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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige lever cirka 40 000 personer med venösa bensår och det drabbar främst 
personer över 65år. Venösa bensår uppstår på grund av ofullständig funktion i det ytliga och 
djupa vensystemet i benen. Många personer som lever med venösa bensår upplever en 
förändring i det vardagliga livet. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundar sig på sju vetenskapliga artiklar. 
Artikelanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av en 
innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. Smärtan upplevdes 
som en central del i personernas liv och påverkade deras vardagliga aktivitet. Rädsla och oro 
över lukt och läckage var vanligt förekomande som visade sig bidra till social isolering. 
Relationen till sjuksköterskan hade en betydande roll för personens välbefinnande.  
Slutsats: Venösa bensår påverkade personerna fysiskt, psykiskt och socialt. För att förstå en 
persons upplevelser av att leva med venösa bensår är det viktigt att belysa tillståndet ur ett 
livsvärldsperspektiv. 
 
Nyckelord: Begränsningar, upplevelser, venösa bensår 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Venösa bensår 4 

Upplevelser 5 

Teoretisk referensram 6 

Syfte 6 

Metod 6 

Urval 7 

Inklusionskriterier 7 

Datainsamling 7 

Kvalitetsgranskning 8 

Analys 8 

Resultat 9 

Smärtan dominerar 9 
Störd sömn 10 

Det vardagliga livet begränsas 11 
Nedsatt aktivitet 11 
Risk för social isolering 11 

Att slitas mellan förtvivlan och hopp 12 
Rädsla och oro för utanförskap 12 
Hopp om framtiden 13 
Relationen till sjuksköterskan 14 

Diskussion 15 

Metoddiskussion 15 
Resultatdiskussion 16 

Slutsats 19 

Självständighet 20 

Referenser 21 

Bilaga 1 Databassökningar 24 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 25 



 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt 27 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 28 



 

4 
 

Inledning 
Briggs, Flemming (2007) Charles (1995) och Douglas (2001) menar att venösa bensår är ett 

påfrestande tillstånd att leva med. Personens fysiska aktivitet begränsas och påverkas även 

psykiskt (Green & Jester, 2010). Marklund, Sülau och Lindholm (2000) beskriver att ett 

bensår som inte läker inom sex veckor, definieras som ett kroniskt bensår. Kroniska bensår 

har en tidskrävande behandling som kan sträcka sig över månader och år (a.a). Venösa bensår 

utgör 70 % av samtliga kroniska bensår, vilket innebär att det är ett viktigt område att lyfta 

fram (Lindholm, 2003). Venösa bensår medför höga kostnader för samhället och är en 

bidragande faktor till en förändrad livsvärld (Ebbeskog, Lindholm & Öhman, 1996). 

Lindholm (2003), Maddox (2012) och Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, van de 

Kerkhof och van Achterberg (2004) skriver att fokus koncentreras på bensåret hos en person, 

istället för att se personens helhetsupplevelse. Morris och Sander (2007) anser att en del av 

problemet kan förklaras genom en vård med bristande kunskaper. I en studie framhäver 

Morris och Sander (2007) att alla som arbetar med personer som lever med venösa bensår, 

bör ha en kunskap om upplevelsen av hur det är att leva med ett venöst bensår, så att de på 

bästa sätt kan ge stöd i emotionella motgångar som kan komma att uppstå (a.a). För att kunna 

förstå detta behövs en djupare kunskap och förståelse om upplevelserna av att leva med 

venösa bensår. 

Bakgrund 

Venösa bensår 
I Sverige lever cirka 40 000 personer med venösa bensår och majoriteten av dessa är personer 

över 65 år (Lindholm, 2003). Öien, Håkansson, Ovhed och Hansen (2000) menar på att äldre 

personer har en ökad risk att utveckla ett venöst bensår, då åldern är den främsta riskfaktorn. 

Andelen äldre personer beräknas att öka de närmsta åren och enligt Fowkes, Evans och Lee 

(2001) är det därför viktigt med ytterligare forskning om venösa bensår. Orsaken till att 

venösa bensår uppstår är att det förekommer en venös rubbning eller en ofullständig funktion 

av klaffarna i de vener som binder de ytliga och det djupa vensystemet. Om klaffarna inte 

fungerar normalt läcker blod ut i de ytliga venerna som då överfylls och det blir ett ökat 

blodtryck (Lindholm, 2003). På grund av det ökade trycket kan det leda till att ödem bildas 
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och detta kan i sin tur bidra till att ett sår uppstår. Bensåren är ofta smärtsamma och svårläkta 

eftersom blodcirkulationen blir försämrad perifert och utgör ett hinder för sårläkningen 

(Lindholm, 2003). I Persoon m.fl. (2007) studie framkommer det att många personer som 

lever med ett venöst bensår har dagliga smärtor vilket kan leda till en försämrad sömn och 

nedsatt aktivitet. Personerna upplever även att de venösa bensåren ofta luktar illa och läcker 

vilket upplevs som en belastning i det vardagliga livet (a.a). Green och Jester (2010) nämner 

att en person med venöst bensår lever ständigt i en ond cirkel där den ena dagen aldrig är lik 

den andra. Att leva i en ond cirkel kan påverka den psykiska hälsan som i sin tur kan leda till 

ångest och depression. Jones, Robinson, Barr och Carlisle (2008) förklarar att det behövs mer 

kunskap och en ökad medvetenhet om hur personen som lever med venösa bensår upplever 

sin livsvärld. 

Upplevelser  
Arman och Rehnsfeldt (2011) beskriver att en upplevelse är en händelse som är ofrånkomlig i 

livet och är unik för varje person. En persons unika upplevelse kan aldrig uppfattas eller 

förstås på samma vis av en annan människa. Green och Jester (2010) skriver att personerna 

som medverkat i deras studie upplevde att deras liv påverkats av att leva med venösa bensår. 

Jones m.fl. (2008) framhäver att personer som lever med venösa bensår kände en frustation 

över att inte kunna veta vad andra människor tycker och tänker om dem. Det framkommer 

även att personerna upplever att omvärlden inte förstår hur deras livsvärld förändrats.  

