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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett av de största hälsoproblemen världen över och att leva 

med kronisk sjukdom innebär olika livsomställningar. Det är sjuksköterskors uppgift att 

stödja patienter i denna omställning, trots det visar forskning att skapa förståelse för 

patienters livsvärld åsidosätts och vården blir därmed inte tillräckligt individanpassad. 

Syfte: Att beskriva människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Metod: 

Kvalitativ metod med induktiv ansats, med tre bloggar som analysmaterial vilka analyserades 

med en manifest analys av berättelser. Resultat: Två kategorier skapades, vilka var 

omgivningens betydelser och anpassningar i livet. Kategorierna beskriver upplevelser av 

bemötanden från personer i omgivningen där omgivningens synsätt kan vara varierat 

beroende på hur synlig sjukdomen är utåt. Resultatet visar även upplevelser av stöd från 

personer i omgivningen, upplevelser av olika motgångar i livet som sjukdomarna kan ge samt 

kämpa för att leva, inte bara överleva. Slutsats: Förståelse för patienters upplevelser 

möjliggör omvårdnad anpassad efter individers behov vilket kan bidra till välbefinnande och 

främjande av livskvalitet för patienter. Sjuksköterskor bör därför vara medvetna och 

reflektera över sitt förhållningssätt i omvårdnaden.   

Nyckelord: anpassning, kvalitativ, omgivning, upplevelser, välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

Background: Chronic disease is one of the biggest health problems worldwide, and living 

with chronic disease involves different life changes. It’s nurses task to support patients in this 

readjustment, despite this research show that comprehension for patients perceivedliving 

word is overridden and the care isn’t sufficiently personalized. Aim: To describe people's 

experiences of living with chronic disease. Method: Qualitative method with inductive 

approach, with three blogs as analysis material which were analyzed with manifest analysis of 

stories. Result: Two categories was created, which were the meanings of the environment 

and adaptations of life changes. The categories describe experiences of attitudes from people 

in the surroundings, where the surroundings' views can be varied depending on how visible 

the disease is outward. The results also show experiences of support from people in the 

surroundings as well as experiences of various adversities in life that the diseases can give 

and the struggle to live, not just survive. Conclusion: Understanding patients experiences 

enables nursing adapted to the needs of individuals, which can contribute to well-being and 

promotion of quality of life for patients. Nurses should therefore be aware and reflect on their 

approach in the nursing care. 

Keywords: adaptation, environment, experiences, qualitative, well-being. 
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1 INLEDNING   

Författarna till detta arbete kom under sin verksamhetsförlagda utbildning i kontakt med 

olika människor som lever med kronisk sjukdom. Vid dessa möten skapades uppfattningen 

om att de inte blev tagna på allvar i samma utsträckning som människor som vårdades för 

akuta sjukdomar, vården upplevdes inte heller vara tillräckligt personcentrerad. Att leva med 

kronisk sjukdom kan innebära en livsförändring, vilken kan skilja sig åt för olika människor. 

För att sjuksköterskor ska ha möjlighet att möta individer där de befinner sig i livet, krävs 

fördjupad kunskap och förståelse för dessa människors upplevelser. Intresset väcktes därför 

att beskriva människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom, fokus i examensarbetet 

kommer vara människor i åldrarna 20-30 år som lever med kronisk sjukdom där deras 

upplevelser i vardagslivet berättas i bloggar.  

Intresseområdet kommer från njuravdelningen på Mälarsjukhuset och önskan med detta 

arbete är att skapa fördjupad kunskap om hur människor som lever med kronisk sjukdom 

upplever sina liv och därmed ge sjuksköterskor förutsättningar för god personcentrerad vård. 

Examensarbetet anses relevant för sjuksköterskeprofessionen då sjuksköterskor möter 

människor som lever med kronisk sjukdom oavsett arbetsplats och förståelse för människors 

upplevda livsvärld ger förutsättningar för god omvårdnad.  

2 BAKGRUND 

I avsnittet nedan följer en beskrivning av sökvägar för datamaterial som ligger till grund för 

bakgrunden. Även beskrivning av centrala begrepp som kronisk sjukdom, palliativ vård och 

blogg presenteras. Därefter presenteras tidigare forskning inom forskningsfältet kronisk 

sjukdom. Vidare presenteras valt teoretiskt perspektiv, relevanta lagstiftningar och 

bakgrunden avslutas med en problemformulering.  

För material till bakgrunden utfördes en systematisk litteratursökning. Valda databaser var 

CINAHL Plus, PubMed och SAGE journal, vilka valdes utifrån att de publicerar artiklar från 

vårdvetenskapliga tidskrifter. Sökprocessen inleddes med att skapa inkluderingskriterier. 

Inkluderade blev de artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och hade 

vårdvetenskaplig utgångspunkt, utgick utifrån sjuksköterskeperspektiv eller där 

sjuksköterskeperspektivet tydligt gick att urskilja från andra perspektiv och beskrev 

upplevelser av att vårda människor med kroniska sjukdomar. Exkluderade blev de artiklar 

som utgick från en specialistvårdsavdelning, artiklar som inkluderade barn, artiklar där 

utgångsperspektiv inte gick att urskilja samt artiklar med medicinsk utgångspunkt. Utifrån 

kronisk sjukdom som forskningsfält och med hänsyn till inkluderingskriterier och 
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exkluderingskriterier formulerades sökord, exempel på sökord som användes var: chronic 

disease[Title] OR chronic illness[Title] AND nurse*. Boolesk sökteknik används för att få 

sökorden i bestämd relation till varandra och trunkering används för att få med alla 

böjningsformer av sökordet (Östlundh, 2012). För att säkerställa att sökord fanns med i titeln 

begränsades vissa sökord med ” [Title]”. Sökningarna avgränsades först till årtalen 2012-2017 

och fulltext, men för att inte förlora relevanta artiklar utökades sökningen sedan till årtalen 

2000-2017 och fulltext togs bort. Detaljerad sökprocess presenteras i en sökmatris (se bilaga 

A). Artikelträffarna bedömdes genom att först läsa titeln på artiklarna, därefter lästes 

abstract på de artiklar som ansågs relevanta utifrån titeln. De artiklar som ansågs relevanta 

utifrån abstract analyserades i sin helhet. För att säkerhetsställa forskningens kvalitét 

kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Fribergs (2012a) granskningskriterier. 

Kvalitetsgranskningen bestod av 14 frågor till både kvalitativa och kvantitativa studier vilka 

innebar kontroll av syfte, bakgrund, teoretisk utgångspunkt, metod, urval, dataanalys, 

resultat, författarnas tolkning och argumentation i resultat samt metoddiskussion. 

Kvalitetsgranskningen utförde författarna tillsammans för att undvika missförstånd och varje 

uppfylld fråga gav en poäng. Hög kvalitet bedömdes vara 10-14 poäng, medel kvalitet 

bedömdes vara 7-10 poäng och låg kvalitet bedömdes 0-6 poäng (se 

kvalitetsgranskningspoäng i bilaga B). En artikel valdes trots låg kvalitet eftersom artikeln, 

trots låga kvalitetsgranskningspoäng, ansågs gav tillförlitlig information och endast användes 

till examensarbetets bakgrund och inte till resultatet. Forskning som är inkluderade är både 

kvalitativ och kvantitativ med utgångspunkt i vårdvetenskap. Tidigare forskning syftar till att 

få en tydlig inramning till problemområde och det forskningsområde som valts att beskriva.  

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp: kronisk sjukdom, palliativ vård samt blogg. 

Valda begrepp anses relevanta eftersom de är återkommande i arbetet och tydliggörande 

beskrivning sker för att ge läsare en ökad förståelse och undvika missförstånd utifrån 

begreppen. 

2.1.1 Kronisk sjukdom 

Kronisk sjukdom definieras enligt Svenska Akademiens ordbok som livslångt hälsotillstånd 

där medicinsk behandling saknas och sjukdomen är därmed obotlig. De fyra huvudgrupperna 

inom kroniska sjukdomar är kardiovaskulära sjukdomar, cancer, respiratoriska sjukdomar 

och diabetes (WHO, 2018). Kronisk sjukdom är ett av de största hälsoproblemen världen 

över, 60 % av alla dödsfall beror på kronisk sjukdom (WHO, 2017) och majoriteten av 

sjukvårdskostnaderna går till den palliativa vården som människor med kronisk sjukdom är i 

behov av (Myndigheten för vårdanalys, 2014). Idag har människor en längre medellivslängd 

än tidigare, vilket är en av anledningarna till det ökade antal människor som lever med 

kronisk sjukdom internationellt (Vogel-Voogt m.fl., 2007). I takt med att antalet människor 

som lever med kronisk sjukdom ökar växer behovet av palliativ vård (WHO, 2002). 

Socialstyrelsen (2015) menar att samhällsekonomin gynnas av att förbättra vården av 



  

3 

 

kroniska sjukdomar. Fjerstad (2012) menar att leva med kronisk sjukdom kräver anpassning, 

vilket kan ses som en process som är och upplevs olika för alla individer och för att 

sjuksköterskor ska ha möjlighet att följa processen krävs förståelse för individers upplevelser.  

2.1.2 Palliativ vård 

Palliativ vård syftar till patienter med obotlig sjukdom eller skada och utgörs av lindrande 

behandling med mål att främja livskvalitet där psykiska, fysiska, emotionella och sociala 

behov samt stöd till anhöriga beaktas. Palliativ vård sker utifrån en helhetssyn på människan 

och inträffar när botande behandling inte längre är möjlig (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ 

vård innefattar inte endast vård i livets slutskede utan kan följa sjukdomar under lång tid och 

människor i alla åldrar kan vårdas palliativt. Det finns människor med olika kroniska 

sjukdomar som är i behov av palliativ vård, exempel på dessa sjukdomar är kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, tumörsjukdomar, amyotrofisk lateralskleros och multipel 

skleros. För att utföra en god palliativ vård krävs det att sjuksköterskor har förmågan att 

förstå andra människors situationer och upplevelser. Förståelsen kan bidra till en god 

palliativ vård där patienters behov sätts i relation till den yrkesmässiga bedömningen 

(Widell, 2016). Detta examensarbete syftar inte till palliativ vård i livets slutskede, utan den 

tidiga fasen i den palliativa vården.  

2.1.3 Blogg 

Ordet blogg har sitt ursprung från engelska ordet weblog och definieras i 

Nationalencyklopedi som personlig dagbok som publiceras på webben. En blogg innehåller 

personliga texter utifrån bloggförfattarens perspektiv och uppdateras kontinuerligt om 

dagsaktuella händelser. Blogginläggen systematiseras i kronologisk ordning där de senaste 

inläggen visas överst på sidan och alla inlägg är datummärkta.  

2.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras forskningsresultat som beskriver kroniska sjukdomar inom vården samt 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor med kroniska sjukdomar. 

2.2.1 Kroniska sjukdomar inom vården  

Att leva med kronisk sjukdom är en livslång process där vardagslivet påverkas och 

kontinuerliga vårdbesök är nödvändiga. Sjuksköterskor bör ta sig tid att lyssna och bekräfta 

patienters upplevelser för att skapa förtroende och möjligheter till välmående i vardagslivet 

för patienter med kronisk sjukdom (Årestedt, Persson, Rämgård & Benzein, 2017). Genom 

förbättrad relation mellan sjuksköterskor och patienter där patienters vardagsliv beaktas kan 

psykiskt och fysiskt välbefinnande främjas hos patienter (Turpin, McWilliam, Ward-Griffin & 

Labatt, 2012). Människor som lever med kronisk sjukdom är i behov av socialt stöd för att få 

uppleva att vara en väsentlig del av en grupp och genom samhörighet med andra människor 
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skapas möjligheter till ökad självkänsla och välbefinnande (Weinert, Cudney & Spring, 

2008). García-Fernández m.fl. (2014) menar att människor som lever med kronisk sjukdom 

kan förknippas med ökat beroende av hjälp från vårdgivare och omgivning. De förknippas 

därmed även med ökad sårbarhet, mera sjukhusvistelser, sämre livskvalitet och högre 

dödlighet.  

