheten och forskaren bör reflektera över hur 
frågorna ställs inte bara i efterhand utan även när datainsamlingen pågår 
(ibid). Innehållsanalys används vanligtvis då en text baserad på kvalitativ data 
ska analyseras. Texten sorteras utifrån likheter och skillnader för att hitta och 
beskriva olika mönster och sammanhang. Texten läses upprepade gånger och 
anteckningar i marginalen kan göras. Detta är början på kodningen av 
materialet. Sedan fortsätter kodningen genom att varje mening eller textavsnitt 
får en kod (etikett). Sedan sorteras liknande koder tillsammans och bildar så 
småningom kategorier. I analysprocessen är pendling mellan data och 
kategorisystem betydelsefullt för att kategoriseringen ska bli tydlig och logisk. 
Det är avgörande att kategorierna hänger samman och har en intern 
homogenitet och en extern heterogenitet samt innehåller vald grad av tolkning 
(Patton, 2015). Elo and Kyngäs (2008) rekommenderar att den preliminära 
analysen startar efter ett par intervjuer för att bedöma kvalitén på data 
eftersom trovärdigheten är beroende av hur rik data är i relation till syftet och 
forskningsfrågan. Patton (2015) menar att det oftast finns inslag av tolkning i 
analysen i större eller mindre grad. 

 

Urval 
I denna avhandling har jag valt att utgå från kronisk sjukdom utan att begränsa 
mig till specifika diagnoser då jag tänker att det finns fler likheter än 
skillnader i innebörden av att leva som familj med kronisk sjukdom.  
 
Ett ändamålsenligt urval gjordes i alla studierna vilket innebär att personerna 
anses vara informationsrika och ha erfarenhet och en önskan om att berätta om 
det fenomen som ska studeras (Patton, 2015). Inklusionskriterierna var; 
svensktalande familjer med en vuxen familjemedlem som haft en kronisk 
sjukdom under mer än två års tid. I delstudie I-II skulle personen med 
sjukdom ha minst två familjemedlemmar att bjuda in till intervjun och i 
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När intervjutexten är transkriberad kan den ses som fixerad och 
tolkningsprocessen kan starta (Lindseth & Norberg, 2004). Texten 
objektifieras genom att forskaren intar en distans till texten för att kunna se 
dess mångfald. Texten kan ha många olika innebörder och det finns inte en 
enda ”rätt” förståelse. Distanseringen innebär också att intervjupersonerna 
frigörs från texten. Texten ses också som kontextfri, dekontextualiserad 
(Geanellos, 2000). Ricoeur (1976) menar att vi måste gissa innebörden av 
texten eftersom författaren är “död” och inte längre kan förklara sina 
intentioner (ibid). Tolkningen av texten innefattar dialektiska rörelser mellan 
förståelse och förklaring och innefattar tre faser. I den första fasen, den naiva 
förståelsen, läses texten upprepade gånger för att få en uppfattning om 
innehållet som helhet (Lindseth & Norberg, 2004). Under förståelseprocessen 
kan den naiva förståelsen bli förkastad, bekräftad eller utvidgad (Geanellos, 
2000). Den andra fasen, strukturanalysen, syftar till att dekontextualisera 
texten för att förklara vad texten talar om (Lindseth & Norberg, 2004) genom 
att gå från det som är uttalat till det outtalade (Geanellos, 2000). Texten delas 
in i meningsenheter som kondenseras och sorteras i teman. Sedan reflekteras 
temana mot den naiva förståelsen för att validera eller ogiltigförklara temana. 
Om temana inte kan valideras läses texten igen och en ny naiv förståelse 
formuleras. Efter det kan en ny strukturanalys göras för att validera de nya 
temana som framkommit (Lindseth & Norberg, 2004). Denna process kan 
upprepas flera gånger tills den är validerad. Ricoeur (1976) menar att steget 
mellan gissning till förklaring kräver en metodologi och denna del säkras 
genom de metodologiska stegen. Dessa steg är en cirkulär process där texten 
bryts ner och rekonstrueras och den ständiga rörelsen mellan del och helhet 
blir en nödvändighet. En gissning är mer rimlig än de andra och validering är 
inte detsamma som verifiering eller att visa en slutsats som är sann. Texten 
kan jämföras med ett objekt som alltid kan ses ur en annan synvinkel eller från 
en annan sida men vi måste bestämma på vilket sätt vi vill se på det (ibid). 
Den tredje fasen är den sammanvägda förståelsen, eller tolkad helhet, som 
syftar till att ge en kritisk fördjupad förståelse av den rekontextualiserade 
texten. Teman summeras och forskaren reflekterar kring dem i relation till 
studiens syfte, kontexten, den naiva förståelsen och strukturanalysen. Den 
egna förförståelsen utgör en viktig del i denna fas då våra tolkningar utgår från 
förförståelsen. Andra personer eller litteratur kan hjälpa oss att både bli 
medvetna om och utveckla vår förförståelse. För att nå en tolkad helhet 
används litteratur för att omarbeta, bredda och fördjupa vår förståelse och 
ibland så behövs det också en hel del litteratur för att belysa olika aspekter av 
intervjutexterna. I denna fas finns det inga strikta regler att följa och forskaren 
kan använda sig av sin fantasi (Lindseth & Norberg, 2004).  

 
Resultatet i en fenomenologisk hermeneutisk studie kan bidra till ny förståelse 
kring ett fenomen genom att bidra till reflektion hos läsaren. Läsaren kan de-
kontextualisera och sedan re-kontextualisera resultatet i den egna kontexten, 
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(Donalek, 2009) och då fenomen som är gemensamma angelägenheter ska 
beskrivas (Polak & Green, 2016). Genom att data innehåller beskrivningar av 
relationer, interaktioner och mönster möjliggörs även en analys utifrån ett 
systemiskt perspektiv (Benzein, Persson, & Syrén, 2012).  
 

Datainsamlingen blir också beroende av kontakten och interaktionen mellan 
forskare och familj och att forskaren har intentionen att vilja utforska den 
gemensamma erfarenheten i familjen (Eggenberger & Nelms, 2007). Då den 
gemensamma erfarenheten är i fokus kan familjeintervjuer beskrivas vara av 
narrativ karaktär då de syftar till att familjen samskapar sin gemensamma 
berättelse.  

 
Upprepade intervjuer med samma familj kan vara värdefullt då det finns 
möjlighet fördjupa samtalet kring vissa områden vid uppföljande intervjuer. 
En annan aspekt av upprepade intervjuer är att intervjuare och familj blir mer 
kända för varandra vilket kan reducera osäkerhet och spänningar vilket kan 
innebära att familjen kan dela med sig av sina erfarenheter på ett ”friare” sätt 
(Astedt-Kurki, Hopia, & Vuori, 1999; Astedt-Kurki, Paavilainen, & Lehti, 
2001).  
 

Cirkulära frågor  
För att få familjens samskapade berättelse används frågor av cirkulär karaktär 
under familjeintervjun. Cirkulära frågor kan hjälpa de intervjuade att tänka i 
cirkulära sammanhang och öppna upp för det systemiska i stället för linjära 
samband. De cirkulära frågorna kan också påverka intervjuaren genom att 
stärka neutraliteten och öppna upp för kreativitet i intervjun genom att varje 
person får utrymme. Genom att lyssna på varandras berättelser och få 
reflektera över dem stimuleras familjemedlemmarna att berätta mer och fylla 
på den samskapade berättelsen (Evans & Whitcombe, 2016; Tomm & Liedén, 
2009). De cirkulära frågorna har en orienterande avsikt och kan bidra till att 
familjemedlemmarna blir medvetna om varandras tankar och idéer kring ett 
sammanhang (Benzein, Erlingsson, Hagberg, & Saveman, 2012) vilket 
stimulerar skapande av den gemensamma berättelsen.  
 

Att använda genogram i forskningsintervjuer 
I delstudie III och IV inleddes intervjuerna med att göra ett genogram 
tillsammans med familjen. Ett genogram kan beskrivas som en bild över 
familjens sammansättning liknande ett släktträd. Genomgrammet kan 
innehålla information om vilka familjemedlemmar som ingår i familjen, ålder, 
yrken, familjens hälsohistoria mm och innefattar oftast tre generationer. 
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delstudie III och IV skulle personen med sjukdom ha minst en familjemedlem 
att bjuda in. Exklusionskriterierna var: familjer där personen med sjukdom 
hade kognitiva svårigheter och/eller talsvårigheter och personer som befann 
sig i palliativ vård i livets slutskede.  
 
Rekrytering av familjer genomfördes med hjälp av information från 
sjuksköterskor och annonsering på en medicinklinik vid ett länssjukhus och 
två hälsocentraler (Delstudie I-IV) samt via patientföreningar (Delstudie III-
IV). De personer med sjukdom som var intresserade av att delta i studien 
kontaktade mig själva eller så förmedlade en sjuksköterska på de utvalda 
enheterna kontakten. Personerna med sjukdom fick också både muntlig och 
skriftlig information om studien. Familjerna fick själva välja tid och plats för 
intervjuerna och dessa gjordes företrädesvis i familjernas hem. Vid 
intervjutillfället upprepades informationen muntligt och skriftlig information 
gavs till alla deltagare då det endast var personen med sjukdom som fått 
information om studierna före intervjutillfället. 

 

Datainsamling med familjen som enhet 
Familjeintervjuer 
Datainsamlingen i avhandlingens fyra delstudier har skett genom 
familjeintervjuer då det ansågs vara en lämplig metod för studier med ett 
familjecentrerat perspektiv. Familjeintervjuer har vissa likheter med andra 
typer av gruppintervjuer t ex fokusgruppintervjuer (Kvale & Brinkmann, 
2009) men skiljer sig från dessa eftersom familjemedlemmarna känner 
varandra, har ofta levt ihop under lång tid och har en gemensam historia. Med 
utgångspunkten att helheten (familjen) är mer än summan av delarna 
(individuella familjemedlemmar) kan familjeintervjuer bl a belysa familjens 
interaktioner. I en familjeintervju möjliggörs en samskapad berättelse där 
angelägenheter, problem och den gemensamma historien som de delar som 
familj kan framkomma (Beitin, 2008). Under familjeintervjun guidas familjen 
av intervjuaren genom en samskapad berättelse om gemensamma erfarenheter 
som familj i riktning mot ett specifikt område, forskningsfrågan. Familjerna 
får också utrymme att reflektera över varandras berättelser. Genom 
familjeintervjuer kan processer, interaktioner och familjens gemensamma 
berättelse beforskas vilket inte är möjligt att göra på samma sätt med 
individuella intervjuer (Beitin, 2008; Eggenberger & Nelms, 2007). 
Intervjuaren är en del i de interaktioner som sker (Wright & Leahey, 2013). 
Forskaren ska vara medveten om att personen deltar utifrån att vara 
familjemedlem och inte enbart som enskild individ och att de andra 
familjemedlemmarnas och forskarens närvaro påverkar vad som berättas 
under intervjun. Detta blir fördelaktigt då familjen som fenomen ska beskrivas 
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(Donalek, 2009) och då fenomen som är gemensamma angelägenheter ska 
beskrivas (Polak & Green, 2016). Genom att data innehåller beskrivningar av 
relationer, interaktioner och mönster möjliggörs även en analys utifrån ett 
systemiskt perspektiv (Benzein, Persson, & Syrén, 2012).  
 

Datainsamlingen blir också beroende av kontakten och interaktionen mellan 
forskare och familj och att forskaren har intentionen att vilja utforska den 
gemensamma erfarenheten i familjen (Eggenberger & Nelms, 2007). Då den 
gemensamma erfarenheten är i fokus kan familjeintervjuer beskrivas vara av 
narrativ karaktär då de syftar till att familjen samskapar sin gemensamma 
berättelse.  

 
Upprepade intervjuer med samma familj kan vara värdefullt då det finns 
möjlighet fördjupa samtalet kring vissa områden vid uppföljande intervjuer. 
En annan aspekt av upprepade intervjuer är att intervjuare och familj blir mer 
kända för varandra vilket kan reducera osäkerhet och spänningar vilket kan 
innebära att familjen kan dela med sig av sina erfarenheter på ett ”friare” sätt 
(Astedt-Kurki, Hopia, & Vuori, 1999; Astedt-Kurki, Paavilainen, & Lehti, 
2001).  
 

Cirkulära frågor  
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delstudie III och IV skulle personen med sjukdom ha minst en familjemedlem 
att bjuda in. Exklusionskriterierna var: familjer där personen med sjukdom 
hade kognitiva svårigheter och/eller talsvårigheter och personer som befann 
sig i palliativ vård i livets slutskede.  
 
Rekrytering av familjer genomfördes med hjälp av information från 
sjuksköterskor och annonsering på en medicinklinik vid ett länssjukhus och 
två hälsocentraler (Delstudie I-IV) samt via patientföreningar (Delstudie III-
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intervjutillfället upprepades informationen muntligt och skriftlig information 
gavs till alla deltagare då det endast var personen med sjukdom som fått 
information om studierna före intervjutillfället. 

 

Datainsamling med familjen som enhet 
Familjeintervjuer 
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35 

 
 

Tabell 1 Delstudiernas genomförande 

 Datainsamlingsmetod Deltagare Analys 

Delstudie 
I 

Upprepade narrativa 
familjeintervjuer (2 
tillfällen) 

Sju familjer (totalt 
22 personer) 

Fenomeno-
logisk 
hermeneutik 

Delstudie 
II 

Samma data som i 
delstudie I 

Samma deltagare 
som i delstudie I 

Hermeneutik 

Delstudie 
III 

Photovoice samt 
narrativa 
familjeintervjuer 

Tio familjer (totalt 
28 personer) 

Fenomeno-
logisk 
hermeneutik 

Delstudie 
IV 

Narrativa 
familjeintervjuer 

12 familjer (totalt 
26 personer) 

Innehålls-
analys 

 

 

 

 

Tabell 2 Deltagare i studierna 

 
 Person med 

sjukdom 
(kön) 

Person med 
sjukdom 
(ålder) 

Familje-
medlemmar 
(kön) 

Familje- 
medlemmar 
(ålder) 

Delstudie 
I och II 

2 män 
5 kvinnor 

32-80 år 
Md: 50 år 

8 män 
7 kvinnor 

11-82 år 
Md: 50 år 

Delstudie 
III 

6 män  
4 kvinnor 

35-82 år 
Md: 58,5 år 

6 män 
12 kvinnor 

35-82 år 
Md: 40 år 

Delstudie 
IV 

4 män  
8 kvinnor 

24-85 år 
Md: 66,5 år 

7män 
7 kvinnor 

12-85 år 
Md: 66,5 år 

Totalt 12 män  
17 kvinnor 

 24- 85 år 
Md: 57 år 

21 män 
26 kvinnor 

11-85 år 
Md: 50 år 
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Genogrammet görs tillsammans med familjen och har ffa använts kliniskt av 
sjuksköterskor för att göra en bedömning av familjens struktur (Kaakinen & 
Tabacco, 2014; Meiers, Krumwiede, Denham, & Bell, 2015; Wright & 
Leahey, 2013) men det finns även beskrivet som användbart i familjeforskning 
(Helling & Stover, 2005; Rempel, Neufeld, & Kushner, 2007).  
Användandet av genogram kan hjälpa både den som intervjuar och familjen att 
tänka systemiskt och vilken påverkan hälsa och sjukdom har på familjen som 
system (Kaakinen & Tabacco, 2014) och kan vara passande när flera 
familjemedlemmar intervjuas samtidigt (Helling & Stover, 2005).  
 

I denna avhandling användes genogram som en start på intervjuerna. 
Genogrammet syftade till att lära känna familjen innan forskningsfrågan 
ställdes. Det blev också ett sätt för mig att få information om de 
familjemedlemmar som inte var närvarande men som nämndes under 
intervjun. Varje familj tillfrågades om vilka som de ansåg ingå i familjen, 
deras åldrar, yrken, inbördes relationer till varandra samt familjens 
hälsohistoria. Varje familjemedlem ombads också att beskriva hur han/hon 
upplevde sin hälsa med ett ord eller en mening. Vid upprättande av 
genogrammet så ställdes frågor till en person om en annan person för att på så 
sätt uppmuntra ett cirkulärt tänkande hos familjen. Detta var också ett sätt att 
låta alla familjemedlemmar göra sin röst hörd tidigt i intervjun vilket 
förhoppningsvis kan underlätta för tystare familjemedlemmar att ta ordet 
under intervjun. 
 