”En människas upplevelser är hennes egna, och de kan ej helt förstås 

eller tolkas av en annan.”( Eriksson, 1991, s. 64). 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suseryd och Fagerberg (2003) menar att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan förstår personernas upplevelser av att leva med venösa bensår för att ge bästa 

möjliga omvårdnad. Dahlberg m.fl.(2003) belyser även hur viktigt det är att vara öppen för 

sin medmänniskas unikhet och att möta denna så förutsättningslöst som möjligt. Förståelsen 

för personens upplevelser ökar genom en bra kommunikation och leder till en ökad trygghet i 

relationen mellan personen och sjuksköterskan. Maddox (2012) menar att relationen mellan 

sjuksköterskan och personen som lever med venöst bensår påverkas positivt om 

sjuksköterskorna har en generellt djupare kunskap och kan ge svar på frågor. I Ballard-

Wilson (2004) studie framkommer det att förståelsen för personernas upplevelser av att leva 

med venösa bensår kan öka om sjuksköterskan är öppen och lyssnar på hur personen upplever 

sin livssituation. 
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Teoretisk referensram 
Livsvärlden beskrivs av olika teoretiker och denna studiens teoretiska referensram utgår från 

Dahlberg m.fl. (2003) livsvärldsperspektiv. Merleau-Ponty (i Bengtsson, 2005) menar att 

människor blir medvetna om sina kroppar via sina upplevelser och erfarenheter av världen. 

Merleau-Ponty beskriver även att människor får tillträde till världen via sin egen kropp, vilket 

leder till att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till 

livet. Merleau-Ponty förklarar att en sådan förändring i livet kan bli tydlig när människan 

drabbas av en kronisk sjukdom. I en studie påvisas det att personer får en förändrad livsvärld 

till följd av att leva med kroniska venösa bensår (Morris & Sander, 2012). Så länge 

människor lever så gör de det i och igenom sina kroppar (a.a). Dahlberg m.fl. (2003) skriver 

att livsvärldsperspektivet uppmärksammar människans dagliga tillvaro i den värld som 

människan lever i. Det innebär även att kunna se, förstå och analysera den enskilda personens 

erfarenheter av den upplevda livsvärlden (a.a).  

”Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi 

älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi 

söker ett livsinnehåll och en mening.”(Dahlberg m.fl., 2003, s.25). 

Dahlberg m.fl. (2003) belyser hur viktigt det är att se människans levda värld och den värld 

som människan lever i just nu för att kunna förstå hur varje enskild person upplever en 

situation. Bengtsson (2005) menar att när en person får vård så ska det utgå från personens 

upplevelser och erfarenheter.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår. 

Metod  
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser. Därför valdes en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats som är lämplig för att skaffa djupare kunskap om personers tankar, 

erfarenheter och upplevelser av ett fenomen i sitt sammanhang. En litteraturstudie innebär att 

vetenskaplig litteratur är informationskällan som studien grundar sig på (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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Urval 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer-

reviewed och publicerade mellan 1995-2012. Deltagarna som medverkar i studierna skulle 

leva med ett kroniskt venöst bensår och vara över 65 år gammal. Åldern valdes på grund av 

att majoriteten av de som lever med venösa bensår är över 65 år (Lindholm, 2003; Öien m.fl. 

2000). Exklusionskriterien för studien var artiklar som beskrev upplevelser av arteriella sår 

då dessa enligt Lindholm (2003) kan upplevas annorlunda och därmed inte stämmer överens 

med studiens syfte.  

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i referensdatabaserna CINAHL och MEDLINE för att få en 

stor bredd av vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes diskuterades fram, ändrades och 

utökades under sökningens gång för att hitta de artiklar som gav stöd åt syftet. Olika sökord 

användes i databaserna eftersom sökorden kunde ha olika innebörd beroende på vilken 

databas som användes. För att få fram rätt sökord användes CINAHL Headings i CINAHL 

och MeSH i MEDLINE, som är databasernas uppslagsverk. De sökord som slutligen 

användes i databasen CINAHL var life style, venous ulcer, leg ulcer, life experiences och 

patient attitudes. I MEDLINE användes sökorden quality of life, leg ulcer och varicose ulcer.  

Sökorden kombinerades med booelska söktermen AND för att finna sambandet mellan 

sökorden. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) avgränsar den booelska termen AND 

resultatet medan OR breddar sökningen (a.a).  

 

Under litteratursökningens gång valdes 67 artiklar ut vars titel och abstrakt stämde överens 

med studiens syfte. Abstrakten lästes tillsammans och därefter sorterades 55 artiklar bort på 

grund av att de inte uppfyllde studiens syfte. Resultatdelen lästes igenom i resterande 12 

artiklarna för att se om de motsvarade studiens syfte.  

 

På grund av att en intressant studie återkom i ett flertal referenslistor, togs ett beslut att även 

en manuell sökning skulle utföras. Sökningen gjordes i referensdatabasen CINAHL och 

resulterade i att en artikel hittades. Willman m.fl. (2006) menar att en manuell sökning bör 

göras som en komplettering till litteratursökningen då det går att finna nytt och värdefullt 
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material(a.a). Litteratursökningen resulterade i att sammanlagt 13 artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Den manuella sökningen och databassökningen kan ses i Bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning 
Litteratursökningen resulterade i 13 artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning. 

Granskningen genomfördes med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvalitativa metoder 

som beskrivs av Willman m.fl. (2006), Bilaga 2. Granskningsprotokollet baserades på 14 

frågor och kunde totalt ge 14 poäng. Varje positivt svar (Ja) fick en poäng, varje negativt svar 

(Nej/Vet ej) fick noll poäng. Den totala poängsumman räknades sedan om till procentsats 

som blev en tregradig skala, där grad tre var 60-69% (0-6 poäng) och ansågs vara dålig 

kvalitet. Grad två 70-79% (7-9 poäng) hade medelkvalitet och grad ett 80-100% (10-14 

poäng) hade god kvalitet. Willman m.fl. (2006) menar att avsikten med att omvandla den 

totala poängsumman till procent, ökar möjligheten för att kunna jämföra kvalitén av olika 

studier på bästa sätt. I studien användes artiklar av grad ett och två. Fem artiklar motsvarade 

80-100%, två artiklar motsvarade 70-79% och ansågs trots det vara tillräckligt bra för att 

medverka i studien. Resterande sex artiklar sorterades bort på grund av för låg procentsats. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen gav sju artiklar, kan ses i Bilaga 3.  