Förståelse för människors upplevelser vid palliativ vård kan skapas genom kunskapsökning 

och erfarenheter (Ternestedt & Norberg, 2013). Trots det är kunskapen otillräcklig hos 

många sjuksköterskor (Bergenholtz, Jarlbaek & Hølge-Hazelton, 2015; Reimer-Kirkham, 

Sawatzky, Roberts, Cochrane & Stajduhar, 2016). Kunskapsökning inom området är därför 

prioritet inom vården (Brighton m.fl., 2017; Vogel-Voogt m.fl., 2007). Sjuksköterskor 

berättar att brist på självförtroende att vårda patienter i palliativ vård förekommer, eftersom 

de anser att de saknar tillräcklig kunskap inom den palliativa vården (Bergenholtz m.fl., 

2015; Reimer-Kirkham m.fl., 2016). Kunskapsbrist kan leda till att sjuksköterskor tar avstånd 

från möten inom palliativ vård för att undvika personligt känslomässigt lidande. Möten med 

människor som vårdas palliativt kräver empati, mod och förståelse, vilket erhålls genom 

utbildning och arbetserfarenhet. Dock saknar nyexaminerade legitimerade sjuksköterskor 

adekvat utbildning inom palliativ vård. Sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet besitter ett 

mer objektivt förhållningssätt genom personlig medvetenhet kring den känslomässiga 

påverkan som mötena innebär (Lopez-Perez, Ambrona & Hanoch, 2016). Ökad kunskap kan 

leda till förbättrad personcentrerad vård och minskat känslomässigt lidande för 

sjuksköterskor (Brighton m.fl., 2017; Vogel-Voogt m.fl., 2007). 

Forskning visar att sjukhus och vårdpersonal i större utsträckning fokuserar på akuta 

sjukdomar än på kroniska sjukdomar (García-Fernández m.fl., 2014; Griscti, Aston, Martin-

Misener, Mcleod & Warner, 2016). Det medicinska behovet är det primära och att arbeta för 

att främja patienters livskvalitet genom förståelse för patienters livsvärld åsidosätts (Turpin 

m.fl., 2012). Sjukdomsrelaterade symtom anses vara av högre prioritet än patienters 

sjukdomsupplevelser, vilket kan leda till maktlöshet hos patienter (Årestedt m.fl., 2017). 

Relationer mellan sjuksköterskor och patienter på ett personligare plan och inte enbart ur ett 

medicinskt perspektiv ger ökad kunskap kring patienters upplevelser vilket ger möjligheter 

till god personcentrerad vård (Griscti m.fl., 2016; Mok & Chiu, 2004). Eftersom 

sjuksköterskor har mer kunskap om patienter än vad patienter har om sjuksköterskor 

besitter sjuksköterskor en maktposition. Maktpositionen bör beaktas med försiktighet och 

patienters behov och känslor bör tillgodoses för att uppnå möjlighet till att lindra lidande 

(Mok & Chiu, 2004).  

2.2.2 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor med kronisk sjukdom 

Sjuksköterskor beskriver den palliativa vården som en väg som ständigt går upp och ned, där 

lycka möts av djup sorg och där vändning kan ske fort. Denna upp- och nedgång kräver att 

sjuksköterskor kan gå fram och tillbaka mellan olika världar och de beskriver hur de går in i 

olika roller varje gång de kliver in genom dörren till en patient, för att på bästa möjliga sätt 

anpassa sig efter individens behov (Johansson & Lindahl, 2010). Palliativ vård innebär vård 

inom flera aspekter, såväl som medicinsk vård till andlig och emotionell omvårdnad. God 
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palliativ vård kräver att sjuksköterskor lindrar lidande hos patienter genom trygg och 

närvarande omvårdnad, smärtlindring samt skapandet av en vårdande relation både till 

patienter och anhöriga (Lewis, 2013; Noome, Beneken genaamd Kolmer, Leeuwen, Dijkstra 

& Vloet, 2016). Sjuksköterskor beskriver att de lär känna patienter med kronisk sjukdom på 

en personligare nivå eftersom de vanligtvis besöker sjukvården kontinuerligt. Sjuksköterskor 

menar att de lär känna patienter med kronisk sjukdom som både person med individuella 

känslor och som patient med ett eller flera sjukdomstillstånd. Relationen kan leda till att 

sjuksköterskor kan planera vården utifrån patienters behov. Att lära känna patienter på en 

personlig nivå kan dock bidra till jobbiga känslomässiga aspekter för sjuksköterskor och de 

beskriver att de kan bli för känslomässigt engagerade i patienter (Griscti m.fl., 2016). 

Sjuksköterskor beskriver att patienter med kronisk sjukdom inte alltid blir tagna på allvar i 

samma utsträckning som patienter med akut sjukdom. Sjuksköterskor upplever att patienter 

som lever med kronisk sjukdom kan bli ignorerade när de söker vård på grund av att 

medicinskt botemedel saknas och det kan då anses som slöseri med tid att vårda dessa 

patienter. Andra sjuksköterskor beskriver att de uppskattar att arbeta med människor som 

lever med kronisk sjukdom eftersom de skapar en nära kontakt där båda parter lär känna den 

andre. Att människor med kronisk sjukdom inte prioriteras gör dock att sjuksköterskor får 

mindre tid till att skapa personligare relationer med patienter, vilket kan leda till att vården 

inte blir personcentrerad utifrån patienters behov (García-Fernández m.fl., 2014).  

Sjuksköterskor strävar efter att alltid uppnå bästa möjliga vård för alla patienter och för att 

åstadkomma det är insikten i att alla patienter och situationer är unika en viktig byggsten i 

vårdandet. Sjuksköterskor beskriver att de känner tillfredställelse och meningsfullhet i sin 

profession när de lyckas med detta (Johansson & Lindahl, 2010). Helhetssyn på människan 

innebär att se på människan som en helhet av kropp, själ och ande. Det kräver även 

medvetenhet om att hela enheten hör ihop och samspelar samt att de olika delarna inte 

fungerar utan den andre. Patienters tidigare upplevelser i livet formar patienters behov och 

reaktioner och ligger därmed till grund för vårdandet. Det är därför av vikt att sjuksköterskor 

försöker förstå patienters livshistoria för att få en helhetssyn och förstå patienters upplevda 

livsvärld (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002). Det är först när sjuksköterskor 

kan möta patienter i deras upplevda livsvärld som mötet kan utvecklas, genom förståelse för 

livsvärlden skapas även förståelse för patienters behov (Mok & Chiu, 2004). Trots det visar 

forskning brister i att uppfylla behov hos den palliativa patienten ur en helhetssyn på 

människan. Årestedt m.fl. (2017) menar att sjuksköterskor kan uppleva sig ha svårt att visa 

förståelse för patienters lidande vilket kan leda till avsaknad av förtroende i vårdrelationen. 

Patienter blir inte delaktiga i vårdandet och sjuksköterskor uppger kommunikationsbrist som 

ett hinder för att kunna utföra lämplig vård för människor som lever med kronisk sjukdom. 

García-Fernández m.fl. (2014) beskriver att ökad delaktighet i beslutstagande angående 

vården för människor med kronisk sjukdom har visats bidra till god vårdande relation mellan 

sjuksköterskor och patienter samt ökat välbefinnande hos patienter. Fouche, Kenealy, Mace 

och Shaw (2014) menar att eftersom kronisk sjukdom påverkar människors hela livsvärld 

besitter sjuksköterskor ett ansvar att skapa en kontakt som inkluderar både patienter och 

anhöriga samt skapa förståelse för deras upplevelser och behov. Eftersom varje individs 

upplevelser är skilda måste sjuksköterskor åsidosätta sina förutfattade meningar och 

antaganden och i sitt arbete utgå från att varje individ är unik. Kontakt måste skapas genom 
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att sjuksköterskor gör patient och anhörig delaktiga i vården och de beslut som tas. För att få 

de verktyg som är nödvändiga krävs det teamarbete och utbildning, både teoretisk och genom 

arbetserfarenhet. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Roys adaptionsmodell (2009) och ligger till 

grund för diskussion av resultatet. Roys adaptionsmodell valdes då den ansågs relevant till 

valt syfte eftersom att leva med kronisk sjukdom kan innebära kontinuerliga 

livsomställningar samt olika anpassningar genom hela livet, inte endast vid diagnosbesked. 

Roys adaptionsmodell (2009) utgår från livsomställningar där det krävs anpassning och 

bearbetning för att uppnå välbefinnande. Sjuksköterskor bör stödja människors anpassning 

till den föränderliga omgivningen för att kunna främja välbefinnande hos människor och för 

att uppnå detta krävs det att studera människors upplevelser (Roy, 2009).  

Roys adaptionsmodell bygger på att utifrån copingprocesser skapa balans i livet genom 

förmågan att påverka och anpassa sig till en föränderlig miljö. Detta är en pågående process 

som sker för att människor ska kunna utvecklas och det krävs medvetna val för att uppnå 

balans och jämvikt i livet. Miljön består av allt som har betydelse för människors existens och 

det pågår ett ständigt samspel mellan människor och miljön. Miljön är inte bara människors 

omgivning utan den är även en del av människors utveckling och i denna modell ses 

människor som en helhet som påverkar och förstås mot miljön de lever i. Miljön är 

utgångspunkt för människors verklighet och då miljön ständigt förändras krävs att 

människor kan hantera dessa förändringar, endast då kan hälsa uppnås. Förändringar i 

miljön påverkar människan och beroende på hur människan kan hantera förändringar kan 

de ses som positiva eller negativa. Det är sjuksköterskors uppgift att stödja människan till att 

hitta balans i samspelet med omgivande miljö. Det krävs att sjuksköterskor främjar 

människans upplevelse av livskvalitet och har medvetenhet om att komplett psykiskt, fysiskt, 

och socialt välbefinnande möjligtvis inte är uppnåbart för alla människor (Roy, 2009). 

2.3.1 Adaptiva funktionsområden 

Stimuli kallas allt det som påverkar människor. Inom omvårdnaden behandlas tre olika typer 

av stimuli: fokal, kontextuell och residual stimuli. Hur stimuli från omgivningen uttryckts 

hos människor beskriver Roy i fyra adaptiva funktionsområden: fysiologiska funktioner, 

självuppfattning, rollfunktion och ömsesidigt relaterande. I varje kontakt med olika stimuli 

arbetar alla adaptionsområden med att bevara eller återuppta en balans, vad som upplevs 

som balans är dock individuellt och förändras över tid, det finns således ingen ideal balans 

att utgå ifrån (Roy, 2009). 

De fysiologiska funktionerna inkluderar människors grundläggande fysiska behov som 

nutrition, syresättning, elimination, vila och aktivitet. Dessa påverkas av basala ekonomiska 

och materiella förutsättningar, som är nödvändiga för att kunna frambringa balans och en 

helhet hos människor. Självuppfattning utformas efter människors egna uppfattningar och 



  

7 

 

värderingar samt hur människor hanterar förändringar och utmaningar i livet. 

