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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Bensår kan medföra symtom som smärta och nedsatt rörlighet men kan även 
associeras till olika känslor. Effekten av bensår kan ha en inverkan på personers relationer till 
andra men det kan också ha en inverkan på deras sociala aktiviteter. Det är betydelsefullt att 
personer med bensår har ett socialt nätverk där stödjande relationer ingår för att personer ska 
må bra. Syfte: Beskriva personers upplevelse av att leva med bensår ur ett socialt perspektiv. 
Metod: En studie genomfördes med en kvalitativ ansats där 16 artiklar hittades i databaserna 
Cinahl och Pubmed samt två artiklar via manuella sökningar. Efter kvalitetsgranskningen 
kvarstod 10 stycken artiklar till resultatet som analyserades enligt Graneheim och Lundmans 
beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier framkom efter 
innehållsanalysen: begränsningar i vardagen samt anpassningar till vardagen. Anledningen 
till de begränsningar som personerna fick göra var bland annat på grund av de symtom som 
bensåren medförde. Detta bidrog till att personerna till exempel drog sig undan eller att de 
upplevde sin situation som förändrad. De anpassningar som personerna gjorde i vardagen var 
bland annat att välja aktiviteter utifrån deras nuvarande situation. Slutsats: Bensår i sociala 
sammanhang kunde för personerna medföra att de blev begränsade sig i sin vardag, trots detta 
fanns det många som anpassade bensåret till sin situation. Då flertal av nuvarande artiklar 
belyser behandling behövs det mer forskning om hur ett bensår upplevs i sociala 
sammanhang. Detta då sjuksköterskor ska kunna få en bredare inblick i personernas 
upplevelser av sitt bensår och inte enbart sin behandling.   
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INLEDNING 
Bensår är ett kroniskt tillstånd som medför stora kostnader för samhället (Briggs 
& Flemming, 2007). I Storbritannien beräknas kostnaderna för enbart bensår vara 
cirka 400 miljoner pund per år (Charles, 2010). Enligt Briggs och Flemming 
(2007) har cirka 40 procent av de personer som drabbas av bensår ett oläkt sår i 
över 12 månader. Efter läkningsprocessen av bensåret finns det fortfarande 26-69 
procent risk att bensåret uppstår igen inom loppet av ett år (Briggs & Flemming, 
2007). Ett bensår kan medföra stora problem för den enskilde personen (Charles, 
2010). Dessa problem kan bland annat vara smärta (Krasner, 1998), nedsatt 
rörlighet (Williams, 2010) samt en försämrad kvalité på det dagliga livet 
(Wissing, Ek & Unosson, 2002). Utöver dessa problem kan bensåret även bidra 
till personliga konsekvenser i form av ett minskat socialt nätverk (Green & Jester, 
2009) med minskade sociala kontakter (Charles, 2010). Forskning av bensår har 
under de senaste årtiondena fokuserats mestadels på behandling, men fortfarande 
finns det lite forskning kring de sociala delarna som ett bensår medför (Jones, 
Barr, Robinson & Carlisle, 2006). Som sjuksköterska är det viktigt att vara 
medveten om hur personer med bensår upplever sin livssituation. Denna studie 
genomfördes för att kunna få en ökad förståelse om personers upplevelser av att 
leva med bensår i sociala sammanhang. Genom en ökad förståelse om hur det är 
att leva med bensår kan sjuksköterskan lättare gå in och stödja personen så att 
denna kan leva ett mer aktivt liv trots sin sjukdom.  

BAKGRUND 

Bensår 
De flesta bensår uppstår vanligen genom ett förhöjt kroniskt ventryck som orsakas 
av en venös insufficiens. Ett bensår kan även bero på att den arteriella 
genomblödningen är otillräcklig (Lindholm, 2003). Vidare beskriver Lindholm att 
sår som uppkommer på benen läker långsammare än sår som uppstår på de övriga 
kroppsdelarna. Anledningen till detta är att cirkulationen i de flesta fall är sämre 
perifert (Lindholm, 2003).   
 
Bensår delas vanligtvis in i venösa eller arteriella bensår. När det gäller venösa 
bensår orsakas det av att de djupa och ytliga venerna som finns i benen inte 
fungerar som de ska. Venerna har som uppgift att pumpa tillbaka blodet till 
hjärtat, detta görs med hjälp av de klaffar som finns inbyggda i venerna. Vid 
aktivitet pressas venerna samman så att blodet lättare pumpas upp till hjärtat 
(Casey, 2004). Olika tillstånd som till exempel inaktivitet, övervikt samt djup 
ventrombos (blodpropp i vensystemet) kan vara bidragande orsaker till att 
aktiviteten i venerna försämras (Casey, 2004). Lindholm (2003) beskriver att om 
klaffarna fungerar sämre i de djupa venerna bidrar detta till att mer blod rinner 
tillbaka mot de ytliga venerna. Detta leder till att venerna blir överfyllda och fler 
klaffar slutar fungerar, varav synliga åderbråck så småningom uppstår. Om 
klaffarna blir förstörda i de djupa samt i de ytliga venerna orsakar detta en venös 
stas som kan bidra till att det lättare uppstår ödem och sår (Lindholm, 2003). 
Gällande uppkomsten av arteriella bensår anser Casey (2004) att det arteriella 
blodets funktion är viktig för vävnaden samt överlevnaden av cellerna då den 
bidrar med den näring och syre som vävnaden och cellerna behöver. Vid brist på 
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arteriell genomblödning kan syrebrist och vävnadsdöd uppstå (Casey, 2004). 
Oftast uppkommer arteriella bensår på grund av ateroskleros (åderförkalkning) då 
arteriolernas syretillförsel till huden minskar och ett sår kan lättare bildas 
(Lindholm, 2003). 

Leva med bensår 
Enligt Wissing et al. (2002) kan bensår medföra smärta och nedsatt rörlighet 
vilket kan påverka en persons sätt att leva. Bensåret kan även associeras till olika 
känslor som rädsla, aggressivitet, depression samt en negativ självbild (Wissing et 
al., 2002). Krasner (1998) beskriver att smärta är ett vanligt problem hos personer 
med bensår. Jones et al. (2006) redogör i sin studie att den smärta som bensår 
medför är väldigt påfrestande för många utav personerna. Krasner (1998) tar upp 
att personer kan uppleva smärta på olika sätt. Smärtan kan även påverka deras 
dagliga liv då den bidrar till begränsningar i personens vardag. I Persoon, Heynen, 
van der Vleuten, de Rooij, van de Kerkhof och van Achterberg (2004) studie 
upplever många begränsningar i rörelseförmågan på grund av smärta, 
omläggning, svullna ben och läckage. Vidare beskriver Jones et al. (2006) att 
nedsatt rörlighet kan påverka personers hälsa och självkänsla. Jones, Robinson, 
Barr och Carlisle (2008) tar i sin studie upp att läckage och lukt också var ett stort 
problem som bensår kan medföra. Jones et al. (2006) tar vidare upp att bensår 
också kan bidra till ångest och depression vilket då kan ha en negativ inverkan på 
personens livskvalitet och dagliga liv. 

Det sociala nätverket 
Begreppet socialt perspektiv innefattar i föreliggande arbete den psykosociala 
omgivningen i vilket socialt nätverk och socialt stöd är centrala delar. Psykosocial 
definieras som en uppfattning om personers handlingar, upplevelser och sociala 
förhållanden. Termen beskriver den psykiska och sociala miljön där även sociala 
relationer ingår (Nationalencyklopedin, 2001; Undén, Elofsson, Eriksson & 
Andersson, 2004). Ett socialt nätverk innefattar de sociala relationer och kontakter 
som en enskild person har. Detta kan innefatta familj, vänner, grannar och 
arbetskamrater (Helman, 2007). Det sociala närverket kan variera i storlek 
beroende på antal kontakter som en person har samt hur pass social den enskilda 
personen är. Ett socialt nätverk behöver inte innebära en stor mängd kontakter 
utan kan räcka med några få enskilda personer (Shiovitz-Ezra & Leitsch, 2010). 
Enligt Allen & Haslam- Hopwood (2005) kan ett socialt nätverk vara positivt men 
även negativt för en person beroende på om denna får ett socialt stöd eller inte. 
Det är skillnad mellan sociala kontakter och sociala relationer då sociala kontakter 
innefattar de sociala aktiviteter i vardagen som till exempel att gå till affären eller 
till kyrkan. En social relation med en annan människa innebär en vänskap och 
räknas till skillnad från en social kontakt som en djupare och ett mer ingående 
möte med en annan människa. En social kontakt kan däremot utvecklas till en 
social relation (Allen & Haslam- Hopwood, 2005). Ett socialt stöd har stor 
betydelse för hur en person upplever sin hälsa. Genom att få ett socialt stöd kan en 
trygghet lättare uppstå hos en individ (FHI, 2009). Det betraktas som ett 
grundläggande mänskligt behov att ha sociala relationer där ett bra socialt stöd 
kan ingå (Nationalencyklopedin, 2001; Undén et al., 2004).  
 