Analys 
Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på manifest innehåll med latenta inslag. Manifest innehållsanalys 

innebär analys av det som direkt framgår i texten medan det latenta inslaget utgör en egen 

tolkning av det som uppfattas eller sägs i texten. De sju granskade artiklarna lästes igenom 

var för sig av författarna och därefter ytterligare en gång gemensamt och sedan fördes 

diskussion och reflektion om innehållet i texten. Efter förd diskussion togs meningsbärande 

enheter ut ur texten var för sig. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en 

meningsbärande enhet som ord, meningar eller fraser som innehåller relevant information för 

att kunna svara på ett syfte. De meningsbärande enheterna diskuterades sedan tillsammans för 

att skapa en helhetsuppfattning och för att minska risken för bias, det vill säga undvika att 

författarnas förförståelse påverkar tolkningen av texten.  Enheterna översattes från engelska 

till svenska och kortades sedan ner till mindre textenheter genom kondensering där det 

väsentliga innehållet i texten kvarstod (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna 

kodades därefter med olika färgpennor och märktes sedan med en etikett som kortfattat 
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beskriver meningens innehåll. Koderna sattes in i underkategorier som mynnade ut i ett antal 

huvudkategorier med underkategorier som presenterar det centrala budskapet i resultatet 

(a.a.). Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sex underkategorier och kan ses i 

Bilaga 4. 

Resultat 
Resultatet baserades på sju artiklar som har granskats. Analysen formade tre huvudkategorier 

och sex underkategorier enligt Figur 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur. 1. Översikt av syfte, huvudkategorier och underkategorier. 

Smärtan dominerar 
Personerna upplevde att smärtan var ett av de värsta symtomen av att leva med venösa 

bensår. De beskrev att det var en gnagande och stickande känsla, nästan som om någon högg 

de med en kniv (Hyde, Ward, Horsefall & Winder, 1999).  

”Oh servere ache of a pain, as if you were jamming with a knife all the 

time you know and feel it back up the calf of the leg” (Byrne & Kelly., 

2010, s. 48). 
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De kände att de tappade kontrollen över sitt vardagliga liv och att de levde i stress då 

smärtorna ständigt gjorde sig påminda (Byrne & Kelly, 2010). Det dagliga livet förändrades 

på ett sätt som de själva inte förstod, förmåga att klara av att sköta sina vardagliga behov så 

som att duscha, klä på sig och att ta hand om sitt sår påverkades (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Personerna som levde med venösa bensår berättar att deras sociala liv och relationen till 

andra människor försämrades på grund av smärtorna (Hopkins, 2004). De förklarade att 

smärtan hade en central plats i deras liv. De tappade kontrollen över tillvaron och upplevde 

ofta ilska, sorg och nedstämdhet. Många kände sig även förtvivlande och hade svårt att 

förklara hur ont det egentligen gjorde. Personerna som levde med venösa bensår försökte 

aktivera sig genom olika intressen för att undvika tanken av sina smärtor men ofta ökade 

smärtorna istället (Ebbeskog & Ekman, 2001; Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). 

 

”I hate to say it , but I think cancer would be similar pain to what you 

have. The pain never stops.” (Hyde m.fl., 1999, s. 193).   

Några beskrev att smärtorna var okontrollerbara vilket gjorde att de undvek situationer som 

de visste skulle trigga igång smärtan ännu mer. Personerna berättar att graden av smärtorna 

inte var det som fokuserades på utan det viktigaste var hur de kunde kontrollera och hantera 

smärtorna (Walshe, 1995). Personerna som levde med venösa bensår lärde sig lindra sina 

smärtor på olika sätt, som massage och att lägga benet i olika positioner (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). Det fanns personer som kände sig obekväma med att behöva lindra sina 

smärtor genom att ta smärtstillande tabletter, eftersom att oron fanns över att utveckla ett 

beroende. Andra personer såg inte smärtstillande tabletter som ett bekymmer.  (Byrne & 

Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde m.fl., 1999; Skavberg-Roaldsen m.fl., 2011; 

Walshe 1995). 

Störd sömn 

Sömnen påverkades då många upplevde att smärtorna förvärrades framåt natten (Hopkins, 

2004; Hyde m.fl., 1999). En kvinna upplevde att värmen som uppstod av täcket kunde göra 

att det kliade i bensåret, vilket ledde till störd sömn och frustration (Byrne & Kelly, 2010) . 

Många berättar att det var omöjligt att kunna få en hel natt med sömn på grund av att det 

gjorde så ont (Hyde m.fl., 1999). Personerna som lever med venösa bensår kände sig trötta, 

orkeslösa och tappade förmågan att kunna koncentrera sig dagtid. På grund av att smärtorna 
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påverkade deras sömn var de tvungna att ta vilopauser under dagarna (Ebbeskog & Ekman, 

2001).  

”If it happens to hit the night, there’s a quiet despair because you’re 

going to lose a night and there isn’t a thing in creation you feel you can 

do” (Byrne & Kelly, 2010. s.48).  

Läckage upplevdes vara en faktor som påverkade sömnen och kunde bidra med känslor som 

förtvivlan och frustration. Vätskan som uppstod från bensåren skapade en situation där 

personerna upplevde att de förlorat kontrollen över sin kropp (Byrne & Kelly, 2010).  

Det vardagliga livet begränsas 
Att leva med venösa bensår innebar en försämrad och begränsad vardaglig aktivitet och 

medförde att personerna som levde med venösa bensår isolerade sig själva från omvärlden. 

(Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde m.fl. 1999; Skavberg-Roaldsen 

m.fl., 2011; Walshe, 1995) . 