Genomförande 
Inledningsvis beskrivs delstudierna översiktligt (Tabell 1) och deltagarna 
(Tabell 2) och sedan presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för 
respektive studie.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med familjeintervjuer (Eggenberger & Nelms, 
2007) av narrativv karaktär (Lindseth & Norberg, 2004). Varje familj 
intervjuades vid två tillfällen med 2-4 veckors mellanrum. Alla intervjuerna 
utom en ägde rum i deltagarnas hem och en intervju gjordes vid forskarens 
arbetsplats. Intervjuerna som varade mellan 30-75 minuter ljudinspelades och 
transkriberades. 
 
Första intervjun startade med en öppen ingångsfråga: Kan ni berätta för mig 
om era erfarenheter av att leva med kronisk sjukdom i familjen? För att 
stimulera ett samskapande av berättelser följdes svaren upp med cirkulära och 
reflekterande frågor (Tomm & Liedén, 2009). Familjemedlemmarna 
uppmuntrades till att reflektera över varandras berättelser genom frågor som t 
ex “Vad tänker du när din pappa berättar det?” “Kommer du ihåg situationen 
som din syster precis berättade om, hur var det för dig?” Även frågor som 
syftade till att få rika beskrivningar som t ex “Kan du berätta mer om det…?” 
användes också. Innan andra intervjutillfället lästes den transkriberade 
intervjun igenom och vid det andra intervjutillfället ombads familjerna att 
klargöra och fördjupa visa områden av fenomenet och de fick också berätta 
om det var något som de tänkt på kring forskningsfrågan sedan första 
intervjun.  

 

Analys 
Materialet från båda intervjutillfällena analyserades med fenomenologisk 
hermeneutisk metod (Lindseth & Norberg, 2004). Först lästes texten igenom 
flera gånger för att få en bild av innehållet. Denna första läsning resulterade i 
en naiv förståelse av texten vilken utgjorde en guide för nästa steg; 
strukturanalysen. En tematisk strukturanalys utfördes där texten delades in i 
meningsenheter som sedan kondenserades, abstraherades och organiserades i 
subteman och huvudteman. För att anta ett systemiskt perspektiv i analysen 
ställdes frågor till texten som fokuserade relationer och interaktioner inom och 
utanför familjen med fokus på en frågeställning åt gången. Sedan skedde en 
reflektion kring huvudteman och subteman i förhållande till den naiva 
förståelsen för att validera den naiva förståelsen. I den tredje fasen vävdes den 
naiva förståelsen och strukturanalysen samman och reflekterades i relation till 
forskningsfrågan, författarnas förförståelse, relevant litteratur för att beskriva 
en tolkad helhet. Det framkom två huvudteman och fem subteman som 
tillsammans med den tolkade helheten utgjorde resultatet. 
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Delstudie I 
Då det inte finns så mycket familjecentrerad forskning kring kronisk sjukdom 
blev starten för hela avhandlingsarbetet att utforska och belysa hur det är att 
leva som familj med kronisk sjukdom. 

 

Urval 
Deltagarna bestod av sju familjer med totalt 22 personer närvarande vid 
intervjuerna och dessa presenteras i Tabell 3. Personerna med sjukdom hade 
minst en av följande diagnoser: diabetes, whiplash, stroke, multipel skleros, 
KOL, muskeldystrofi, njursvikt eller reumatism. Personerna med sjukdom 
hade levt med sjukdom i 2,5-39 år och alla var i behov av medicinsk och/eller 
farmakologisk behandling pga kronisk sjukdom.  
 
Tabell 3 Deltagande familjer (n=7) 
 Person med 

sjukdom 
Familje-
medlem 
(relation till 
personen 
med 
sjukdom 
och ålder) 

Familje- 
medlem 
(relation till 
personen 
med 
sjukdom 
och ålder) 

Familje- 
medlem 
(relation till 
personen 
med 
sjukdom 
och ålder) 

Familje- 
medlem 
(relation till 
personen 
med 
sjukdom och 
ålder) 

Familj 
1 

Kvinna,  
50 år 

Make,  
50 år 

Svägerska,  
48 år 

  

Familj 
2 

Man,  
50 år 

Mamma,  
74 år 

Pappa,  
76 år 

Vän/ 
personlig 
assistent 
(man) 
50 år * 

 

Familj 
3 

Man,  
32 år 

Hustru,  
32 år 

Mamma, 57 
år 

  

Familj 
4 

Kvinna,  
54 år 

Make,  
57 år 

   

Familj 
5 

Kvinna,  
44 år 

Make,  
47 år  

Son,  
13 år * 

Dotter,  
11 år * 

Syster,  
38 år ** 

Familj 
6 

Kvinna,  
46 år 

Dotter,  
19 år 

Särbo,  
57 år 

  

Familj 
7 

Kvinna,  
80 år 

Make,  
82 år 

   

* Deltog vid första intervju tillfället 
** Deltog vid andra intervjutillfället 
 



37 

Datainsamling 
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välbefinnande. Då väcktes idéer om att belysa platsens innebörd för familjers 
välbefinnande hos familjer som lever med kronisk sjukdom.  

 

Urval 
Deltagarna bestod av tio familjer med totalt 28 personer närvarande vid 
intervjuerna och dessa presenteras i Tabell 4. Personerna med sjukdom hade 
minst en av följande diagnoser: diabetes, KOL, stroke, njursvikt, whiplash, 
sarkoidos, Crohn´s sjukdom, Parkinsons sjukdom eller reumatism. Personerna 
med sjukdom hade levt med sjukdom i 2-42 år och alla var i behov av 
medicinsk och/eller farmakologisk behandling pga kronisk sjukdom.  
 

 
Tabell 4 Deltagande familjer 
 Person med 

sjukdom 
Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familj 1 Kvinna, 42 år Make, 44 år Dotter, 17 år Son, 14 år 

Familj 2 Kvinna, 35 år Make, 37 år Dotter, 7 år Mamma, 61 år 

Familj 3 Man, 35 år Hustru, 36 år   
Familj 4 Man, 70 år Hustru, 66 år Son, 27 år  
Familj 5 Man, 57 år Sambo (kvinna), 

40 år 
  

Familj 6 Man, 82 år Hustru, 76 år   
Familj 7 Man, 70 år Hustru, 69 år   
Familj 8 Kvinna, 60 år Make, 59 år Dotter, 24 år Dotter, 29 år 

Familj 9 Kvinna, 70 år Make, 70 år Dotter, 40 år  

Familj 10 Man, 54 år Hustru, 50 år   
 

Datainsamling  
Datainsamlingen gjordes med photovoice (Hansen-Ketchum & Myrick, 2008; 
Wang & Burris, 1997) vilket är en datainsamlingsmetod som kombinerar bild 
och intervju. Intervjuerna utgjordes av familjeintervjuer (Eggenberger & 
Nelms, 2007) av narrativv karaktär (Lindseth & Norberg, 2004). Varje familj 
ombads att inför intervjutillfället gemensamt välja ett eller två foton på en 
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Delstudie II 
När resultatet för delstudie I var klart så blev jag medveten om att delstudie I 
inte hade berört eller fokuserat familjernas föreställningar. Då våra 
föreställningar utgör grunden för hur vi tänker kring t ex sjukdom och 
påverkar våra handlingar (Wright & Bell, 2009) så föddes idén att göra 
ytterligare en studie med samma data som grund men med en annan 
frågeställning för att belysa föreställningar relaterade till sjukdom hos familjer 
som lever med kronisk sjukdom.  

 

Urval 
Samma deltagare som i delstudie I, se Tabell 3. 
 

Datainsamling 
I denna studie användes samma data som vid delstudie I för att besvara 
forskningsfrågan. Detta ansågs relevant eftersom föreställningar är en del av 
familjens erfarenheter av att leva med kronisk sjukdom och det är i familjernas 
berättelser som föreställningar uttrycks (Wright & Bell, 2009). 

 

Analys  
Analysprocessen var inspirerad av Gadamer (2004) och följer ett 
metodologiskt tillvägagångssätt beskrivet av Ödman (2007). Analysen 
inleddes med att intervjuerna lästes för att få en övergripande förståelse för 
varje familjs berättelse. Sedan markerades textavsnitt som innehöll möjliga 
föreställningar och en sammanfattning för varje familj gjordes. Intervjuerna 
lästes igen för att validera eller ogiltigförklara de föreställningar som 
framkommit och för att se om föreställningarna fanns hos en eller hos flera 
familjemedlemmar. I nästa steg utforskades skillnader och likheter inom och 
mellan familjer och ett mönster kunde urskiljas (Ayres, Kavanaugh, & Knafl, 
2003) som innefattade både centrala och perifera föreställningar. 
 

Delstudie III 
Resultatet i de genomförda delstudierna visade bl a familjens gemensamma 
rörelse och strävan mot välbefinnande. Vidare visade resultatet att det i denna 
process är betydelsefullt att ”få vara sig själv” och att familjen möjliggör det. 
Då väcktes en nyfikenhet kring var detta sker eftersom allt som händer sker på 
en plats. Detta sammanhang antogs ha betydelse för familjernas 
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välbefinnande. Då väcktes idéer om att belysa platsens innebörd för familjers 
välbefinnande hos familjer som lever med kronisk sjukdom.  

 

Urval 
Deltagarna bestod av tio familjer med totalt 28 personer närvarande vid 
intervjuerna och dessa presenteras i Tabell 4. Personerna med sjukdom hade 
minst en av följande diagnoser: diabetes, KOL, stroke, njursvikt, whiplash, 
sarkoidos, Crohn´s sjukdom, Parkinsons sjukdom eller reumatism. Personerna 
med sjukdom hade levt med sjukdom i 2-42 år och alla var i behov av 
medicinsk och/eller farmakologisk behandling pga kronisk sjukdom.  
 

 
Tabell 4 Deltagande familjer 
 Person med 

sjukdom 
Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familj 1 Kvinna, 42 år Make, 44 år Dotter, 17 år Son, 14 år 

Familj 2 Kvinna, 35 år Make, 37 år Dotter, 7 år Mamma, 61 år 

Familj 3 Man, 35 år Hustru, 36 år   
Familj 4 Man, 70 år Hustru, 66 år Son, 27 år  
Familj 5 Man, 57 år Sambo (kvinna), 

40 år 
  

Familj 6 Man, 82 år Hustru, 76 år   
Familj 7 Man, 70 år Hustru, 69 år   
Familj 8 Kvinna, 60 år Make, 59 år Dotter, 24 år Dotter, 29 år 

Familj 9 Kvinna, 70 år Make, 70 år Dotter, 40 år  

Familj 10 Man, 54 år Hustru, 50 år   
 

Datainsamling  
Datainsamlingen gjordes med photovoice (Hansen-Ketchum & Myrick, 2008; 
Wang & Burris, 1997) vilket är en datainsamlingsmetod som kombinerar bild 
och intervju. Intervjuerna utgjordes av familjeintervjuer (Eggenberger & 
Nelms, 2007) av narrativv karaktär (Lindseth & Norberg, 2004). Varje familj 
ombads att inför intervjutillfället gemensamt välja ett eller två foton på en 

38 

Delstudie II 
När resultatet för delstudie I var klart så blev jag medveten om att delstudie I 
inte hade berört eller fokuserat familjernas föreställningar. Då våra 
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frågeställning för att belysa föreställningar relaterade till sjukdom hos familjer 
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Analys  
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lästes igen för att validera eller ogiltigförklara de föreställningar som 
framkommit och för att se om föreställningarna fanns hos en eller hos flera 
familjemedlemmar. I nästa steg utforskades skillnader och likheter inom och 
mellan familjer och ett mönster kunde urskiljas (Ayres, Kavanaugh, & Knafl, 
2003) som innefattade både centrala och perifera föreställningar. 
 

Delstudie III 
Resultatet i de genomförda delstudierna visade bl a familjens gemensamma 
rörelse och strävan mot välbefinnande. Vidare visade resultatet att det i denna 
process är betydelsefullt att ”få vara sig själv” och att familjen möjliggör det. 
Då väcktes en nyfikenhet kring var detta sker eftersom allt som händer sker på 
en plats. Detta sammanhang antogs ha betydelse för familjernas 
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Urval 
Deltagarna bestod av tolv familjer med totalt 26 personer närvarande vid 
intervjuerna och dessa presenteras i Tabell 5. Personerna med sjukdom hade 
minst en av följande diagnoser: diabetes, sklerodermi, Ehler-Danlos, 
prostatacancer, ALS, Parkinson, kronisk ischemisk hjärtsjukdom, reumatism 
eller hjärtsvikt. Personerna med sjukdom hade levt med sjukdom i 2-41 år och 
alla var i behov av medicinsk och/eller farmakologisk behandling pga kronisk 
sjukdom.  

 
Tabell 5 Deltagande familjer 
 Person med sjukdom Familjemedlem 

(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familjemedlem 
(relation till 
personen med 
sjukdom och 
ålder) 

Familj 1 Kvinna, 68 år Make, 71 år  
Familj 2 Kvinna, 76 år Make, 78 år  
Familj 3 Kvinna, 40 år Make, 41 år Son, 12 år 
Familj 4 Kvinna, 50 år Vän (kvinna), 57 år  

Familj 5 Kvinna, 24 år Mamma, 48 år  
Familj 6 Kvinna, 65 år Make, 68 år  

(deltog i början av 
intervjun) 

 

Familj 7 Man, 85 år Hustru, 76 år  
Familj 8 Kvinna, 72 år Make, 76 år Dotter, 43 år 
Familj 9  Man, 70 år Hustru, 67 år  
Familj 10 Man, 70 år Hustru, 66 år  
Familj 11 Kvinna, 56 år Make, 60 år  
Familj 12 Man, 63 år Hustru, 67 år  
 

Datainsamling 
Familjeintervjuer genomfördes och intervjuerna inleddes med en öppen 
ingångsfråga: Kan ni berätta om era erfarenheter av möten med hälso- och 
sjukvården? Sedan ställdes fördjupande frågor som t ex Kan ni berätta om en 
situation där ni upplevt ett bra möte med hälso- och sjukvården? Kan ni 
berätta om en situation där ni har upplevt ett mindre bra möte med hälso- och 
sjukvården? Hur skulle ni som familj önska att mötet med hälso- och 
sjukvården såg ut? Hur skulle ni önska att mötet med hälso- och sjukvården 
utformades för att ni som familj skulle må bra? Uppföljande cirkulära och 
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miljö/plats/situation där de som familj upplevde att de mådde bra. Bilderna 
blev sedan utgångspunkt för familjeintervjuerna där familjemedlemmarna 
ombads berätta om bilden/bilderna och en ingångsfråga ställdes: Kan ni 
berätta för mig om den här bilden? Med uppföljande frågor som t ex Vad är 
det som gör att ni mår bra i det här sammanhanget (t ex i den här miljön/den 
här situationen/vid den här platsen/med de här personerna)? Varje 
familjemedlem gavs utrymme att berätta om sina tankar kring bilden/bilderna 
samtidigt som de andra familjemedlemmarnas reflektioner också 
uppmuntrades. Uppföljande cirkulära och reflexiva frågor (Tomm & Liedén, 
2009) ställdes för att uppmärksamma interaktionella och relationella aspekter i 
familjen. Även om fotona var utgångspunkt för intervjun så berättade alla 
familjer också om andra platser som de förknippade med välbefinnande vilket 
bidrog till ett fylligt material. Intervjuerna ljudinspelades. 

 

Analys 
Analysen gjordes med fenomenologisk hermeneutik (Lindseth & Norberg, 
2004) vilken har beskrivits ovan. Först lästes texten igenom flera gånger och 
denna första läsning resulterade i en naiv förståelse. Nästa steg var 
strukturanalysen. En tematisk strukturanalys utfördes där texten delades in i 
meningsenheter som sedan kondenserades, abstraherades och organiserades i 
subteman och huvudteman. För att anta ett systemiskt perspektiv i analysen 
ställdes frågor till texten som fokuserade familjernas gemensamma 
välbefinnande relaterat till platser. Sedan skedde en reflektion kring 
huvudteman och subteman i förhållande till den naiva förståelsen för att 
validera den naiva förståelsen. I den tredje fasen vävdes den naiva förståelsen 
och strukturanalysen samman och reflekterades i relation till forskningsfrågan, 
författarnas förförståelse, relevant litteratur för att beskriva en tolkad helhet. 
Det framkom ett huvudtema och tre subteman som tillsammans med den 
tolkade helheten utgjorde resultatet. 
 