Finlayson, Edwards och Courtney (2010) beskriver att kroniska sjukdomar kan ha 
en inverkan på en persons relation till andra samt till de sociala aktiviteterna. 
Brown (2008) beskriver att hälso- och sjukvården håller på att utveckla 
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förståelsen för vilka problem den sociala inverkan har när det gäller sår och 
sårläkning. Furtado, Pina, Moffatt och Franks (2008) beskriver vidare att 
personernas livskvalité var betydligt sämre hos de personerna med bensår både 
gällande socialt och emotionellt. Enligt Charles (2010) finns det evidens som visar 
att bensår kan ha en stor påverkan på personers sociala nätverk och kan bidra till 
flera olika begränsningar. Finlayson et al. (2010) 26 procent av de som har bensår 
helt undviker sociala sammanhang på grund av såret. Wissing et al. (2002) 
beskriver vidare i en studie att 13 procent av personer med bensår har en liten 
social interaktion med andra på grund av sjukdomstillståndet. Jones et al. (2006) 
studie indikerade att bensår har en stor inverkan på vardagslivet och där igenom 
kan det också förväntas att bensår har en stor påverkan på det sociala livet. Trots 
detta finns det fortfarande endast lite forskning kring vilken effekt bensår har på 
det sociala nätverket (Jones et al., 2006).  
 
Charles (2010) studie visar att hälsosamma och stödjande relationer kan förbättra 
hälsan samt välbefinnandet hos de personer som har ett bensår. Genom att bygga 
upp ett socialt nätverk med stödjande vänner och anhöriga kan detta påverka en 
persons välbefinnande. Charles tar även upp att personer som får stöd av sin 
omgivning anpassar sig lättare till sjukdomen vilket bidrar till att 
läkningsprocessen i vissa fall går snabbare. Det finns även relationer där personer 
inte får stöd från sin omgivning och de har då svårare att anpassa sig till 
situationen (Charles, 2010).  

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes Merleau-Ponty livsvärldsbegrepp ”vara-till-
världen”. Bengtsson (2005) beskriver att Merleau-Ponty betonar livsvärlden som 
den värld vi lever i och definitionen av livsvärlden är då den ”levda världen” 
(Bengtsson, 2005). Enligt Dahlberg et al. (2003) består livsvärlden av en persons 
erfarenheter och känslor i det dagliga livet. Wissing et al. (2002) förklarar att ett 
flertal personer med bensår upplever att deras tillstånd har en påverkan på deras 
vardag där olika sociala faktorer kan innefattas (Wissing et al., 2002).  
 
”Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än 
omedvetet, tar för given. Livsvärlden är således något mer och annat än summan 
av fysisk fakta.” (Bengtsson, 1998, s. 18). 
 
Bengtsson (2005) belyser även Merleau-Pontys kroppsteori där det beskrivs att 
kropp och själ tillsammans bildar en helhet. Denna helhet betonar Merleau-Ponty 
som ”levd kropp” (Bengtsson, 2005). Vidare beskriver Merleau-Ponty (1997) att 
kroppen aldrig kommer lämna människan. Kroppen är ett föremål för världen, 
utan kroppen har personer inte ett redskap för att kunna kommunicera med 
världen (Merleau-Ponty, 1997). Bengtsson (2005) utvecklar detta genom att 
belysa att en persons levda kropp alltid har med sig egna upplevelser och kan 
aldrig följa en annan persons levda kropp (Bengtsson, 2005). Utan den levda 
kroppen skulle det inte finnas perspektiv. Ursprungligen är den levda kroppen 
social eftersom den är född av en annan människa i en social värld. Det sociala är 
en dimension som en person lever i och vår kropp är då tillgången till världen 
(Bengtsson, 2005).  
 
”Den levda kroppen är vår tillgång till världen”. (Bengtsson, 2005, s. 25). 
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Bensår kan av personer upplevas som att det har en stor inverkan på deras vardag 
och sociala liv (Wissing et al., 2002). Därför är det betydelsefullt att just lyfta 
fram begreppet livsvärld och dess innebörd.  

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser av att leva med bensår ur 
ett socialt perspektiv  

METOD 
För att besvara litteratursammanställningens syfte som var att beskriva personers 
upplevelser av att leva med bensår ur ett socialt perspektiv valdes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. En kvalitativ metod utgår från olika former av beskrivande data 
där forskarna beskriver människans eget talande eller skrivna ord samt genom att 
observera människors beteenden (Polit & Beck, 2006).    

Datainsamling 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) bör en plan för litteratursökning 
genomföras i fyra olika moment. De fyra momenten innefattar att identifiera 
tillgängliga resurser, identifiera relevanta källor, avgränsa forskningsproblemet 
och fastställa huvuddragen i sökningen samt att utveckla en sökväg för varje 
söksystem. Det var viktigt att försöka uppnå en hög träffsäkerhet när 
artikelsökningarna utfördes för att uppnå ett så bra resultat som möjligt (Willman 
et al., 2011).  
 
De databaser som valdes att användas för att hitta relevanta artiklar i förhållande 
till syftet var Cinahl och Pubmed. Artikelsökningarna påbörjades först i databasen 
Cinahl för att sedan kompletteras med sökningar i databasen Pubmed. I vissa 
sökningar påträffades dubbletter av samma artiklar i de båda databaserna, i dessa 
fall valdes den databas som artiklar först hittades i, se bilaga 1. Enligt Willman et 
al. (2011) är Cinahl en förkortning på databasen Cumulative Index to Nursing and 
Allide Health Litterature. Denna databas innehåller cirka 600 engelskspråkiga 
omvårdnadstidsskrifter, där cirka 65 procent enbart handlar om omvårdnad och 
material från år 1983 och framåt. Databasen Cinahl är enligt Polit och Beck 
(2006) speciellt inriktad till sjuksköterskor då den har relevanta artiklar inom 
sjuksköterskans profession. Pubmed är en gratis databas för allmänheten och 
svarar på Medlines sökningar (Polit & Beck, 2006).  
 
För att begränsa sökningen i databaserna och få fram relevant information som 
matchade syftet valdes vissa inklusionskriterier. Inklusionkriterier som bestämdes 
var att artiklarna skulle vara av en kvalitativ ansats för att få fram upplevelser, 
tolkningar och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2007). Artiklarna som ingick i 
studien skulle vara peer- reviewed då det bedömdes mer trovärdigt då de innan 
publicering hade granskats av experter inom området (Willman et al., 2011). 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 1990 till 2011 samt skrivna på 
svenska, engelska eller norska då dessa språk kunde behärskas och därmed ansågs 
kunna tolkas på ett korrekt sätt. Artiklarna skulle även vara publicerade i Europa, 
USA och Australien. När sökningen efter artiklarna påbörjades beslutades det att 
inte exkludera några speciella åldrar eller kön då det inte ansågs vara relevant till 
syftet. Det beslutades även om att inkludera alla personer som hade bensår oavsett 
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om de var under vård eller inte för att utgå från en så bred sökning som möjligt. 
Det togs även ett beslut om att både arteriella och venösa bensår skulle inkluderas 
i studien.  
 
För att få fram lämpliga artiklar till syftet valdes nyckelorden först ut på svenska 
för att sedan översättas till engelska ord med liknande innebörd. De nyckelord 
som användes för litteratursammanställningen var leg ulcer, venous leg ulcer, 
arteriel leg ulcer, life experience, experience, qualitative studies, interpersonal 
relations, social relations, psychosocial, social contacts samt social behavior. För 
att få fram dessa nyckelord användes de olika uppslagsverken som är tillgängliga 
för de olika databaserna. Databasens uppslagsverk kallas med ett annat ord för 
thesaurus (Willman et al., 2011). I Cinahl användes Cinahl headings som är denna 
databas thesaurus medan MeSH nyttjades i Pubmed för att få fram relevanta 
nyckelord (Willman et al., 2011). För att få fram bra resultat i artikelsökningarna 
kombinerades de olika sökorden ihop med hjälp av booleska sökoperatorerna 
AND och OR. Det finns även en boolesk sökoperator NOT, men den valdes att 
inte användas då det framkom tillräckligt många passande artiklar med hjälp av de 
två booleska sökopertorena AND och OR. Genom att använda sig av både den 
booleska sökopertorn AND och OR ökade chanserna till att fler artiklar hittades i 
artikelsökningen och sökningen blev då bredare. En del av de nyckelord som 
användes i sökningarna framkom inte i databasernas theasurus och därför söktes 
dessa som en fritextsökning. Dessa sökorden var venous leg ulcer, arterial leg 
ulcer, psychosocial, social contacts, social relations samt experience. Enligt 
Willman et al. (2011) innebär en fritextssökning att databasen tar med alla 
referenser som innehåller det sökta ordet som till exempel att söka fritt i databasen 
på det nyckelord som anses vara relevant till studien. Sökningen kompletterades 
även med att titta i artiklars referenslistor, en sökning som resulterade i två 
stycken artiklar.  
 