Självuppfattning svarar på frågan ’vem är jag’ och känsla av betydelsefull och helhet kan 

uppträda när människor är i balsans och hittat sig själva. Rollfunktion inkluderar sociala 

interaktioner med andra människor, en plats i samhället, samhällets förväntningar och att 

veta vem man är i relation till andra människor. Förändringar i tillvaron kan leda till att 

människor inte kan leva upp till sin roll och då kan den sociala integriteten påverkas. 

Ömsesidigt relaterande utgår från begreppen relation och samhörighet och bygger på 

utvecklande och trygga relationer till andra. För att tillgodose utvecklande och känslomässiga 

behov krävs att människor hittar en god balsans mellan relationer med andra och sin egen 

självständighet. Det är av stor vikt att sjuksköterskor beaktar alla fyra adaptionsområden i 

vårdandet för att förstå människors upplevelser av sin livssituation och därmed skapa 

möjligheter att hjälpa människor finna balans (Roy, 2009). 

2.4 Lagstiftningar  

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) stadgas i 1 § kap. 3 att målet för hälso- och 

sjukvård är en god hälsa för alla på lika villkor och att vården ska utföras med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Patientlagen (SFS, 

2014:821) syftar till att främja integritet, delaktighet och självbestämmande hos patienten 

och stadgar i 7 § kap. 3 att det är informationsgivarens ansvar att försäkra sig om att 

patienten är införstådd med innehållet och betydelsen av lämnad information angående sin 

vård och beslut om denna. Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 1 § syftar till att skydda 

människors integritet vid behandling av personuppgifter. I 9 § stadgas att insamlade 

personuppgifter ska hanteras på rätt sätt, vilket innebär insamling endast av relevanta 

uppgifter i förhållande till ändamålet. Personuppgifter ska vara aktuella och riktiga och ska ej 

förvaras längre än nödvändigt för ändamålet. 15 § beskriver att känsliga personupplevelser 

som upplevelser av sin hälsa får behandlas om uppgiftslämnaren tydligt offentliggjort 

uppgifterna. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att 

sjuksköterskans kompetens bör omfatta ett helhetsperspektiv på patienters situation, som 

sedan ligger till grund för omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5 Problemformulering 

Att leva med kronisk sjukdom kräver anpassning och bearbetning vilket är en individuell 

process och för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att följa processen krävs förståelse för 

individers personliga upplevelser. Patienters tidigare upplevelser i livet formar deras behov 

och ligger därmed till grund för omvårdnaden. Det är därför relevant att sjuksköterskor 

anpassar sitt vårdande efter varje patient och skapar en fördjupad kunskap och förståelse för 

patienters behov. Forskning visar dock bristfällig kunskap kring att vårda patienter med 

kronisk sjukdom, individers upplevelser beaktas inte och omvårdnaden riskerar därmed att 

inte bli tillräckligt personcentrerad. Valt teoretiskt perspektiv utgår från anpassningar till 

olika livsomställningar vilket sjuksköterskor bör stödja för att ge patienter möjlighet till 
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välbefinnande. Kunskap om människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom kan 

bidra till ökad förståelse för individens behov. Kunskapen ge därmed sjuksköterskor 

förutsättningar att utföra personcentrerad omvårdnad där patienters upplevelser tas i 

beaktning, när människor blir patienter.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom.  

4 METOD 

En kvalitativ metod med induktiv ansats tillämpades i examensarbetet då obearbetat 

material i form av bloggar utgjorde datamaterial för analysen. Friberg (2012b) beskriver att 

förståelse för människors upplevelser och erfarenheter kan skapas genom kvalitativ metod 

som utgångspunkt. Induktiv ansats används när verklighet formas till teori. Nedan följer en 

beskrivning av urval, datainsamling, analysprocess samt etiska överväganden. 

 

4.1 Urval och datainsamling 

Valt datamaterial för analys var bloggar då dessa är högrelevant i samhället, har en snabb 

spridning och där personliga upplevelser berättas. Polit och Beck (2012) menar att 

användning av internet och bloggar som datainsamlingsplats både är ekonomiskt och skapar 

möjlighet att ta del av material oavsett geografisk plats. Vald datainsamlingskälla för 

bloggarna var internet och utgångspunkten för informationssökning var sökmotorn Google. 

Förinställda inställningar på Google var sökning inom Sverige samt användande av deras 

PageRank, vilket är deras algoritm utformat för att hitta de mest relevanta sökträffar med 

högst informationsvärde. Sökningen pågick under 171113-171204 och sökorden blogg, kronisk 

sjukdom och obotlig sjukdom användes, vilket genererade ca 28 500 träffar. Google 

publicerar 10 träffar på vardera träffsida och en granskningsöversikt över de tio första 

träffsidorna i Google gjordes då de mest lästa och relevanta träffsidor utifrån sökord 

publiceras först.  

Inkluderingskriterier för bloggarna var att bloggarna skulle vara från Sverige och skrivna på 

svenska, offentligt publicerade som inte krävde lösenord för åtkomst, bloggförfattaren skulle 

leva med egen kronisk sjukdom och berätta om upplevelser kring sjukdomen i bloggen, 
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senaste inläggsuppdatering skulle skett under 2017, bloggen skulle ha funnits i minst sex 

månader från sökningsdatum och uppdatering skulle skett minst fyra gånger i månaden 

under vald kategori. En blogg kan innehålla olika kategorier där bloggförfattaren kan 

publicera inlägg som endast visas under en specifik kategori, till exempel kategori ”sjukdom”, 

där alla publicerade inlägg under den kategorin är relaterade till sjukdomen. Endast bloggar 

som innehöll specifika kategorier med inlägg som handlade om upplevelser kring att leva 

med kronisk sjukdom inkluderades, för att endast ha relevant material utifrån valt syfte. Till 

en början inkluderades bloggar oavsett kronisk sjukdom och ålder över 18 år. Det ansågs 

dock skulle leda till för stor variation då bloggförfattarna befann sig i olika delar av livet, 

tillexempel som nyblivna föräldrar eller levde i livets slutskede vilket skulle gett ett alltför 

spritt resultat. För att minimera det och för att säkerställa att resultatet speglade att leva med 

kronisk sjukdom i vardagslivet, inte bara upplevelser inom sjukvården skapades 

exklusionskriterier.  

Exkluderades gjorde bloggar där bloggförfattaren var i livets slutskede eller vårdades på 

vårdavdelning majoriteten av sin tid, bloggar skrivna av anhöriga samt bloggar där 

bloggförfattaren var förälder. Åldern på bloggförfattarna avgränsades till åldern 20-30år för 

att få unga vuxnas perspektiv som arbetade och var i en aktiv ålder. Inga exkluderingar efter 

kön, bakgrund, etnicitet eller geografisk avgränsning inom Sverige gjordes. En variation av 

kronisk sjukdom eftersträvades dock och bloggförfattarna hade skilda sjukdomar.  

Under granskningsöversikten exkluderades sökträffar som bestod av tidningsartiklar, 

intervjuer eller andra hemsidor som inte var bloggar. För att ej missa bloggar som uppfyllde 

inkluderingskriterier granskades de tio första inläggen på de första tio sidorna från 

sökningen i Google, vilket resulterade i 32 bloggar och 320 inlägg. Bloggarna granskades 

utifrån valda inkluderingskriterier och exkluderingskriterier. Därefter valdes 11 bloggar som 

överensstämde med valda kriterier. Utvalda bloggar granskades återigen genom att läsa fyra 

månader bakåt i arkivet. Tre bloggar exkluderades eftersom bloggförfattarna levde med 

cancer som inte kunde definieras som kronisk och fem bloggar exkluderades på grund av att 

inläggen i bloggen ej kategoriserades under specifik kategori vilket gjorde att ett urval av 

relevanta inlägg utifrån syfte ej kunde ske. De kvarstående tre bloggarna analyserades sedan 

utifrån manifest narrativ analysmetod. Endast inlägg från kategorier som beskriver 

bloggförfattarnas upplevelser kring att leva med kronisk sjukdom användes i analysen. Valda 

bloggar benämns i examensarbete som blogg 1, blogg 2 och blogg 3 och presenteras kort 

nedan: 

Blogg 1 var skriven av en man i ålder 20-30 år som bodde med en sambo, var social, hade ett 

deltidsjobb och levde med en kronisk sjukdom.  

Blogg 2 var skriven av en kvinna i åldern 20-30 år som bodde med en sambo, hade ett 

heltidsjobb och levde med olika kroniska sjukdomar.  

Blogg 3 var skriven av en kvinna i åldern 20-30 år som bodde ensam, var aktiv, gillade 

friluftsliv, hade ett deltidsjobb och levde med olika kroniska sjukdomar.  
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4.2 Dataanalys 

En analys av berättelser är en manifest narrativ analysmetod där meningsenheter i texten 

kodas, kategoriseras och bildar teman. De synliga innebörderna i texten är det manifesta 

vilket minimerar tolkningar. Syftet med narrativ analys är att genom språk och 

kommunikation hos människor skapa kunskap kring människors livsberättelser (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). Narrativ analysmetod utgår ifrån att analysera livsberättelser för att skapa 

förståelse för individens syn på hälsa (Polit & Beck, 2012). Analys metoden valdes eftersom 

den ansågs relevant utifrån syfte. Jonsson, Heuchmer och Josephsson (2012) menar att 

narrativ analysmetod är relevant vid syfte att försöka förstå människors upplevelser och 

erfarenheter. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att analysprocessen börjar med att analysera texten i sin 

helhet, utifrån valt syfte, för att sedan sönderdelas för att återigen byggas ihop till ett resultat. 

Analysprocessen kräver tålamod, öppenhet och vilja av att förstå utan att begränsas av 

färdiga kategorier eller förförståelse. Alla blogginlägg under vald kategori skrivna nio 

månader tillbaka i tiden låg till grund för analysen. Alla blogginlägg sparades i word 

dokument. Det totala materialet som låg till grund för analysprocessen utgörs av 96 sidor och 

49 278 ord i typsnitt calibri brödtext storlek 11. Varje blogg analyserades för sig och 

analysmaterialet lästes upprepande gånger med en konstant jämförelse med valt syfte som 

utgångspunkt. Författarna till examensarbetet analyserade materialet var för sig för att sedan 

jämföra resultat med varandra, för att undvika missförstånd och öka resultatets giltighet. 

Under analysprocessen reducerades det totala materialet till 36 sidor utklippta citat i text 

som vidare ligger till grund för meningsbärande delar. Texten delades in i meningsbärande 

delar, genom en ständig dialog där frågor som vad textens innehåll är, vad som sägs och hur 

det sägs, ställdes till texten. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att de meningsbärande 

delarna ska förstås till texten som helhet.  

Författarna kodade sedan de meningsbärande delarna, likheter och skillnader identifierades 

och skapade subkategorier. Sista analyssteget innebar att analysera texten som sin helhet och 

utgöra ett mönster utifrån skapade subkategorier. Analysmaterialet och de sammanställda 

subkategorierna jämfördes med varandra och originalmaterialet för att identifiera likheter 

och skillnader. Subkategorierna sammanfogades och studerat fenomen kunde därmed 

beskrivas på nytt via kategorier. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att det är en aktiv och 

föränderlig process att skapa kategorier, där omprövning mot ursprungligt material kan ske. 

Skapade kategorier ligger till grund för resultatet där det ursprungliga materialet presenteras 

på en mer abstrakt nivå.  

Tabell 1: Exempel på meningsbärande delar, koder, subkategorier och kategorier. 