Delstudie IV 
Då avhandlingen syftar till att bidra med familjecentrerad kunskap och på så 
vis kan möjliggöra att vården blir mer familjefokuserad blev det också av 
intresse att belysa hur familjer upplever möten med hälso- och sjukvården. 
Delstudie II visade också att familjer har föreställningar om mötet med hälso- 
och sjukvården. Personer som lever med kronisk sjukdom behöver oftast ha 
upprepade kontakter med sjukvården under lång tid och jag ville belysa hur 
dessa möten erfars utifrån ett familjeperspektiv. 
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samtidigt som de andra familjemedlemmarnas reflektioner också 
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2004) vilken har beskrivits ovan. Först lästes texten igenom flera gånger och 
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Etiskt tillstånd har inhämtats från Regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping (D-nr: 2010/51-31) för delstudie I och II. Då den ursprungliga 
projektplanen reviderades inhämtades ett nytt etiskt tillstånd från Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping för delstudie III-IV (D-2013/97-31).  

 
Då flera personer intervjuas samtidigt är det betydelsefullt att värna om 
konfidentialiteten och att forskaren inte tar parti för någon familjemedlem och 
är medveten om den sårbarhet som kan uppstå om någon berättar något som 
de andra deltagarna inte vill prata om (Ummel & Achille, 2016). I studierna 
ansågs nyttan med deltagande överväga risken att delta då denna ansågs vara 
liten. En tänkbar risk skulle kunna varit att någon av deltagarna upplevde 
kränkning av integriteten genom att t ex frågor ställdes som personen 
uppfattade som kränkande eller att någon familjemedlem berättade om något 
som någon av de andra familjemedlemmarna inte ville tala om. Det blir då 
betydelsefullt att intervjuaren är lyhörd för detta och inte försöker pressa 
deltagarna att berätta saker som de inte vill. Jag hade intentionen att försöka 
uppfatta detta vid datainsamlingen och familjerna upplevdes vara villiga att 
dela med sig av sina erfarenheter. Vid de genomförda intervjuerna fanns också 
en beredskap för att hjälpa deltagare vidare till professionell hjälp om så 
behövdes. Ingen av deltagarna uttryckte behov av detta. 
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reflexiva frågor (Tomm & Liedén, 2009) ställdes för att uppmärksamma 
interaktionella aspekter. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades.  
 

Analys 
Analysen genomfördes med en innehållsanalys med en induktiv ansats 
inspirerad av Patton (2015). Materialet transkriberades och genomlästes sedan 
för att få en känsla av helheten. Därefter började den öppna kodningen av 
materialet genom att exakta ord och/eller meningar markerades för att fånga 
nyckelkoncept och uppmärksamma återkommande mönster. Sedan skapades 
koder som kunde innefatta mer än ett begrepp eller uttryck och hade liknande 
innehåll. Dessa jämfördes och de koder som hade liknande innehåll 
sammanfördes till en kategori. Enligt Patton (2015) är det under denna fas 
viktigt att pendla mellan den logiska konstruktionen och data för att upptäcka 
mönster. Under detta steg upptäcktes ett genomgående mönster i materialet 
som så småningom kom att utgöra en huvudkategori. Slutligen resulterade 
analysen i en huvudkategori och fyra subkategorier.  
 

Etiska ställningstaganden 
När forskaren gör sitt ämnesval måste noggranna överväganden göras som t ex 
ändamålet med forskningen, konsekvenserna, effekter och eventuella 
sidoeffekter (Forsman, 2004). Individskyddskravet och forskningskravet 
måste alltid vägas mot varandra. Individskyddskravet delas in i fyra 
huvudkrav på forskningen; informationskrav, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilka ska 
tas hänsyn till i planeringen av en forskningsstudie. Deltagande i denna 
avhandlings studier utformades i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska 
riktlinjer. Deltagande i studierna byggde på frivillighet och med möjlighet att 
avsluta deltagandet när som helst utan att ange orsak. Vid deltagande i en 
forskningsstudie är det också betydelsefullt att deltagarna får tydlig 
information om studiens syfte och genomförande, innebörden av 
konfidentialitet, hur det insamlade forskningsmaterialet kommer att användas 
och hur resultaten presenteras (Vetenskapsrådet, 2002). Till deltagarna i denna 
avhandlings studier har information om detta givits både muntligt och 
skriftligt och ett skriftligt informerat samtycke har inhämtats från alla 
deltagande familjemedlemmar. Då familjerna valde att låta minderåriga 
familjemedlemmar delta i intervjuerna var det vårdnadshavarna som godkände 
deras deltagande. 
 



43 

Etiskt tillstånd har inhämtats från Regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping (D-nr: 2010/51-31) för delstudie I och II. Då den ursprungliga 
projektplanen reviderades inhämtades ett nytt etiskt tillstånd från Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping för delstudie III-IV (D-2013/97-31).  

 
Då flera personer intervjuas samtidigt är det betydelsefullt att värna om 
konfidentialiteten och att forskaren inte tar parti för någon familjemedlem och 
är medveten om den sårbarhet som kan uppstå om någon berättar något som 
de andra deltagarna inte vill prata om (Ummel & Achille, 2016). I studierna 
ansågs nyttan med deltagande överväga risken att delta då denna ansågs vara 
liten. En tänkbar risk skulle kunna varit att någon av deltagarna upplevde 
kränkning av integriteten genom att t ex frågor ställdes som personen 
uppfattade som kränkande eller att någon familjemedlem berättade om något 
som någon av de andra familjemedlemmarna inte ville tala om. Det blir då 
betydelsefullt att intervjuaren är lyhörd för detta och inte försöker pressa 
deltagarna att berätta saker som de inte vill. Jag hade intentionen att försöka 
uppfatta detta vid datainsamlingen och familjerna upplevdes vara villiga att 
dela med sig av sina erfarenheter. Vid de genomförda intervjuerna fanns också 
en beredskap för att hjälpa deltagare vidare till professionell hjälp om så 
behövdes. Ingen av deltagarna uttryckte behov av detta. 

 

42 

reflexiva frågor (Tomm & Liedén, 2009) ställdes för att uppmärksamma 
interaktionella aspekter. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades.  
 

Analys 
Analysen genomfördes med en innehållsanalys med en induktiv ansats 
inspirerad av Patton (2015). Materialet transkriberades och genomlästes sedan 
för att få en känsla av helheten. Därefter började den öppna kodningen av 
materialet genom att exakta ord och/eller meningar markerades för att fånga 
nyckelkoncept och uppmärksamma återkommande mönster. Sedan skapades 
koder som kunde innefatta mer än ett begrepp eller uttryck och hade liknande 
innehåll. Dessa jämfördes och de koder som hade liknande innehåll 
sammanfördes till en kategori. Enligt Patton (2015) är det under denna fas 
viktigt att pendla mellan den logiska konstruktionen och data för att upptäcka 
mönster. Under detta steg upptäcktes ett genomgående mönster i materialet 
som så småningom kom att utgöra en huvudkategori. Slutligen resulterade 
analysen i en huvudkategori och fyra subkategorier.  
 

Etiska ställningstaganden 
När forskaren gör sitt ämnesval måste noggranna överväganden göras som t ex 
ändamålet med forskningen, konsekvenserna, effekter och eventuella 
sidoeffekter (Forsman, 2004). Individskyddskravet och forskningskravet 
måste alltid vägas mot varandra. Individskyddskravet delas in i fyra 
huvudkrav på forskningen; informationskrav, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilka ska 
tas hänsyn till i planeringen av en forskningsstudie. Deltagande i denna 
avhandlings studier utformades i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska 
riktlinjer. Deltagande i studierna byggde på frivillighet och med möjlighet att 
avsluta deltagandet när som helst utan att ange orsak. Vid deltagande i en 
forskningsstudie är det också betydelsefullt att deltagarna får tydlig 
information om studiens syfte och genomförande, innebörden av 
konfidentialitet, hur det insamlade forskningsmaterialet kommer att användas 
och hur resultaten presenteras (Vetenskapsrådet, 2002). Till deltagarna i denna 
avhandlings studier har information om detta givits både muntligt och 
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ses som en ständigt pågående hälsoprocess och då nya och annorlunda 
situationer uppstår blir familjerna medvetna om nya mönster och når också ett 
vidgat medvetande. 
 

Delstudie II 
Resultatet visar att det både finns kärnföreställningar och sekundära 
föreställningar hos familjer som lever med kronisk sjukdom, både inom och 
mellan familjer. Dessa båda typer av föreställningar är sammanflätade och 
påverkar familjernas handlingar och funktion. Kärnföreställningarna är 
djupare och de sekundära föreställningarna utgår från dem. De sekundära 
föreställningarna utmanas lättare. Föreställningarna ses som en sanning för 
familjen, något som de lever efter i sitt liv. Vidare framkommer det att vissa 
föreställningar delas av familjemedlemmar i en familj, dvs gemensamma 
familjeföreställningar. Dessa gemensamma föreställningar blev synliga genom 
olika exempel, beskrivna av olika familjemedlemmar, i olika sammanhang och 
över tid.  

 
Resultatet visar att föreställningar berör olika områden som alla kan relateras 
till livet med kronisk sjukdom; ”föreställningar om sjukdom”, ”föreställningar 
om familj” och ”föreställningar om hälso- och sjukvården”. 
Kärnföreställningarna och de sekundära föreställningarna inom respektive 
område presenteras i Tabell 6. 
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Resultat 

Delstudie I 
Innebörden av att leva som familj med kronisk sjukdom kan beskrivas som en 
pågående rörelse mot välbefinnande. På grund av förändringar orsakade av 
sjukdom får familjen möta nya och annorlunda situationer än tidigare och 
familjen samskapar nya mönster för att få ett välfungerande dagligt liv. 
Resultatet består av två huvudteman och fem subteman. Det första temat är 
”Samskapa en kontext för att leva med sjukdom" med följande subteman "lära 
sig leva med sjukdomens yttringar" och "kommunicera sjukdomen inom och 
utanför familjen". Då familjen lever med sjukdom behöver de lära sig att leva 
med sjukdomens yttringar. De strävar efter flyt i tillvaron och att hantera 
situationer relaterade till sjukdomen. Hälso- och sjukvården beskrivs som en 
källa till att lära sig mer om sjukvården och familjerna önskar mer dialog med 
personalen. Att prata om sjukdomen blir en förutsättning för att vara i hälsa 
men kommunikationen om sjukdomen måste balanseras så att även 
välbefinnande fokuseras. Det andra temat är "Samskapa alternativa sätt för 
vardagslivet" där följande subteman ingick: "anpassning till en ny livsrytm", 
"förändrade relationer" och "förändrade roller och uppgifter". Detta innebär att 
familjen skapar en ny livsrytm och mer tid tillsammans. Relationerna 
förändras och vissa blir starkare medan andra relationer försvagas. Stöd från 
familjen blir betydelsefullt precis som att få vara sig själv. Livet med sjukdom 
innebär också att förväntade roller utmanas och förändras. I den tolkade 
helheten reflekteras resultaten från strukturanalysen mot Newmans teori om 
hälsa som vidgat medvetande (Endo et al., 2000; Newman, 1994, 2008; Picard 
& Jones, 2005) och Patersons modell om ”The shifting perspectives model of 
chronic illness” (Paterson, 2001). Utifrån dessa teorier kan den levda 
erfarenheten av att leva som familj med kronisk sjukdom förstås som en 
process mot vidgat medvetande. Sjukdomen sätts ibland i förgrunden och 
familjerna reflekterar kring sjukdomens yttringar för att bättre förstå och 
hantera sin situation. Ibland får sjukdomen däremot en mindre framträdande 
plats och familjen väljer i stället att fokusera på välbefinnande. Då detta kan 
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sjukvården är en kamp” innebär att personen måste stå på sig för att få vård 
och behandling. Det finns sekundära föreställningar om att det då blir viktigt 
att ha någon som pratar för sig när personen med sjukdom inte orkar själv. 
Vidare finns föreställningar om att hälso- och sjukvårdspersonalen undviker 
att prata om sjukdomen och dess konsekvenser men också att det finns en 
förväntan på att de borde vara experter och kunna ge svar. 

Delstudie III 
Platsers betydelse för familjer som lever med kronisk sjukdom är komplex och 
innefattar flera sammanflätade delar. En plats betydelse kan variera över tid 
och är också relaterat till hur sjukdomen visar sig. Familjer skapar och 
upptäcker nya platser över tid men ofta är platsen som associeras till 
välbefinnande en plats som familjen besökt under flera år. Dessa platser är 
ofta relaterade till barndomsminnen, naturen eller aktiviteter som görs på 
platsen och som upplevs som meningsskapande för familjen. Hemmet är en 
plats för välbefinnande och det finns specifika platser i hemmet som 
förknippas med det gemensamma välbefinnandet. En plats för välbefinnande 
möjliggör att familjemedlemmarna kan vara tillsammans utan krav, ”att bara 
vara”. Familjen strävar efter att få vara på dessa platser och ibland innebär det 
att bara en person i familjen besöker platsen men det ger familjen ett 
gemensamt välbefinnande. 

 
Resultatet visade ett huvudtema ”Ett gemensamt andrum” och tre subteman 
”en plats för lindring”, ”en plats för reflektion” och ”en plats för 
återskapande”. ”Ett gemensamt andrum” innebär att få vara tillsammans på en 
plats som ger familjen ny energi. Då sjukdom yttrar sig på olika sätt blir det 
betydelsefullt med ett gemensamt andrum för att ladda batterierna. En plats 
som ger ett andrum beskrivs som harmonisk, energigivande och avslappnande 
och innebär en stor glädje för familjen. Platsen ger en känsla av tillhörighet 
både för den enskilda familjemedlemmen såväl som för familjen som enhet. I 
en trygg miljö kan varje familjemedlem tillåta sig att vila, få vara sig själv och 
samtidigt ombilda roller och relationer. ”En plats för lindring” gör att 
sjukdomen blir mindre synlig och familjen kan slappna av och fokusera på 
nuet utan att svara på andras frågor. Detta beskrivs som en frihetskänsla. ”En 
plats för reflektion” skapar möjlighet för reflektion och eftertanke men kan 
också handla om att ”bara vara” och få rensa tankarna. Livet med sjukdom 
beskrivs som hektiskt och intensivt med fasta rutiner och familjen har ett 
behov av att vara på platser som ger möjlighet till reflektion. Det innebär 
också att få tid att prata med varandra och upptäcka nya saker om både sig 
själva och varandra. ”En plats för återskapande” blir betydelsefull när 
personen med sjukdom inte längre kan besöka en plats som hen tidigare gjort. 
Minnen och foton bidrar i denna återskapandeprocess. Ett återskapande kan 
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Tabell 6 Föreställningar 

 
 
Kärnföreställningen ”Sjukdom är en del av livet” innebär att sjukdomen är 
integrerad i familjens liv. Sjukdomen får ta plats men dominerar ej och 
familjen är medveten om och förberedda på nya och oväntade situationer. 
Familjen strävar efter hälsa och då sjukdomen visar sig så vill de återvända till 
välbefinnande så fort de kan. ”Sjukdom är ett hot mot livet” innebär att 
familjen lever med en osäkerhet och sjukdomen uppfattas som skrämmande. 
Föreställningen innebär att det blir svårt att förstå och möta sjukdomen och det 
uppstår en obalans i tillvaron som minskar välbefinnandet och leder till en oro 
för framtiden. Kärnföreställningen ”Familjen är betydelsefull vid sjukdom” 
innebär att familjen utgör en källa till trygghet för varandra och sjukdom ses 
som en gemensam erfarenhet. Familjerna har en föreställning om att 
familjebanden stärks vid sjukdom och familjen utgör ett stöd för varandra när 
någon är sjuk. Vidare finns föreställningar om att kommunikation om 
sjukdomen bör hållas inom familjen då de närmaste familjemedlemmarna är 
de som förstår varandra bäst. Kärnföreställningen ”Mötet med hälso- och 

	   Kärnföreställningar	   Sekundära	  föreställningar	  

Föreställningar 
om sjukdom 

Sjukdom är en del av 
livet 
 

Sjukdom bör inte ta för mycket 
plats  
Sjukdom bör inte begränsa 
vardagslivet 

Sjukdom är ett hot mot 
livet 

Sjukdom begränsar tankar om 
framtiden 
Det är orättvist att drabbas av 
sjukdom  
Man måste leva ett normalt liv 

Föreställningar 
om familj 

Familjen är 
betydelsefull vid 
sjukdom  
 

Familjen utgör ett stöd när 
någon familjemedlem blir sjuk 
Familjebanden starks när någon 
är sjuk 
Kommunikation om sjukdom 
bör hållas inom familjen  

Föreställningar 
om hälso- och 
sjukvården 

Mötet med hälso- och 
sjukvården är en kamp 
 

Man måste ha någon som talar 
för sig 
Hälso- och sjukvården undviker 
att prata om sjukdomen och 
dess konsekvenser  
Hälso- och sjukvården bör 
kunna ge svar  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att utifrån ett familjecentrerat 
perspektiv generera fördjupad kunskap om och förståelse för familjers 
erfarenheter av att leva som familj med kronisk sjukdom. Sammanfattningsvis 
visade resultatet att när någon i familjen har en kronisk sjukdom påverkas 
samtliga familjemedlemmar av sjukdomens yttringar. Att hantera vardagen 
relaterat till sjukdomen är en familjeangelägenhet och det blir betydelsefullt 
för familjen att gemensamt hitta nya mönster. Detta kan ses som en 
kontinuerligt pågående process där familjen samskapar sin kontext och 
alternativa vägar i vardagen. I denna process blir familjens föreställningar 
betydelsefulla för hur familjen svarar an på och hanterar situationer orsakade 
av sjukdomen. Då livet med sjukdom stundtals upplevs som svårt och 
utmanande blir det betydelsefullt med tid för återhämtning för familjen. 
Platser där familjen kan må bra tillsammans och som skapar trygghet utgör ett 
gemensamt andrum och bidrar till att skapa ett gemensamt välbefinnande. 
Vidare innebär livet med kronisk sjukdom upprepade möten med hälso- och 
sjukvården och att ha en medföljande familjemedlem utgör en stor kraft och 
bidrar till att familjen kan få möjlighet att samverka och bli bekräftade i mötet. 
 