När sökningen påbörjades togs ett gemensamt beslut om att 80 sökträffar eller 
mindre var en relevant mängd artiklar som kunde behärskas. Efter sökningen i de 
olika databaserna genomfördes urval 1, 2 och 3 för att kunna hitta relevanta 
artiklar i förhållandet till det valda syftet, se bilaga 1. Vid urval 1 lästes artiklarnas 
titlar gemensamt igenom, se bilaga 1. Vissa artiklar valdes här bort då de inte 
motsvarade studiens syfte eller inklusionskriterier. I urval 2 lästes artiklarnas 
abstrakt gemensamt igenom, se bilaga 1. Även i detta urval valdes vissa artiklar 
bort om de inte motsvarade studiens syfte eller inklusionskriterier. I urval 3 lästes 
artiklarna i fulltext var för sig, se bilaga 1. 

Artikelgranskning 
Efter urvalsprocessen återstod 16 artiklar samt att två artiklar framkom efter att ha 
granskat artiklars referenslistor och kvalitetsgranskades enligt Willmans protokoll 
för kvalitetsbedömning av artiklarna med kvalitativ metod (Willman et al., 2011), 
se bilaga 2. Willman et al. (2011) tar upp att innehållet i ett granskningsprotokoll 
kan anpassas och utformas till varje enskild litteratursammanställning. Därför 
valdes två utav de 17 frågorna bort i Willmans protokoll för kvalitetsbedömning 
med kvalitativ ansats. De bortvalda frågorna var patientkarakteriska och 
huvudfynd. De övriga 15 frågorna med ja-, nej-, eller vet ej svar användes vid 
kvalitetsbedömningen. För att kunna bedöma kvalitén på artiklarna räknades 
procentenheten ut. Varje fråga motsvarade cirka sju procent av totalpoängen. 
Enligt Willman et al. (2011) kan de olika procentenheterna delas in i en tregradig 
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skala. Denna skala visar om kvalitén på artiklarna är hög, medel eller låg.  Grad 1 
motsvarar 80-100 procent och kvalitén är då hög, grad 2 uppfyller en medelkvalité 
på 70-79 procent medan grad 3 har en procentansats på 60-69 procent och 
kvalitén på dessa artiklar anses då vara låg (Willman et al., 2011). Av de 18 
artiklar som valdes ut för kvalitetsbedömningen uppnådde sex artiklar en hög 
kvalitet och fyra artiklar hade en medelkvalitet, se bilaga 3. De återstående åtta 
artiklarna uppfyllde endast låg kvalitet och exkluderades från studien.  

Analysmetod 
I denna studie användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 
kvalitativ innehållsanalys. Ett kvalitativt tillvägagångssätt bygger på observationer 
och berättelser där det ska finnas en förståelse mellan deltagaren och forskaren. 
Det finns alltid en form av tolkning i en kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalysen genomfördes i fem steg, vilka var att välja ut meningsenheter, 
kondensera, koda, bilda subkategorier samt kategorier. 
 
Steg 1 innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheter väljs ut. 
De utvalda artiklarna lästes först noggrant igenom var för sig. Efter att ha läst 
igenom artiklarna valdes även meningsenheterna ut var för sig som ansågs vara 
relevanta till studiens syfte. När meningsenheterna hade valts fördes en gemensam 
diskussion för att se till att meningsenheterna verkligen motsvarade det valda 
syftet.   
 
Steg 2 innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheterna 
kondenseras. Med detta menas att en förkortning görs av meningen, där det 
väsentliga innehållet i meningen fortfarande finns kvar. Detta gjordes i 
föreliggande studie genom att meningsenheterna gemensamt lästes igenom. 
Därefter kondenserades meningsenheterna genom att ta ut de ord som var 
väsentliga för meningens innebörd. Vid kondenseringen översattes även meningen 
till svenska. De kondenserade meningsenheterna diskuterades därefter gemensamt 
för att se till att meningens innebörd fortfarande fanns kvar. Om innebörden i 
meningen hade försvunnit lästes den om igen och diskuterades för att kunna 
kondensera om meningen tills enlighet uppnåddes.  
 
Steg 3 innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att olika koder väljs ut som 
ska reflektera de utvalda meningsenheterna. I föreliggande studie innebar detta att 
de kondenserade meningsenheterna lästes gemensamt igenom. Efter 
genomläsningen valdes relevanta koder ut genom en gemensam diskussion där 
nyckelorden i meningen markerades med en färgpenna.  
 
Steg 4 innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att olika subkategorier väljs 
ut, dessa subkategorier kan sedan delas in i olika kategorier. När subkategorierna 
valdes ut lästes koderna först gemensamt igenom. Därefter fördes en diskussion 
om vad koderna innebar och vad de kunde bilda för några olika subkategorier. Vid 
oenighet om vad de olika koderna bildade för någon subkategori fördes det en 
gemensam diskussion tills subkategorin fastställdes.  
    
Steg 5 innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att de olika subkategorierna 
delas in i olika kategorier. En kategori är en gemensam grupp som delar liknade 
innehåll. I föreliggande studie valdes kategorier genom att föra en gemensam 
diskussion angående vilka olika subkategorier som hade liknande innebörd. De 
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subkategorier som ansågs spegla en gemensam kategori lades i en hög. Efter att 
alla subkategorier hade delats in i kategorier fördes en gemensam diskussion så att 
inte någon subkategori hade kommit under fel kategori.  

Etiska överväganden 
När en kvalitativ studie utförs är det viktigt att forskarna informera deltagarna om 
studiens syfte. Det är viktigt att de som ska medverkar i studien får informationen 
i god tid så de har chansen att avböja om de senare inte vill medverka (Olsson & 
Sörensen, 2007). När litteraturstudier genomförs är det enligt Forsberg och 
Wengström (2008) viktigt att etiska överväganden finns med i urvalet av artiklar. 
Polit och Beck (2006) menar att forskning gällande människor måste ske med en 
försiktighet. Personerna måste själva ha rätten till att bestämma om de vill ingå i 
studien samt att forskarna ska bekräfta att de får ett skydd angående sin identitet. I 
Willmans kvalitetsprotokoll fanns det en fråga som tog upp etiska övervägande, se 
bilaga 2. Detta togs i åtanke gällande de artiklar som valdes ut till 
innehållsanalysen. Av de tio artiklar som ingick i studien hade sju stycken prövats 
och godkänts av en etikkommitté. 

RESULTAT 
Ur innehållsanalysen som utfördes framkom det två stycken kategorier: 
begränsningar i vardagen samt anpassningar till vardagen, se bilaga 4. Till dessa 
kategorier uppkom det även 11 stycken subkategorier.  

Begränsningar i vardagen 
Till denna kategori framkom det åtta stycken subkategorier. Dessa var förändrad 
situation, ovisshet, dra sig undan, förändrat kontaktnät, hindrande att delta i 
aktiviteter, kontroll, dölja bensåret samt obekväma i sociala situationer. 

Förändrad situation 
Många personer upplevde att deras situation var förändrad då bensåret bidrog till 
nedsatt rörlighet, läckage, sömnproblem, lukt samt att vissa hade en enorm smärta 
vid fysisk ansträngning (Byrne & Kelly, 2010). Symtomen som bensåret 
medförde var en av anledningarna till att många istället valde att stanna hemma 
(Byrne & Kelly, 2010). Vissa uttryckte att bensåret kunde förändra en normalt 
aktiv och utåtriktad person till att istället bli innesluten (Byrne & Kelly, 2010). De 
personer som tidigare hade haft ett väldigt aktivt liv hade svårt att anpassa sig till 
sin situation då de kände sig instängda (Hopkins, 2004). Vissa upplevde att deras 
känsla av frihet hade försvunnit, detta bidrog till att personerna valde att dra sig 
tillbaka om det inte fanns någon som pushade på dem eller om någon aktivitet inte 
var inplanerad (Morgan & Moffatt, 2008).  