Nedsatt aktivitet 

Några av de bakomliggande orsakerna till försämrad aktivitet var otillräcklig sömn och 

smärtorna som personerna upplevde. (Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde 

m.fl. 1999; Skavberg-Roaldsen m.fl., 2011; Walshe, 1995). Onödiga påfrestningar undveks 

då många upplevde att smärtorna ökade vid stående och gående position. De dagliga 

promenaderna blev kortvariga eller fick helt uteslutas då personerna upplevde smärtor som 

kunde bli okontrollerbara (Ebbeskog & Ekman, 2001). Valet av skor blev även en stor faktor 

till nedsatt aktivitet, när det var svårt att finna skor som passade foten på grund av bandaget 

(Hyde m.fl., 1999). Regn och snö utgjorde ett hinder för utomhusaktiviteter när skorna läckte 

in. Fysiska aktiviteter uteslöts då rädslan fanns för att trampa fel och ytterligare skador kunde 

uppstå (Walshe, 1995). Brist på sömn resulterade i att det inte fanns någon energi eller ork för 

promenader eller andra aktiviteter (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

”The ulcer was the part of my body that didn’t like walking.”  

(Skavberg-Roaldsen m.fl., 2011. s. 281.) 

Risk för social isolering 

Många valde att stanna hemma då de kände skam och tyckte att det var generande att visa 

omgivningen sina bandagerade ben. Det sociala livet påverkades till följd av att all 
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uppmärksamhet riktades mot såret och de kände att de levde ett liv utan frihet. Förmågan att 

ta hand om sin kropp och sköta sin hygien var något som glömdes bort. Den sociala 

kontakten med omvärlden försvann då det upplevdes att människorna runt omkring tittade, 

grimaserade och undvek de (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004) Det fanns en del 

personer som beskrev att deras identitet som ”frisk person” blev förändrad på grund av 

bensåret. Trots det tvingade de sig ut i sociala sammanhang och höll en fasad för att utåt 

upprätthålla sin identitet som en ”frisk person” och uppleva känslan av att vara som tidigare 

(Skavberg-Roaldsen m.fl., 2011; Walshe, 1995). 

”Many of my neighbours here don’t know I’ve got leg ulcers. Why should 

I tell them? I don’t want anyone to feel sorry for me.” (Skavberg- 

Roaldsen m.fl., 2011. s. 282.) 

När förmågan att vara sig själv i sociala sammanhang försvann upplevdes en känsla av 

ensamhet och depression, vilket gav upphov till självmordstankar (Byrne & Kelly, 2010) 

”I was often going to take an overdose with the pain so bad” 

 (Byrne & Kelly, 2010. s. 48.) 

Många ville inte tala om sin livssituation med familj eller vänner eftersom de ändå inte skulle 

förstå hur genant situationen var. Möten och resor avbokades av den orsaken att de inte ville 

utsätta familj och vänner för illaluktande doft och synligt läckage (Ebbeskog & Ekman, 

2011). 

Att slitas mellan förtvivlan och hopp 
Många beskrev en rädsla för att något som upplevdes privat skulle avslöjas och bli officiellt 

för andra människor (Hopkins, 2004). Personerna förklarar att trots bensåren var läkta, blev 

de förföljda av känslor som oro och rädsla över att de venösa bensåren skulle återkomma. En 

del personer upplevde trots rädslan och oron, hopp om att någon gång kunna bli friska. 

Rädsla och oro för utanförskap 

Personerna som levde med venösa bensår förklarade att de kände en rädsla och oro för att 

omgivningen skulle känna lukten från deras sår (Hopkins, 2004; Hyde m.fl., 1999; Walshe, 

1995). Lukten kunde inte beskrivas med ord, men upplevdes som fruktansvärd. Det framgår 

att parfym var ett vanligt knep som användes för att kunna hantera den illaluktande doften 

som uppkom (Hyde m.fl., 1999). Rädslan för att såret skulle börja lukta och läcka igenom 
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förbandet gjorde att de ständigt var oroliga och kände sig hjälplösa när de inte kunde 

kontrollera sin egen kropp (Hyde m.fl., 1999). Trots det fanns det en acceptans över att lukt 

och läckage var en del av bensåret. (Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995).  

”So I always carried 4711 with me and sprayed it everywhere” (Hyde 

m.fl., 1999, s. 194) 

Läckage var en orsak till dålig självkänsla och upplevdes som stressfyllt i många situationer. 

Några personer kände att de var väl medvetna om hur viktigt det var att sköta sin hygien. 

Ändå undveks situationer som gjorde att bandaget kunde bli blött som till exempel att duscha, 

eftersom rädslan fanns för att såret inte skulle läka.  Ett behov av att kontrollera förbanden 

utvecklades på grund av känslan av oro över att läckage skulle synas genom, vilket upplevdes 

som genant (Hyde m.fl.,1999). Läckage orsakade även att personerna upplevde sig själva som 

”orena” vilket gjorde att de bytte förband regelbundet (Hopkins, 2004).  

 

”Your shoes get wet, your stockings get wet, your bed gets wet , it is 

drawing all the liquid out, you see.”(Walshe, 1995, s. 1096.) 

Stora och otympliga förband var även ett hinder som satte stopp för att kunna upprätthålla en 

god hygien. Förbanden användes som ett skydd för bensåren och även för att skydda benen 

från uppkomst av nya sår (Skavberg-Roaldsen m.fl., 2011).  

Begränsningar gjordes i val av kläder i form av stora byxor och knästrumpor, när personerna 

upplevde ett behov av att dölja sitt bensår. Många kände en sorg i att inte längre kunna 

använda de kläder eller skor som innan. Det kunde leda till att kvinnorna upplevde att deras 

kvinnlighet påverkades när de inte längre kände sig jämställda med andra kvinnor (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Walshe, 1995).  

Hopp om framtiden 

Oavsett känslorna som varje enskild person upplevde av att leva med venösa bensår, kunde 

de känna hopp om framtiden över att någon gång kunna bli frisk och leva ett liv utan venösa 

bensår (Hyde m.fl.,1999). De accepterade sig själva som en person med ett bensår och 

försökte finna en glädje med livet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Stödgrupper 

var en viktig del för personerna som levde med venösa bensår, där kunde de träffa andra 

människor som levde i samma livssituation och finna ett hjälpande stöd. Personerna upplevde 
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att det blev lättare att arbeta med sina känslor och acceptera sin livssituation när de fick höra 

andra människors berättelser om liknande upplevelser (Hawkins & Lindsay, 2006).  