Avhandlingens resultat kommer att diskuteras utifrån systemteori, 
familjecentrard omvårdnad, Patersons modell för kronisk sjukdom samt 
aktuell forskning. En litteraturöversikt visar att mycket av den tidigare 
forskningen som finns kring kronisk sjukdom beskriver sjukdomsprocessen 
fasta steg mot att nå ett ”normalt” liv (Thorne & Paterson, 1998) medan 
Patersons (2001) modell öppnar upp för att personen med sjukdom kan både 
ha sjukdom och välbefinnande i förgrunden och att dessa två perspektiv 
överlappar varandra. Modellen är beskriven utifrån ett individperspektiv men 
kommer här att appliceras på familjenivå. 
Resultatet i denna avhandling visar att familjerna inte strävar efter att ska bli 
som det var innan sjukdomen, vilket finns beskrivet i tidigare forskning t ex 

48 

också innebära att nya familjemedlemmar introduceras till familjens tidigare 
platser eller platser som varit viktiga för den enskilde familjemedlemmen 
under uppväxten. På grund av sjukdomen kan det också innebära att 
personerna i familjen får möjlighet att besöka och upptäcka varandras platser 
som de kanske annars inte hade gjort. 

 
Platser som innebär gemensamt välbefinnande för familjer som lever med 
kronisk sjukdom ger dem en platstrygghet som består av identitet, kontinuitet 
och ritualer. Det kan beskrivas som ett behov i familjen att vara på dessa 
specifika platser sammanlänkade med en känsla av andrum, vilket hjälper dem 
att hantera utmaningar orsakade av sjukdomen i vardagen. 
 

Delstudie IV 
Resultatet visar att möten med hälso- och sjukvården är en 
familjeangelägenhet. Familjer pratar om sjukdom som något gemensamt som 
påverkar hur de hanterar vardagen relaterat till sjukdom. Vanligtvis diskuterar 
de gemensamt symtom, behandling och frågor både inför och efter ett 
sjukvårdsbesök även om det under sjukvårdsbesöket inte är självklart att 
familjemedlemmar deltar. 
 
I mötena med hälso- och sjukvården beskriver familjerna betydelsen av att 
samverka och vara delaktiga i vården. Resultatet beskrivs genom en 
huvudkategori “Kraften i att ha en medföljande familjemedlem” samt fyra 
subkategorier; “Att ha möjligheter att samverka”, “Att få en ömsesidig 
förståelse”, “Att få bekräftelse i sin sjukdom” och “Att lämnas med en 
”ohörd” berättelse”. Familjerna erfar att det är kraftfullt att ha en medföljande 
familjemedlem i mötet. Den medföljande familjemedlemmen utgör en 
trygghet och tillsammans kan de ta till sig information och diskutera sina 
erfarenheter och beslut som tas. Genom att vara delaktiga i mötet får familjen 
möjlighet att samverka. Det bidrar till ett mer jämbördigt möte och ger 
förutsättningar för en ömsesidig förståelse, både mellan personen med 
sjukdom och familjemedlemmarna men också mellan hälso- och 
sjukvårdspersonalen och familjen. Familjerna erfar också att mötet påverkas 
av om de blir bekräftade i sin sjukdom eller inte. Genom att sjukdomen blir 
synlig och bekräftas upplever de att de får bättre och snabbare vård. Vidare 
beskriver familjerna att de ibland lämnar mötena med en ofärdig berättelse, de 
har inte fått prata färdigt om hur de mår. De beskriver att personalen verkar 
stressade och uttrycker en oro för deras hälsa vilket gör att de håller inne med 
att berätta om hur de egentligen mår. 
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samtliga familjemedlemmar av sjukdomens yttringar. Att hantera vardagen 
relaterat till sjukdomen är en familjeangelägenhet och det blir betydelsefullt 
för familjen att gemensamt hitta nya mönster. Detta kan ses som en 
kontinuerligt pågående process där familjen samskapar sin kontext och 
alternativa vägar i vardagen. I denna process blir familjens föreställningar 
betydelsefulla för hur familjen svarar an på och hanterar situationer orsakade 
av sjukdomen. Då livet med sjukdom stundtals upplevs som svårt och 
utmanande blir det betydelsefullt med tid för återhämtning för familjen. 
Platser där familjen kan må bra tillsammans och som skapar trygghet utgör ett 
gemensamt andrum och bidrar till att skapa ett gemensamt välbefinnande. 
Vidare innebär livet med kronisk sjukdom upprepade möten med hälso- och 
sjukvården och att ha en medföljande familjemedlem utgör en stor kraft och 
bidrar till att familjen kan få möjlighet att samverka och bli bekräftade i mötet. 
 

Avhandlingens resultat kommer att diskuteras utifrån systemteori, 
familjecentrard omvårdnad, Patersons modell för kronisk sjukdom samt 
aktuell forskning. En litteraturöversikt visar att mycket av den tidigare 
forskningen som finns kring kronisk sjukdom beskriver sjukdomsprocessen 
fasta steg mot att nå ett ”normalt” liv (Thorne & Paterson, 1998) medan 
Patersons (2001) modell öppnar upp för att personen med sjukdom kan både 
ha sjukdom och välbefinnande i förgrunden och att dessa två perspektiv 
överlappar varandra. Modellen är beskriven utifrån ett individperspektiv men 
kommer här att appliceras på familjenivå. 
Resultatet i denna avhandling visar att familjerna inte strävar efter att ska bli 
som det var innan sjukdomen, vilket finns beskrivet i tidigare forskning t ex 
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också innebära att nya familjemedlemmar introduceras till familjens tidigare 
platser eller platser som varit viktiga för den enskilde familjemedlemmen 
under uppväxten. På grund av sjukdomen kan det också innebära att 
personerna i familjen får möjlighet att besöka och upptäcka varandras platser 
som de kanske annars inte hade gjort. 

 
Platser som innebär gemensamt välbefinnande för familjer som lever med 
kronisk sjukdom ger dem en platstrygghet som består av identitet, kontinuitet 
och ritualer. Det kan beskrivas som ett behov i familjen att vara på dessa 
specifika platser sammanlänkade med en känsla av andrum, vilket hjälper dem 
att hantera utmaningar orsakade av sjukdomen i vardagen. 
 

Delstudie IV 
Resultatet visar att möten med hälso- och sjukvården är en 
familjeangelägenhet. Familjer pratar om sjukdom som något gemensamt som 
påverkar hur de hanterar vardagen relaterat till sjukdom. Vanligtvis diskuterar 
de gemensamt symtom, behandling och frågor både inför och efter ett 
sjukvårdsbesök även om det under sjukvårdsbesöket inte är självklart att 
familjemedlemmar deltar. 
 
I mötena med hälso- och sjukvården beskriver familjerna betydelsen av att 
samverka och vara delaktiga i vården. Resultatet beskrivs genom en 
huvudkategori “Kraften i att ha en medföljande familjemedlem” samt fyra 
subkategorier; “Att ha möjligheter att samverka”, “Att få en ömsesidig 
förståelse”, “Att få bekräftelse i sin sjukdom” och “Att lämnas med en 
”ohörd” berättelse”. Familjerna erfar att det är kraftfullt att ha en medföljande 
familjemedlem i mötet. Den medföljande familjemedlemmen utgör en 
trygghet och tillsammans kan de ta till sig information och diskutera sina 
erfarenheter och beslut som tas. Genom att vara delaktiga i mötet får familjen 
möjlighet att samverka. Det bidrar till ett mer jämbördigt möte och ger 
förutsättningar för en ömsesidig förståelse, både mellan personen med 
sjukdom och familjemedlemmarna men också mellan hälso- och 
sjukvårdspersonalen och familjen. Familjerna erfar också att mötet påverkas 
av om de blir bekräftade i sin sjukdom eller inte. Genom att sjukdomen blir 
synlig och bekräftas upplever de att de får bättre och snabbare vård. Vidare 
beskriver familjerna att de ibland lämnar mötena med en ofärdig berättelse, de 
har inte fått prata färdigt om hur de mår. De beskriver att personalen verkar 
stressade och uttrycker en oro för deras hälsa vilket gör att de håller inne med 
att berätta om hur de egentligen mår. 
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sjukvårdspersonalen blir kommunikation om hur sjukdomen upplevs 
betydelsefullt för att familjerna ska känna sig bekräftade och få möjlighet att 
samverka (IV). De multiversa tankarna som finns i familjen om hur 
sjukdomen kan förstås och hur situationer relaterat till sjukdomen kan hanteras 
skapar en förutsättning för en samskapad verklighet (Maturana & Varela, 
1987) och detta sker genom språket (Anderson & Goolishian, 2004). Då 
familjerna pratar med varandra uppmärksammas likheter och olikheter i tankar 
och idéer och då möjliggörs en samskapad vardag. Personerna i en familj har 
olika stora behov av att prata om sjukdomen och de blir känsliga för varandras 
vilja att prata (I) och ibland undviker de att prata om sjukdomen för att 
fokusera på nuet och hälsa i stället (II). I delstudie I, II och IV framkom olika 
erfarenheter och föreställningar kring för- och nackdelar av att ha en synlig 
sjukdom eller inte och hur familjerna valde att berätta om sjukdomen för 
andra. Precis som Joachim och Acorn (2000) beskriver kan valet att berätta 
om sjukdomen eller inte hänga samman med de föreställningar som personen 
har om andras föreställningar om sjukdomen. Det finns en rädsla för att bli 
annorlunda behandlad på grund av sjukdomen vilket kan leda till att personen 
undviker att prata om symtom eller säga hur hen mår. Även om sjukdomen är 
synlig kan det innebära att personen undviker att prata för att inte bli 
annorlunda behandlad (Joachim & Acorn, 2003). Checton et al. (2012) 
beskriver att det även inom familjen finns liknande oro för att det skulle synas 
att personen var sjuk. Denna oro kan i sin tur göra att det blir svårare att prata 
om sjukdomen med sin partner. Resultatet i delstudie IV visar också att det 
fanns skilda tankar kring att ha en ovanlig eller vanlig sjukdom. Precis som 
Joachim och Acorn (2003) beskriver att en ovanlig sjukdom kan bidra till en 
rädsla hos personen med sjukdom att andra, inklusive hälso- och 
sjukvårdspersonalen, inte kan förstå de svårigheter som sjukdomen innebär. 
Här visar resultaten i delstudie IV att en medföljande familjemedlem kan öka 
den ömsesidiga förståelsen mellan familjen och personalen. 
 

Då denna avhandling har en bred familjedefinition har resultaten visat att det 
är fler familjemedlemmar än just make/maka som utgör ett stöd för varandra 
när någon är sjuk. Däremot beskriver familjerna att de är de personer som de 
anser vara de närmaste familjemedlemmarna som de helst vill dela sjukdomen 
med då de utgör en trygghet för varandra (I, II, III, IV). Då oväntade och 
större förändringar i sjukdomen sker som t ex akuta försämringar är det fler 
familjemedlemmar som involveras (IV). Detta stöds också av Wright & 
Leahey (2013) som menar att familjen är sådan som den säger sig vara och att 
det alltid är sammanhanget som avgör vilka familjemedlemmar som personen 
med sjukdom vill inkludera. Detta kan jämföras med tidigare forskning där 
både personen med sjukdom och familjemedlemmarna upplever en ensamhet i 
att förstå och hantera sjukdomen. Denna ensamhet kan leda till sämre förmåga 
att hantera sjukdomen och sämre välbefinnande (t ex Boyle, 2009; Kralik et 
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(Eriksson & Svedlund, 2006), i stället har familjen hittat nya mönster för att 
fungera som familj i vardagen trots sjukdom. Dessa nya mönster innebär inte 
bara en anpassning till de begränsningar som orsakas av sjukdomen utan kan 
också resultera i positiva förändringar för familjen (I). De positiva 
förändringarna kan bestå i ett lugnare tempo (I), mer tid tillsammans (I) och 
att lära känna nya sidor hos varandra (III). Ambrosio et al., (2015) beskriver 
förutbestämda steg som personen med sjukdom går igenom för att nå ett 
normalt liv igen. Det första steget som beskrivs är acceptans och det är 
förutsättningen för att sedan gå vidare och hantera sjukdomen för att så 
småningom nå en anpassning. Resultaten i denna avhandlings studier visar i 
stället att detta är en ständigt pågående process och anpassning till den 
aktuella situationen är något som familjen hela tiden samverkar kring och 
försöker att nå (I, III). 
 

Utifrån resultaten i denna avhandling kan familjen som system beskrivas som 
öppet och flexibelt vars delar interagerar med varandra och omvärlden 
(Bateson, 2000). Rörligheten i familjen kan kopplas till både person, aktivitet, 
rum och tid. Familjemedlemmar knyts närmre varandra och andra försvinner 
(I), aktiviteter förändras (I, III), olika platser får olika mycket utrymme (I, III) 
och detta sker i en ständigt pågående process över tid. Detta kan ses som en 
naturlig del i alla familjers liv men för familjer som lever med kronisk 
sjukdom är det sjukdomen som orsakar flera av förändringarna. Familjen som 
system kan också beskrivas som kreativ och flexibel som anpassar sig efter de 
krav och förändringar som sjukdomen innebär för den. Att leva som familj 
med kronisk sjukdom innebär ofta en ovisshet och att det krävs att 
vardagslivet anpassas efter sjukdomens yttringar (I, II, III). Detta kan jämföras 
med att ett system strävar efter balans och jämvikt för att systemet ska fungera 
väl (Öquist, 2008). Även i tidigare forskning betonas vikten av att ha balans i 
tillvaron vid långvarig sjukdom och att personen med sjukdom behöver finna 
en balans mellan behov, resurser och stöd från andra (Nilsson et al., 2016). Då 
familjen som system är föränderligt (Öquist, 2008) och innebörder av livet 
också förändras (Nilsson et al., 2016) blir det en ständigt pågående process 
vilket avhandlingens resultat visar. 