Meningsbärande delar Kod Subkategorier Kategorier 
”Det jättesvårt att behöva brottas med er 
oförståelse när jag kanske skulle behöva 
allt stöd jag kan få under en dålig dag”. 

Oförståelse från 
omgivningen vid 
bemötandet.  

Bemötande från 
personer i 
omgivningen. 

Omgivningens 
betydelser. 

”Jag älskar att träna och vara aktiv, och så 
lever jag samtidigt med den här 
sjukdomen… Det är som att föralltid [sic] 
vara fastkedjad och aldrig någonsin bli 
fri”. 
 

Inte kunna utföra de 
aktiviteter man vill 
på grund av 
sjukdomen.  

Motgångar i livet Anpassningar i livet. 
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4.3 Etiska överväganden 

Oredlighet i forskning avser att förfalska, fabricera, plagiera eller stjäla vetenskapliga data 

och resultat. Varje forskare ska utföra ett redligt förfarande och högskolelagen stadgar att god 

forskningssed och vetenskaplig trovärdighet ska skyddas (CODEX, 2017). I detta 

examensarbete har endast artiklar som är etiskt godkända använts och förvrängning av 

forskningsprocessen, plagiat eller förfalskning har ej förekommit.  

Pace och Livingston (2005) beskriver att inhämta material från internet kan leda till flera 

etiska utmaningar. De menar att alla inte reflekterar över innebörden i att material 

publiceras offentligt. Offentligt publicerat material kan sparas, vidarebefordras och användas 

till andra ändamål än vad den som publicerat materialet avsett. Att en text är offentligt 

publicerad behöver tillexempel ej betyda att de som publicerat texten vill vara delaktiga i en 

studie. CODEX (2017) menar att grunden för all forskningsetik utgörs av forskarens eget 

etiska ansvar och forskaren bör ta hänsyn och ha förståelse för de etiska dimensionerna som 

forskningen möter. ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) menar att 

sjuksköterskor ska behandla personuppgifter konfidentiellt och med gott omdöme. 

Materialet från bloggarna kommer inte förvrängas eller behandlats på oetiskt sätt. Eftersom 

det material som valts att användas till analysen kan vara av känslig karaktär har allt material 

behandlats med respekt och försiktighet. En kort presentation av valda bloggar har gjorts, 

dock har de benämnts med koder för att undvika att bloggförfattarnas identitet exponeras. 

Kjellström (2012) beskriver barn som utsatta målgrupper och endast bloggförfattarfattare 

över 18 år har använts. Författarna till arbetet besitter en viss förförståelse genom att 

studerat Roys adaptionsmodell innan analysprocessen. För att ej ha en deduktiv ansats i 

arbetet har författarna därför diskuterat oförståelsen och åsidosatt den under 

analysprocessen.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beskriver fyra huvudkrav på forskningen vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Etiska överväganden angående hur samtyckeskravet bör förhållas 

till har skett. Samtycke har ej inhämtats eftersom endast bloggar som är offentligt 

publicerade och inte kräver lösenord för åtkomst är använda. Enligt Segesten (2012) behöver 

samtycke ej inhämtas när bloggar är publicerade för allmänheten. Därmed valdes även 

informationskravet bort eftersom samtycke inte är inhämtat. Konfidentialitetskravet är 

beaktat och alla bloggar är anonymiserade och endast de delar av bloggarna som berör 

upplevelser av att leva med kronisk sjukdom är utvalda. De delar av bloggen som rör andra 

händelser i bloggförfattarnas liv är utelämnade då dessa inte anses vara relevant utifrån valt 

syfte. Nyttjandekravet följs då analyserat material endast används till det självständiga 

arbetet och analysmaterial lämnas ej över till andra. Dokument innehållande blogginlägg 

sparades under arbetets gång, både på dator och utskrivet i pappersformat. Dokumenten 

sparades på en dator där åtkomst krävde lösenord och utskrifterna sparades inlåsta, detta för 

att endast författarna till detta arbete skulle ha tillgång till analysmaterialet. Vid avslutat 

arbete raderas allt analysmaterial från datorn och utskrifterna strimlas i dokumentförstörare 

för att skydda bloggförfattarnas identitet samt säkerhetsställa att obehöriga ej får tillgång till 

analysmaterialet.  
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Citat kan vara möjliga att spåra till ursprungskällan genom citatsökning i sökmotor på 

internet. Under examensarbetet har diskussionerna kring att använda citat eller inte lett fram 

till att författarna väljer att använda citat trots ovanstående risk. Detta eftersom användning 

av citat ses som ett sätt att öka giltigheten i resultatet och minimera personliga tolkningar. 

Citat har dock använts med försiktighet och inga namn, datum eller andra härledande delar 

har använts.   

5 RESULTAT 

Noggrann analys av vald empiri resulterade i två kategorier med fyra subkategorier som 

beskriver människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Kategorierna är 

genomgående i bloggarna och utformade utifrån valt syfte. De kategorier som utgör resultatet 

är 5.1 omgivningens betydelser samt 5.2 anpassningar i livet. Nedan presenteras en 

sammanfattande tabell med de två kategorier och tillhörande subkategorier som utgör 

resultatet, i resultatet följer sedan utförlig presentation av varje kategori tillsammans med 

subkategorier vilka även illustreras med olika citat. Citat har inte ändrats utan bevarats i sitt 

ursprung och felstavningar som uppmärksammats i citat har markerats med [sic], vilket är 

en förkortning för det latinska ordet scriptum, som betyder så skrivet. 

Tabell 2: Resultatmatris.  

Subkategorier Kategorier 

Bemötande från personer i 
omgivningen 

 
Omgivningens betydelser  

Stöd från personer i 
omgivningen 

Motgångar i livet   
 
Anpassningar i livet 

Prioriteringar av olika 
aktiviteter 

 

5.1 Omgivningens betydelser 

Genomgående berättas om upplevelser kring omgivningens betydelser och hur personer i 

omgivningen både kan vara stödjande, begränsande och dömande för individen. Nedan följer 

beskrivning om upplevelser kring bemötande från personer i omgivningen samt upplevelser 

kring stöd från personer i omgivningen.  
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5.1.1 Bemötande från personer i omgivningen 

Genomgående berättas om upplevelser kring hur personer i omgivningen kan bemöta 

bloggförfattarna med oförståelse för deras kroniska sjukdomar. För människor som lever 

med kronisk sjukdom är sjukdomen en del av livet och kan aldrig bortses från i vardagen. 

”Det är sanningen, det finns inget lätt sätt att sätt att berätta om sjukdomen på och det 

speglar även sjukdomen i sig. Den är allt annat än lätt att leva med” (Blogg 1). Att leva med 

kronisk sjukdom gör att deras välmående kan förändras från en dag till en annan och 

förändringen upplevs vara svår för omgivningen att förstå och ta hänsyn till. Kronisk 

sjukdom syns inte alltid utåt och berättas som osynlig sjukdom vilken därmed upplevs skapa 

oförståelse hos omgivningen. Bloggförfattarna upplever att personer i omgivningen varken 

förstår sjukdomen eller de begränsningar som medföljer sjukdomen samt att omgivningen 

inte förstår att människor med kronisk sjukdom lever med sjukdomen varje dag. Om 

sjukdomen inte är tydligt synlig utåt uppleves det att personer i omgivningen anser att de 

som lever med kronisk sjukdom är friska. 

Mina sjukdomar är osynliga. Det betyder att det inte syns på mig att jag är sjuk, om jag inte 

visar upp mitt långa ärr över knät eller i sidan av ansiktet. Sjukdomarna gör att jag har 

perioder där jag ibland mår bättre, ibland sämre. Men jag är kroniskt sjuk. Jag kommer aldrig 

bli frisk. Jag har dock märkt att mina bilder från det ”friska” liv jag tycks leva emellanåt sticker 

lite i andras ögon. Jag blir misstrodd att jag är sjuk, har ont och ibland uppfattas det jag gör 

som ett hån mot de som inte klarar av det. (Blogg 3) 

Genomgående berättas upplevelser om hur personer i omgivningen kan bli upprörda och 

sårade över att bloggförfattarna inte klarar av att delta i alla aktiviteter. De upplever att andra 

kan ta det personligt istället för att förstå att det är en begränsning på grund av sjukdomen. 

Bloggförfattarna upplever att omgivningen har lättare att acceptera bra dagar än dåliga dagar 

där måendet gör att bloggförfattarna inte kan delta i aktiviteter. Eftersom sjukdomen är en 

del av livet önskar bloggförfattarna bli accepterade alla dagar, oavsett hur de mår, och inte 

behöva utstå ständig oförståelse. En av bloggförfattarna berättar hur en person i 

omgivningen uttryckt ”Du orkade jättemycket igår! Kan du inte orka idag också” (Blogg 3) 

vilket illustrerar upplevelser av oförståelse från omgivningen kring hur deras välmående kan 

variera från dag till dag. Att inte kunna delta i de aktiviteter som andra utför berättas ge 

skuldkänslor samt upplevelser av att vara annorlunda och inte passa in.  

Jag har vart med om tidigare att människor i min närhet betett sig illa när jag har haft 

symptom och det är verkligen det värsta som finns när man är sjuk. Man ska inte behöva dölja 

eller skämmas över att man har en kronisk sjukdom och man ska verkligen inte behöva få skit 

för att man är sjuk - man får ju tillräckligt mycket skit av själva sjukdomen. (Blogg 2) 

Personer i omgivningen upplevs ha svårt att visa förståelse när sjukdomen inte syns utåt, 

men upplevs samtidigt dömande när sjukdomen tydligt framhävs och omgivningens synsätt 

upplevs ändras utifrån hur synligt uppenbar sjukdomen. Bemötanden från personer i 

omgivningen upplevs ha varierat beroende på om de exempelvis har suttit på en stol eller i en 

rullstol. Upplevelser berättas kring hur personer i omgivningen blir paralyserade och rädda 

när sjukdomen syns utåt, de vet inte hur de bör agera och människorna som lever med 
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kronisk sjukdom förstår inte vad de blir rädda för. Skillnader i bemötande upplevs som 

påfrestande då bloggförfattarna oavsett hjälpmedel är samma person. De blir dock präglade 

av omgivningens bemötande och synsätt, vilket kan göra att bloggförfattarna upplever sig ha 

svårt att ta plats i samhället och bli accepterade utifrån att de lever efter sina egna 

förutsättningar och bloggförfattarna kan uppleva att de lever dubbla liv. Ett liv utifrån de 

normer som samhället har skapat och ett annat liv som sjukdomen har skapat. Livet som 

samhället har skapat berättas som det normala livet, som alla förväntas stäva efter och som 

majoriteten av befolkningen lever i. Här är samhällets regler utgångspunkten och de som inte 

följer reglerna passar inte heller in. Livet som sjukdomen har skapat är det liv 

bloggförfattarna upplever som sitt riktiga liv, där individerna kan leva efter sina egna 

förutsättningar utifrån sig själva och sin sjukdom.  

Hur ska jag kunna skilja på mig själv och sjukdomen, när människor i samhället, enligt mina 

egna erfarenheter, bara fokuserar på sjukdomen? Hur ska jag kunna känna mig som en 

”vanlig, normal person” när jag blir/blivit bemött med tystnad och rädsla i så många år? 