Ovisshet 
Vissa personer uttryckte ovissheten om att inte veta när distriktssköterskan skulle 
komma för att lägga om bensåret. Detta medförde att deras sociala liv påverkades 
negativt och istället höll de sig hemma vilket bidrog till att de dagliga 
aktiviteterna kretsade kring distriktssköterskans besök (Hopkins, 2004). 
Personerna upplevde då att distriktssköterskan omedvetet höll dem tillbaka från 
att utföra sina sociala aktiviteter som de tidigare brukade göra (Hopkins, 2004). 



8 
 

Dra sig undan  
Bensåret förändrade många personers vardag och sociala situation då de drog sig 
undan (Haram & Nåden, 2003). Vissa personer upplevde att mötet med andra 
människor var en jobbig situation då det fanns en rädsla för att sociala aktiviteter 
skulle öka risken för att bensåret skulle förvärras. Detta bidrog till att personerna 
isolerade sig från omgivningen (Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011; 
Byrne & Kelly, 2010). En man valde att dra sig undan från lördagsdansen då han 
kände sig obekväm med sitt bensår då det orsakade en enorm smärta som 
begränsade hans sociala liv (Hopkins, 2004). Hans medvetenhet om att inte längre 
kunna vara lika aktiv som han varit tidigare bidrog till att han drog sig tillbaka 
från de sociala aktiviteter som hade betytt mycket för honom (Hopkins, 2004). 
 
”I hated going out didn´t go to mass and I didn´t want to meet anyone or wouldn´t 
go to bingo it´s terrible” (Byrne & Kelly, 2010, s. 50). 

Förändrat kontaktnät   
Personer upplevde att deras sociala kontaktnät förändrades i samband med att de 
själva bestämde sig för att begränsa sitt sociala liv och chanserna till att möta 
bekanta minskades således (Ebbeskog & Ekman, 2001). Många personer kände en 
ensamhet då de var begränsade med anledning av bensåret. En kvinna uttryckte att 
hennes situation hade förändrats och att de enda kontakterna hon hade med 
omvärlden var distriktssköterskan och hemhjälpen. Därför såg hon fram emot att 
träffa dessa personer (Hyde et al., 1999; Morgan & Moffatt, 2008). För många 
personer innebar bensår flera olika förändringar i det sociala livet och i relationen 
till andra (Walshe, 1995). En kvinna beskrev hur hon använde telefonen som en 
säkerhetslina och social kommunikation mellan henne och hennes vän (Hyde et 
al., 1999). De hade en specifik ringsignal för att signalera om att allt var bra samt 
att de ringde en gång om dagen till varandra för att prata (Hyde et al., 1999).   
 
“It´s only a voice but still, you know, it´s a mate that you know and understands 
you” (Hyde et al., 1999, s. 196). 

Hindrade att delta i aktiviteter  
Lukten och läckagen från bensåren bidrog till att personerna tyckte att det var lätt 
att hamna i pinsamma situationer (Hopkins, 2004). En man tackade nej till ett 
bröllop då han skämdes över den lukt som hans bensår bidrog till och ville inte 
hamna i en pinsam situation som han inte kunde hantera (Hopkins, 2004). En 
kvinna beskrev en händelse vid ett besök i kyrkan. Hennes ben började läcka utan 
någon anledning vilket medförde till en fruktansvärd lukt som resulterade i att 
människor som satt bredvid kvinnan flyttade på sig (Byrne & Kelly, 2010). I 
denna situation kände kvinnan sig maktlös då hon inte kunde påverka det som 
hände och hon började gråta (Byrne & Kelly, 2010).  

Kontroll 
Många personer med bensår beskrev att de inte ville gå ut förrän de hade kontroll 
över läckaget och lukten som bensåret medförde (Morgan & Moffatt, 2008; 
Hopkins, 2004). Personerna drog sig hellre tillbaka från sociala aktiviteter om de 
inte hade kontroll över bensåret. Detta gjorde de tills de kände att de hade fått 
kontroll över sitt bensår igen (Hopkins, 2004; Haram & Nåden, 2003). Några 
personer undvek att gå till allmänna badplatser då de skämdes över sitt bensår. 
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Detta gjorde de för att undvika att visa såret för omgivningen då de upplevde att 
de hamnade i en väldigt utsatt situation (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Dölja bensåret 
Vissa kvinnor ville inte visa sin omläggning på benet och dolde det genom att ha 
byxor på sig istället för kjol som de var vana vid (Walshe, 1995; Ebbeskog & 
Ekman, 2001). En lärarinna var väldigt känslig över lukten från hennes bensår och 
uttryckte en rädsla för att hennes kollegor eller elever skulle upptäcka det. För att 
kunna dölja lukten hade hon därför alltid med sig en flaska parfym (Hyde et al., 
1999). En annan kvinna beskrev hur hon försökte dölja sina bensår på semestern 
genom att lägga en handduk över dem så att ingen skulle upptäcka såren (Mudge 
et al., 2006). Många personer upplevde att allmänheten inte hade förståelse för 
deras behov som de hade i samband med bensåren (Mudge et al., 2006). För att 
dölja de känslor som uppkom i samband dolde personerna oftast detta med ett 
leende för personerna i deras närhet. Detta resulterades i att det tog mycket utav 
deras energi (Ebbeskog & Ekman, 2001).    

Obekväma i sociala situationer 
Om personerna kunde känna lukten från sina egna bensår bidrog till att de 
uttryckte en känsla över att vara äcklade av sig själva. Detta medförde att de 
upplevde en rädsla för hur andra personer skulle tycka och tänka om doften från 
bensåren. De var oroliga att om de själva kunde känna lukten från bensåren så 
kunde säkert andra människor runt omkring dem också göra det (Walshe, 1995; 
Hopkins, 2004; Hyde et al., 1999). En del personer beskrev hur främlingar kunde 
komma fram till dem och erbjuda dem tips om olika sorters behandlingar för 
bensåret (Mudge et al., 2006). Detta bidrog till att personerna kände sig obekväma 
i situationen samt att det blev tydligt att bensåret var uppenbart för andra (Mudge 
et al., 2006). Många personer tyckte det var jobbigt att bensåret syntes för 
omgivningen och till exempel hamna i en situation där omläggningen åkte av eller 
syntes bidrog till att personerna skämdes (Haram & Nåden, 2003). Om bandaget 
åkte av när de var ute och handlade bidrog det till att de kände en ännu större 
skam då människor fanns runt omkring dem (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram 
& Nåden, 2003). En man berättade om en situation då han hade upplevt sig kränkt 
när personalen i simhallen förbjöd honom att bada då bensåret kunde göra andra 
människor oroliga och upprörda (Mudge et al., 2006).  
 
”People make you feel very self conscious” (Mudge et al., 2006, s. 1170). 

Anpassningar till vardagen 
Till denna kategori framkom det tre stycken subkategorier som innefattade ett liv 
med bensår, aktiviteter efter förmåga samt en positiv attityd.  

Ett liv med bensår    
Vissa personer upplevde att bensåret hade blivit en del av deras dagliga rutiner 
och ansågs därför inte som en sjukdom (Walshe, 1995). Smärtan och läckaget 
accepterades av personerna som en del av att ha bensår (Walshe, 1995).  Hos dem 
fanns en förståelse för att öppna sår skulle läcka då detta ansågs vara ett symtom 
som senare skulle försvinna (Walshe, 1995). En kvinna beskrev hur hon brukade 
hantera läckaget av bensåret genom att åka hem tidigare på eftermiddagen för att 
byta bandage (Hyde et al., 1999).  
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”Of course it should get you down, but you know the old ´adage…´laugh and the 
world laughs with you, cry and you cry aloné, there´s no point in letting it just dig 
under you, undermine you completely, no point whatever”  (Byrne & Kelly, 2010, 
s. 48).  

Aktivitet efter förmåga  
För många var det viktigt att hitta aktiviteter som var passande till deras situation 
(Skavberg-Roaldsen et al., 2011). Personer beskrev att de inte längre kunde vara 
lika aktiva som de tidigare varit och hade genom detta lärt sig prioritera de 
aktiviteter som var viktiga för dem (Morgan & Moffatt, 2008). Anpassningarna 
kunde till exempel vara att gå sina promenader men minskade längden på 
promenaderna på grund av bensåret eller att i vissa situationer ta bilen om 
sträckan dit de skulle var för lång (Ebbeskog & Ekman, 2001; Skavberg-Roaldsen 
et al., 2011 ).  