 
Utifrån ett systemiskt sätt att se på världen kan det sammanlagda resultatet 
från delstudierna beskrivas som en process där familjerna upptäcker skillnader 
som gör skillnad (Andersen, 2003; Bateson, 2000) för dem. För familjer som 
lever med kronisk sjukdom kan skillnaderna bestå i att upptäcka nya delar av 
sjukdomen (I) och om varandra (I, III). Kommunikation kring hur sjukdomen 
uppfattas har visat sig vara en betydelsefull del för hur situationen upplevs (I, 
II, III). Olika sätt att kommunicera hänvisas bl a till den egna uppväxten och 
uppfostran (II) och kan också underlättas genom att familjen är på platser som 
ger utrymme för reflektion (III). Även i mötet med hälso- och 
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sjukvårdspersonalen blir kommunikation om hur sjukdomen upplevs 
betydelsefullt för att familjerna ska känna sig bekräftade och få möjlighet att 
samverka (IV). De multiversa tankarna som finns i familjen om hur 
sjukdomen kan förstås och hur situationer relaterat till sjukdomen kan hanteras 
skapar en förutsättning för en samskapad verklighet (Maturana & Varela, 
1987) och detta sker genom språket (Anderson & Goolishian, 2004). Då 
familjerna pratar med varandra uppmärksammas likheter och olikheter i tankar 
och idéer och då möjliggörs en samskapad vardag. Personerna i en familj har 
olika stora behov av att prata om sjukdomen och de blir känsliga för varandras 
vilja att prata (I) och ibland undviker de att prata om sjukdomen för att 
fokusera på nuet och hälsa i stället (II). I delstudie I, II och IV framkom olika 
erfarenheter och föreställningar kring för- och nackdelar av att ha en synlig 
sjukdom eller inte och hur familjerna valde att berätta om sjukdomen för 
andra. Precis som Joachim och Acorn (2000) beskriver kan valet att berätta 
om sjukdomen eller inte hänga samman med de föreställningar som personen 
har om andras föreställningar om sjukdomen. Det finns en rädsla för att bli 
annorlunda behandlad på grund av sjukdomen vilket kan leda till att personen 
undviker att prata om symtom eller säga hur hen mår. Även om sjukdomen är 
synlig kan det innebära att personen undviker att prata för att inte bli 
annorlunda behandlad (Joachim & Acorn, 2003). Checton et al. (2012) 
beskriver att det även inom familjen finns liknande oro för att det skulle synas 
att personen var sjuk. Denna oro kan i sin tur göra att det blir svårare att prata 
om sjukdomen med sin partner. Resultatet i delstudie IV visar också att det 
fanns skilda tankar kring att ha en ovanlig eller vanlig sjukdom. Precis som 
Joachim och Acorn (2003) beskriver att en ovanlig sjukdom kan bidra till en 
rädsla hos personen med sjukdom att andra, inklusive hälso- och 
sjukvårdspersonalen, inte kan förstå de svårigheter som sjukdomen innebär. 
Här visar resultaten i delstudie IV att en medföljande familjemedlem kan öka 
den ömsesidiga förståelsen mellan familjen och personalen. 
 

Då denna avhandling har en bred familjedefinition har resultaten visat att det 
är fler familjemedlemmar än just make/maka som utgör ett stöd för varandra 
när någon är sjuk. Däremot beskriver familjerna att de är de personer som de 
anser vara de närmaste familjemedlemmarna som de helst vill dela sjukdomen 
med då de utgör en trygghet för varandra (I, II, III, IV). Då oväntade och 
större förändringar i sjukdomen sker som t ex akuta försämringar är det fler 
familjemedlemmar som involveras (IV). Detta stöds också av Wright & 
Leahey (2013) som menar att familjen är sådan som den säger sig vara och att 
det alltid är sammanhanget som avgör vilka familjemedlemmar som personen 
med sjukdom vill inkludera. Detta kan jämföras med tidigare forskning där 
både personen med sjukdom och familjemedlemmarna upplever en ensamhet i 
att förstå och hantera sjukdomen. Denna ensamhet kan leda till sämre förmåga 
att hantera sjukdomen och sämre välbefinnande (t ex Boyle, 2009; Kralik et 

50 

(Eriksson & Svedlund, 2006), i stället har familjen hittat nya mönster för att 
fungera som familj i vardagen trots sjukdom. Dessa nya mönster innebär inte 
bara en anpassning till de begränsningar som orsakas av sjukdomen utan kan 
också resultera i positiva förändringar för familjen (I). De positiva 
förändringarna kan bestå i ett lugnare tempo (I), mer tid tillsammans (I) och 
att lära känna nya sidor hos varandra (III). Ambrosio et al., (2015) beskriver 
förutbestämda steg som personen med sjukdom går igenom för att nå ett 
normalt liv igen. Det första steget som beskrivs är acceptans och det är 
förutsättningen för att sedan gå vidare och hantera sjukdomen för att så 
småningom nå en anpassning. Resultaten i denna avhandlings studier visar i 
stället att detta är en ständigt pågående process och anpassning till den 
aktuella situationen är något som familjen hela tiden samverkar kring och 
försöker att nå (I, III). 
 

Utifrån resultaten i denna avhandling kan familjen som system beskrivas som 
öppet och flexibelt vars delar interagerar med varandra och omvärlden 
(Bateson, 2000). Rörligheten i familjen kan kopplas till både person, aktivitet, 
rum och tid. Familjemedlemmar knyts närmre varandra och andra försvinner 
(I), aktiviteter förändras (I, III), olika platser får olika mycket utrymme (I, III) 
och detta sker i en ständigt pågående process över tid. Detta kan ses som en 
naturlig del i alla familjers liv men för familjer som lever med kronisk 
sjukdom är det sjukdomen som orsakar flera av förändringarna. Familjen som 
system kan också beskrivas som kreativ och flexibel som anpassar sig efter de 
krav och förändringar som sjukdomen innebär för den. Att leva som familj 
med kronisk sjukdom innebär ofta en ovisshet och att det krävs att 
vardagslivet anpassas efter sjukdomens yttringar (I, II, III). Detta kan jämföras 
med att ett system strävar efter balans och jämvikt för att systemet ska fungera 
väl (Öquist, 2008). Även i tidigare forskning betonas vikten av att ha balans i 
tillvaron vid långvarig sjukdom och att personen med sjukdom behöver finna 
en balans mellan behov, resurser och stöd från andra (Nilsson et al., 2016). Då 
familjen som system är föränderligt (Öquist, 2008) och innebörder av livet 
också förändras (Nilsson et al., 2016) blir det en ständigt pågående process 
vilket avhandlingens resultat visar. 

 
Utifrån ett systemiskt sätt att se på världen kan det sammanlagda resultatet 
från delstudierna beskrivas som en process där familjerna upptäcker skillnader 
som gör skillnad (Andersen, 2003; Bateson, 2000) för dem. För familjer som 
lever med kronisk sjukdom kan skillnaderna bestå i att upptäcka nya delar av 
sjukdomen (I) och om varandra (I, III). Kommunikation kring hur sjukdomen 
uppfattas har visat sig vara en betydelsefull del för hur situationen upplevs (I, 
II, III). Olika sätt att kommunicera hänvisas bl a till den egna uppväxten och 
uppfostran (II) och kan också underlättas genom att familjen är på platser som 
ger utrymme för reflektion (III). Även i mötet med hälso- och 



53 

Resultatet i delstudie IV visar att då dialog med hälso- och 
sjukvårdspersonalen uteblir så blir de lämnade till att hantera sin oro själva. 
Detta skulle kunna leda till att föreställningen om att sjukdom är ett hot mot 
livet förstärks då familjerna lämnas ensamma med sina frågor och sin oro. 
Detta skulle kunna innebära att familjerna tvingas in i sjukdom-i-förgrunden-
perspektiv som då försvårar fokus på välbefinnande (Paterson, 2001). 
Hälso- och sjukvården är en källa till information och en hjälp för att förstå 
sjukdomen bättre (I, II, IV). Enligt Patersons (2001) modell så innebär mer 
kunskap om sjukdomen också att välbefinnandet kan fokuseras. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen bör därför vara medvetna om den paradox som uppstår då 
sjukdom behöver fokuseras för att nå ett ökat välbefinnande. Eftersom båda 
perspektiven alltid finns med i familjens liv så behöver personalen 
uppmärksamma personerna utifrån det perspektiv som dominerar i den 
aktuella situationen. Resultatet visar att familjerna har en föreställning om att 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen är en kamp och att personalen 
borde kunna ge svar men att familjerna uppfattar att personalen istället 
undviker att prata om sjukdomen. I mötena med vården blir det då 
betydelsefullt att stå på sig eller att ha någon som pratar för sig då personen 
med sjukdom inte alltid orkar göra det själv (II). Detta bekräftas i delstudie IV 
där den medföljande familjemedlemmen utgör en kraft och bidrar till att 
personen med sjukdom slappnar av (IV). Samverkan med vården är något som 
familjerna önskar (IV). Relaterat till delstudie III:s resultat kan frågan ställas 
hur sjukvården kan bli en trygg plats (III, IV) med möjlighet för personen med 
sjukdom och familjemedlemmarna att få vara sig själva? En plats som utgår 
från familjens behov och låter dem få möjlighet till reflektion och ömsesidig 
förståelse genom att ge tid till familjens berättelse och aktivt lyssna? Utifrån 
ett familjecentrerat perspektiv i vården fokuseras både personen med sjukdom 
och familjemedlemmarna så väl som familjen som enhet. Mötet präglas av en 
icke-hierarkisk relation där det multiversa förespråkas och bidrar till att se 
varandras möjligheter (Wright & Leahey, 2013). Vidare kan hindrande 
föreställningar utmanas så att nya lösningar kan skapas inom familjen (Wright 
& Bell, 2009). I hälsostödjande samtal (Benzein, et al., 2008) involveras 
familjen och får berätta sin historia för att främja välbefinnandet. Denna typ av 
samtal är användbart i olika vårdkontexter och både vid längre och kortare 
vårdtillfällen. Genom hälsostödjande familjesamtal kan utmaningar relaterade 
till sjukdomen underlättas och på så sätt bidra till familjens välbefinnande 
(Benzein, Olin, & Persson, 2015; Dorell, Bäckström, et al., 2016; Östlund, 
Bäckström, Saveman, Lindh, & Sundin, 2016; Persson & Benzein, 2014). 
Hälsostödjande samtal beskrivs av familjer som någonting betydelsefullt som 
de inte har blivit erbjudna tidigare (Östlund et al., 2016). Även sjuksköterskor 
beskriver hälsostödjande familjesamtal som ett användbart sätt för att hjälpa 
dem att bättre förstå familjens behov (Dorell, Östlund, & Sundin, 2016) och 
samtalen bidrar till att utveckla nära och konstruktiva relationer både till 
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al., 2001; Pihl et al., 2010) Tidigare studier har också visat att det finns en 
önskan att dela erfarenheterna med någon annan och få känna sig trodd (Juuso 
et al., 2011; Kralik et al., 2001). I parstudier har betydelsen av att dela 
vardagen betonats (Skerrett, 2003; Trief et al., 2003). Resultatet visar att 
familjer som lever med kronisk sjukdom har ett behov av att ha 
familjemedlemmar nära sig då livet med sjukdom kan vara påfrestande. 
Genom en familjecentrerad omvårdnad (Wright och Leahey, 2013) möjliggörs 
detta och kan vara ett sätt att bevara och/eller främja familjens hälsa (Denham, 
2015a). 
 

Ett resultat som blivit tydligt i delstudierna är att familjen har en stark 
gemensam kraft att hantera livet med kronisk sjukdom och de utgör ett stöd 
och en resurs för varandra (I, II, IV). Det innebär inte bara att 
familjemedlemmen med sjukdom får stöd av de övriga familjemedlemmarna 
utan även att han/hon utgör ett stöd för de andra (I) och detta var en 
föreställning som framkom och något som familjerna tog för givet (II). 
Sjukdomen är en gemensam sak och hur familjen hanterar och lever med 
sjukdomen i vardagen påverkar alla i familjen (I, II, III, IV). Vissa relationer 
blir starkare och andra blir svagare (I). Utifrån Patersons modell kan detta 
förstås som att personer med sjukdom väljer att ha de som har samma 
perspektiv i förgrunden omkring sig. Det kan innebära en påfrestning och en 
utmaning för personen med sjukdom om omgivningen har sjukdomen i 
förgrunden och ser personen som en sjuk individ när denne vill fokusera på 
välbefinnandet. Detta stämmer också överens med vad Eggenberger et al. 
(2011) och Fisher (2006) beskriver om att sjukdom är något som familjen vill 
hantera tillsammans. Detta finns också beskrivet inom andra kontexter såsom 
palliativ vård (Möllerberg, Sandgren, Swahnberg, & Benzein, 2017), livet 
efter gastric by pass-operation (Bylund, Benzein, & Persson, 2013) och hos 
par som lever med förmaksflimmer (Dalteg et al., 2014). 
 
Familjerna som lever med kronisk sjukdom gör ofta det under lång tid. Många 
av de inkluderade familjerna befinner sig ”mitt i livet” och förväntas leva med 
sjukdomen i flera år. Att vara mitt i livet innebär för många att de ska klara av 
att arbeta och bilda familj, ta hand om barn mm. Bell et al. (2016) beskriver 
detta som ett biografiskt avbrott då egna och andras förväntningar inte 
stämmer överens med de krav som sjukdomen orsakar. Dessa familjer är 
ibland en bortglömd grupp i vården där det förväntas att de ska klara sig 
själva, de kanske inte ser sjuka ut och symtomen är inte alltid synliga. I 
delstudie IV visade resultatet att familjerna lämnar möten med hälso- och 
sjukvårdspersonalen utan att ha fått prata färdigt och bli bekräftade i sin 
sjukdom. Utifrån en familjecentrerad omvårdnad utgör familjens berättelse en 
utgångspunkt för mötet (Wright & Leahey, 2013) och enligt Denham (2015a) 
är det en förutsättning för att ge en god vård att lyssna på familjens berättelse. 
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Resultatet i delstudie IV visar att då dialog med hälso- och 
sjukvårdspersonalen uteblir så blir de lämnade till att hantera sin oro själva. 
Detta skulle kunna leda till att föreställningen om att sjukdom är ett hot mot 
livet förstärks då familjerna lämnas ensamma med sina frågor och sin oro. 
Detta skulle kunna innebära att familjerna tvingas in i sjukdom-i-förgrunden-
perspektiv som då försvårar fokus på välbefinnande (Paterson, 2001). 
Hälso- och sjukvården är en källa till information och en hjälp för att förstå 
sjukdomen bättre (I, II, IV). Enligt Patersons (2001) modell så innebär mer 
kunskap om sjukdomen också att välbefinnandet kan fokuseras. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen bör därför vara medvetna om den paradox som uppstår då 
sjukdom behöver fokuseras för att nå ett ökat välbefinnande. Eftersom båda 
perspektiven alltid finns med i familjens liv så behöver personalen 
uppmärksamma personerna utifrån det perspektiv som dominerar i den 
aktuella situationen. Resultatet visar att familjerna har en föreställning om att 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen är en kamp och att personalen 
borde kunna ge svar men att familjerna uppfattar att personalen istället 
undviker att prata om sjukdomen. I mötena med vården blir det då 
betydelsefullt att stå på sig eller att ha någon som pratar för sig då personen 
med sjukdom inte alltid orkar göra det själv (II). Detta bekräftas i delstudie IV 
där den medföljande familjemedlemmen utgör en kraft och bidrar till att 
personen med sjukdom slappnar av (IV). Samverkan med vården är något som 
familjerna önskar (IV). Relaterat till delstudie III:s resultat kan frågan ställas 
hur sjukvården kan bli en trygg plats (III, IV) med möjlighet för personen med 
sjukdom och familjemedlemmarna att få vara sig själva? En plats som utgår 
från familjens behov och låter dem få möjlighet till reflektion och ömsesidig 
förståelse genom att ge tid till familjens berättelse och aktivt lyssna? Utifrån 
ett familjecentrerat perspektiv i vården fokuseras både personen med sjukdom 
och familjemedlemmarna så väl som familjen som enhet. Mötet präglas av en 
icke-hierarkisk relation där det multiversa förespråkas och bidrar till att se 
varandras möjligheter (Wright & Leahey, 2013). Vidare kan hindrande 
föreställningar utmanas så att nya lösningar kan skapas inom familjen (Wright 
& Bell, 2009). I hälsostödjande samtal (Benzein, et al., 2008) involveras 
familjen och får berätta sin historia för att främja välbefinnandet. Denna typ av 
samtal är användbart i olika vårdkontexter och både vid längre och kortare 
vårdtillfällen. Genom hälsostödjande familjesamtal kan utmaningar relaterade 
till sjukdomen underlättas och på så sätt bidra till familjens välbefinnande 
(Benzein, Olin, & Persson, 2015; Dorell, Bäckström, et al., 2016; Östlund, 
Bäckström, Saveman, Lindh, & Sundin, 2016; Persson & Benzein, 2014). 
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de inte har blivit erbjudna tidigare (Östlund et al., 2016). Även sjuksköterskor 
beskriver hälsostödjande familjesamtal som ett användbart sätt för att hjälpa 
dem att bättre förstå familjens behov (Dorell, Östlund, & Sundin, 2016) och 
samtalen bidrar till att utveckla nära och konstruktiva relationer både till 
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al., 2001; Pihl et al., 2010) Tidigare studier har också visat att det finns en 
önskan att dela erfarenheterna med någon annan och få känna sig trodd (Juuso 
et al., 2011; Kralik et al., 2001). I parstudier har betydelsen av att dela 
vardagen betonats (Skerrett, 2003; Trief et al., 2003). Resultatet visar att 
familjer som lever med kronisk sjukdom har ett behov av att ha 
familjemedlemmar nära sig då livet med sjukdom kan vara påfrestande. 
Genom en familjecentrerad omvårdnad (Wright och Leahey, 2013) möjliggörs 
detta och kan vara ett sätt att bevara och/eller främja familjens hälsa (Denham, 
2015a). 
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efter gastric by pass-operation (Bylund, Benzein, & Persson, 2013) och hos 
par som lever med förmaksflimmer (Dalteg et al., 2014). 
 
