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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Enteral nutrition är konstgjord näring som tillförs via en sond till mag-

tarmkanalen när förmågan att äta blivit nedsatt. Tidigare forskning visar att både anhöriga 

och sjuksköterskor anser att enteral nutrition kan möjliggöra fortsatt liv, dock framhäver de 

att den kan begränsa vardagen. Enligt sjuksköterskor kan det behövas goda kunskaper om 

enteral nutrition och hur den ska administreras för att kunna ge patienter adekvat vård. 

Anhöriga kan få dåligt samvete om de går själva till sociala evenemang när 

familjemedlemmen avstår på grund av att de ofta innefattar måltider. De anhörigas tidigare 

livsstil kan förändras och det kan leda till mindre tid till sig själva och sina fritidsintressen, då 

dagarna planeras utefter enterala nutritionen. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av 

att vara beroende av enteral nutrition. Metod: En kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom i resultatet att ett välbefinnande kunde upplevas och att stöd och 

goda relationer var viktiga i vardagen för kvinnorna. Kvinnorna fick en förändrad relation till 

mat och de kunde uppleva begränsningar i vardagen och ett lidande. Slutsats: Det 

konstaterades att livsglädje kunde upplevas, samtidigt som det var en prövning att leva med 

enteral nutrition. 

Nyckelord: Erfarenheter, kvinnor, patientperspektiv, perkutan endoskopisk gastrostomi, 

PEG.   



ABSTRACT 

Background: Enteral nutrition is artificial nutrition, which is delivered via a tube to the 

gastrointestinal tract when the ability to eat is reduced. Previous research shows that both 

relatives and nurses think that enteral nutrition can enable continued life, but they also 

emphasize that it can limit everyday life. According to nurses, good knowledge about enteral 

nutrition and how it should be administered is needed to provide adequate care to patients. 

Relatives can get bad conscience if they go to social events by themselves when the family 

member refrain because the events often include meals. Enteral nutrition can take up the 

relatives everyday life and it can lead to that their previous lifestyle change and less time for 

themselves and their own hobbies. Aim: To describe women's experiences of being 

dependent on enteral nutrition. Method: A qualitative, manifest content analysis with an 

inductive approach. Result: It was found that well-being could be experienced and that 

support and good relationships were important in everyday life. The women´s relationship to 

food could change and they could experience limitations in everyday life and suffering. 

Conclusion: It was found that a joy of life could be experienced, simultaneously it was a 

challenge to live with enteral nutrition.  

Keywords: Experience, patient perspective, percutaneous endoscopic gastrostomy, women. 
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1 INLEDNING  

Äta är en stor del av vår överlevnad. I samhället är det även en stor del av vårt sociala liv. Mat 

är ett stort samtalsämne och vi träffar ofta våra vänner och familjer över god mat och dryck. 

Vi delger varandra recept och pratar om vilka restauranger vi besökt. I tv, tidningar och 

böcker är också mat och dryck ett stort ämne. Tanken av att inte längre kunna äta sin 

favoritmat eller njuta av knäcken på julafton kan upplevas svår att ta in. Mat och dryck är en 

stor del av människans liv, därför vill vi få en ökad förståelse för hur livet ter sig när 

förmågan att äta eller dricka blir nedsatt. Vårdverksamheter inom Region Västmanland 

önskar ökad kunskap om hur det är att vara beroende av enteral nutrition. Enteral nutrition 

är en behandling som kan pågå under en längre tid och kan skötas självständigt i hemmet. 

Under tidigare arbete som undersköterskor har vi av olika anledningar vårdat och mött 

patienter med denna behandling. Det har fått oss att reflektera över hur annorlunda livet kan 

bli när du inte längre kan äta i samma utsträckning som förut. Examensarbetet kommer utgå 

ifrån ett patientperspektiv där vardagen hos kvinnor som är beroende av enteral nutrition 

kommer studeras. Det förväntas bringa yrkesverksamma och framtida sjuksköterskor en 

ökad kunskap och insikt i hur det är att leva med enteral nutrition. Vår förhoppning är att 

den kunskapen ska bidra till lämpligt bemötande och adekvat vård när sjuksköterskor möter 

dessa patienter. 