(Blogg 1) 

Citatet illustrerar upplevelser om hur personer i omgivningen endast ser sjukdomen och inte 

individen. Det berättas hur bloggförfattarna är medvetna om att de inte bör definiera sig som 

sin sjukdom, utan skilja på sjukdom och hur de är som människor. Bloggförfattarna upplever 

själva att de inte är sin sjukdom, men olika bemötanden från personer i omgivningen gör det 

svårt för dem och får dem att tvivla på sin egen uppfattning om sig själva. Upplevelser av att 

vara annorlunda påverkar bloggförfattarnas självkänsla och självbild negativt då andras 

åsikter upplevs ha stark inverkan på bloggförfattarnas egna åsikter och tankar. 

Bloggförfattarna upplever att de ibland inte vet om det är deras egna åsikter eller om det är 

omgivningen som påverkat dem till att tycka på ett visst sätt, som i grunden inte stämmer 

överens med deras egentliga åsikter. ”Jag fick min permobil förra vintern. Först var jag 

positiv till den, sedan ändrades tankarna när jag började tänka på vad andra skulle tänka. 

Utåt sett ser det ju ut som att jag blivit ännu sjukare” (Blogg 1). Upplevelser av rädsla för vad 

personer i omgivningen ska tycka är genomgående hos bloggförfattarna, speciellt när 

sjukdomen kräver olika hjälpmedel vilket gör att sjukdomen inte längre är osynlig utåt. 

Bloggförfattarna upplever det som en ständig kamp för att bevara egna åsikter utan yttre 

påverkan från andra. Denna kamp skapar dock självreflektion vilket ger bloggförfattarna 

trygghet i sig själva som gör att yttre faktorer sedan lättare kan ignoreras. Bloggförfattarna 

upplever att vara annorlunda är en tvåsidig historia vilken kan vara både positiv eller negativ 

och att det är de själva som avgör om det är positivt eller negativt. Det är deras självkänsla 

och mentala styrka som möjliggör för dem att se det som positivt att vara annorlunda och 

inte låta andras synsätt stoppa dem från att leva.  

5.1.2 Stöd från personer i omgivningen 

Genomgående berättas om betydelsen av att få stöd från personer i sin omgivning och få sina 

upplevelser bekräftade. ”Ju stabilare och tryggare min omgivning är, desto bättre 

förutsättningar har jag för att må bra” (Blogg 2). Upplevelser av att vara behövd och 

meningsfull i samhället skapar ett välmående trots kronisk sjukdom. Alla bloggförfattare har 
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ett arbete vilket de berättar ger upplevelser av meningsfullhet och att få vara en del i en social 

samvaro. Arbetet kan dock även ge upplevelser av oro över att inte klara av arbetet fullt ut på 

grund av sjukdomarna och därmed vara en belastning för andra.  

Vi lever i en värld där djungelns lag gäller. Ingen medmänsklighet, utnyttja de som inte har 

något, så länge man klarar sig själv skiter man fullständigt i alla andra… Vad ska då sådana 

som jag göra i denna värld? Sådana personer som behöver hjälp för att uppnå sin potential. 

Jag kämpar och sliter, får ingen hjälp ifrån något håll och får ett nej i ansiktet vart jag än går. 

(Blogg 1) 

Att leva med kronisk sjukdom upplevs skapa ett ökat behov av hjälp och stöd från personer i 

omgivningen för att kunna leva upp till sin fulla potential. Stöd kan komma från olika delar 

av omgivningen, till exempel från kollegor, vänner eller sjukvårdspersonal. Även de minsta 

gesterna upplevs betydelsefulla och ge positiva effekter för välbefinnandet. Dock kan det 

upplevas svårt att be om hjälp från omgivningen eftersom de inte upplever sig få tillräckligt 

stöd därifrån. Bloggförfattarna vill inte visa upp sina svagheter då de redan upplever sig 

utpekade som svaga i samhället på grund av sina sjukdomar. När bloggförfattarna upplever 

stöd från omgivningen där empati och förståelse är det centrala, kan det bidra till upplevelser 

av trygghet och acceptans trots sin sjukdom. Bloggförfattarna berättar en längtan av att få 

träffa personer med samma sjukdomstillstånd för att uppleva ömsesidig förståelse. Saknas 

empati och förståelse från omgivningen kan upplevelser av otrygghet och ensamhet skapas.  

Jag försökte berätta om hur jag kände angående försämringen i kroppen och de rädslor som 

kommer av det på sjukhuset tidigare i veckan. Inte i förstahand behandlingarna i sig, utan 

snarare ensamheten runt det. Jag fick då höra av en sjuksköterska att jag inte borde prata om 

det. Eller som h*n uttryckte det ”var du verkligen tvungen säga det där?”. När jag berätta om 

hur jag skulle vilja att det var, fick jag höra att jag dagdrömde alldeles för mycket. Det var just 

sättet det sas på som kändes så fel. Jag stod på mig och ifrågasatte och sa att JA, jag måste 

berätta och du måste lyssna. (Blogg 3) 

Genomgående berättas betydelsen av att ventilera sina upplevelser för att undvika att hålla 

allt inombords. Upplevelser av ensamhet uppkommer om de inte blir lyssnade på eller 

upplever sig bekräftade i sina tankar. Det finns inget lätt sätt att berätta om sin sjukdom eller 

sina upplevelser och oavsett om den som lyssnar förstår eller inte är det lyssnandet i sig som 

är relevant. ”De ska ju ta till sig av min upplevelse och lyssna på den. Att andra haft det värre 

gör inte mitt lättare. Att andra haft det lättare gör inte mitt värre” (Blogg 3). Det är viktigt att 

få berätta personliga upplevelser utifrån egna tankar och erfarenheter samt få dessa tankar 

bekräftade av omgivningen. Det upplevs lättare att hantera sin sjukdom och sina upplevelser 

när det finns en stöttande omgivning som lyssnar, bekräftar och ger uppmuntrande ord, ”Det 

får det inte att bli bättre, men det känns bättre” (Blogg 3).  
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5.2 Anpassningar i livet  

Att leva med kronisk sjukdom kräver anpassning, vilket är genomgående i alla bloggar. Att 

leva med kronisk sjukdom gör att de tvingas leva i ständig planering för att kunna ta hänsyn 

till de begränsningar som sjukdomen innebär. ”Hur mycket jag än vill försvinner inte 

problemen. Det enda jag kan göra är att försöka bearbeta, hantera och anpassa mig efter 

problemen runt min sjukdom” (Blogg 1). Bloggförfattarna upplever att anpassning efter olika 

förutsättningar kan vara svårt och krävande trots att människor besitter en förmåga att 

kunna anpassa sig. En bloggförfattare berättar ”Jag tror att vi människor egentligen är 

väldigt anpassningsbara, men i princip bara om vi är tvungna eller har kniven mot strupen” 

(Blogg 1). Anpassningarna som de tvingas göra på grund av sin sjukdom är dock sällan vad de 

själva egentligen vill. Nedan följer en beskrivning om motgångar i livet samt prioriteringar av 

olika aktiviteter.  

5.2.1 Motgångar i livet 

”Jag försöker hitta någon överlevnadstrategi[sic]. Inte för att jag ska kunna klara det här. För 

det vet jag att jag gör ändå. Utan för att jag ska vilja klara det här” (Blogg 3). Genomgående 

berättas hur upplevelser av uppgivenhet kan förekomma av olika motgångar samtidigt som 

de kämpar för att behålla vilja och hopp om livet. Det är en ständig bergochdalbana där 

upplevelser varierar mellan hopp och hopplöshet. Framför allt upplevs känsloväxlingen vid 

nya besked inom behandling eller utredning och kan bero på både psykisk och fysisk 

påverkan. Anledningen till nedstämdhet i måendet är inte alltid är uppenbar och ovissheten 

kan göra att bloggförfattarna upplever sig vara i limbo. 

Jag låtsas att jag vill, för att jag måste. Men egentligen hoppas jag kanske att de slinter med 

kniven och allt är över utan att jag vet om det…Det här har påverkat mig i flera veckor nu, och 

det är inte knät i sig jag syftar på. Utan det är ovissheten runt allt. Ångesten ligger som en tung 

klump i magen. (Blogg 3) 

Ovanstående citat visar tydligt hur bloggförfattarna kan kämpa med ångest inombords, trots 

att de utåt visar sig vara oberörda och låtsas må bra för omgivningens skull. Att leva med 

kronisk sjukdom upplevs påverka psyket indirekt lika väl som de drabbar det fysiska direkt. 

Sjukdomarna upplevs som mentalt utmattande och ovisshet kring framtiden kan skapa både 

ångest och oro, vilket kan vara extremt påfrestande i vardagen. Att leva med kronisk sjukdom 

påverkar livet och det upplevs som en ständig kamp för att inte låta det negativa med att leva 

med kronisk sjukdom ta övertaget. Bloggförfattarna berättar hur de upprepade gånger utsätts 

för förändringar och motgångar i livet, trots detta upplever de inte att de vänjer sig och 

omställningar upplevs lika påfrestande varje gång. Bloggförfattarna upplever att det ibland 

kan vara väldigt jobbigt och påfrestande att leva då sjukdomarna upplevs extremt krävande. 

Motgångarna upplevs ibland vara för många vilket kan göra att orken till att kämpa inte 

räcker till och det berättas om upplevelser kring att ge upp.    

Hur mycket jag än hatar motgångar och hur dåligt jag än mår precis efter jag varit med om en, 

tycker jag ändå att motgångar är bland det bästa som finns här i livet. Enligt mig finns det 
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ingenting som utvecklar en människa så mycket som motgångar gör. En större motgång är ett 

helvete att ta sig igenom, men den personen som kommer ut ur andra änden är så mycket 

starkare. (Blogg 1) 

Trots motgångar låter bloggförfattarna inte sjukdomarna vinna över dem. Att inte kämpa 

mot sin sjukdom och dess motgångar är inte ett alternativ för någon av bloggförfattarna. 

”Rent logiskt har jag argument för att gräva ner mig för all framtid. Trots det vill jag fortsätta. 

Jag vill aldrig ge upp. Jag har en vilja inom mig som är starkare än sjukdomen” (Blogg 1). 

Även upplevelser av orättvisa kring varför just de drabbades av kroniska sjukdomar kan vara 

överväldigande, men bloggförfattarna berättar hur de tror att just de blev drabbade för att de 

tror sig ha ett psyke som klarar av detta. Bloggförfattarna upplever att de blir starkare och får 

ökad lärdom av motgångar. Alla motgångar leder till utveckling samt ger strategier för att 

bättre hantera likande problem i framtiden. Bloggförfattarna fokuserar på vad de klarar av, 

istället för vad de inte klarar av. De låter inte sjukdomarna vinna och upplever sig vara 

starkare än sjukdomarna. Alla erfarenheter upplevs ovärderliga och det är i möten med 

motgångar som mentaliteten ställs inför prövningar.  

5.2.2 Prioriteringar av olika aktiviteter 

Genomgående berättas hur bloggförfattarna inte vill att sjukdomen ska hindra dem från att 

leva och att det krävs ett ständigt övervägande om vad som bör prioriteras i livet och 

vardagen. Antingen prioriteras sjukdomen, vilket kräver att begränsa aktiviteter eller så 

prioriteras den egna viljan med risk för att påverka hälsan negativt. Vad som bör prioriteras 

upplevs vara en ständig kamp som aldrig tar slut utan fortgår livet ut. ”Att inte kunna se 

skogen för alla träd” (Blogg 1) illustrerar hur bloggförfattarna inte kan slappna av och leva i 

nuet utan ständigt måste vara förberedda och planera nästa steg för att finna balans i livet.  