Familjerna som lever med kronisk sjukdom gör ofta det under lång tid. Många 
av de inkluderade familjerna befinner sig ”mitt i livet” och förväntas leva med 
sjukdomen i flera år. Att vara mitt i livet innebär för många att de ska klara av 
att arbeta och bilda familj, ta hand om barn mm. Bell et al. (2016) beskriver 
detta som ett biografiskt avbrott då egna och andras förväntningar inte 
stämmer överens med de krav som sjukdomen orsakar. Dessa familjer är 
ibland en bortglömd grupp i vården där det förväntas att de ska klara sig 
själva, de kanske inte ser sjuka ut och symtomen är inte alltid synliga. I 
delstudie IV visade resultatet att familjerna lämnar möten med hälso- och 
sjukvårdspersonalen utan att ha fått prata färdigt och bli bekräftade i sin 
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utgångspunkt för mötet (Wright & Leahey, 2013) och enligt Denham (2015a) 
är det en förutsättning för att ge en god vård att lyssna på familjens berättelse. 



55 

som att familjerna aktivt försöker skapa en gemensam familjeidentitet som 
inte utgår från sjukdomen utan i stället inkluderar den i livet. Detta sker då 
familjerna har en platstrygghet (Rämgård, 2006) och detta kan beskrivas bidra 
till att familjeidentiteten utvecklas.  

 

Metoddiskussion 
Då avhandlingsarbetet inleddes reflekterade jag kring vilken avgränsning som 
skulle göras när det gäller sjukdom. Baserat på mitt antagande om att leva med 
sjukdom oavsett diagnos har fler likheter än skillnader så gjordes ingen 
avgränsning mot specifika diagnoser. Detta kan kritiseras då olika kroniska 
sjukdomar kan yttra sig på mycket skilda sätt och Paterson (2000) menar att 
det finns en risk att fokus blir på enskilda företeelser och begrepp och att hur 
dessa interagerar med varandra förbises. Det finns dock beskrivna skillnader i 
påverkan på familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande beroende på 
personernas diagnoser (Wittenberg et al., 2013). Då familjernas erfarenheter 
var i fokus ansågs detta val relevant då dessa inte alltid är relaterade till 
individens objektiva symtom eller funktionsnedsättningar utan snarare vilken 
innebörd sjukdomen får för de som lever med den (Larsen, 2009; Wright & 
Bell, 2009). Ett annat ställningstagande som gjordes var att välja ”kronisk 
sjukdom” istället för ”långvarig sjukdom” då kronisk sjukdom var en 
vedertagen benämning forskningsartiklar och litteratur. Dock kan kronisk 
sjukdom tolkas som mer statisk, svårbehandlad och alltid livslång och 
långvarig sjukdom kan uppfattas som mer positivt.  
 
Familjebegreppet kan verka självklart men vid närmare eftertanke så kan det 
vara komplext att beskriva vad som avses när ordet familj används. Familj kan 
definieras på olika sätt och det finns ofta föreställningar kopplade till vad som 
uppfattas som och inkluderas i begreppet familj (Erlingsson & Brysiewicz, 
2015). Utifrån den valda definitionen av familj (Whall, 1986) så var avsikten 
att öppna upp för en bredare definition än t ex traditionella beskrivningar av 
kärnfamilj och detta kan ses som en styrka i delstudierna. Då sjuksköterskor 
och kontaktpersoner i patientföreningar informerades om studierna 
informerades de om betydelsen att ha en bred familjedefinition och att de 
skulle informera om att personen med sjukdom själv fick välja vilka de ville 
bjuda in till intervjun. Informationsbreven innehöll också exempel på vem 
som skulle kunna vara en familjemedlem t ex vän, granne släkting, 
make/maka, partner och barn. Då personerna med sjukdom kontaktades hade 
de klart för sig vilka de ville bjuda in till intervjun oavsett släktband eller 
relation till familjemedlemmen. Genom denna breda familjedefinition kan 
resultaten också bidra till en vidgad förståelse kring begreppet familj. 

 

54 

personen med sjukdom och deras familjemedlemmar (Voltelen, Konradsen, & 
Østergaard, 2016). 
 
Familjerna beskriver vikten av att vara i nuet för att må bra och detta 
möjliggörs genom en ny rytm i livet (I) och att vara på platser som ger en 
lättnad (III). Små projekt blir betydelsefulla för välbefinnandet (I) och ibland 
får aktiviteter planeras i mindre skala. Det handlar också om att göra mer 
saker i hemmet för att personen med sjukdom också ska kunna delta utifrån 
sina förutsättningar (I, III). Nilsson et al. (2016) beskriver också att personer 
med långvarig sjukdom omvärderar och ersätter tidigare aktiviteter med andra 
mer värdefulla och meningsfulla och det kan ses som ett sätt att förlika sig 
med situationen. Även om Nilsson et al. (2016) beskriver detta utifrån ett 
individperspektiv så är det förenligt med resultaten i denna avhandling och 
kan ses relevant på familjenivå. Vidare kan dessa resultat förstås utifrån 
Patersons (2001) modell som beskriver att tillåta sig att ta det lugnare och vila 
kan ske när ett sjukdom-i-förgrunden-perspektiv antas och detta perspektiv 
kan på så vis ha en skyddande effekt. Detta kan relateras till att få vara sig 
själv tillsammans med familjen vilket innebär att alla i familjen kan våga visa 
känslor och hur de mår (I).  
 

Att skapa ett gemensamt välbefinnande är centralt i familjernas liv. För att 
främja det gemensamma välbefinnandet i familjen blir det betydelsefullt att få 
känna att man kan få vara sig själv (I, III) vilket är överensstämmande med 
vad Nilsson et al. (2016) också beskriver. Detta möjliggörs genom att vara 
tillsammans med de andra familjemedlemmarna på en trygg plats (I, III). 
Familjerna beskriver också att de tror att det är extra viktigt för dem att få vara 
vid dessa platser eftersom deras liv också inkluderar en sjukdom som de 
behöver förhålla sig till hela tiden (III). Enligt Rämgård (2006) är vår existens 
alltid relaterad till specifika platser och delstudie III visar att platsen är 
betydelsefull för familjernas välbefinnande. Detta kan också tolkas som ett sätt 
att skapa en gemensam familjeidentitet. Då aktivitet och plats är sammanflätat 
skapas en familjeidentitet då familjen gemensamt tolkar minnen och 
innebörder av den unika relationen till personer, platser och saker. Vidare 
utvecklas familjeidentitet av att göra vanliga och vad familjen anser vara 
normala saker tillsammans som gör att de känner sig som en familj (Gregory, 
2005). Detta blir tydligt i studie III där resultatet visar att platser gör att 
sjukdomen blir mindre påtaglig och familjemedlemmarna får möjlighet att 
hämta kraft och energi. Detta kan också relateras till vad Paterson (2001) 
menar att ett fokus på välbefinnande kan bidra med då det egna jaget blir 
källan för identiteten istället för att sjukdomen blir personens identitet. 
Personen strävar efter att skapa en samstämmighet mellan den egna identiteten 
och den identitet som formas i relation till sjukdomen och den egna identiteten 
kan utvecklas genom bl a en stödjande omgivning. Detta skulle kunna förstås 
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som att familjerna aktivt försöker skapa en gemensam familjeidentitet som 
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utvecklas familjeidentitet av att göra vanliga och vad familjen anser vara 
normala saker tillsammans som gör att de känner sig som en familj (Gregory, 
2005). Detta blir tydligt i studie III där resultatet visar att platser gör att 
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hämta kraft och energi. Detta kan också relateras till vad Paterson (2001) 
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ytterligare familjemedlemmar. Då plats för välbefinnande (Delstudie III) och 
möten med hälso- och sjukvården (Delstudie IV) var något som flera familjer 
ansåg involvera de närmaste familjemedlemmarna kan det ses som naturligt 
att bara två personer från familjerna deltog. Sammanlagt bestod ungefär 
hälften av familjerna av enbart par, ffa i urvalet i delstudie IV. Kanske kan det 
bero på att resultatet visade att när det gäller sjukvårdsbesök så har man en 
önskan om att ha någon nära familjemedlem med sig och i dessa familjer var 
det vanligast med en partner eller maka/make. Även om det är en majoritet av 
familjemedlemmarna som består av make/maka eller barn så är det en styrka 
att en bred familjedefinition användes och att personen med sjukdom har fått 
välja vilka som skulle bjudas in till intervjun. Detta har förhoppningsvis 
inneburit att personen med sjukdom har kunnat känna sig fri att bjuda in de 
som hen ville till intervjun. 
 
En styrka i urvalet är att deltagarna hade en variation i ålder. Då vissa personer 
valde att bjuda in sina minderåriga barn till intervjuerna så har även barnens 
röst blivit hörd. Detta är av stor vikt då det behövs mer kunskap om hur stöd 
och resurser kan ges till barn som är anhöriga. Ofta påverkas t ex barnens 
psykiska hälsa och skolresultat då de har en förälder som har tex en allvarlig 
sjukdom (Socialstyrelsen, 2016).  I intervjuerna var de deltagande barnen 
aktiva och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Evans & Whitcombe 
(2016) menar att cirkulära frågor kan vara användbart i intervjuer med barn 
och ungdomar då frågandet stimulerar deras naturliga nyfikenhet.  
 
I avhandlingens fyra delstudier har datainsamlingen skett med familjen som 
enhet. Detta kan, precis som för andra datainsamlingsmetoder, innebära både 
för- och nackdelar. Utifrån avhandlingens övergripande syfte ansågs 
familjeintervjuer vara en lämplig datainsamlingsmetod för att få ta del av 
familjens samskapade berättelse och interaktioner och relationer som finns i 
familjen relaterade till forskningsfrågan (Eggenberger & Nelms, 2007). Även 
individuella intervjuer kan ge kunskap om familjen men utifrån ett 
familjerelaterat perspektiv. Närvaron av flera familjemedlemmar kan ofta 
stimulera interaktionen (Donalek, 2009). Nackdelen med familjeintervjuer 
skulle kunna vara att den enskilda familjemedlemmen inte får fullt utrymme 
eller att en familjemedlem inte väljer att berätta vissa saker i de andras 
närvaro. En annan risk skulle också kunna vara att en familjemedlem berättar 
något som de andra inte vill prata om och detta är viktigt att intervjuaren är 
uppmärksam på under hela intervjun. I de genomförda studierna fick 
familjerna kontaktuppgifter till mig om de ville kontakta mig i efterhand det 
fanns också stöd i form av kurator om någon av deltagarna hade så önskat.  
 
Jag har själv gjort alla intervjuer förutom vid ett tillfälle då jag tillsammans 
med ytterligare en person genomförde intervjun. Att vara en intervjuare kan ha 
påverkat resultatet tex genom att styra intervjun och frågorna utifrån de egna 
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Ett inklusionskriterium var att både personen med sjukdom och 
familjemedlemmarna skulle kunna delta i intervjuerna. Detta ansågs 
nödvändigt relaterat till forskningsfrågornas familjecentrerade perspektiv i 
annat fall hade forskningen blivit av mer familjerelaterad karaktär vilket inte 
var syftet i dessa studier. Exklusionskriterierna, dvs familjer där personen med 
sjukdom hade kognitiva svårigheter och/eller talsvårigheter eller befann sig i 
palliativ vård i livets slutskede, valdes då det var betydelsefullt utifrån ett 
familjecentrerat perspektiv att både personen med sjukdom och 
familjemedlemmarna kunde medverka i intervjun. Detta ställningstagande 
grundade sig på ett antagande om att ta hänsyn till dessa grupper då de kan 
vara extra sårbara och ha svårigheter att genomföra en intervju pga t ex 
trötthet. Denna avgränsning gjordes tidigt i avhandlingsarbetet och kan ses 
som en brist då även dessa familjer skulle kunnat tillföra sina erfarenheter. Å 
andra sidan skall forskning på utsatta och extra sårbara grupper inte göras om 
forskningsfrågan kan besvaras på en mindre sårbar grupp (CODEX, 2016) 
vilket ansågs möjligt i detta fall. 
 
Urvalet i en studie blir alltid betydelsefullt för det resultat som framkommer. I 
denna avhandling har familjerna på ett sätt varit liknande avseende t ex 
socioekonomisk klass och invandrarbakgrund. Urvalet var dock varierat 
avseende ålder, kön, sjukdom samt relation till personen med sjukdom. En 
brist i urvalet kan vara att det saknades t ex personer med invandrarbakgrund 
och ensamstående föräldrar. I rekryteringen användes en medicinklinik där 
personer med olika kroniska sjukdomar och bakgrund vårdas. Jag valde också 
att vända mig till en hälsocentral som hade större variation när det gäller 
socioekonomisk klass och invandrarbakgrund i sitt upptagningsområde för att 
möjliggöra ett varierat urval. Det fanns kanske familjer som kunde bidragit 
med mer variation men som inte blev tillfrågade av sjuksköterskorna och det 
kan ha påverkat resultatet. Då sjuksköterskorna informerades om studien så 
diskuterades betydelsen av att tillfråga olika familjer. Ibland gav 
sjuksköterskorna exempel på att de tänkte annorlunda och hade egna idéer 
kring vilka de ansåg vara lämpliga att tillfråga t ex att inte tillfråga någon för 
att skydda vederbörande eller att hen var tystlåten och troligtvis inte hade 
något att berätta. Det kan även vara en risk med att få ett selekterat urval då 
rekryteringen sker via patientföreningar då dessa personer är engagerade i 
sjukdomsrelaterade frågor. Det fanns en medvetenhet om detta då de 
kontaktades, men samtidigt var de familjer som deltog villiga att berätta om 
sina erfarenheter och därmed lämpliga att inkludera.  

 
I datainsamlingen för delstudie I och II var ett inklusionskriterium att personen 
med sjukdom skulle ha ytterligare två familjemdlemmar med sig vid intervjun. 
När delstudie III och IV planerades ändrades detta inklusionskriterium till att 
minst en familjemedlem skulle vara närvarande vid intervjun. Vid den första 
kontakten med personerna med sjukdom blev de uppmuntrade att bjuda 
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ytterligare familjemedlemmar. Då plats för välbefinnande (Delstudie III) och 
möten med hälso- och sjukvården (Delstudie IV) var något som flera familjer 
ansåg involvera de närmaste familjemedlemmarna kan det ses som naturligt 
att bara två personer från familjerna deltog. Sammanlagt bestod ungefär 
hälften av familjerna av enbart par, ffa i urvalet i delstudie IV. Kanske kan det 
bero på att resultatet visade att när det gäller sjukvårdsbesök så har man en 
önskan om att ha någon nära familjemedlem med sig och i dessa familjer var 
det vanligast med en partner eller maka/make. Även om det är en majoritet av 
familjemedlemmarna som består av make/maka eller barn så är det en styrka 
att en bred familjedefinition användes och att personen med sjukdom har fått 
välja vilka som skulle bjudas in till intervjun. Detta har förhoppningsvis 
inneburit att personen med sjukdom har kunnat känna sig fri att bjuda in de 
som hen ville till intervjun. 
 