“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, undermine you completely, no point 

whatever.” (Byrne & Kelly, 2010. S. 48) 

Känslan av hopp blev en viktig och användbar strategi för att personerna som levde med 

bensår skulle kunna uppnå välmående (Hopkins, 2004). De som upplevde en god psykisk 

hälsa, välmående och kände hopp om framtiden hade en ökad och förbättrad läkningsförmåga 

av det venösa bensåret (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

Relationen till sjuksköterskan 

Många personer som levde med venösa bensår upplevde att sjuksköterskan hade en inverkan 

på deras välbefinnande (Hawkins & Lindsay, 2006; Hopkins, 2004). De upplevde att 

sjuksköterskan hjälpte de att få såret läkt och att de kunde prata med honom eller henne om 

hur de kände eller mådde. En bra relation med sjuksköterskan upplevdes som en trygghet för 

de flesta (Hawkins & Lindsay, 2006). De beskrev att en bra sjuksköterska var den som visade 

en vilja att lära känna personen och deras behov. Det ansågs vara viktigt att skapa en trygghet 

och bra relation mellan personerna och sjuksköterskan för att kunna öppna sig emotionellt. 

För personerna som levde med venösa bensår innehöll en bra relation mycket skratt, skämt 

och ärlighet. Detta ökade deras förtroende för sjuksköterskans kapacitet och kunskap men 

hjälpte även personerna att få ett bättre självförtroende och våga stå upp för sig själv 

(Hopkins, 2004). En del kände sig tacksamma över hjälpen som sjuksköterskan bidrog med 

och kände sig trygga i deras händer (Hawkins & Lindsay, 2006). Några förklarar att mötet 

med sjuksköterskan inte alltid var positivt eftersom de upplevde att sjuksköterskan enbart såg 

till deras sår, vilket skapade en otrygg känsla. Känslan av rädsla för att mötas av okunskap 

uppstod, när det var nya sjuksköterskor som varje gång skulle lägga om deras venösa bensår 

(Byrne & Kelly, 2010). 

”If a strange girl came she wouldn’t know what to do, I think it´s a shame 

to change nurses” (Byrne & Kelly, 2010. s. 50.) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Studien grundade sig på en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Nackdelen med en 

litteraturstudie var att risken fanns för att materialet kunde tolkas på olika sätt och att 

förutfattade meningar kunde påverkat resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Empirisk 

studie valdes bort eftersom att författarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att utföra 

en sådan (Willman m.fl., 2006).  

 

Inklusionskriterier för studien var artiklar som publicerats mellan 1995-2012. 

Publiceringsåret var inledningsvis år 2000 för att finna ny och uppdaterad data. Årtalet 

justerades om efter att granskningen av artiklarna var gjord och då en av artiklarna som var 

publicerad 1995 fick god kvalitet. Resultatet från studien som var publicerad 1995 och 

resultatet av de övriga studier som var publicerade 1999 och framtill 2012 var likvärdiga, 

vilket visade att inget resultat hade förändrats genom åren.  

 

I en artikel som ingick i resultatet var deltagarnas ålder 47-78. Det framgår inte hur många 

deltagare i artikeln som var under 65 år, men medianåldern var uträknad till 75 år. På grund 

av medianåldern och att artikeln svarade på studiens syfte, ansåg författarna att artikeln kunde 

inkluderas i litteraturstudien. Om studien hade utgått ifrån alla åldrar, kunde resultatet blivigt 

annorlunda med tanke på att personer i olika åldrar uppfattar, prioriterar och lever livet på 

olika sätt.  

 

Artiklar skrivna på engelska bidrog till ett internationellt resultat och utökade sökningen 

markant. Det fanns däremot en risk för att feltolkning skulle uppstå vid översättning till 

svenska, men detta undveks med hjälp av lexikon och översättningsprogram. På grund av 

variationen av länderna och deras olika kulturer i litteraturstudien, kan resultatet påverkats. 

Ekblad, Jansson och Svensson (1996) beskriver att varje kultur har sin egen uppfattning av 

kroppen och dess funktioner, även en egen tolkning av en sjukdoms betydelse.  

 

Litteratursökningen gjordes i referensdatabaserna CINAHL och MEDLINE på grund av att 

dessa två databaser innehöll tidsskrifter inom omvårdnad som låg till grund för studien.  

Eftersom CINAHL och MEDLINE hade ett stort utbud artiklar, valdes det att inte göra någon 
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vidare sökning i andra databaser. Om andra databaser använts hade eventuellt fler intressanta 

artiklar med ett bra innehåll påträffats. Sökorden som slutligen användes ansågs vara 

tillräckligt bra för att finna artiklar som svarade på syftet. I efterhand insåg författarna att 

sökorden kunde utökats eller förbättrats ytterligare. Ett av sökorden som användes i CINAHL 

var ”patients attitudes” . I artiklarna framkom det att ”patient” i ”patients attitudes ” innebar 

att de hade kontakt med hemsjukvård eller distriktsjuksköterska och kallades därför patient. 

Att utesluta sökordet ”patients attitudes” hade eventuellt lett till att viktig information kunnat 

gå förlorad. Booleska söktermen AND användes för att få en avgränsad sökning. I efterhand 

insåg författarna att om NOT hade använts, skulle detta kunnat bidra till en ytterligare 

avgränsning och försäkrat att irrelevant data inte kom med (Willman m.fl., 2006).  

Under litteratursökningen hittades artiklar som inte var tillgängliga i fulltext och behövde 

beställas från biblioteket. Dessa artiklar fick uteslutas på grund av tidsbrist.  Om artiklarna 

hade inkluderats kan värdefull information påträffats som möjligtvis kunde inneburit ett annat 

resultat.  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Willmans m.fl. (2006) granskningsprotokoll. 