Vid olika aktiviteter upplever bloggförfattarna konflikt mellan vad huvudet vill och vad 

kroppen vill samt upplevelser av att de inte kan lita på sin kropp. Bloggförfattarna måste 

alltid utgå från sina egna förutsättningar och genom planering av aktiviteter upplevs det 

lättare att undvika onödiga och energikrävande moment och på så sätt ha kraft kvar under 

hela dagen. Spontaniteten upplevs dock försvinna då ständig beaktning av vad kroppen 

klarar av krävs. Att ta hänsyn till kroppens begränsningar upplevs som jobbigt då 

bloggförfattarna går miste om aktiviteter som de egentligen vill utföra om kroppen fysiskt 

hade klarat av det. Upplevelser av rädsla och obehag uppkommer över att avgöra vilka 

aktiviteter som är genomförbara eller inte, då de inte vet hur kroppen kommer reagera på 

ansträngningen som medföljer aktiviteten. Upplevelser av ett varierande mående från en dag 

till dag kräver att bloggförfattarna måste utgå från sin dagsform och kan inte förutsätta att 

kroppen alltid reagerar likadant. Trots det strävar bloggförfattarna efter att leva, inte bara 

överleva. Vilket görs genom att inte låta sjukdomarna styra över drömmar och mål. Eftersom 

sjukdomarna är kroniska och inte försvinner upplever bloggförfattarna att de ständigt måste 

hitta sätt för att kunna acceptera och hantera sjukdomarna. När de planerar och utför 

aktiviteter utifrån sina egna intressen upplevs att fokus kan flyttas från sjukdom till livet. Att 

ha händelser att se fram emot underlättar svåra stunder i vardagen och det berättas om 

vikten i att belöna sig själv längst vägen för att orka fortsätta framåt. Det upplevs viktigt att 



  

18 

 

finna livsglädje och ta till vara på den positiva energi som aktiviteter kan ge. ”Jag hoppas 

förstås känna att jag lever och inte bara överlever” (Blogg 3), vilket illustrerar önskan av att 

kunna leva ett rikt liv.  

Men det går inte att bara vänta på bättre dagar heller som kroniskt sjuk kände jag. Så när 

jobbarkompisarna flaggade för en resa till hösten - då samlade jag mod och tog tillfället! Jag 

ville försöka. Jag ville ta tillbaka livet. (Blogg 3) 

Att våga planera inför framtiden och utmanande aktiviteter, trots att de lever med kroniska 

sjukdomar skapar upplevelser av välbefinnande. Upplevelser av kontroll, upprymdhet och 

tillfredsställelse uppstår när de vågar planera eller utföra något utanför deras 

bekvämlighetszon. Personer i omgivningen kan dock anse det provocerande när 

bloggförfattarna utför aktiviteter som andra anser vara opassande. Personer i omgivningen 

förstår inte varför bloggförfattarna utsätter sig för aktiviteter som kan ge negativ påverkan på 

hälsan. Trots detta väljer bloggförfattarna ibland att utföra aktiviteter som inte anses 

optimalt utifrån sjukdomstillstånd, eftersom aktiviteterna istället bidrar med glädje och 

psykiskt välbefinnande. De upplever att det kan vara värt att må fysiskt sämre efter en 

aktivitet för att uppleva psykisk glädje under aktiviteten. Bloggförfattarna upplever dock att 

det kan vara svårt att acceptera det faktum att de inte kan utföra alla aktiviteter de önskar. 

Att leva med kronisk sjukdom upplevs hindra dem från att leva vad de upplever som ett 

normalt liv. Målet är dock att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, men utifrån deras 

egna förutsättningar.  

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt förs en diskussion kring vald metod och olika beslutstaganden. Därefter 

följer en diskussion kring examensarbetets resultat utifrån tidigare forskning, teoretiskt 

perspektiv och lagstiftningar. Vidare presenteras etikdiskussion, avslutande slutsats samt 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod med induktiv ansats användes tillsammans med en manifest analys av 

berättelser för att analysera materialet eftersom syfte var att beskriva människors 

upplevelser. Manifest analysmetod utgår från det synligt uppenbara i materialet och innebär 

låg tolkningsgrad. Latent analysmetod innebär djupare tolkning av materialet och dess 

innebörder och valdes därför bort. Vald metod ansågs vara väl anpassad för valt material och 

möjliggjorde att bloggförfattarnas upplevelser framgick i resultatet med låg tolkningsgrad. 

Vald metod kan dock anses problematisk eftersom djupare tolkning kan ske under 
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analysprocessen, författarna till arbetet har därför noga reflekterat över tolknings risken för 

att vara säkra på att behålla en låg tolkningsgrad.   

Obearbetat material i form av bloggar användes då att de beskriver personliga upplevelser. 

Människors upplevelser kan vara komplexa och svåra att få fram, men genom skrivna 

berättelser är det möjligt att utgå från människors livsvärld. Bloggarna gav även upplevelser i 

realtid då de uppdaterade bloggen kontinuerligt med dagsupplevelser, vilket gjorde att 

upplevelserna var ursprungliga, trovärdiga och opåverkade av förgången tid. Hade bloggarna 

varit skrivna i ett kommersiellt syfte kan de vara problematiskt att göra en gränsdragning 

mellan det påhittade och det verkliga. Användning av bloggar gav en distans till 

bloggförfattarna vilka även var omedvetna om att deras bloggar användes till 

examensarbetet. Det gjorde att bloggförfattarna inte riskerade att påverka eller bli påverkade 

av examensarbetet. Att utgå från vetenskapliga artiklar uteslöts för att ej riskera att få någon 

annans tolkning av hur människor med kronisk sjukdom upplever sina liv. Även kvalitativa 

intervjuer uteslöts då detta ansågs tidskrävande och tiden för att utforma examensarbetet var 

begränsad.  

Sökning av bloggar skedde på Google, trots att det gav ett stort antal träffar, för att inte gå 

miste om relevanta bloggar vilket kunde skett om sökningen begränsades till specifik 

bloggportal. Urval skedde kring bloggförfattarnas åldrar, vilka skulle vara 20-30 år, vilket 

kan anses som nackdel då den avgränsade ålder kan ge ett begränsat resultat. Avgränsningen 

har dock gjorts medvetet för att få perspektiv från människor som arbetade och var i en aktiv 

ålder, vilket även kan ses som en fördel då vi anser att vald ålder utvecklas i sin personlighet i 

relation till omgivning under den perioden i livet. De kan därmed vara i behov av ett socialt 

och aktivt liv i större utsträckning än övriga åldrar. Det är även vanligare att drabbas av 

kronisk sjukdom i högre ålder och det finns mer forskning kring detta. Urval skedde även 

kring i vilket stadie i den palliativa vården bloggförfattarna levde i. Bloggar där 

bloggförfattarna levde i livets slutskede exkluderades vilket gjorde att resultatet visar 

upplevelser från människor som lever ett aktivt och socialt med framtidsvisioner. Endast 

bloggar från Sverige som var skrivna på svenska inkluderades eftersom författarna till 

examensarbete har svenska som modersmål vilket minimerade risk för missförstånd. 

Endast tre bloggar användes då bloggarna var innehållsrika och gav ett adekvat resultat som 

motsvarade valt syfte. Hade fler bloggar använts hade kanske trovärdigheten ökat, men då 

valda bloggar genererade stort analysmaterial beräknades tiden inte räcka till för noggrann 

analys av fler bloggar. Genom att begränsa analysen till de kategorier i bloggarna som endast 

innehöll blogginlägg som var relevant för valt syfte kunde bortfall av irrelevant material ske 

redan innan analysprocessen. Det möjliggjorde även att analys kunde ske av fler blogginlägg 

och större mängd text kunde därför analyseras. Antalet meningsbärande delar var jämt 

fördelade över bloggarna för att få ett resultat där alla bloggar var lika inkluderade. Att ge 

bloggförfattarnas upplevelser rättvis hantering har varit i ständig beaktning och bloggarna 

analyserades därför upprepade gånger på varsitt håll. Genom jämförelse av varandras 

analysresultat konstaterades att bådas analysresultat motsvarade varandras samt besvarade 

valt syfte. Bloggförfattarnas upplevelser överensstämde även med varandra och tydliga 

likheter kunde urskiljas vilket ökade tillförlitligheten hos resultatet. Om bloggförfattarnas 
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upplevelser varit skilda från varandra hade detta kunnat försvårat tydliga slutsatser och 

därmed gjort det komplicerat att få ett tydligt och enhetligt resultat.   

Citat användes, trots sina brister, för att ordagrant återge bloggförfattarnas upplevelser och 

därmed finna det manifesta budskapet som sedan omvandlades till meningsbärande enheter 

och sedan vidare till kategorier. Författarna till detta arbete hade en viss förförståelse för vald 

inriktning till examensarbetet genom att studerat Roys adaptionsmodell innan 

analysprocessen, vilket kan vara en svaghet om det påverkade analysprocessen. Dock har 

författarna varit medvetna om förförståelsen och inte använt den under analysprocessen och 

därmed varit noggranna med att inte låta förförståelsen påverka analysprocess eller resultat.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver kriterier som bör uppfyllas för att kvalitetssäkra 

examensarbetets tillförlitlighet. De använder begreppen trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet. Examensarbetets trovärdighet ansågs öka eftersom utförlig beskrivning av 

vald analysmetod skapar möjlighet för läsaren att förstå att låg tolkningsgrad skett under 

analysprocessen. Även att bloggarna inte var skrivna i ett kommersiellt syfte ansågs öka 

trovärdigheten eftersom bloggförfattarnas upplevelser förmodligen varken förminskats eller 

överdramatiserats. Bloggförfattarna var av både manligt och kvinnligt kön vilket anses öka 

både trovärdigheten och överförbarheten eftersom det gav upplevelser utifrån båda kön. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsenheterna inte bör vara för 

begränsade eller för omfattande för att inte förlora betydelsen i texten. De beskriver även att 

redovisning av hur meningsbärande delar omvandlats till teman ger ökad trovärdighet då 

läsaren själv kan bedöma trovärdigheten av fynden. Exempel på hur analysprocessen gått till 

i examensarbetet presenterades därför i en tabell för att stärka examensarbetets trovärdighet. 

Examensarbetes giltighet stärks av noggrann förklaring av inkluderingskriterier och 

exkluderingskriterier för urvalet samt användning av citat i resultatet eftersom citat visar 

oredigerade berättelser av upplevelser. Examensarbetet anses överförbart då kriterier för 

trovärdighet och giltighet är uppfyllt och resultatet anses även överförbart på andra 

människor i olika kontext. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar hur bloggförfattarna kämpar med upplevelser kring omgivningens 

oförståelse för deras sjukdomar och de begränsningar som medföljer. Bloggförfattarna 

upplever att omgivningen har svårt att hantera och visa förståelse för människor med kronisk 

sjukdom, både när sjukdomen är synlig utåt eller osynlig för fysiska ögat. Resultatet visar 

även upplevelser om omgivningens oförståelse för bloggförfattarnas varierande mående och 

hur omgivningen inte förstår hur bloggförfattarna kan utföra en aktivitet en dag men inte 

nästa dag. Roy (2009) beskriver betydelser av att möta patienter där dem befinner sig och 

skapa förståelse för deras upplevda livsvärld för att hjälpa patienter att uppnå välbefinnande 

och det är sjuksköterskors uppgift att stödja patienter där dem befinner sig. Fouche m.fl. 