Positiv attityd 
Trots bensåren beskrev en del personer att de hade accepterat sin situation och att 
vissa hade ett aktivt socialt liv (Hopkins, 2004). En del personer som var med i 
olika stödgrupper tyckte att det var givande eftersom det medförde möjligheter till 
att få träffa andra personer som var i liknade situationer som de själva (Freeman, 
Gibbins, Walker & Hapeshi, 2007). Vissa personer beskrev även att de försökte 
behålla en positiv attityd gentemot andra och beskrev därför att det viktigaste var 
att få vara socialt aktiv och en del i ett socialt sammanhang (Byrne, & Kelly, 
2010; Ebbeskog & Ekman, 2001).     
 
”But still you cope. Where there´s a will there´s a way” (Hyde et al., 1999, s. 
196).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att kunna besvara studiens syfte användes artiklar med en kvalitativ metod där 
upplevelser och känslor beskrivs hos deltagarna (Polit & Beck, 2006). Fördelen 
med kvalitativa artiklar är att forskarna vill fördjupa sig i personernas upplevelser 
och känslor vilket innebar att endast ett fåtal personer medverkade i studierna 
(Polit & Beck, 2006). Anledningen till att enbart ett fåtal personer medverkar i 
kvalitativa studier bero på att det annars skulle medföra för mycket information att 
analysera samt att datainsamlingen skulle ta för lång tid att genomföra (Olsson & 
Sörensen, 2007).  Nackdelen med kvalitativ metod kan således vara att ett stort 
antal människor inte får chansen till att berätta vad de känner och upplever (Polit 
& Beck, 2006).  
 
Användning av mer än en databas gör att artikelsökningen blir bredare och inte får 
ett selektivt urval av artiklar beroende på vilken databas som väljs ut (Willman et 
al., 2011). Om artikelsökningen endast hade utförts i en databas skulle detta 
kunnat bidra till att artikelsökningen blivit mer begränsad och medfört till att 
studiens resultat sett annorlunda ut. Enligt Willman et al. (2011) kunde 
anledningen till att resultatet blivit annorlunda berott på att databaser har olika 
inriktningar inom sitt område. Detta gör det relevant att söka i fler än bara en 
databas då det kan ge en större bredd på artiklar som ger olika infallsvinklar inom 
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området (Willman et al., 2011). Artiklar som var peer-reviewed ansågs vara 
viktigt för föreliggande litteratursammanställning eftersom artiklarna var 
granskade av experter innan publicering (Willman et al., 2011).  Hade artiklarna 
däremot inte granskats av experter innan publicering hade detta kunnat bidra till 
att de inkluderade studierna höll en lägre kvalitet och att risken blev större att de 
inte var etiskt prövade och godkända av en etisk kommitté. Resultatet skulle 
således ha blivit att dragna slutsatser möjligen hade varit baserade på ett sämre 
datamaterial och gett en mindre trovärdig evidens.   
 
Inklusionskriterier för föreliggande studies artiklar var att de skulle vara skrivna 
på engelska, svenska eller norska. Dessa kriterier sattes upp för att innehållet 
annars lätt skulle kunna misstolkas och på så sätt bidragit till ett missvisande 
resultat (Polit & Beck, 2006). Kriterier för studiens artiklar var att de skulle vara 
gjorda i Europa, USA samt Australien. Anledningen till varför Europa, USA och 
Australien valdes att ingå i studien var för att de här länderna ansågs ha liknande 
levnadsstilar (Helman, 2007). Utav de tio artiklar som valdes till resultatet för 
föreliggande studie var fem artiklar från Storbritannien, två artiklar från Sverige, 
en artikel från Norge, en artikel från Irland samt en artikel kom från Australien. 
Anledningen till att artiklar från USA inte kom med i studien var för att de inte 
hade den kvalité som efterfrågades enligt Willmans et al. (2011) kvalitetsprotokoll 
eller att de inte svarade för studiens syfte. Enligt Colombo och Tapay (2004) finns 
det skillnader i olika länders sjukvårdsystem. I Europa har de flesta länder ett 
sjukvårdssystem som gör att personer får en allmän sjukvård. Dessa länder är 
bland annat Sverige, Norge och Storbritannien (Colombo & Tapay, 2004). I dessa 
länder finansieras sjukvårdssystemen oftast genom skatter. I Australien får de 
personer som är permanent boende ta del av sjukvården och sjukvården 
finansieras även här med hjälp av olika skatter (Colombo & Tapay 2004; World 
health organization 2000). Ett sjukvårdsystem som finansieras via skatter kan 
bidra till att befolkningen lättare kan få tillgång till sjukvård. Hade resultatartiklar 
från USA medverkat i föreliggande studie skulle enligt Spacer, France och 
Clinton (2011) varit betydelsefullt att veta att USA har ett annat sjukvårdssystem 
med en stor privat sektor i jämförelse med de övriga länderna som valdes att ha 
med i litteratursammanställningen.  
 
Som inklusionskriterierna valdes det att ha med alla åldrar, dock är de flesta som 
drabbats av bensår äldre än 65 år (Lindholm, 2003). En hög medelålder blev 
resultatet även om några av de utvalda artiklarna även hade inkluderat personer 
som var under 65 år. De flesta artiklarna som valdes för studien endast hade 
personer över 65 år vilket kan ha påverkat resultatet. En yngre person som 
drabbas av bensår kan ha en helt annan upplevelse och syn på hur de hanterar 
bensåret i sociala sammanhang än vad en äldre person har. Det ansågs dock vara 
viktigt att även yngre personers upplevelser ingick i litteratursammanställningen 
då detta förväntades bidra till att resultatet blev bredare. Tidigare har det visats 
enligt Brown (2008) att ett bensår generellt har en större inverkan på en ung 
persons liv gentemot en äldre. Detta berodde då oftast på allmänhetens höga 
förväntningar att unga människor ska vara friska (Brown, 2008). Denna 
oacceptans kan ha medfört att de yngre personerna med bensår hade fler negativa 
upplevelser, vilket kunde ha en negativ påverkan på deras liv och välbefinnande. 
Personer som var under vård eller inte ansågs inte vara relevant i förhållande till 
syftet då målet med studien var att belysa hur det är att leva med bensår.  
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En fritextsökning gjordes i studien då några av de valda nyckelorden inte fanns 
med i databasernas thesarus. Willman et al. (2011) tar upp att nackdelen med en 
fritextsökning är att mängden artiklar kan bli många vilket resulterar i en icke 
hanterbar mängd data (Willman et al., 2011). En fritextsökning kan i föreliggande 
studie ha bidragit till att det blivit en för stor mängd data att hantera. Eftersom det 
beslutades att endast granska 80 sökträffar eller mindre kan fritextsökningen 
medfört att många relevanta artiklar inte kom med i studien. Fördelen med 
fritextsökningen var dock att eftersom syftet var begränsat till sociala 
sammanhang ökade antalet relevanta sökträffar inom det valda området som 
innehöll relativt få artiklar. 
 
Nyckelordet psychosocial kan anses vara ett brett begrepp som innefattar många 
olika psykiska och sociala dimensioner. Innan nyckelordet psychosocial valdes att 
ha med i studien utförde bedömarna en artikelsökning i databaserna där 
nyckelordet psychosocial ingick. Det framkom då många relevanta artiklar som 
berörde studiens valda syfte som var att beskriva personers upplevelser av att leva 
med bensår ur ett socialt perspektiv. Därför ansågs nyckelordet psychosocial som 
ett viktigt begrepp att ha med i artikelsökningen.  
 
Enligt Polit och Beck (2006) finns det olika protokoll för att mäta artiklars 
vetenskapliga kvalité. I studien valdes Willmans et al. (2011) 
granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar. Det här protokollet valdes då det tog 
upp väsentliga frågor som ansågs vara viktiga för kvalitén på 
litteratursammanställningen. De artiklar som gick igenom kvalitetsgranskningen 
hade en procentenhet på 70-100 procent. Vid ett annat kvalitetsprotokoll skulle 
antalet artiklar som genomgått granskningen kunnat bidra till att resultatet blivit 
annorlunda då fler eller färre artiklar skulle gått vidare till analysprocessen. 
Willman et al. (2011) tar upp att vid en kvalitetsgranskning av artiklar är det 
vikigt att ha i åtanke att det finns en risk för att olika faktorer i artiklar överskattas 
eller underskattas (Willman et al., 2011). Detta skulle i föreliggande studie 
inneburit att bedömarna skulle låtit vissa artiklar ingå i studien medans andra föll 
bort då faktorer i dessa artiklar kanske skulle underskattats.  
 