Protokollet valdes då det var en enkel mall att följa och förstå. Detta protokoll hade frågor 

som var tydligt formulerade och möjliggjorde för att kunna granska artiklarna och sedan ta ett 

beslut om vilka artiklar som skulle uteslutas eller tas med. Kvalitetsgranskningen resulterade 

i att 2 av artiklarna blev av medelkvalitet på grund av att det saknades etiskt resonemang. 

Författarna ansåg att trots avsaknad etiskt resonemang, hade intervjuerna utförts på ett etiskt 

sätt och fick därför ingå i studien.  Enligt Willman m.fl. (2006) är kvalitetsgranskning en 

subjektiv bedömning och kan ses olika från individ till individ, vilket kan ge olika resultat.  

 

Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en manifest 

innehållsanalys med latenta inslag. Metoden valdes av den orsaken att den var lätt att förstå, 

tolka och hantera. Graneheim och Lundman (2004) förklarade stegen utförligt i analysen, 

vilket gjorde att processen blev lättförståelig att utföra. Detta gjorde att analysmetoden ansågs 

vara relevant för studien. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att personer som levde med venösa bensår upplevde att deras 

livsvärld hade förändrats. Dahlberg m.fl. (2003) förklarar att varje människa är unik och 

därför är det viktigt att belysa hur personerna upplever livsvärlden vid kroniska tillstånd som 
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venösa bensår (Dahlberg m.fl., 2003). Detta är viktigt för att kunna förstå hur personernas 

vardag ser ut och lättare bistå med stöd för att uppnå välbefinnande. I resultatet förklarar 

personerna som levde med venösa bensår att deras sociala liv och relationen till andra 

människor försämrades på grund av deras smärtor.  I resultatet påvisades även att smärtorna 

utgjorde en central del av deras liv och att många kände sig ledsna och uppgivna över att inte 

kunna kontrollera sina smärtor och de kände att deras livsvärld hade förändrats. Dahlberg 

m.fl. (2003) beskriver att det är genom livsvärlden människor finner en mening med livet, 

med livsvärld innebär den levda världen. Livsvärlden kan förändras vid kronisk sjukdom med 

följd av varierande känslor som ensamhet, uppgivenhet och skam. Detta resultat kan jämföras 

med Maddox (2012), Morris och Sander (2012) och Green och Jester (2010) som framhäver 

att smärtan utgör ett av de främsta symtomen för en person som lever med venösa bensår, det 

framkommer även att obehandlad smärta har en påverkan på personens livskvalitet. I motsats 

till detta finner Jones m.fl. (2008) att den allvarligaste aspekten av att leva med venösa bensår 

var läckage, våta bandage och risk för lukt, som hindrade personerna från att umgås med 

andra människor. Resultatet i litteraturstudien visade även att smärtorna bidrog till en störd 

sömn och många kände att de inte hade någon energi eller ork till att utföra fysisk aktivitet. 

Detta belyser även Morris och Sander (2007) som påvisar att personer som lever med venösa 

bensår, har ständiga smärtor som bidrar till nedsatt sömn och aktivitet. I studien framkom det 

att smärtor var en av de bakomliggande orsakerna till en försämrad aktivitet. Smärtans 

intensitet ökade vid stående och gående position, vilket gjorde att många undvek onödiga 

påfrestningar.  

 

Livet förändrades på ett sätt som många inte förstod. Förmågan att sköta sina vardagliga 

behov som att duscha, klä på sig och ta hand om sitt sår påverkades. Resultatet kan kopplas 

till Green och Jester (2010) som beskriver att personerna upplevde att såret påverkade deras 

vardagliga aktiviteter, rörlighet och många kände att de inte kunde upprätthålla sin personliga 

hygien. Valet av skor blev en stor faktor till nedsatt aktivitet då det var svårt att finna skor 

som passade foten på grund av bandaget. I en studie gjord av Maddox (2012) beskrivs ett 

samband mellan smärta, sår och bandage som tillsammans utgör en begränsning av 

vardagliga aktiviteter. I resultatet påvisas det att sociala livet påverkades till följd av att all 

energi gick åt till fokusering på såret, vilket kunde leda till en känsla av ett liv utan frihet. 

Chase, Melloni och Savage (1997) framhäver att personer som levde med venösa bensår 

upplevde att de blivit fråntagna sin frihet. Resultatet visar att personerna upplevde sig som 

deprimerade och ensamma, vilket kunde ge upphov till självmordstankar när de inte längre 
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kunde vara sig själva i sociala sammanhang. Detta kan jämföras med Green och Jester (2010) 

som belyser att ångest och depression var ett direkt resultat av vad personerna upplevde av att 

leva med venösa bensår (Green & Jester, 2010).  I litteraturstudiens resultat beskrev 

personerna att de hade förlorat sin kropp och upplevde att såret styrde deras liv och som ofta 

kunde leda till gråt. Dahlberg m.fl. (2003) menar att människan har tillgång till världen via 

sin kropp och sker en förändring av kroppen medför detta en förändrad livsvärld. I 

litteraturstudiens resultat beskrivs rädsla för att bensåret skulle börja lukta eller läcka igenom 

förbandet. Detta gjorde att personerna ständigt var oroliga och kände sig hjälplösa när de inte 

kunde kontrollera sin egen kropp. Dahlberg m.fl. (2003) förklarar att de som levde med en 

kronisk sjukdom upplevde att de inte längre kände igen sin kropp och därför kunde de inte 

heller lita på sin kropp. Läckage kunde leda till dålig självkänsla och stress, vilket visas i 

resultatet. Detta kan bekräftas av Maddox (2012) som visar på att lukt och läckage bidrar till 

social isolering. Detta påverkade personen som levde med venösa bensårs psykiska hälsa och 

medförde känslor av självförakt och dålig självkänsla (a.a).  

 

 I studiens resultat påvisas det att personerna som levde med venösa bensår upplevde ett 

behov av att dölja sitt bensår. Kvinnorna kände att deras kvinnlighet påverkades när de inte 

längre kände sig jämlika med andra kvinnor. Morris och Sander (2007) bekräftar att kvinnor 

med venösa bensår upplevde en frustation när de insåg att det skulle bli omöjligt för de att 

bära vackra klänningar eller tjusiga skor. Detta kan även styrkas av Chren, Lasek, Quinn, 

Mostow och Zyzanski (1996) där personer som levde med venösa bensår upplevde sig själva 

som oattraktiva när de inte kunde använda sina kläder som förr.   