2 BAKGRUND 

Nedan följer en beskrivning av vad enteral nutrition är. Därefter presenteras sjuksköterskors 

professionella ansvar och tidigare forskning utifrån anhörigas och sjuksköterskors 

erfarenheter av enteral nutrition. Bakgrunden avslutas med teoretiskt perspektiv och 

problemformulering. 

2.1 Enteral nutrition 

Enteral nutrition (EN) är en behandling med tillförsel av konstgjord näring via sond till mag-

tarmkanalen när förmågan att äta och dricka är nedsatt. EN främjar rörligheten i mag-

tarmkanalen och stimulerar tarmslemhinnan, vilket förhindrar den från att förtvina. EN har 

en minskad risk för komplikationer jämfört med parenteral nutrition som är konstgjord 

näring via venös infart i blodbanan. EN kan administreras via en sond till mag-och 

tarmkanalen. Det kan antingen ske genom en nasogastrisk sond från näsan ner till mag-

tarmkanalen eller via en slang eller knapp på magen, en så kallad perkutan endoskopisk 
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gastrostomi (PEG). Det innebär att en förbindelse har skapats via hudytan på buken till 

magsäcken. PEG används när EN behöver ges i mer än 4–6 veckor. EN ges på olika sätt 

beroende på patienters behov. Det kan ske genom bolusmatning, där en mängd ges med 

sondspruta som motsvarar en måltid. Den kan även ges via ett sondmatningsaggregat 

(pump) för att säkerställa att den förs in tillräckligt långsamt och i en jämn takt. EN kan ges 

kontinuerligt under hela dygnet eller intermittent, med uppehåll (Skolin, 2016). 

2.2 Sjuksköterskors professionella ansvar 

Sjuksköterskor har en skyldighet till att upprätthålla sin yrkeskompetens genom att ständigt 

söka ny kunskap för att kunna erbjuda adekvat vård (SSF svensk sjuksköterskeförening, 

2012). I sjuksköterskors möte med patienter ska ett personcentrerat förhållningssätt 

tillämpas, då alla människor är unika och har olika förutsättningar. Patienters upplevelser 

och berättelse ligger till grund för att kunna ge personcentrerad vård. Sjuksköterskor behöver 

ha en förståelse för att patienter inte endast lider till följd av sjukdom eller behandling utan 

att livssituationen i sig kan orsaka lidande. Det är viktigt att sjuksköterskor bekräftar, är 

tillgänglig och närvarande för patienter, för att kunna skapa en förutsättning till försoning av 

lidandet och den nya livssituation (SSF svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning från vårdvetenskapliga artiklar som handlar om 

anhörigas erfarenheter av hur det kan vara att leva med en familjemedlem som är beroende 

av EN. Därefter presenteras sjuksköterskors erfarenheter av hur det kan vara att vårda 

patienter med EN. 

Artikelsökning av vårdvetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl, Pub Med och Primo. De sökord 

som användes var till exempel enteral nutrition, nurs* och family perspective. För vidare 

information se sökmatrisen, Bilaga A. Enligt Friberg (2017b) ska en ställning av artiklarnas 

kvalité tas, därför utfördes en kvalitetsgranskning med tolv frågeställningar inspirerade av 

Friberg (2017b) som presenteras i bilaga B. Författarna ansåg att artiklarna var av hög kvalité 

då författarna kunde svara ja på minst tio frågor och därför inkluderades alla tio artiklar i 

bakgrunden. För vidare information om artiklarna se artikelmatrisen, Bilaga C.  

2.3.1 Anhörigas erfarenheter av enteral nutrition 

De anhöriga kan förstå att EN är livsnödvändig, men den kan dock medföra en del 

olägenheter och problem (Liley & Manthorpe, 2003). Bjuresäter, Larsson & Athlin (2012) 

skriver att de anhöriga automatiskt kan få en roll som vårdare, vilket kan kräva både tid och 

planering. Yeh, Fetzer, Chen, Lu, Chuang, Chen och Chen (2013) lyfter fram att anhöriga 

anser att det kan vara bra om vårdpersonal med professionell kunskap om EN aktivt delger 