(2014) menar att leva med kronisk sjukdom påverkar människors hela livsvärld. Även 

Georges m.fl. (2002) beskriver betydelser av att se människor ur en helhetssyn och därmed 

som en helhet av kropp, själ och ande. Fouche m.fl. (2014) samt Mok och Chiu (2004) menar 
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att möta patienter i deras upplevda livsvärld är en förutsättning för god vård. För att 

sjuksköterskor ska kunna göra detta krävs utbildning och erfarenhet. Trots det beskriver 

Bergenholtz m.fl. (2015) och Reimer-Kirkham m.fl. (2016) brister i att vårda patienter utifrån 

en helhetssyn och möta individer i den upplevda livsvärlden. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskans kompetens bör omfatta ett 

helhetsperspektiv på patienters situation, vilket sedan ligger till grund för omvårdnaden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visar att människor är anpassningsbara till nya livsomställningar, men att det 

krävs stöd från omgivningen för att det ska ske. Årestedt m.fl. (2017) beskriver att leva med 

kronisk sjukdom är en livslång process som kräver olika livsomställningar och att 

sjuksköterskor måste lyssna, bekräfta och skapa förståelse för patienters upplevelser för att 

bidra till ett välbefinnande hos patienter. Roy (2009) menar att sjukdom innebär att 

människor är i större behov av stöd från omgivningen vid livsomställningar för att kunna 

hitta balans och uppnå full potential. Resultatet visar att människor som lever med kronisk 

sjukdom är i behov av hjälp från omgivningen för att kunna leva upp till sin fulla potential, 

men att hjälpen kan vara svår att få från omgivningen. Roy (2009) beskriver ömsesidigt 

relaterande där människor strävar efter vårdande relationer samt finna balans mellan 

autonomi och att vara beroende av andra människor. Ensamhet och separationsångest kan 

uppstå om individer inte känner ömsesidigt stöd från omgivningen. Resultatet visar hur 

viktigt det är för bloggförfattarna att få stöd från personer i omgivningen för att uppleva 

acceptans och trygghet. Upplevelser av ensamhet kan uppkomma om omgivningen inte 

lyssnar och bekräftar bloggförfattarnas tankar. Griscti m.fl. (2016) beskriver att 

sjuksköterskor bör ta sig tid att lyssna på patienters tankar för att få ökad kunskap och 

förståelse. Turpin m.fl. (2012) menar att förbättrade relationer mellan sjuksköterskor och 

patienter där patienters vardagsliv beaktas främjar patienters psykiska och fysiska 

välbefinnande.  

Roys adaptionsmodell (2009) utgår från anpassning och bearbetning i olika 

livsomställningar och resultatet visar att bloggförfattarna upplever livet som en ständig 

bergochdalbana, där upplevelser ofta kan variera mellan hopp och hopplöshet. Lewis (2013) 

och Noome m.fl. (2016) beskriver hur sjuksköterskor upplever att patienters känslor är i 

ständig förändring, vilket kräver anpassning och kunskap ur flera aspekter för att 

sjuksköterskor ska kunna möta patienters behov och därmed främja välbefinnande. Även 

Johansson och Lindahl (2010) menar att sjuksköterskor upplever palliativ vård som en 

ständig upp- och nedgång vilket kräver att sjuksköterskor anpassar sig efter varje patient och 

har insikt i att varje patient är unik med skilda behov. Lopez-Perez m.fl. (2016) menar att det 

krävs empati, mod och förståelse för att möta människor som vårdas palliativt, vilket erhålls 

genom utbildning och erfarenheter. Resultatet visar hur bloggförfattarna själva kan styra 

över om de premisser som kronisk sjukdom ger ska vara positivt eller negativt. Roy (2009) 

menar att beroende på hur människor hanterar förändringar i miljön, kan det upplevas som 

antingen positivt eller negativt. Resultatet visar hur personer i omgivningen kan påverka 

bloggförfattarnas tankegångar och självkänsla samt hur de kan ha svårt att skilja sina egna 

åsikter från andras åsikter. Självuppfattning beskriver Roy (2009) utformas efter hur 

utmaningar i livet hanteras. Tvivlande på sig själv och sin identitet kan resultera i ohälsa, 
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dock kan en individ som är i balans och upplever stark självkänsla uppleva betydelsefullhet 

och välbefinnande. Resultatet visar att bloggförfattarna kan uppleva meningsfullhet i 

samhället till exempel när de kan utföra ett arbete. Weinert m.fl. (2008) menar att 

människor som lever med kronisk sjukdom är i behov av att uppleva sig vara en del av en 

grupp samt samhörighet med andra människor för att uppleva välbefinnande. Roy (2009) 

beskriver behovet av att veta sin identitet i förhållande till andra som olika rollfunktioner. 

Rollerna kan variera under livet och i olika sociala sammanhang. Det kan tillexempel handla 

om att hitta en plats i samhället. Resultatet visar att bloggförfattarna kan uppleva 

utanförskap i samhället när sjukdomen begränsar dem från att delta i aktiviteter som hör till 

det normativa sociala livet. Roy (2009) beskriver att när människor inte kan motsvara 

rollförväntningarna, till exempel på grund av sjukdom, kan det leda till svårigheter att 

hantera det sociala samspelet. Detta kan göra att både individ och samhälle ifrågasätter 

rollbärarens förmåga att passa in i samhället, vilket kan skapa nedsatt självkänsla hos 

rollbäraren. Resultatet visar att bloggförfattarna har svårt att ta plats och leva utifrån sina 

egna förutsättningar i samhället. Roy (2009) beskriver även att rollerna kan komma i 

konflikt med varandra. Resultatet visar att bloggförfattarna upplever sig leva dubbla liv, ett 

liv som samhället skapat och ett liv som sjukdomen skapat. Reflektioner kring detta är att det 

kan ses som att de har dubbla rollfunktioner, vilket omgivningen kan ha svårt att förstå. En 

rollfunktion som sjuk och en rollfunktion som människa. Resultatet visar hur 

bloggförfattarna upplever att omgivningen endast ser sjukdomen och inte individen bakom 

sjukdomen. Griscti m.fl. (2016) beskriver hur sjuksköterskor kan lära känna patienter med 

kroniska sjukdomar både som person med individuella känslor och som patient med ett eller 

flera sjukdomstillstånd. Roy (2009) menar att olika roller kan påverka samspelet med 

vårdpersonal och deras upplevelser av sjukdomen, vilket kan leda till att människor inte blir 

tagna på allvar i sina sjukdomar. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva att 

människor med kronisk sjukdom inte prioriteras inom vården (García-Fernández m.fl., 2014; 

Griscti m.fl., 2016). Sjuksköterskor beskriver även att människor med kronisk sjukdom inte 

alltid blir tagna på allvar och kan bli ignorerade när de söker vård (García-Fernández m.fl., 

2014). I HSL (SFS, 2017:30) stadgas i 1 § kap.3 att hälso- och sjukvård ska utföras på allas 

lika villkor och med respekt för allas lika värde. 

Resultatet visar hur det krävs ett ständigt övervägande om aktivitet eller vila bör prioriteras 

för att uppnå välbefinnande. I resultatet beskrivs hur bloggförfattarna upplever det svårt att 

finna balans och hur det är en livslång kamp. Bloggförfattarna upplever att kropp och huvud 

ej är överens och hur de inte kan lita på sin egen kropp. Roy (2009) menar att fysiologiska 

funktioner, som bland annat inkluderar vila och aktivitet, kan påverka möjligheter att känna 

helhet och balans i livet. Människor kan se sig själva som kroppsliga varelser och därmed 

vara beroende av en fungerade kropp där välbefinnande kan skapas av att kunna utföra 

önskade aktiviteter. Resultatet visar att leva med kronisk sjukdom kräver bearbetning för att 

kunna anpassa sig till sjukdomen och dess begränsningar. Roy (2009) beskriver hur stora 

förändringar som sker fort gör det svårare att återfinna balans eftersom tid för anpassning 

saknas. För att hitta balans krävs att människor kan möta inre och yttre påverkningar och 

denna förmåga kan variera hos individer. Resultatet visar upplevelser av att kampen med 

omgivningens synsätt skapar möjligheter för självreflektion hos bloggförfattarna vilket leder 

till trygghet i sig själva. Därmed kan yttre påverkningar från omgivningen hanteras utan att 
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skapa lidande hos bloggförfattarna. Roy (2009) menar att det är sjuksköterskors uppgift att 

stödja patienter i deras olika livsprocesser och därmed stödja patienter i 

anpassningsprocessen. För att göra detta möjligt krävs att sjuksköterskor har insikt i att det 

inte finns någon mall att utgå från kring vad som anses vara rätt balans. Vad som upplevs 

som balans varierar hos olika människor men även för den enskilda människan över tid. Det 

krävs engagemang i vårdrelationen både från sjuksköterskor och patienter för att möjliggöra 

delaktighet för patienter, vilket leder till att uppsatta mål lättare kan förverkligas (Roy, 

2009). Forskning visar att delaktighet i beslutsfattande inom vården för människor med 

kronisk sjukdom bidrar till en vårdande relation mellan sjuksköterska och patient där 

lidande kan lindras (Garciá-Fernández m.fl., 2014). Patientlagen (2014:821) avser att främja 

delaktighet och självbestämmande hos patienter.  

6.3 Etikdiskussion 

Ett etiskt förhållningssätt har beaktats under arbetes gång och artiklar i bakgrunden är etiskt 

godkända och förvrängning av forskningsprocessen, plagiat eller förfalskning har ej 

förekommit. Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) syftar till att skydda människors integritet 

och vid behandling av personuppgifter bör personuppgifter hanteras konfidentiellt och ske 

med gott omdöme. I 15 § stadgas att personupplevelser får behandlas om uppgiftslämnaren 

tydligt offentliggjort uppgifterna. Offentligt publicerat material innebär dock inte 

automatiskt att författaren till materialet givit sitt samtycke till att delta i olika studier. Valda 

bloggar är offentligt publicerade och kan spåras via både citat och beskrivna 

inkluderingskriterier och exkluderingskriterier i examensarbetet. Under arbetets gång fördes 

en etikdiskussion kring om samtycke skulle inhämtas eller ej. Samtyckeskravet och 

informationskravet valdes bort vilket gav en positiv distans till bloggförfattarna. Trots 

ovanstående risk att spåra bloggarna togs beslutet att inte namnge bloggarna för att skydda 

bloggförfattarnas identitet i största möjliga utsträckning eftersom de inte själva valt att delta i 

examensarbetet. Konfidentialitetskravet beaktades genom att i största möjliga utsträckning 

anonymisera bloggarna och endast använda blogginlägg som var relevanta för syftet, vilket 

anses var fördelaktigt då det underlättade analysprocessen. Genom att spara allt 

analysmaterial på lösenordskyddad dator hade endast författarna till examensarbetet tillgång 

till analysmaterialet och nyttjandekravet följdes därmed genom att analysmaterialet inte 

överlämnades till andra och därmed riskerades att användas till andra ändamål. 

Analysmaterialet sparades endast under examensarbetes gång och vid avslutat arbete raderas 

allt analysmaterial från dator och utskrivet analysmaterial strimlas i en dokumentförstörare 

för att skydda bloggförfattarnas identitet samt säkerhetsställa att obehöriga ej får tillgång till 

analysmaterialet. Genomgående diskussion kring om citat bör användas eller ej fördes genom 

hela arbetet. Trots att bloggförfattarnas identitet riskeras att avslöjas genom citatanvändning 

ansågs det öka tillförlitligheten i resultatet. Det minimerade även risk för tolkning och 

förvanskning av materialet. Valet att endast referera citat till blogg 1, blogg 2 och blogg 3 i 

examensarbetet anses inte påverkat resultatet. Avsaknad av referenser i resultatet kan dock 

ge intryck av tvivelaktigt och plagierat resultat, vi anser oss dock ha ett trovärdigt resultat där 

bloggförfattarnas identitet har skyddats i största möjliga mån.   
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6.4 Slutsats  

Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom, resultatet 

visar upplevelser av omgivningens betydelser där bemötande och stöd från omgivningen är 

det centrala. Resultatet visar även upplevelser av ständig anpassning till ett föränderligt liv 

där bloggförfattarna, trots motgångar, kämpar för att leva, inte bara överleva. När människor 

blir patienter krävs det att sjuksköterskor möter patienter där de befinner sig i livet samt 

lyssnar och försöker skapa kunskap om, och om möjligt förståelse för patienters livsvärld. 