 

Resultatet belyser även att personerna kände hopp om framtiden genom att acceptera sig 

själva som en person med venöst bensår. Dahlberg m.fl. (2003) förklarar att människan 

behöver lära sig att hantera sin kroniska sjukdom för att kunna uppleva ett välbefinnande och 

en god hälsa. Personerna kände att bensåret var en del av deras liv som de lärde sig att leva 

med, vilket visas i resultatet. Flaherty (2005) styrker detta genom att påvisa hur personerna 

med venösa bensår oroade sig över att såren skulle återkomma men det fanns ändå en känsla 

av hopp. Resultatet visar att om personer med venösa bensår hade hopp om framtiden, hade 

dem en bättre läkningsförmåga än dem som inte kunde se någon ljus framtid. Detta styrks av 

Moffatt, Vowden, Price och Vowden (2008) och Persoons m.fl (2004) studier som framhäver 

att psykisk ohälsa kan leda till en försämrad och fördröjd läkning av såret. Moffat m.fl. 
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(2008) förklarar att fördröjning i läkningsprocessen leder till ytterligare försämrad psykisk 

ohälsa och en ond cirkel uppstår.  

I litteraturstudiens resultat upplevde personer som levde med venösa bensår att 

sjuksköterskan hade en inverkan på deras välbefinnande. Detta styrks av Chase m.fl.(1997) 

som belyser att personer med venösa bensår inte förstod varför bensåret uppstod eller hur 

behandlingen gick till på grund av otillräcklig information av sjuksköterskan, vilket blev en 

bidragande faktor till en känsla av maktlöshet. Chase, Melloni och Savage (2000) anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll och bär på kunskap som anses vara viktig att förmedla till 

personer med venösa bensår. Att informera och undervisa kan bidra till hopp om framtid och 

ett ökat välbefinnande. Dahlberg m.fl. (2003) belyser vikten av att personerna som lever med 

en kronisk sjukdom får berätta om deras upplevelser av den levda livsvärlden för att 

sjuksköterskan skall kunna få en inblick i hur personerna kan uppnå ett välbefinnande.  I 

resultatet förklaras att sjuksköterskan hjälpte personerna att få bensåren läkta och att de 

kunde prata med honom eller henne om hur de kände eller mådde. En bra relation med 

sjuksköterskan upplevdes som en trygghet för dem flesta. Detta bekräftas av Hyland (1994) 

som påvisar att en del personer med venösa bensår kände sig tacksamma och trygga i 

sjuksköterskans händer. Det framkom även i resultatet att personerna som levde med venösa 

bensår kunde ha en negativ uppfattning av sjuksköterskan. Mötet kunde skapa en otrygg 

stämning då personerna upplevde att sjuksköterskan enbart fokuserade på att behandla såret. 

Detta stöds av Hollinworth och Hawkins (2002) som beskriver att personerna med venösa 

bensår upplevde sig själva som nedstämda och förtvivlade när sjuksköterskorna förbisåg dem 

och var upptagna med de kliniska aspekterna av sårbehandlingen.  

Slutsats 
Slutsatsen av denna studie visar att leva med venösa bensår upplevdes som en påfrestning och 

begränsning i det vardagliga livet. Smärtan ansågs vara det dominerande och svåraste 

symtomet som gav upphov till begränsningar psykisk, fysisk och socialt. Personerna med 

venösa bensår upplevde känslor som genans, ensamhet, rädsla, nedstämdhet, depression och 

frustration. Upplevelsen var att bensåren styrde deras liv samt bidrog till nedsatt aktivitet och 

social isolering. Trots dessa upplevelser kunde personerna se ljust på framtiden och försökte 

finna glädjen med livet genom att acceptera sin livssituation. Relationen till sjuksköterskan 

visade sig vara viktigt för många personer, då han/hon kunde ha en positiv eller negativ 
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inverkan på välbefinnandet. För att kunna förstå en persons upplevelser av att leva med 

venösa bensår är det av vikt att belysa detta tillstånd ur ett livsvärldsperspektiv.  

Det krävs mer forskning kring upplevelserna av hur det är att leva med venösa bensår, vilket 

framkommer tydligt i studien som bland annat grundas på litteratur som snart är 20 år 

gammal. Idag finns det ingenting som tyder på att forskningen har lett till någon förändring i 

personernas upplevelser av att leva med venösa bensår, eftersom resultatet i artikeln som 

publicerats 1995 är detsamma som resultatet i de övriga artiklarna som publicerats från 1999 

till 2012. Det behövs även mer forskning om sjuksköterskans roll och hur de påverkar 

personernas välbefinnande. I framtiden hade det varit intressant att lyfta fram frågorna som 

belyser kulturella skillnader i upplevelsen av att leva med venösa bensår, make/makas 

upplevelser av att leva med en närstående som lever med venösa bensår och sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda en person som lever med venösa bensår. 

Självständighet 
Författarna har skrivit hela arbetet tillsammans. Författarna har tillsammans sökt fram 

litteratur till bakgrundsavsnittet. De har tillsammans analyserat fram och skrivit ett resultat. 

Diskussionen har författarna tillsammans diskuterat och sedan skrivit ner ihop.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Life Style 10462 121107 0 0 

Venous Ulcer 1341 121107 0 0 

Leg Ulcer 7443 121107 0 0 

Life Experiences 8557 121107 0 0 

Patient Attitudes 16678 121107 0 0 

Life style AND Venous 
Ulcer 

3 121107 3 0 

Venous Ulcer AND Life 
Experiences 

1 121107 0 0 

Patient Attitudes AND 
Venous Ulcer 

16 121107 12 4 

Leg Ulcer AND Life style 11 121107 7 1 

 

Sökningar i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Leg Ulcer 122 121107 0 0 

Quality of life 101661 121107 0 0 

Varicose Ulcer 3558 121107 0 0 

Varicose Ulcer 73 121107 0 0 

Leg Ulcer AND Quality of 
life 

51 121107 40 0 

Quality of life AND 
Varicose Ulcer 

35 121107 4 1 

 

Manuell sökning 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
- - 121111 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Skavberg Roaldsen, K, 
Biguet, G,. & Elfving, B. 
Sverige. (2011).  