information om EN till de som kan behöva den kunskapen, däribland till exempel 

sjuksköterskor, anhöriga och patienter. Det stora ansvaret hos anhöriga kan upplevas som en 
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börda men att delaktigheten i sig kan skapa en tillfredsställelse (Bjuresäter m.fl., 2012). Trots 

att många anhöriga är nöjda med behandlingen kan de inte undgå att känna en bitterhet då 

den begränsar deras liv (Brotherton, Abbott & Aggett, 2006). Flera kan känna en oro över att 

bemästra den nya rollen som vårdare, vilket i sin tur kan leda till ångest, fysisk utmattning 

och sömnsvårigheter (Penner, McClement, Lobchuk & Daeninck, 2012). Brotherton m.fl. 

(2006) beskriver liknande upplevelser såsom ilska, frustration, upprördhet och rädsla 

gentemot EN. De belyser även att en del anhöriga kan kämpa med att hantera och klara av 

den nya situationen. Till en början kan en rädsla och oro kring behandlingen upplevas men 

med tiden kan de känslorna försvinna. 

Anhöriga kan avstå från sociala evenemang, då dessa ofta innefattar måltider. De kan få 

dåligt samvete om de går själva, då familjemedlemmen ofta avstår. De anhörigas tidigare 

livsstil kan förändras och det kan leda till mindre tid till sig själva och sina fritidsintressen, då 

dagarna planeras utefter EN (Penner m.fl., 2012). Många har slutat helt med sina 

fritidsintressen och vissa säger att deras sociala liv har upphört helt. Det kan finnas 

svårigheter med att ge familjemedlemmen EN offentligt och det kan medföra negativa 

upplevelser (Brotherton m.fl., 2006). Penner m.fl. (2012) påpekar också att de sociala 

aktiviteterna utanför hemmet kan upphöra, vilket kan begränsa de anhöriga till hemmet 

stora delar av tiden. För att hinna med allt i sina liv, kan det krävas noggrann planering och 

ibland även avlösning av hemtjänst. När de blir avlösta kan de anhöriga få tid till sitt arbete 

och till sig själva. Bjuresäter m.fl. (2012) nämner att anhöriga till familjemedlemmar med 

hemtjänst kan känna att de får en bra avlastning, vilket medför färre begränsningar. En del 

anhöriga upplever att de inte får tillräckligt med emotionellt stöd från familj och vänner. 

Bjuresäter m.fl. menar på att de anhöriga kan uppleva att det är svårt att prata med 

familjemedlemmen om sina känslor, då de kan anse att familjemedlemmen har nog med sitt 

eget lidande. Den fysiska kontakten kan även avta mellan makar, detta då sondens placering 

kan skapa ett obehag och de anhöriga kan få känslan av att familjemedlemmen skäms över 

sitt eget tillstånd.  

EN kan påverka de anhörigas eget beteende och njutning av mat då de kan känna sig 

obekväma med att äta framför familjemedlemmen (Liley & Manthorpe, 2003). En känsla av 

skam kan upplevas av de anhöriga, vilket kan medföra att de lagar mat och äter i ensamhet 

istället. Det i sin tur kan leda till en känsla av isolering (Penner m.fl., 2012). Vissa kan också 

känna en stor förlust till att de inte längre kan planera, handla och laga mat tillsammans. 

Även om de anhöriga är delaktiga i EN kan de uppleva ett stort avstånd till 

familjemedlemmen. Förlusten av att inte längre kunna äta tillsammans kan upplevas som en 

stor sorg. Anhöriga kan till och med avstå från att laga mat, då de inte vill att 

familjemedlemmen ska känna doften av god mat utan att kunna äta den (Bjuresäter m.fl., 

2012). De anhöriga kan känna sig obekväma och skyldiga när de äter framför 

familjemedlemmen. Förlusten är extra påtagligt vid stora högtider då de anhöriga kan 

uppleva en stor saknad av att äta tillsammans med familjemedlemmen. Möjligheten att 

kunna avnjuta en kopp te eller en tårtbit tillsammans kan vara borta (Brotherton m.fl., 