En styrka i urvalet är att deltagarna hade en variation i ålder. Då vissa personer 
valde att bjuda in sina minderåriga barn till intervjuerna så har även barnens 
röst blivit hörd. Detta är av stor vikt då det behövs mer kunskap om hur stöd 
och resurser kan ges till barn som är anhöriga. Ofta påverkas t ex barnens 
psykiska hälsa och skolresultat då de har en förälder som har tex en allvarlig 
sjukdom (Socialstyrelsen, 2016).  I intervjuerna var de deltagande barnen 
aktiva och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Evans & Whitcombe 
(2016) menar att cirkulära frågor kan vara användbart i intervjuer med barn 
och ungdomar då frågandet stimulerar deras naturliga nyfikenhet.  
 
I avhandlingens fyra delstudier har datainsamlingen skett med familjen som 
enhet. Detta kan, precis som för andra datainsamlingsmetoder, innebära både 
för- och nackdelar. Utifrån avhandlingens övergripande syfte ansågs 
familjeintervjuer vara en lämplig datainsamlingsmetod för att få ta del av 
familjens samskapade berättelse och interaktioner och relationer som finns i 
familjen relaterade till forskningsfrågan (Eggenberger & Nelms, 2007). Även 
individuella intervjuer kan ge kunskap om familjen men utifrån ett 
familjerelaterat perspektiv. Närvaron av flera familjemedlemmar kan ofta 
stimulera interaktionen (Donalek, 2009). Nackdelen med familjeintervjuer 
skulle kunna vara att den enskilda familjemedlemmen inte får fullt utrymme 
eller att en familjemedlem inte väljer att berätta vissa saker i de andras 
närvaro. En annan risk skulle också kunna vara att en familjemedlem berättar 
något som de andra inte vill prata om och detta är viktigt att intervjuaren är 
uppmärksam på under hela intervjun. I de genomförda studierna fick 
familjerna kontaktuppgifter till mig om de ville kontakta mig i efterhand det 
fanns också stöd i form av kurator om någon av deltagarna hade så önskat.  
 
Jag har själv gjort alla intervjuer förutom vid ett tillfälle då jag tillsammans 
med ytterligare en person genomförde intervjun. Att vara en intervjuare kan ha 
påverkat resultatet tex genom att styra intervjun och frågorna utifrån de egna 

56 
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att skydda vederbörande eller att hen var tystlåten och troligtvis inte hade 
något att berätta. Det kan även vara en risk med att få ett selekterat urval då 
rekryteringen sker via patientföreningar då dessa personer är engagerade i 
sjukdomsrelaterade frågor. Det fanns en medvetenhet om detta då de 
kontaktades, men samtidigt var de familjer som deltog villiga att berätta om 
sina erfarenheter och därmed lämpliga att inkludera.  

 
I datainsamlingen för delstudie I och II var ett inklusionskriterium att personen 
med sjukdom skulle ha ytterligare två familjemdlemmar med sig vid intervjun. 
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då jag anser det som en lämplig inledning vid forskningsintervjuer med 
familjer.  
 
En viktig aspekt var att ta del av familjernas erfarenheter av att delta i 
familjeintervjuer. Efter varje intervjus genomförande så tillfrågades deltagarna 
om hur de hade upplevt att delta i en familjeintervju och de fick också 
kontaktuppgifter om det var något som de ville förmedla i efterhand. Flera 
familjer har i efterhand kontaktat mig främst via mail då de har berättat om de 
positiva effekterna som intervjun hade för dem som familj. Utifrån detta kan 
familjeintervjuer antas ha en hälsofrämjande effekt även i en 
forskningssituation vilket också beskrivs av Eggenberger and Nelms (2007). 
Det kan också relateras till att de tillfrågade personerna själva fick välja vilka 
familjemedlemmar som skulle bjudas in till intervjun och därmed troligtvis 
valde personer som de känner samhörighet med och har förtroende för. Enligt 
Polak and Green (2016) är detta en fördel när komplexa fenomen som berör 
relationer ska beforskas och bidrar till att sätta ord på tyst kunskap genom en 
gemensam berättelse. Att delta i en familjeintervju kan vara känslomässigt 
dränerande när många av familjens tankar, problem och känslor berörs under 
kort tid och det är därför betydelsefullt att forskaren försöker skapa en trygg 
miljö (Denham, 2014), vilket gjordes bl a genom att familjerna fick välja plats 
för intervjun. Vidare bidrog förhoppningsvis information kring de etiska 
kraven till att familjerna kunde känna sig trygga med hur data hanterades. 
 
Förförståelsen är betydelsefull i all forskning och vi möter nya erfarenheter 
och tolkar det som sker utifrån vår tidigare förståelse (Moules, McCaffrey, 
Field, & Laing, 2015; Ödman, 2007). Då avhandlingens delstudier inkluderar 
tolkning i analyserna så har den egna förförståelsen varit betydelsefull. Syftet 
med hermeneutisk forskning är att med hjälp av deltagarnas kunskap ge nytt 
ljus åt ett område för att vidga förståelsen. Förförståelsen utgör ett redskap 
som forskaren bör vara medveten om för att kunna använda i tolkningen 
(Moules et al., 2015). Moules et al. (2015) menar att det är bättre att 
positionera sig själv som en individ i relation till forskningen än tillhörande en 
grupp genom att t ex referera förförståelsen till arbete inom en specifik 
kontext. Från början bidrog mina erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska 
med personer med kronisk sjukdom och egna erfarenheter av att leva med 
kronisk sjukdom i familjen till att forskningsområdet ansågs intressant att 
beforska. Vidare har mina kunskaper om familjefokuserad omvårdnad samt 
litteraturgenomgången bidragit till att det ansågs relevant att anta ett 
familjecentrerat perspektiv. Detta har i sin tur påverkat mina metodologiska 
ställningstaganden som t ex inklusionskriterier och datainsamlingsmetod. 
Genom att medvetandegöra och försöka beskriva sin förförståelse kan läsaren 
få en uppfattning om vad som varit författarens tankar och idéer med att 
genomföra studien (Ödman, 2007). I analysen blev frågeställningar som t ex: 
”Kan det vara tvärtom?” ”Kan detta förstås på ett annat sätt?” ett sätt att 
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föreställningarna och idéerna som väcks när familjerna berättar. Detta kan 
dock alltid utgöra en risk i alla intervjusituationer och det är då betydelsefullt 
att forskaren har fokus på forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 
flera personer har intervjuats samtidigt ger det en balans i intervjusituationen 
och kan minska risken för att intervjuaren ska styra en enskild person i en viss 
riktning. Likaså var intervjuerna av narrativ karaktär, dvs berättelsen är i fokus 
(Lindseth & Norberg, 2004) vilket kan ha bidragit till att familjerna har fått 
möjlighet att berätta om sina erfarenheter utan att få detaljfrågor eller bli 
styrda i någon riktning. Ambitionen var att ha fokus på familjens berättelse 
utan att låta egna antaganden styra. Min roll som forskare var att bidra med 
cirkulära frågor och få alla delaktiga i intervjun. Cirkulära frågor kan bidra 
med att vidga perspektiven hos de som intervjuas, mer utvecklade svar men 
också att behålla nyfikenheten hos intervjuaren (Evans & Whitcombe, 2016). 
Mellan intervjuerna har jag reflekterat över mitt eget sätt att ställa frågor och 
detta har även diskuterats i forskargruppen för att möjliggöra en utveckling i 
intervjuandets konst och medvetandegöra hur den egna närvaron kan ha 
påverkat situationen. Utifrån ett systemiskt resonemang så blir forskaren en 
del av systemet och intervjusituationen påverkas av alla deltagare (Benzein, et 
al., 2012). Familjerna upplevdes vara villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter och jag blev snabbt inkluderad i systemet. Genom cirkulära frågor 
och fördjupande frågor så bidrog jag till samskapandet i situationen. I 
samband med datainsamlingarna gjordes korta fältanteckningar och 
reflektioner kring varje intervjusituation vilket rekommenderas av Ummel & 
Achille (2016) som ett sätt att medvetandegöra vad som sker i intervjun vilket 
kan utgöra ett stöd i de kommande intervjuerna.  

 
Olika hjälpmedel så som upprepade intervjuer, photovoice och genogram 
användes för att främja reflektion och cirkulärt tänkande hos familjerna. Alla 
familjer är inte vana att reflektera och ge lyssnandet utrymme i en 
intervjusituation. Upprepade intervjuer genomfördes i delstudie I vilket kan 
möjliggöra familjens reflektion mellan intervjutillfällena och bidra till att 
forskaren kan fördjupa vissa områden vid det andra intervjutillfället (Astedt-
Kurki et al., 2001) vilket jag upplevde skedde. Intervjuerna i delstudie III och 
IV inleddes med att göra ett genogram tillsammans med familjen. Det blev ett 
naturligt sätt att lära känna familjen innan den egentliga forskningsfrågan 
ställdes. Då genogram används kliniskt kan det bidra till att familjerna 
upptäcker sina egna resurser och upprättandet av genogram kan bli 
terapeutiskt (Kaakinen & Tabacco, 2014). I dessa studier användes 
genogrammet i ett forskningssammanhang men det verkade som om 
familjerna fick nya idéer och uppskattade att göra det. Under intervjuerna 
hänvisade de ofta till genogrammet och den information de delat med sig av. 
Genogram användes inte i delstudie I och II då detta var en idé som väcktes 
under processens gång men hade kunnat användas även i den datainsamlingen 
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då jag anser det som en lämplig inledning vid forskningsintervjuer med 
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föreställningarna och idéerna som väcks när familjerna berättar. Detta kan 
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att forskaren har fokus på forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 
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påverkat situationen. Utifrån ett systemiskt resonemang så blir forskaren en 
del av systemet och intervjusituationen påverkas av alla deltagare (Benzein, et 
al., 2012). Familjerna upplevdes vara villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter och jag blev snabbt inkluderad i systemet. Genom cirkulära frågor 
och fördjupande frågor så bidrog jag till samskapandet i situationen. I 
samband med datainsamlingarna gjordes korta fältanteckningar och 
reflektioner kring varje intervjusituation vilket rekommenderas av Ummel & 
Achille (2016) som ett sätt att medvetandegöra vad som sker i intervjun vilket 
kan utgöra ett stöd i de kommande intervjuerna.  

 
Olika hjälpmedel så som upprepade intervjuer, photovoice och genogram 
användes för att främja reflektion och cirkulärt tänkande hos familjerna. Alla 
familjer är inte vana att reflektera och ge lyssnandet utrymme i en 
intervjusituation. Upprepade intervjuer genomfördes i delstudie I vilket kan 
möjliggöra familjens reflektion mellan intervjutillfällena och bidra till att 
forskaren kan fördjupa vissa områden vid det andra intervjutillfället (Astedt-
Kurki et al., 2001) vilket jag upplevde skedde. Intervjuerna i delstudie III och 
IV inleddes med att göra ett genogram tillsammans med familjen. Det blev ett 
naturligt sätt att lära känna familjen innan den egentliga forskningsfrågan 
ställdes. Då genogram används kliniskt kan det bidra till att familjerna 
upptäcker sina egna resurser och upprättandet av genogram kan bli 
terapeutiskt (Kaakinen & Tabacco, 2014). I dessa studier användes 
genogrammet i ett forskningssammanhang men det verkade som om 
familjerna fick nya idéer och uppskattade att göra det. Under intervjuerna 
hänvisade de ofta till genogrammet och den information de delat med sig av. 
Genogram användes inte i delstudie I och II då detta var en idé som väcktes 
under processens gång men hade kunnat användas även i den datainsamlingen 
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Slutsats, kliniska implikationer och fortsatt 
forskning 
Avhandlingen har bidragit med ny kunskap utifrån ett familjecentrerat 
perspektiv dvs hur familjer som lever med kronisk sjukdom erfar sin situation. 
Denna avhandling visar att familjen utgör en positiv, handlingskraftig resurs 
för varandra och tillsammans samskapar vardagen med sjukdom. Familjen kan 
beskrivas som ett system som eftersträvar balans och som interagerar med 
varandra och omvärlden i denna process. Sjukdomen är sig mer eller mindre 
påtaglig i olika sammanhang och över tid vilket ofta innebär utmaningar i 
vardagslivet. För vara följsam mot sjukdomens yttringar behöver familjen ha 
både sjukdom och välbefinnande i fokus parallellt även om ett av perspektiven 
ofta är mer dominerande. I livet med sjukdom blir de ömsesidiga relationerna 
och att må bra tillsammans betydelsefullt och de är något som familjen aktivt 
eftersträvar. Specifika platser där familjen känner sig trygga bidrar till att 
skapa ett gemensamt välbefinnande. Då nya situationer relaterat till sjukdom 
uppstår utgör hälso- och sjukvårdspersonalen en viktig källa för att förstå 
sjukdomen bättre och det är då önskvärt att familjemedlemmarna involveras i 
vården.  
 
De kliniska implikationer som kan föreslås utifrån denna avhandling är t ex en 
intervention till familjer som utgår från familjecentrerad omvårdnad; 
hälsostödjande familjesamtal (eng. Family Health Conversation) (Benzein et 
al., 2008). I samtalen kan familjens föreställningar uppmärksammas, utmanas, 
förändras och/eller bibehållas för att främja familjens hälsa (Benzein, et al., 
2008; Wright & Bell, 2009). Familjeinterventioner kan ha positiva effekter på 
livskvalitén för både personen med sjukdom och familjemedlemmarna och 
kan bidra till balans i tillvaron trots sjukdom (López-Larrosa, 2013) och de 
interventioner som ges bör vara enkla att utföra och ha klinisk relevans samt 
utgå från familjens behov (Fisher, 2006). Sjuksköterskor kan också initiera 
dialoger om platser och uppmuntra familjerna att vara på platser där de mår 
bra och känner sig trygga. Då platsen har stor betydelse för familjens 
välbefinnande så kan det vara av betydelse att sjuksköterskan också 
uppmärksammar det i mötet med familjen. Hälso- och sjukvården kan också 
eftersträva att verka för att bli en trygg plats för familjen genom t ex att ge tid 
för reflektion och låta familjen få vara sig själva. Vidare kan kliniska 
implikationer innefatta utbildning om FFO till sjuksköterskor och övrig hälso- 
och sjukvårdspersonal. Genom att ledningen skapar möjligheter för att hälso- 
och sjukvårdspersonalen utbildas och får mer kunskap om FFO kan familjen 
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medvetandegöra och vidga min förförståelse. Detta har också skett genom 
reflektion, både individuellt och tillsammans med handledare, granskare och 
seminariedeltagare. Å andra sidan är ju den egna förförståelsen också en hjälp 
och ett redskap i hermeneutiska studier (Lindseth & Norberg, 2004; Ödman, 
2007). Under hela avhandlingsarbetet har jag kontinuerligt skrivit dagbok. 
Genom att gå tillbaka och läsa tidigare anteckningar har jag blivit medveten 
om egna föreställningar och kunnat följa min egen process och utveckling.  

 
Jag har försökt att vara noggrann i mina beskrivningar av det metodologiska 
tillvägagångssättet och reflekterat i forskargruppen vilket kan stärka 
tillförlitlighet och trovärdighet (Patton, 2015). I flera av citaten har olika 
personers respons på varandras uttalanden tagits med för att tydliggöra det 
systemiska förhållningssättet. Trovärdigheten stärks också av att 
datainsamlingsmetoden stämmer överens med syftet (Cresswell, 2013; Patton, 
2015).  