Anledningen till val av analysmetod var att artiklarna som valdes ut till resultatet 
byggde på intervjuer och berättelser och därför ansågs en kvalitativ 
innehållsanalys vara relevant. Artiklarna läses först igenom var för sig. 
Meningsenheterna togs även de först ut enskilt för att sedan diskuteras 
tillsammans. De övriga stegen i innehållsanalysen gjordes tillsammans. 
Anledningen till varför de övriga stegen gjordes gemensamt var för att undvika 
bias. Enligt Polit & Beck (2006) innebär bias att kvalitén på resultatet blir sämre 
då forskare kan ha förutfattade meningar, en förståelse eller tolkar 
analysmaterialet på ett felaktigt sätt. Även om det är tidskrävande är det därför en 
bra strategi att närma sig materialet genom att läsa och diskutera textmassan 
tillsammans. Det är dock svårt att helt undvika bias eftersom varje enskild person 
tolkar saker olika (Polit & Beck, 2006).   
 

Resultatdiskussion 
Två kategorier framkom i föreliggande studies resultat, dessa var: begränsningar i 
vardagen samt anpassningar i vardagen.  
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Många personer i studiens resultat upplevde att deras situation blev förändrad av 
de symtom som bensåret medförde. De upplevde även att situationen bidrog till 
att känslan av frihet försvann. Detta styrks i Briggs och Flemming (2007) studie 
som beskrev att bensåret bidrog till att många personer upplevde sin situation som 
förändrad på grund av de symtom som bensåret medförde. Även Finlayson et al. 
(2010) beskrev i sin studie att många personer var begränsade till sina hem med 
anledning av bensåret och de kände sig därför instängda. Resultatet i föreliggande 
studie kan tolkas som att personerna upplevde att de blev mer begränsade i sin 
vardag, vilket ledde till en främmande situation för dem. Dahlberg et al. (2003) 
beskriver att livsvärlden är den levda världen där människor känner ett 
livsinnehåll och en mening med livet (Dahlberg et al., 2003). En begränsad vardag 
kan vara en situation som kan förändra en persons livsvärld till något negativt.    
 
Vissa personer upplevde en ovisshet angående vilken tid under dagen som 
disktriktsköterskan skulle komma. Personerna tyckte då att distriktssköterskan 
omedvetet höll dem tillbaka från deras sociala aktiviteter. Detta skiljer sig från 
Briggs och Flemming (2007) studie som visade att många personer hade en 
positiv attityd gällande distriktssköterskans besök. De beskrev även i sin studie att 
personerna blev mer socialt aktiva då distriktssköterskan satte upp mål som kunde 
bidra till en ökad aktivitet. Detta bidrog till att de fick ett bra stöd samt hopp som 
var viktigt för att kunna gå vidare trots sitt bensår (Briggs & Flemming, 2007). 
Detta kan uppfattas som att utomstående personer kom in i deras liv och medförde 
begränsningar i vardagen. Trots detta kan det även tolkas som att sjuksköterskan 
var en viktig del i deras liv. Bengtsson (2005) beskriver att livsvärlden innefattar 
en persons erfarenheter och känslor i det dagliga livet. Därför kan det vara 
betydelsefullt att en person kan berätta om hur de upplever sin livsvärld och på så 
vis kan sjuksköterskan lättare få en inblick i patientens vardag och situation.   
 
I föreliggande studies resultat framkom det att många personer upplevde att mötet 
med andra personer var en jobbig situation och det fanns även en rädsla att 
bensåret skulle förvärras vid sociala aktiviteter. Detta var en anledning till varför 
många personer i resultatet istället valde att dra sig undan. Skavberg-Roaldsen, 
Elfving, Kvalvik-Stanghelle, Talme och Mattson (2009) studie bekräftar att 
många personer upplevde en rädsla för att något skulle hända med bensåret vid 
sociala aktiviteter och detta var en av anledningarna till att de drog sig undan. 
Även Flaherty (2005) studie berör detta då det beskrevs att många personer drog 
sig undan från sociala aktiviteter för att undvika att något skulle hända deras ben, 
som kunde bidra till att bensåret kunde förvärras. Dock beskrev Finlayson et al. 
(2010) att vissa personer anpassade sig genom att skydda bensåret i sociala 
sammanhang med hjälp av olika bandage. Detta kan tolkas som att majoriteten av 
personer med bensår drog sig undan från sociala situationer då de var rädda för att 
trauma skulle ske mot benet. Ändå fanns det de som anpassade sin situation och 
istället skyddade bensåret så att det var mindre troligt att de behövde utesluta sig 
själva från sociala sammanhang. Dahlberg et al. (2003) tar upp att eftersom en 
persons livsvärld består av erfarenheter och känslor kan känslan av rädsla som 
många upplevde i samband med sitt bensår påverka de sociala sammanhangen och 
bidra till att deras livsvärld förändras.    
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Resultatet i studien visade att många personer fick ett förändrat kontaktnät då de 
drog sig undan. Om personerna drog sig undan kunde det bidra till att en del 
upplevde en ensamhet samt att relationen till andra förändrades. Detta resultat 
kunde bekräftas av Green och Jester (2009) studie som visade att personer med 
bensår ofta kände sig ensamma på grund av de begränsningar som bensåret 
medförde. Däremot beskrev Brown (2005) i sin studie att det endast var en liten 
del personer som beskrev sig själva som ensamma. Dahlberg et al. (2003) beskrev 
att livsvärlden är varje människas vardag och det är genom denna värld som 
människor betonar sina upplevelser. Detta kan då tolkas som att en människas 
livsvärld kan relateras till innebörden av att leva där en ensamhet kan ingå.     
 
I föreliggande studies resultat framkom det att många personer upplevde att de lätt 
hamnade i pinsamma situationer med anledning av den lukt och läckage som 
bensåret medförde. Detta bidrog till att de begränsade sig från att delta i olika 
aktiviteter eller evenemang. Det framkomna resultatet styrks av Green och Jester 
(2009) som i sin studie tar upp att många ansåg läckagen och lukten som 
outhärdlig. Detta bidrog till att ett flertal drog sig undan då de ville undvika att 
behöva skämmas i olika situationer. Jones et al. (2008) studie beskrev vidare hur 
personerna uttryckte att lukten från bensåren gjorde att de kände sig obekväma i 
sig själva. Detta medförde att personerna skämdes över sin situation, vilket bidrog 
till begränsningar över att delta i olika aktiviteter. Många uttryckte även att de inte 
längre kunde socialisera på grund av den lukt som bensåren skapade (Jones et al., 
2008). Detta kan tolkas som att ett bensår kan hos personer upplevas en 
förändring av kroppen eftersom bensåret bidrar till olika symtom som till exempel 
lukt och läckage. Dahlberg et al. (2003) beskriver hur en person erfar sin livsvärld 
genom kroppen och förändringar rent kroppsmässigt vilket kan medföra att de 
upplever en förändring i deras livsvärld.  
 
I resultatet framkom det att många drog sig undan från sociala sammanhang då de 
inte hade kontroll över sitt bensår. Ett annat vanligt förekommande problem var 
att försöka dölja bensåret för omgivningen. Detta stöds av Jones et al. (2008) som 
tar upp att många personer som hade bensår avstod från sina sociala aktiviteter 
tills de visste att de hade bensåret under kontroll. Vidare beskriver även Flaherty 
(2005) att många personer försökte dölja bensåret från omgivningen genom att till 
exempel inte ha kjol på sig då bensåret syntes lättare. Bengtsson (2005) tar upp att 
det är genom kroppen som människan har tillgång till världen. För att kunna vara 
närvarande i sin livsvärld är det därför viktigt att en person måste vara nöjd med 
sin egen kropp, både psykiskt och fysiskt (Bengtsson, 2005). Eftersom många 
försökte dölja bensåret kan detta tolkas som att de inte var tillfredsställda med sin 
livsvärld, vilket då kan bidra till att de inte hade positiva upplevelser angående sin 
livssituation. 
 
Bensåren bidrog ofta till att personer kände en rädsla för hur andra människor 
skulle tycke och tänka om den lukt som bensåret medförde.  Även omläggningen 
runt bensåret ansågs vara ett problem som gjorde att många personer skämdes 
över sitt bensår. Genom att veta att bensåret var uppenbart för andra bidrog till att 
många kände sig obekväma i sociala situationerna. Detta resultat kan styrkas av 
Jones et al. (2008) studie som beskrev att många skämdes för den lukt som 
bensåret kunde orsaka i sociala sammanhang. Personerna upplevde också att de 
blev mer medvetna om sitt sår när utomstående personer började titta på deras ben 



15 
 

utan någon anledning. Vidare beskrev Finlayson et al. (2010) att endast en liten 
mängd personer upplevde att bandaget runt benet var ett problem. Resultaten kan 
tolkas som att den största anledningen till varför personerna drog sig undan var på 
grund av att de var i sociala sammanhang som bidrog till att de kände sig 
obekväma.  
 