2006). Bjuresäter m.fl. (2012) påpekar även de att förlusten av samhörighet kan upplevas 

som särskilt stor vid till exempelvis jul och påsk då familjemedlemmen kan avstå från att 

delta vid måltider. 
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2.3.2 Sjuksköterskors erfarenheter av enteral nutrition 

Många sjuksköterskor upplever att EN kan vara ett bra sätt att tillgodose patienters 

näringsbehov, då det inte kan tillfredsställas peroralt. Sjuksköterskor belyser vikten av att se 

individen bakom behandlingen. För att kunna ge patienter adekvat vård kan det behövas 

goda kunskaper om EN och hur den ska administreras. Sjuksköterskor kan uppleva en oro 

över vilken vård patienter med denna behandling erhålls (Bjuresäter, Larsson, Nordström & 

Athlin, 2008). Yeh, Lo, Fetzer och Chen (2010) skriver att sjuksköterskor upplever att det 

kan finnas en stor kunskapsbrist på flera nivåer gällande PEG. Flera sjuksköterskor har aldrig 

fått någon information om hur EN ska administreras eller hur stomin ska vårdas. Bjuresäter 

m.fl. (2008) framhäver även de att flera sjuksköterskor upplever att det kan finnas en 

kunskapsbrist kring EN hos sjuksköterskor. Yeh m.fl. (2010) betonar att sjuksköterskor kan 

uppleva att det kan finnas andra yrkeskategorier kring patienterna som borde ha en bredare 

kunskap om PEG, men som inte har det.  

Brotherton, Abbott, Hurley och Aggett (2007) påpekar att det är allmänt känt att patienter 

och sjuksköterskor inte alltid delar samma uppfattningar. Sjuksköterskor och patienter är 

enligt Brotherton m.fl. de som kan vara mest oense i utvärderingen av patienters behandling 

med PEG. Trots det så kan ofta patienter efterfråga sjuksköterskors synpunkter kring EN. En 

fördel som Brotherton m.fl. kan se är att sjuksköterskor kan dra nytta av att lära sig av 

patienters erfarenheter. Todd, Van Rosendaal, Duregon och Verhoef (2005) framhäver att 

sjuksköterskor kan vara viktiga i relationen med anhöriga och patienter då sjuksköterskor 

ofta har tät kontakt med dem. 

Adams och Lewin (2009) framhäver att sjuksköterskor kan se många fördelar med EN, men 

det kan ändå finnas en ledsamhet över att EN kan begränsa patienters liv. Det kan även 

finnas en oro hos sjuksköterskor över de komplikationer som EN kan medföra. Många 

patienter kan få illamående och kräkningar, och de patienter som behöver EN under natten 

kan få störd sömn. Yeh m.fl. (2010) skriver att det även kan läcka ut kroppsvätskor ur stomin 

och området runt stomin kan bli infekterat. Adams och Lewin (2009) framhåller att 

sjuksköterskor diskuterar svårigheterna och isoleringen som kan uppstå vid måltider. 

Måltidssituationer kan för många vara viktiga enligt Adams och Lewin och det kan vara svårt 

för de patienter med EN att socialisera sig vid dessa situationer. Bjuresäter m.fl. (2008) 

skriver att det är många sjuksköterskor som betraktar EN som patienters måltid och där en 

trevlig måltidsmiljö kan öka patienters välbefinnande. De förklarar vidare att patienters 

känsla av välbefinnande kan ökas genom att få en smakupplevelse med hjälp av en liten 

mängd vätska eller mat peroralt. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår ifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 2000, 

2014, 2015). Genom att få en grundlig förståelse för hur Katie Eriksson ser på människan och 

hur hon beskriver människans sätt att lida och uppleva hälsa samt ohälsa, kan det skapa en 

djupare förståelse för människors individuella erfarenheter av att vara beroende av EN.  
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Varje människa är en unik helhet som består av kropp, själ och ande. Människan söker efter 

mening och balans i livet. Människan söker även efter kärlek och att vara viktig för någon. 

Människan har olika behov och begär, däribland upprätthållande, kulturella och emotionella. 

När dessa inte kan tillgodoses kan det uppstå problem som kan skapa hinder i vardagen 

(Eriksson 2014).  