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

Kvalitativ 
interljuvstudie 

22 deltagare i åldern mellan 60-85 år. God  

Byrne, O,. & Kelly, M. 
Irland. (2010).  

Living with a chronic leg 
ulcer 

Kvalitativ 
interljuvstudie 

12 deltagare över 65 år.  Medel  
(Har inget etiskt resonemang 
och ej någon beskriven 
analys). 

Hopkins, A 
England. (2004).  

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

Kvalitativ 
interljuv/dagboksstudie 

5 deltagare i åldern 47- 78 år. God  

Hyde. CD, Ward, B, Horsfall, J,. & 
Winder, G 
Australien. (1999). 

Older women´s experience 
of living with chronic leg 
ulceration  

Kvalitativ 
interljuvstudie 

12 deltagare i åldern 70år och uppåt.  Medel 
( Saknas etiskt resonemang)  

Walshe, C 
England. (1995). 

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

Kvalitativ  
interljuvstudie 

13 deltagare, medelålder 85 år. God 

Ebbeskog, B,. & Ekman, S.-L. 
Sverige (2001). 

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

Kvalitativ intervjustudie 
 

15 deltagare över 65 år. 
 

God 

Hawkins,J. & Lindsay, E.  
Australien (2006). 

We listen but do we hear? 
The importance of patient 
stories 

Kvalitativ  
interljuvstudie 

4 deltagare över 65 år.  God 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

I hate to say it, 
but I think 
cancer would be 
similar pain to 
what you have. 
The pain never 
stops 

Jag tror cancer 
skulle kännas 
likadant. 
Smärtan 
försvinner 
aldrig. 

Smärtan 
försvinner 
aldrig. 

- Smärtan 
dominerar 

It hurts so much 
its driving me 
crazy. I have 
cramp in the 
whole leg. I 
must hire a 
person to take 
my dog for a 
walk. 

Det gör så ont 
att det gör mig 
galen. 

Smärtan gör mig 
galen. 

- Smärtan 
dominerar 

Well, it is like a 
very bad 
nagging 
toothache, all the 
time, and there is 
nothing you can 
do. 

Det är som att 
ha ständig 
tandvärk. Det 
finns ingenting 
du kan göra åt 
det. 

Det finns 
ingenting att 
göra åt det. 

Störd sömn. Smärtan 
dominerar 

The ulcer was 
the part of my 
body that didn’t 
like walking.  

Såret var den 
delen av min 
kropp som inte 
tyckte om att gå 
på promenader. 

Såret bestämde. Nedsatt aktivitet Det vardagliga 
livet begränsas. 

It has been short 
walks. No long 
ones. I have 
been told that I 
must walk but I 
can't because my 
leg hurts too 
much. 

Jag har blivit 
tillsagd att gå 
promenader men 
det blir bara 
korta på grund 
av smärtan. 

 Korta 
promenader på 
grund av 
smärtan. 

Nedsatt 
aktivitet. 

Det vardagliga 
livet begränsas 
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Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Because I 
thought, if I can 
smell it, how do 
other people 
feel. It made me 
really fell sick 
inside the smell 
was so strong. 

Om jag kan 
känna lukten, 
hur känner då de 
andra? Lukten 
var så stark. 

Lukten var så 
stark. 

Rädsla och oro 
för utanförskap. 

Att slitas mellan 
förtvivlan och 
hopp. 

I am very 
conscious of it, 
if it’s there I 
think to myself I 
can smell 
myself, 
somebody else 
can.  

Jag är medveten 
om att jag 
luktar. Känner 
jag det så kan 
även andra 
känna det.  

Jag är medveten 
om att andra 
känner att jag 
luktar. 

Rädsla och oro 
för utanförskap. 

Att slitas mellan 
förtvivlan och 
hopp. 

The most 
important thing 
when it comes to 
feeling all right 
is that you can 
be active and do 
things. 

Det viktigaste 
med att må bra 
är att kunna vara 
aktiv. 

Kunna vara 
aktiv. 

Hopp om 
framtiden. 

Att slitas mellan 
förtvivlan och 
hopp. 

The thought of 
being able to run 
around in my 
shorts on the 
beach without 
any anxieties 
about my 
appearance is 
great. 

Tanken av att 
kunna ha shorts 
utan oro är 
underbart. 

Att slippa oro är 
underbart. 

Hopp om 
framtiden. 

Att slitas mellan 
förtvivlan och 
hopp. 

She made me 
feel very 
welcome, she 
was so positive, 
listened to me 
and reassured 
me that she 
would get my 
ulcer healed. 

Hon var positiv 
och lyssnade på 
mig och lovade 
mig att mitt sår 
skulle läka. 

Hon lyssnade på 
mig. 

Relationen till 
sjuksköterskan. 

Att slitas mellan 
förtvivlan och 
hopp. 
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Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The ulcer was 
the part of my 
body that didn’t 
like walking. 
 
 

Såret var den 
delen av min 
kropp som inte 
tyckte om att gå 
på promenader. 

Såret bestämde. Nedsatt aktivitet Det vardagliga 
livet begränsas. 

The social 
contact changed 
because the 
interviewed 
persons decided 
to limit 
themselves 
because of the 
leg ulcer 

De valde att 
begränsa sitt 
sociala nätverk 
på grund av sitt 
venösa bensår. 

Begränsat 
socialt nätverk. 

Risk för social 
isolering. 

Det vardagliga 
livet begränsas. 

It's basically a 
life of loneliness 
trying to 
reinstate a leper 
because that's 
what it 
seems to me to 
be a form of 
leprosy where 
ordinary 
malodour is bad 
in society 

Det är ett liv i 
ensamhet då 
dålig lukt ses 
som något dåligt 
av samhället 

Ett liv i 
ensamhet. 

Risk för social 
isolering. 

Det vardagliga 
livet begränsas. 
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