I föreliggande studies resultat framkom det att många personer upplevde att 
bensåret hade blivit en del av deras vardag. Bensåret medförde även att 
personerna fick hitta andra aktiviteter som var mer anpassande för deras 
nuvarande situation. Detta kan styrkas av Persoon et al. (2004) och Brown (2005) 
studier som tog upp att många personer anpassade sig och hittade nya aktiviteter 
där de inte behövde belasta bensåret samt att de inte behövde anstränga sig fysiskt 
på samma sätt (Persoon et al., 2004; Brown, 2005).  I studiens resultat framkom 
det även att många personer hade accepterat bensåret och hade istället en positiv 
attityd gällande detta. Detta styrks av Persoon et al. (2004) som även tar upp att 
många hade en positiv attityd till att göra nödvändiga förändringar för att kunna 
anpassa bensåret till vardagen. Briggs och Flemming (2007) tillägger dock att 
personerna lättare kunde anpassa sig och fick där igenom en mer positiv attityd till 
en ny livsstil om de från början fick rätt behandling. Merlau-Ponty (1997) 
beskriver att kropp och själ tillsammans bildar en helhet. Detta kan tolkas som att 
vid acceptans av bensåret kan personer lättare bilda en helhet som kan visa sig i 
form av ett välbefinnande.   

SLUTSATS  
Personer som har ett bensår kunde i sociala sammanhang uppleva att de blev 
begränsade i sin vardag. Personerna kunde även känna sig begränsade på grund av 
de symtom som bensåret medförde och de drog sig därför lättare undan då deras 
situation förändrades. Andra bidragande orsaker kunde vara att de försökte dölja 
bensåret samt att de upplevde sig obekväma i sociala situationer. Trots detta 
anpassade sig många till sin situation och de lärde sig att prioritera om vad som 
var viktigt för deras välbefinnande. Framtida forskning kring bensår bör fokusera 
mer på hur bensåret upplevs hos personerna i sociala sammanhang, eftersom det 
fortfarande tycks finnas väldigt lite forskning kring de sociala aspekter som ett 
bensår medför. Därigenom skulle sjuksköterskor möjligen få en bredare kunskap 
om hur personer med bensår upplever hela sin livssituation och inte enbart 
behandlingen. 
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Bilaga 1 1(8)  Databassökning Cinahl genomförd 120207 
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 
 

Valda artiklar 

1 Leg ulcer  1985                -1 - - - 

2 Venous leg ulcer  182                -               - - - 
 

3 Arterial leg ulcer 7 - - - - 

4 Life experience 7874                - - - - 

5 Qualitative studies 39601 - - - - 

6 Interpersonal 
relations 

15034 - - - - 

7 Social relations 463 - - - - 

8 Psychosocial 183599 - - - - 

9 Social contacts 213 - - - - 

10 Social behavior 5458 - - - - 

11 Experience 67278 - - - - 

                                                 
1 Menas med att ingen artikel blev granskad 
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Bilaga 1 2(8) Databassökning Cinahl genomförd 120207  
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

12 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial Leg 
ulcer 

2101 -2 - - - 

13 Social behavior OR 
Social contacts OR 
social relations 

6444 - - - - 

14 Interpersonal 
relations OR Social 
relations OR Social 
contacts OR Social 
behavior 

19984 - - - - 

15 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
Or Arterial leg 
ulcer AND Social 
behavior OR Social 
contacts OR Social 
relations 

3 3 1 1 1 

16 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Qualitative studies 

39 
 

39 6 0 0 

 

                                                 
2 Menas med att ingen artikel blev granskad 
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Bilaga 1 3(8) Databassökning Cinahl genomförd 120207 
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

17 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Psychosocial AND 
Life Experience 

6 6 5 2 2 

18 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Interpersonal 
relations OR Social 
relations OR social 
contacts OR social 
behavior 

5 5 4 0 0 
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Bilaga 1 4(8) Databassökning Cinahl genomförd 120207 
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

19 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Psychosocial AND 
Experience 

22 22 8 3 3 

20 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Qualitative studies 
AND Interpersonal 
relations 

1 1 0 0 0 
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Bilaga 1 5(8) Databssökning PubMed genomförd 120207   
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 
 

Valda artiklar 

1 Leg ulcer 16893 -3 - - - 

2 Venous leg ulcer 5367 - - - - 

3 Arterial leg ulcer 1134 - - - - 

4 Experience 378605 - - - - 

5 Qualitative studies 74972 - - - - 

6 Psychosocial 53448 - - - - 

7 Life experience 52402 - - - - 

8 Interpersonal 
relations 

215842 - - - - 

9 Social relations 69904 - - - - 

10 Social contacts  2877 - - - - 

11 Social behavior  194672 - - - - 

                                                 
3 Menas med att ingen artikel blev granskad 
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Bilaga 1 6(8) Databassökning PubMed genomförd 120207 
 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

12 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer 

11982 -4 - - - 

13 Social behaivor OR 
Social contacts OR 
Social relations 

235167 - - - - 

14 Interpersonal 
relations OR Social 
relations OR Social 
contacts OR Social 
behavior 

347789 - - - - 

15 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND Social 
behavior OR Social 
contacts OR Social 
relations 

73 73 15 5 1 

16 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
Or Arterial leg 
ulcer AND 
Qualitative studies 

77 77 22 3 0 

                                                 
4 Menas med att ingen artikel blev granskad 
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Bilaga 1 7(8) Databassökning PubMed genomförd 120207 
 

                                                 
5 Menas med att ingen artikel blev granskad 

Sökning  Sökord Träffar Antal artiklar 
efter urval 1 

Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

17 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Psychosocial AND 
Life Experience 

4 4 2 0 0 

18 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Interpersonal 
relations OR Social 
relations OR Social 
contacts OR Social 
behavior  

141 -5 - - - 
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Bilaga 1 8(8) Databassökning PubMed genomförd 120207 

 
Sökning Sökord Träffar Antal artiklar 

efter urval 1 
Antal artiklar 
efter urval 2 

Antal artiklar 
efter urval 3 

Valda artiklar 

19 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Psychosocial AND 
Experience 

5 5 2 0 0 

20 Leg ulcer OR 
Venous leg ulcer 
OR Arterial leg 
ulcer AND 
Qualitative studies 
AND Interpersonal 
relations  

16 16 9 2 1 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsprotokoll  1(2) 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsprotokoll  2(2) 
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Bilaga 3 1(5) Artikelöversikt  
 
Författare,tidskrift 
och Årtal  

Titel   Urval, Metod och 
Land 

Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Byrne, O., & Kelly, 
M. Journal of 
Community Nursing 
2010  

Living with a 
chronic leg ulcer 

N= 12  
Individuella 
intervjuer 
Irland 

Undersöka äldre 
personers 
upplevelser av att 
leva med kroniska 
venösa bensår i 
samhället  

Resultatet av deltagarnas 
upplevelser redovisas i 
fyra teman: Fysiska 
upplevelser, psykologiska 
upplevelser, sociala 
upplevelser samt 
upplevelser i det vårdande 
mötet 

73% 

Haram, R., & 
Nåden, D.  
Vård I Norden 
2003 

Hvordan pasienter 
opplever å leve med 
leggsår 

N= 9 varav 5 kvinnor  
Individuella 
intervjuer som 
utfördes i deras hem 
Norge 

Undersöka personer 
inom den 
kommunala hälso- 
och sjukvårdens 
upplevelser av att 
leva med kroniska 
bensår 

Resultatet av deltagarnas 
upplevelser redovisades 
med hjälp av tolv stycken 
problemområden, vilket 
innefattade: begränsningar, 
smärta, svullna ben, 
nedsatt mobilitet, 
kompressionsbehandling, 
sömnsvårigheter, lukt från 
såret, dålig matlust, social 
isolering, förtvivlan, 
maktlöshet, depression 
samt ångest 

73 % 
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Bilaga 3 2(5) Artikelöversikt 
 
Författare,tidskrift 
och Årtal  

Titel   Urval, Metod och 
Land 

Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Hyde, C., Ward, B., 
Horsfall, J.,& 
Winder, G.  
International 
Journal of Nursing 
Practice 
1999 

Older women’s 
experience of living 
with chronic leg 
ulceration 

N= 12 stycken  
intervjuer med en 
uppföljningsintervju 
Australien 

Fokusera på äldre 
kvinnors upplevelser 
av att leva med 
bensår 

Resultatet av kvinnornas 
upplevelser redovisades i 
två stycken teman. Det 
första temat var att 
underhålla och behålla 
kontrollen över sina 
kroppsdelar. Det andra 
temat innefattade 
livsstilskonsekvenser 
gällande kroniska bensår 
och nedsatt 
rörelseförmåga.  