Människan kan ha hälsa trots sjukdom. När människan känner sig frisk kan den uppleva 

hälsa. Således, vid förekomst av tecken på sjukdom kan individen antingen uppleva verklig 

och upplevd ohälsa eller så kan individen uppleva hälsa. Vid frånvaro av tecken på sjukdom 

kan individen antingen ha verklig hälsa med en känsla av välbefinnande eller så kan 

individen uppleva ohälsa med en känsla av illabefinnande. Hälsan är relativ och upplevs olika 

för varje individ och hälsa är relativ i förhållande till tid och rum. För att människan ska 

kunna uppleva en helhet och kunna finna hälsa behöver varje människa kärlek. En kärlek till 

både sig själv och till andra människor. Genom kärleken kan människan få kraft till att 

uppleva hälsa. Hälsan är oberoende av samhällets bedömning och det är endast individen 

själv som kan avgöra om hälsa eller ohälsa förekommer (Eriksson, 2000).  

Hela människans livssituation kan beröras när individen upplever ohälsa, ett så kallat 

livslidande. Lidandet är en del av människans liv. När lidande upplevs beror på individen och 

dennes liv. När en människa lider förändras det tidigare självklara och valda livet och det tas 

nu mer eller mindre oväntat ifrån människan. Den totala existensen eller förmågan till att 

kunna fullfölja olika sociala uppdrag hotas. Är sociala sammanhang viktiga för individen kan 

ett lidande uppstå då platsen inom sociala sammanhang hotas av att inte längre kunna 

upprätthålla sin plats i gruppen. Lidande kan även orsakas av sjukdom eller behandling, ett 

så kallat sjukdomslidande. Här är kroppslig, själslig och andlig smärta vanligt, vilket kan 

försvåra människans möjlighet att bemästra sitt lidande. Förutom det lidande som den 

kroppsliga smärtan orsakar kan ett själsligt och andligt lidande uppstå. Här kan känslor av 

skam och/eller förnedring upplevas. Skam upplevs hos individen själv medan förnedring är 

något som upplevs i förhållande till andra. De båda känslorna har att göra med att individens 

bild av sig själv har försämrats då det tänkta idealet inte kan uppnås (Eriksson, 2015). 

När människan kan sätta ord på sitt lidande kan en kamp mellan det goda och onda påbörjas. 

Inför lidandet kan människan bära på känslor av rädsla, ångest och oro och när dessa kan 

omformas till ett lidande kan kampen börja. Människan ställs inför valet att antingen kämpa 

eller ge upp. Om människan väljer att kämpa eller inte beror på den livssituation individen 

befinner sig i. Det kommer vara en plåga för individen, men så länge det finns rörelse i 

lidandet finns det hopp. Människan väljer att kämpa i sitt lidande för att kunna finna en 

mening i det och för att kunna bli hel igen. Eriksson skriver att lidandet är ont och att det i sig 

inte har någon mening, men när individen har tagit sig igenom sitt lidande kan denne ändå 

finna en mening i det. Hoppet i lidandet är något gott och det kan föra rörelsen framåt till där 

individen kan nå livsglädje och meningen i lidandet och livet. Lidandet är en blandning 

mellan det goda och det onda och därför kan det onda lidandet ge känslor av hopplöshet. 

Lidandets kamp formas efter individens livssituation och livssyn, individen behöver vara 

medveten om sin existens, vilja och medvetenhet. Genom dessa former kan en 

självmedvetenhet hos individen utvecklas. När insikten utvecklas om det egna lidandet kan 

individen våga vara kvar i det och kämpa mellan det goda och det onda (Eriksson, 2015). 
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2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att anhöriga till personer som är beroende av EN är nöjda med 

behandlingen och de förstår att den är livsnödvändig. Dock kan de uppleva en sorg av att inte 

längre kunna äta tillsammans, att bli begränsad i livet och att den fysiska kontakten mellan 

makar avtar. Sjuksköterskor beskriver en oro över vilken vård patienter med EN erhålls, då 

de upplever att det kan behövas en ökad kunskap hos sjuksköterskor angående EN. Ur det 

teoretiska perspektivet framhävs det att människan är en helhet och när något förändras i 

livet berörs hela livssituationen. Genom en ökad kunskap om patienters erfarenheter kan 

sjuksköterskor hjälpa patienter mot att uppleva välbefinnande. Hur livet upplevs när 

förmågan att äta och dricka blir nedsatt kan bara besvaras av den som upplever det själv. 