Om sjuksköterskor blir präglade av omgivningens synsätt på människor med kronisk 

sjukdom kan det försvåra omvårdnaden. Sjuksköterskor bör därför vara medvetna och 

reflektera över sitt förhållningssätt samt beakta alla fyra adaptionsområden i vårdandet. 

Förståelse för patienters upplevelser möjliggör omvårdnad anpassad efter individers behov 

vilket kan bidra till välbefinnande och främjande av livskvalitet för patienter. 

Examensarbetet skapar möjligheter att få ökad kunskap om människors upplevelser av att 

leva med kronisk sjukdom och kan därmed ge möjligheter för god omvårdnad när människor 

blir patienter.  

6.5 Förslag på vidare forskning  

Människor som lever med kronisk sjukdom upplever sig vara i behov av stöd från 

omgivningen för att kunna anpassa sig till den föränderliga livsvärlden. Det är 

sjuksköterskors uppgift att i varje möte inom vården stödja patienter i anpassningen. Trots 

det är inte vården för människor med kronisk sjukdom tillräckligt anpassad efter individers 

behov, vilket kan anses bero på att arbetsplatser inte alltid eftersträvar ett reflekterande 

förhållningssätt eller arbetar för att skapa förståelse för patienters livsvärld. Examensarbetet 

kan vidareutvecklas och användas som utgångspunkt för att nå ut till arbetsplatser. Därmed 

kan möjligheter till reflektioner på arbetsplatsen ske. Det kan även skapa medvetenhet hos 

sjuksköterskor om patienters upplevda livsvärld och dess betydelser i omvårdnaden och 

genom det uppnå god omvårdnad utifrån individers behov. 
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‘Close to’ a palliative approach: 
nurses’ and care aides’ 
descriptions 
of caring for people with 
advancing chronic life-limiting 
conditions. 
Journal of Clinical Nursing 
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vårdavdelning. 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 1468 enkäter skickades ut till 
sjuksköterskor och undersöterskor i 
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aktivt. 
Analys: Tolkande beskrivning av 
intervjuer. 
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med bättre utbildning och 
kommunikation samt 
genom bra samarbete 
mellan personal. 

Hög 

Georges, J-J., 
Grypdonck, M., & 
Dierckx De Casterle, B. 
2002. 

Being a palliative care nurse in an 
academic hospital: a qualitative 
study about nurses’ perceptions 
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Journal of Clinical Nursing 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors 
uppfattning av deras roll och dess 
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Metod: Kvalitativ 
Urval: 14 sjuksköterskor i åldern 35-
55 iakttogs via observationer samt 
intervjuer.  
Analys: Constant comparative 
method. 
 

Resultatet visar att 
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Hög 

Vogel-Voogt, E., Van der 
Heide, A., Leeuwen, A., 
Visser, A., Van der Rijt, 
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2007. 

Patient evaluation of end-of-life 
care. Palliative Medicine. 

Syftet är att beskriva hur patienter 
upplever den palliativa vården.  

Metod: kvalitativ kohortstudie 
Urval: 128 patienter intervjuades 
var 6e månad i sitt hem. 
Analys: Svaren presenterades och 
analyserades i frekvenstabeller.  

Resultatet visar att de flesta 
patienter var nöjda med 
den palliativa vården, dock 
fanns problem inom 
kommunikation mellan 
vårdare och patient. 

Hög 

Mok, E,. & Chiu, P. C. 
2004. 

Nurse–patient relationships in 
palliative care. Journal of 
Advanced Nursing. 

Sytet är att undersöka aspekter i 
relationen mellan sjuksköterska och 
patient i den palliativa vården.  

Metod: kvalitativ  
Urval: 10 patientet som vårdats 
palliativt i minst 2 år och 10 
sjuksköterskor som arbetat inom den 
palliativa vården intervjuades.  
Analys: Systematisk hermeneutisk 
analys. 
 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor som 
utvecklar pålitliga 
relationer genom 
helhetssyn, visar förståelse 
för patienternas lidande 
och är medvetna om deras 
behov. 

Hög 

López-Pérez, B., 
Ambrona, T., & Hanock, 
Y.  
2016. 

Influence of the type of patient in 
the emotional response of nurses 
and nursing students.  
Nurse education in practice.  

 

Syftet är att ta reda på den 
känslomässiga påverkan av att vårda 
döende eller icke döende patient i 
relation till legitimerade sjuksköterskor 
med arbetserfarenhet och 
sjuksköterskestudenter. 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 30 sjuksköterskor och 30 
sjuksköterskestudenter svarade på 
enkätformulär.  
Analys Multivariat statistik analys. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskestudenter blir 
mer känslomässigt 
påverkade av att vårda en 
döende patient samt att de 
därför gärna avstår medan 
leg. Ssk tar sig an uppgiften 
och kan hålla sig mer 
objektiva och därför bli 
mindre känslomässigt 
påverkade. 

Hög 

Fouche, C., Kenealy, T., 
Mace, J., & Shaw, J.  
2014. 

Practitioner perspectives from 
seven health professional groups 
on core competencies in the 
context of cronic care.  

Syftet är att dokumentera perspektivet 
på vård av kroniskt sjuka utifrån olika 
professioner samt att reflektera dessa 

Metod: Kvalitativ  
Urval: Gruppintervjuer samt 
telefonintervjuer med åtta olika 
professioner.  

Resultatet bekräftar och 
stödjer de tre ramverken 
som finns för att vårda 
kroniskt sjuka men även att 

Hög 
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Journal of Interprofessional Care utifrån varje professions 
kompetensbeskrivning. 

Analys: Induktiv analys. 
 

det finns behov av 
utveckling av utbildningen 
inom användandet av 
ramverken. 

Brightoon, L-J., 
Koffman, J., Robinson, 
V., Khan, S-A., George, 
R., Burman, R., & 
Selman, L-E. 2017. 

`End of life could be on any ward 
really´: A qualitative studie of 
hospital volunteers´ end-of-life 
care training needs and learning 
preferences. Pallative medicine. 

Syftet är att utforska volontärarbetares 
vilja och behov av träning i vård vid 
livets slut samt deras vilja att delta i 
utvärderingar för detta. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: volontärarbetare på 
utbildningssjukhus i åldrarna 19-80. 
Analys: Induktiv analys. 

Resultatet visar att det 
finns brister i utbildningen 
av volontärarbetare och att 
det bör utvecklas vad som 
behöver förbättras för att 
bättre kunna bidra till en 
bra vård vid livets slut av 
volontärarbetare. 

Hög 

García-Fernández, F.P., 
Arrabal-Orpez, M.J., 
Rodríguez-Torres, M., 
Gila-Selas, C., 
Carrascosa, I., & Laguna-
Parras, J.M. 2014. 

Effect of hospital case-manager 
nurses on the level of dependence 
satisfaction and caregiver burden 
in patients with complex chronic 
disease.  
Journal of  
Clinical Nursing. 
 
 

Syftet var att beskriva långsiktiga 
resultat av sjusköterskeledarskap om 
beroende och tillfredställande hos 
patienter med kronisk sjukdom.  

Metod: kvantitativ kohortstudie. 
Urval: 255 patienter med kronisk 
sjukdom, alla över 18 år som varit 
inlagda på sjukhus en längre tid.  
Analys: Beskrivande analys med 
standardavvikelser. 

Resultatet visar olika 
tillfredställelser hos 
patienterna beroende på 
om de hade detta ledarskap 
eller ej. 

Hög 

Turpin, L.J,. 
McWilliam, C.L., 
Ward-Griffin, C., & 
Labatt, A.  
2012. 

The Meaning of a Positive Client-
Nurse Relationship for Senior 
Home Care Clients with Chronic 
Disease. Canadian Journal on 
Aging. 

Syftet med denna studie var att utforska 
meningen 
av en positiv klient-sjuksköterska 
relation för seniorer med 
kronisk sjukdom som får hemvård 

Metod: kvalitativ 
Urval: 8 deltagare ålder 65-86 år 
intervjuades. 
Analys: Narrativ analysmetod. 
 

Resultatet visar vikten att 
en god vårdande relation 
mellan patient och 
sjuksköterkor.  

Hög 

Griscti, O.,  
Aston,  
M., Martin Misener, R.,  
Mcleod, D.,  
& Warer, G.  
2016. 
  

The experiences of  
chronically ill patients  
and registered  
nurses whenthey negotiate  
patient care in hospital 
settings: a feminist poststructural 
approach. 
Journal of  
Clinical Nursing. 
 

Syftet var att skapa förståelse för 
upplevelser av patienter med kronisk 
sjukdom och sjuksköterskor på sjukhus.  

Metod: kvalitativ 
Urval: Intervjuer med 8 kroniskt 
sjuka patienter och 10 
sjuksköterskor. 
Analys: Diskursanalys. 

Resultatet beskriver tre 
teman: att lära känna 
varandra, de är inte de 
sjukaste patienterna, ta tid 
att lyssna.   

Hög 

Årestedt, L., 
Perssson, C., 
Rämgård, M., 
& Benzein, E. 
2017. 

Experiences of encounters with 
heaktcare professionals through 
the lenses of families living with 
chronic illness.  
Journal of clinical nursing. 

Syftet var att beskriva och utforska 
erfarenheter av möten med 
sjukvårdspersonal för familjer som lever 
med kronisk sjukdom.  

Metod: kvalitativ 
Urval: 12 familjer intervjuades.  
Analys: Narrativ induktiv analys.  

Resultatet visar sig i tre 
kategorier: betydelsen av 
samarbeten, ömsesidig 
förståelse och en önskan att 
bli bekräftat i sin sjukdom.  

Hög 

Weinert,  
C., Cudney, S.,  
& Spring, A.  
2008. 

Evolution of a Conceptual Model 
for Adaptation to Chronic Illness.  
Journal of Nursing Scholarship. 

Syftet var att undersöka och 
utveckla Roy´s Adaptations Modell till  
ny modell: Woman to Woman. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 308 medelålderskvinnor med 
kronisk sjukdom boende på 
landsbygden i västra USA. 
Analys: Dator-baserad forskning 
med intervention design.  
 

Resultatet visar 
effektiviserat stöd till 
kroniskt sjuka att anpassa 
sig till sin sjukdom i form 
av internetbaserad 
stöttning och utveckling av 
uppdaterad 
anpassningsmodell. 

Hög 
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BILAGA C. GRANSKNING KVALITATIVA STUDIER 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?    

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?    

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?    

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?    

5. Hur är metoden beskriven?    

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?    

7. Hur har data analyserats?    

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?    

9. Vad visar resultatet?    

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?    

11. Hur argumenterar författarna?      

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?    

13. Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?   

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA D. GRANSKNING KVANTITATIVA STUDIER  

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2.  Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts (t. ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder har använts? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11.   Förs det några etiska resonemang? 

12.   Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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