80%  

Freeman, E., Gibbins, 
A., Walker, M., & 
Hapeshi, J.  
British Journal of 
Community Nursing 
 

Look After Your 
Legs`: 
patients´experience 
of an assessment 
clinic 

N=7  
Intervjuer 
Storbritannien  

Hur personer 
upplever det att vara 
med i en stödgrupp 
för de som har 
bensår 

I resultatet redovisades 
fyra olika teman. Dessa 
var att leva med ett bensår, 
livsstilsförändringar och 
egenmakt, fördelar och 
utmaningar av att delta i 
en stödgrupp samt 
patienters ambassadör roll.  

73% 
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Bilaga 3 3(5) Artikelöversikt 
 
Författare,tidskrift 
och Årtal  

Titel   Urval, Metod och 
Land 

Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Morgan, PA., & 
Moffatt, CJ. 
International 
Wound Journal 
2008 

Non healing leg 
ulcers and the nurse-
patient relationship. 
Part 1: the patient’s 
perspective  

N= 5 varav 3 
kvinnor  
Individuella 
intervjuer  
Storbritannien 

Undersöka 
relationen mellan 
patienter med 
kronsiska bensår och 
sjuksköterskor som 
sköter om deras vård 
i kommunen 

Deltagarnas svar på 
intervjuerna redovisades i 
två stycken teman. Det 
första temat beskrev vad 
de olika symtomen hade 
för någon påverkan på 
många aspekter gällande 
det dagliga livet samt olika 
strategier som deltagarna 
använde sig av för att klara 
av situationen. Det andra 
temat redogjorde för 
betydelsen av relationen 
mellan patienten och sjuk-
sköterskan i utvecklingen 
av effektiva strategier för 
det dagliga livet samt att 
kunna behålla balansen.  

80%   

Roaldsen, KS.  
Clinical 
Rehabilitation 
2011 

Physical activity in 
patients with venous 
leg ulcer – between 
engagement and 
avoidance. A patient 
perspective 

N= 22 varav 13 
kvinnor  
Intervjuer 
Sverige 

Identifiera och 
beskriva hur fysisk 
aktivitet upplevs och 
förstås av individer 
med nuvarande eller 
tidigare venösa 
bensår 

Resultatet visades i fyra 
olika kategorier. Dessa var 
fysisk aktivitet med 
egenvård, fysisk aktivitet 
med instruktioner och 
stöd, fysisk aktivitet med 
rädslan av att bli skadad 
samt fysisk aktivitet med 
en önskan om att fortsätta 
vara normal. 

80% 
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Bilaga 3 4(5) Artikelöversikt 
 
Författare,tidskrift 
och Årtal  

Titel  Urval, Metod och 
Land 

Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Hopkins, A.  
British journal of 
Nursing 
2004 

Disrupted lives: 
investigating coping 
strategies for non-
healing leg ulcers 

N=  varav 4 män  
Individuella 
intervjuer samt 
dagboksanteckningar 
Storbritannien 

Undersöka personers 
upplevelser av att 
leva med kroniska 
venösa bensår  

Resultatet av deltagarnas 
upplevelser redovisades i 
fyra teman: självbiografi, 
sätt att hantera situationen, 
sociala konsekvenser samt 
upplevelser i det vårdande 
mötet 

73% 

Ebbeskog, B., & 
Ekman, SL. 
Scandinavian Journal 
of Caring 
Sciences2001 

Elderly persons 
experiences of living 
with venous leg 
ulcer: living in a 
dialectal relationship 
between freedom and 
imprisonment 

N= 15 varav 12 
kvinnor 
Intervjuer 
Sverige 

Belysa äldre 
personers 
upplevelser av att 
leva med venösa 
bensår.  

Personerna i studien 
upplevde att bensåren gav 
emotionella konsekvenser 
och att deras kroppsbild 
förändrades. Deras liv blev 
mer begränsat än vad det 
varit innan och vissa drog 
sig tillbaka från sociala 
sammanhang.  

87 % 
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Bilaga 3 5(5) Artikelöversikt 
 
Författare,tidskrift 
och Årtal  

Titel  Urval, Metod och 
Land 

Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Walshe, C.  Journal 
of Advanced 
Nursing  
1995 

Living with a venous 
leg ulcer: a 
descriptive study of 
patients´ experiences  

N= 13, varav 12 var 
kvinnor  
Individuella  
intervjuer 
Storbritannien 

Upplevelser av att 
leva med venösa 
bensår ur ett 
patientperspektiv 

Resultatet av deltagarnas 
upplevelser resulterade i 
fyra stycken teman. Dessa 
var: beskrivning av 
symtom, beskrivning av 
behandling, begränsningar 
på grund av såret samt 
uppfattning av och hantera 
såren.  

93% 

Mudge, E., 
Holloway, S., 
Simmonds, W., & 
Price, P. British 
Journal of Nursing 
2006 

Living with venous 
leg ulceration: issues 
concerning 
adherence 

N= 6 varav 4 
kvinnor  
Fokusgrupper med 
intervjuer 
Storbritannien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patienters förståelse 
för följsamhet 
gällande deras 
erfarenheter av 
kompressionsbehand
ling för venösa 
bensår 

Resultatet redovisades i 
fyra stycken teman. De var 
Frustration på hälso- och 
sjukvården, begränsningar, 
känslomässiga reaktioner 
samt strategier för att 
undvika vissa sociala 
sammanhang. 

93% 
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Bilaga 4 1(2) Exempel på innehållsanalys  
 
Textmassa Kodensering Kod Subkategori Kategori 

One man excluded himself from 
Saturday night dancing. Pain made 
him feel uncomfortable, but his 
awareness of himself and inability to 
join in as he used to took precedence 
and thus he withdrew from the 
activity.    

En man drog sig undan från 
lördagsdansen. Smärtan 
bidrog till obekvämhet men 
hans medvetenhet om att 
inte längre kunna vara med 
på aktiviteten på samma 
sätt bidrog till en 
undandragelse  

Drog sig undan på 
grund av att han 
inte längre kunde 
vara med på 
samma sätt  

Dra sig undan  
 
 
  
 
 
Begränsningar i vardagen 

I couldn´t go out cos they held me in. 
You don´t know what time they are 
going to call so my life was round the 
district nurse 

De höll mig inne, visste 
inte när de skulle ringa så 
mitt liv kretsade kring 
distriktsköterskan 

Höll mig inne då 
jag inte visste när 
de skulle ringa 

Ovisshet  

Charles turned down a wedding 
invitation on the basis of being 
ashamed of the smell being brought 
into the area by yourself 

Charles tackade nej till ett 
bröllop på grund av att han 
skämdes för lukten som 
bensåret medförde  

Tackade nej till 
bröllop då han 
skämdes 

Hindrande att delta i 
aktiviteter 
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Bilaga 4 2(2) Exempel på innehållsanalys 
 
Textmassa 
 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

The ulcer had been absorbed into their 
daily lives and routine that it was a 
normal feeling, and therefore not 
something that made them feel ill or 
unwell. 

Bensåret hade blivit en del 
av deras liv och var därför 
en normal känsla som inte 
fick dem känna sig sjuka 

Bensåret hade 
blivit en del av 
deras dagliga liv 

Ett liv med bensår  
 
 
 
 
 
 
 
Anpassning till vardagen 

My advice is to try and find some 
psysical activity that is enjoyable… 
some people think gymnastics is fun, I 
think it´s frightful… and that going 
for walks is dead boring. But working 
in the garden, that´s what I think is 
fun. 

Försöka att hitta någon 
aktivitet som är rolig… 
vissa tycker om 
gymnastik, jag tycker det 
är läskigt…och 
promenader är tråkigt. 
Men trädgårdsarbete är 
roligt 

Försöka hitta 
aktiviteter som är 
roliga 

Aktiviteter efter 
förmåga 

Of course it should get you down, but 
you know the old adage…laugh and 
the world laughs with you, cry and 
you cry alone, there´s no point in 
letting it just dig under you, 
undermined you completely, no point 
whatever. 

Det skulle egentligen göra 
dig nere men om du 
skrattar så skrattar världen 
med dig, gråter du så 
gråter du ensam, det är 
ingen idé att gräva ner sig. 

Ingen mening att 
gräva ner dig utan 
istället försöka 
vara positiv 

Positiv attityd 
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