Därför kommer kvinnors erfarenheter av hur det är att leva med EN att studeras. Med en 

ökad förståelse och kunskap utifrån dessa erfarenheter finns det möjlighet för 

yrkesverksamma och blivande sjuksköterskor att kunna utveckla ett lämpligt bemötande och 

adekvat vård för patienter med EN.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara beroende av enteral nutrition. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en manifest innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) design. Friberg (2017a) beskriver att en kvalitativ 

metod ger en beskrivning av upplevelser och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Detta 

möjliggjorde att resultatet i examensarbetet kunde besvara syftet; att beskriva kvinnors 

erfarenheter av att vara beroende av EN. Kärnan i Lundman och Hällgren Graneheims (2017) 

design för manifest innehållsanalys är att beskriva variationer i en text genom att urskilja 

likheter och skillnader.  

4.1 Urval och datainsamling 

De texter som används ska svara till examensarbetets problemformulering och syfte enligt 

Friberg (2017a). I examensarbetet valde författarna att analysera bloggar då syftet var att 

undersöka kvinnors erfarenheter. Webben har blivit vår tids största distributionskälla för 

data och kan ge bra information om personers erfarenheter inom sjukdom, hälsa och vård 

(Segesten 2017). Att skriva bloggar är nytt och populärt i dagens samhälle. Det kan vara ett 
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bra sätt för män och kvinnor att skriva om sina erfarenheter. Utbudet av bloggar som var 

skrivna av män var snävt och de blogginlägg som hittades var inte innehållsrika. Därför 

gjordes valet att undersöka kvinnors erfarenheter då materialet vi fick fram inte kunde svara 

för både män och kvinnor. Friberg (2017a) skriver att genom inklusions- och 

exklusionskriterier skapas en förutsättning för att hitta texter med hög kvalitet för 

examensarbetet. Detta examensarbetes inklusionskriterier var att bloggarna skulle vara 

skrivna av kvinnor över 18 år som varit beroende av enteral nutrition i minst en månad 

oavsett bakomliggande diagnos. Kvinnorna skulle ha skrivit innehållsrika blogginlägg utifrån 

sina erfarenheter av att leva med EN för att examensarbetets syfte skulle kunna besvaras. 

Bloggar skrivna på svenska gav ett snävt urval och därför söktes även bloggar på engelska. 

Författarna har goda kunskaper i engelska, vilket medförde att dessa bloggar kunde 

analyseras. När svårigheter med översättningen uppstod användes ett engelsk-svenskt 

lexikon. Kvinnor som gästat en blogg och skrivit innehållsrika inlägg om EN inkluderades, så 

kallade gästbloggare. Bloggarna som inkluderades skulle ha varit aktiva inom en 

sexårsperiod. I examensarbetet exkluderades bloggar skrivna av kvinnor under 18 år, samt de 

inlägg som var skrivna av valda bloggare när de var under 18 år. De kvinnor som haft EN i 

mindre än en månad exkluderades. Gästbloggare vars inlägg inte kunde bidra till 

examensarbetets syfte exkluderades. Bloggar på andra språk än svenska och engelska 

exkluderades. Sökning av bloggar utfördes i Google. På grund av många sökträffar studerades 

de bloggar med rubriker som ansågs relevanta för examensarbetets syfte. En avgränsning till 

de första tio sidorna gjordes då det som ligger närmast sökordet kommer upp först i Googles 

sökmotor. Se sökmatris för bloggar (bilaga C) för vidare information.  