 
Då jag tänker att olika sorters forskning bidrar till mer och olika kunskap 
utifrån skilda perspektiv är det inte ett egenvärde i sig att använda den ena 
eller den andra forskningsdesignen utan till sist är det alltid forskningsfrågan 
som styr de val som görs under processen. Detta kan jämföras med att 
verkligheten är multivers (Maturana & Varela, 1987) och att det kan finnas 
flera sanningar som bidrar med värdefull kunskap. Tanken om en multivers 
verklighet har också påverkat valet av datainsamlingsmetod och analys. 
Genom familjeintervjuer har jag fått ta del av olika perspektiv. Under 
datainsamlingen har jag försökt att låta allas röster bli hörda och fördelat ordet 
mellan deltagarna. Jag har inte heller låtit någon familjemedlem få 
tolkningsföreträde (Benzein, et al., 2012; Wright & Leahey, 2013). Utifrån ett 
systemiskt perspektiv så är det genom språket som människor skapar ett 
sammanhang och det har haft betydelse i denna avhandling för att göra 
familjernas röst hörd. Detta har skett i tex datainsamlingen då familjerna har 
fått berätta sin historia. Det systemiska perspektivet har också påverkat hur 
resultaten har presenterats i respektive studie då avsikten har varit att 
presentera dem utifrån ett både- och perspektiv med en öppenhet för olikheter. 
I resultatbeskrivningarna i respektive studie var ambitionen att belysa det 
cirkulära sammanhanget genom ”systemiska” citat. 

 
De valda metoderna anses relevanta för respektive studies forskningsfråga. 
Fenomenologisk hermeneutik syftar till att väcka reflektion hos läsaren så att 
en ny förståelse nås (Lindseth & Norberg, 2004). När resultaten presenteras 
och olika perspektiv möts, forskarens och läsarens, skapas en ny förståelse och 
det är också utifrån läsarens perspektiv som överförbarheten kan bedömas 
(Ödman, 2007) och om resultatet är överförbart till andra kontexter (Patton, 
2015). Denna avhandlings resultat kan anses vara överförbart till andra 
grupper såsom t ex familjer där ett barn har en kronisk sjukdom. 
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English summary 

Background: Today, chronic illness is a common condition and there is an 
increasing number of persons with chronic illness in the world. About 40% of 
all adults in Europe have at least one chronic illness. Living with a chronic 
illness has consequences for everyday life, both for the person with the illness, 
but also for other people who are close to them. Chronic illness implies a 
change for both the individual and the family, and it often means losses due to 
illness and a readjustment to the new situation. Persons with chronic illness 
describe increasing demands on them. Life is experienced as restricted and 
then feelings of loneliness and vulnerability can occur. Integrating illness in 
life is a complex process and there is a desire to share experiences with others. 
Having a chronic illness can also involve losing social networks and it 
becomes important to maintain good relationships. Living with chronic illness 
often includes frequent encounters with health care professionals (HCPs). 
These encounters affect how persons with illness and family members handle 
everyday life.  
Current research mostly highlights an individual perspective on chronic 
illness; either the person with illness or family member’s perspective. 
However, research from a family perspective describes living with chronic 
illness as a reintegration process, where families recognise the vulnerability 
and reality of chronic illness. Families try to adapt to reality and make choices 
in relation to their experiences of chronic illness.  
The present thesis has a family centred perspective. ‘Family’ refers to a self-
defined group of two or more individuals who are, or are not, bound by blood 
ties or law, but function in a way that makes them feel they are a family. 
When the family is focused upon, it is of great significance to consider what 
kind of beliefs guide the family on how to live their life. Beliefs constitute the 
foundation for how we view the world, guide us in the choices we make, the 
behaviours we choose, and the feelings by which we respond. When illness 
occurs our beliefs are affirmed, challenged and/or threatened, and it is not 
necessarily the illness itself but rather the beliefs about the illness that act as 
the greatest source of family suffering.  
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som enhet uppmärksammas och de resurser och styrkor som finns inom 
familjen tillvaratas. Ökad kunskap skulle också kunna möjliggöras genom att 
utbildningar för personal på såväl grund- som avancerad nivå skulle erbjuda 
kurser i FFO för att skapa förutsättningar för olika personalgrupper att arbeta 
familjefokuserat i vården. 
 
Förslag till fortsatt forskning inom området:  

• Att beskriva hur det erfars att ”leva som familj med kronisk sjukdom” 
i början av sjukdomstiden. I denna avhandling hade alla familjer levt 
med kronisk sjukdom i minst två år men hur är det för familjer som 
just märkt av sjukdomens yttringar och nyligen fått en diagnos?  

• Belysa familjer med annan kulturell och/eller etnisk bakgrunds 
erfarenheter av att leva som familj med kronisk sjukdom 

• Belysa sjuksköterskors föreställningar om att leva som familj med 
kronisk sjukdom samt deras erfarenheter av möten med dessa familjer  

• Beskriva om och hur sjukvården kan bli en plats för familjer som 
lever med kronisk sjukdom där de kan känna sig trygga och få berätta 
sin historia genom att kombinera hälsogeografi och vårdvetenskaplig 
forskning. Hur kan läkande och hälsofrämjande miljöer skapas inom 
vården? 

• Belysa hur barn erfar sin situation när en förälder lever med kronisk 
sjukdom 
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In study I, repeated qualitative narrative interviews with seven families were 
performed. A phenomenological hermeneutic analysis, inspired by Ricoeur, 
was used to interpret the data. In study II, the same data was used as in study I. 
Hermeneutic analysis was used to interpret the transcribed family interviews. 
In study III, data was collected by photovoice combined with narrative family 
interviews with ten families. A phenomenological hermeneutic analysis was 
used to interpret the data. In study IV, narrative family interviews were 
conducted with twelve families, and a qualitative content analysis was used to 
analyse the data. 
 
Results: Living as a family with chronic illness was a continuously ongoing 
process where families co-created a context for living with illness and 
alternative ways for everyday life The results included two themes and five 
subthemes. The first theme was “Co-creating a context for living with illness” 
with the subthemes “learning to live with the expressions of illness” and 
“communicating the illness within and outside the family”. The second theme 
was “Co-creating alternative ways for everyday life” with the subthemes 
“adapting to a new life rhythm”, “altering relationships” and “changing roles 
and tasks in the family”. The result showed that families move towards well-
being, a process that starts when someone in the family is affected by chronic 
illness. This is an ongoing process and through life with illness the family 
encounters new situations and old strategies do not longer work. Then, the 
family has to reflect and recognise the expressions of illness, and it seemed 
important to talk about them. Talking about illness within the family can be 
useful in the process of getting to know and managing the illness. Then, 
families start to become inventive and develop alternative ways of acting 
together, and thereby reaching a new level of stabilization, a vision for the 
future and a sense of confidence (I). In study II, core and secondary beliefs 
within and across families about illness, family, and health care were revealed. 
Core beliefs appeared to be more profound and to have greater importance on 
family functioning than secondary beliefs. Secondary beliefs were derived or 
could be considered as subsets of the core beliefs and were more likely to be 
challenged, changed and/or modified than core beliefs. The results also 
showed that there were shared beliefs within the family based on the family 
evolving over time and having a shared history. Core beliefs that were 
revealed were the following: “Illness is a part of life”, “Illness is a threat to 
life”, “The family is important in illness”, “The encounter with health care is a 
struggle”. All beliefs had importance for how families responded to and 
managed situations due to illness. (II). The results in study III showed that the 
meaning of place for family well-being in families living with chronic illness 
can be described as families needing to be in specific places connected with a 
feeling of respite. This helped the family to handle everyday life due to illness. 
Many kinds of places were described, both in a bigger context, for example a 
town, but it also in smaller places such as the sofa at the home. The results 
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The theoretical framework of the present thesis is based on systems theory, 
Family Systems Nursing (FSN) and “The shifting perspectives model of 
chronic illness” by Paterson. Systems theory focuses on wholeness, relations, 
interactions and functions. Parts of the system interact with each other and the 
wholeness is more than just the sum of its parts. Systems theory constitutes the 
basis for FSN. From a FSN perspective the family is the unit of care and 
nursing interventions focus on interactions, relations and reciprocity. This 
approach is a shift from an individualistic orientation to a family orientation, 
meaning that the family is the unit of care, i.e., both the individual and the 
family system is focused upon simultaneously. FSN focuses on interactions 
within the family; how changes in one member are related to changes in other 
family members and in the family as a whole. “The shifting perspectives 
model of chronic illness” describes living with chronic illness as an ongoing 
continually shifting process between wellness-in-foreground and illness-in-
foreground with the two perspectives overlapping. Living with illness is a 
complex dialectic between individuals and their world, and the person with 
illness often chooses to surround him/herself by people who share their 
perspective. 
 
Aim: The overall aim was to generate an in-depth knowledge and 
understanding about families’ experiences of living as a family with chronic 
illness.  
 
The specific aims were as follows: 
I.  To illuminate the meaning of living as a family in the 

midst of chronic illness 
II.  To illuminate illness beliefs in families living with 

chronic illness 
III  To illuminate the meaning of place for family well-being 

in families living with chronic illness 
IV  To describe the experiences of encounters with health care 

in families living with chronic illness (IV).  
 
Methods: All studies had qualitative designs and a Family Systems Nursing 
perspective. The sample consisted of families where an adult family member 
had lived with somatic chronic illness for more than two years. Families were 
recruited through patients’ associations, information given by nurses, and 
public advertising at a medical clinic in one hospital and two district health 
care centres. Data was collected through family interviews that aimed to 
obtain the family´s co-created story. Circular questions such as “What do you 
think when you hear your father tell us about that?” and “Do you remember 
the situation your sister just told us about, how was it for you?” were used. 
Questions intended to obtain rich descriptions, such as ”Can you tell me more 
about that...?” were also used. 
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The theoretical framework of the present thesis is based on systems theory, 
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midst of chronic illness 
II.  To illuminate illness beliefs in families living with 

chronic illness 
III  To illuminate the meaning of place for family well-being 

in families living with chronic illness 
IV  To describe the experiences of encounters with health care 

in families living with chronic illness (IV).  
 
Methods: All studies had qualitative designs and a Family Systems Nursing 
perspective. The sample consisted of families where an adult family member 
had lived with somatic chronic illness for more than two years. Families were 
recruited through patients’ associations, information given by nurses, and 
public advertising at a medical clinic in one hospital and two district health 
care centres. Data was collected through family interviews that aimed to 
obtain the family´s co-created story. Circular questions such as “What do you 
think when you hear your father tell us about that?” and “Do you remember 
the situation your sister just told us about, how was it for you?” were used. 
Questions intended to obtain rich descriptions, such as ”Can you tell me more 
about that...?” were also used. 
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the sense of power in families in encounters with HCP. This participation 
constitutes a level of support and makes it easier for families to handle 
everyday life due to illness.  

Clinical implications: Knowledge about the lived experience of living as a 
family with chronic illness can help nurses adopt a FSN perspective in care. 
This can increase the chances of taking advantage of the ways family 
members manage situations together, as well as highlight resources within the 
family. In health care encounters, nurses can make room for and listen to 
families´ stories of illness in order to become aware of what beliefs they can 
support and encourage in order to promote family well-being and healing. 
Further, through knowledge about the meaning of place for family well-being, 
nurses can stimulate families living with chronic illness to find respite in 
places that contribute to well-being, both in familiar and new places.  
Finally, if nurses involve families in health care, families’ strengths and 
resources can be facilitated. Then, family well-being can be strengthened. 
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showed one main theme “a shared respite”, which included three subthemes; 
“a place for relief”, “a place for reflection” and “a place for re-creation”. 
These results were further understood by means of the concept place security 
that includes identity, continuity and ritualisation. Feeling well meant having 
place security that developed through family routines and rituals. It also 
seemed important for family members to return to a place where they felt 
secure when changes and difficult situations in life occured, such as illness 
manifestations. When families needed a respite, continuity in place over time 
became important, and they also re-created and introduced other family 
members to their previous places. The places and activities were intertwined 
over time and families often created a shared meaning in these specific places 
that can be interpreted as a way to develop family identity. (III). Living with 
chronic illness also includes frequent encounters with health care 
professionals, and the results revealed one main category “The power of an 
accompanying family member and four subcategories; “Having opportunities 
to collaborate,” “Gaining mutual understanding,” “Receiving confirmation of 
one’s illness,” and “Being left with an unheard story.” The power of an 
accompanying family member positively affected encounters with HCPs, 
which was evident in all subcategories in terms of having support and an 
advocate. Encounters were experienced as more equal because when two 
persons from the family talked about their situation, it was perceived as more 
credible. This made it easier for families to find opportunities to collaborate, 
receive confirmation and feel confident in the situation. Collaboration also 
contributed to family members’ ability to handle both everyday life, as well as 
challenges that arose due to illness. It also resulted in a mutual understanding, 
which contributed to a more balanced situation. If encounters were not 
adjusted to a family’s needs, they became meaningless and misunderstandings 
could arise. The results also showed that families were left with an unheard 
story, which meant that they felt that no one listened, and that they had to tell 
the same story many times. When conversations were not initiated, it resulted 
in families being left to handle thoughts by themselves. The results also 
showed the importance of being confirmed in one’s illness, and be taken 
seriously by HCPs (IV). 
 
Conclusions: Living as a family with chronic illness is a continuously 
ongoing process where family members constitute support for each other. 
Families living with chronic illness can be described as an open flexible 
system with a common desire to handle challenges and changes due to illness 
and to co-create new patterns for everyday life. When living with chronic 
illness families adopt both wellness-in-foreground and illness-in-foreground 
perspectives. The two perspectives are more or less prominent in different 
situations due to illness manifestations. Life with chronic illness is 
experienced as demanding and then it seems important to be in secure places 
to enhance family well-being. Having a participating family member increased 
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er kunskap. Ni är en stor inspirationskälla för mig! 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till Judit Wagner! Du har delat med dig av all 
din ”verklighetsnära” kunskap på ett ödmjukt sätt och det har varit och är en 
stor glädje att få ta del av den! Du har gjort det systemiska förhållningssättet 
konkret för mig, det stora finns i enkelheten. Du har verkligen bidragit med 
skillnader som gör skillnad i mitt liv! 
 
Ett stort tack till alla doktoranderna för åtta roliga och spännande år 
tillsammans. Vi har delat många stunder med givande diskussioner om både 
forskning och livet i allmänhet. Ett speciellt tack till er som tagit er tid och 
granska mitt material vid olika seminarier under åren, ingen nämnd och ingen 
glömd. Tack till Ami, Josefin och Mio för alla diskussioner om familj, 
forskning och livet! 
 
Tack till Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet 
som har möjliggjort min forskarutbildning. Jag vill också tacka all personal 
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Cecilia och Malin för korridorssnack när det behövs som mest. Jag vill också 
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familjer! Ni ger mig glädje i livet! Sist men inte minst: älskade Kristofer och 
älskade Hilma- tack för att ni finns! 
 
Kalmar 2017-01-20 
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Tack 

Ja, nu har det gått drygt åtta år sedan jag började min forskarutbildning och jag 
är tacksam över att jag har fått möjligheten att göra denna avhandling. Även 
om det många gånger är ett självständigt arbete så är det många personer som 
på olika sätt varit involverade, engagerade och bidragit - utan er hade denna 
avhandling inte blivit till.  
 
Först och främst så vill jag tacka alla familjer som varit med i studierna. Ni 
har på ett varmt och öppet sätt delat med er av era erfarenheter, det har varit en 
förutsättning för att göra denna forskning. I en familj som jag intervjuade sa 
en man: ”Ja, ni får höra mycket, ni får livskunskap på köpet” och precis så är 
det. Det är inte ”bara” en intervju utan det är också en annan människas 
berättelse som jag bär med mig. 
 
Tack till mina handledare, Eva, Carina och Margareta! Jag har uppskattat alla 
de diskussioner som vi har haft och jag har känt mig upplyft och fylld av ny 
energi efter varje handledningstillfälle! 
Eva Benzein: Du har delat med dig av all din gedigna kunskap och gett mig 
uppmuntrande och klarsynta kommentarer i stort och smått. Tack för att du 
tillåtit mig att bli så självständig och välja mina egna vägar genom 
forskarutbildningen.  
Carina Persson: Tack för all kunskap och allt stöd, utan dina kluriga 
frågeställningar hade jag aldrig kommit vidare i processen på det sätt som jag 
nu har gjort. Jag har också uppskattat de spontana tillfällena med handledning 
som du har gett mig efter min ständiga fråga: ”Du, har du tid fem minuter?” 
Margareta Rämgård: Tack för att du har introducerat ett helt nytt och 
spännande område för mig, hälsogeografi. All din kunskap har gjort att jag har 
förstått platsens betydelse, åtminstone till viss del. Det finns mycket kvar att 
lära och det ser jag fram emot! 
Jag vill också tacka Margaretha Ekebergh som var handledare alldeles i början 
av projektet. Tack för du att bidrog till en bra start i min forskarutbildning. 
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