Utifrån författarnas inklusions- och exklusionskriterier valdes sex bloggar ut däribland två 

gästbloggare. Tre av bloggarna var skrivna på svenska och tre var skrivna på engelska. Tre av 

bloggarna var fortfarande aktiva. En blogg var avslutad år 2013 och gästbloggarna var skrivna 

år 2012 respektive år 2017. Kvinnorna skötte behandlingen med EN självständigt och de 

bloggade om sin vardag och hur det upplevdes att vara beroende av EN. Ursula (2018) 52 år, 

bloggar om livet med sin sambo och sina fyra vuxna barn, sin sjukdom och hennes intresse 

för att måla och laga mat. Emelie (2018) 23 år, skriver om livet med sin pojkvän, hund, 

sjukdom och om intresset för att baka. Sofia (2018) 24 år, bloggar om livet tillsammans med 

sin pojkvän, om mode och resor. Dot (2013) 65 år, bloggade om livet som fru, mamma, mor/ 

farmor och gav tips och råd om sin sjukdom/ situation. Katie (2012) 25 år och Carrie (2017) 

35 år var gästbloggare som skrev om sina erfarenheter av EN. Se bilaga E för utförligare 

beskrivning och kvalitetsgranskning av bloggarna. Den bloggtext som bedömdes relevant för 

examensarbetets syfte kopierades in i word-dokument under respektive bloggares namn. 

Datum och hyperlänk kopierades också in tillsammans med varje bloggtextstycke för att lätt 

kunna gå tillbaka till det ursprungliga blogginlägget.  

4.2 Dataanalys 

En kvalitativ dataanalys innebär att omvandla och organisera omfattande data till mindre 

och hanterbara delar, för att sedan kunna utforma meningsfulla mönster (Polit & Beck, 

2017). Examensarbetets dataanalys utgick från Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
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kvalitativa, manifesta innehållsanalys där en helhetsbild skapades genom att läsa bloggarna. 

Därefter kopierades textstycken ut som kunde tänkas svara på examensarbetets syfte från 

bloggarna in i respektive word-dokument. Textstyckena lästes därefter igen för att kunna 

plocka ut meningsenheter för att hitta variationer i texten som kan besvara syftet att beskriva 

kvinnors erfarenheter av att vara beroende av EN. Dessa meningsenheter fördes sedan in i en 

tabell för vidare analys. I tabellen kondenserades meningsenheterna till mindre och mer 

lätthanterliga meningsenheter utan att de förlorade sin innebörd. Nästa steg var att 

abstrahera de kondenserade meningsenheterna till koder. För att kunna gå vidare i 

dataanalysen krävs en viss abstraktionsnivå av det textnära och uppenbara innehållet i texten 

vilket Lundman och Hällgren Graneheims (2017) manifesta innehållsanalys tillåter. 

Författarna reflekterade och granskade objektivt meningsenheterna och koderna 

tillsammans för att försäkra att innehållet svarar på examensarbetets syfte. Koderna från 

tabellen skrevs sedan ner på post-it lappar för att bli mer överskådliga i skapandet av 

underkategorier och kategorier. Till en början var det 37 koder, men det upptäcktes vid en 

överblick av post-it lapparna att flera av koderna hade samma betydelse och kunde därför 

slås samman. Det resulterade i 20 koder, vilka i sin tur delades in i fem underkategorier. 

Underkategorierna bildades utifrån likheter hos koderna. Från dessa fem underkategorier 

kunde två kategorier formas utifrån underkategoriernas likheter och skillnader. I tabell 1 

presenteras ett exempel på hur meningsenheter kondenserades och hur koder, 

underkategorier och kategorier formades i dataanalysen.  

Tabell 1: Exempel ur dataanalysen 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

The Mic-key is going to restore 
your freedom in ways only a 
tube feeder can appreciate…. 
You can dance fairly close to 
your lover again. You can pick 
up a small child with far less 
discomfort (Dot, 2013). 

Knappen ger 
frihet. Du kan 
dansa tätt intill 
din kärlek. Du kan 
bära ett barn utan 
obehag. 

Att 
känna 
sig fri 

Att uppleva 
välbefinnande 

Att 
kunna 

uppleva 
livsglädje 

Tänk att man får ha den bästa 
killen som är en hjälte i hela min 
vardag. Vare sig det är att hjälpa 
till att koppla droppet, hjälpa till 
när jag har läkarbesök eller 
pyssla om slangen nu när jag 
har sån smärta. Min fina Emilio 
är min hjälte (Sofia, 2018). 

Min fina kille är 
min hjälte i min 
vardag. Hjälper till 
med droppet, 
läkarbesök eller 
pysslar om 
slangen vid 
smärta. 

Att 
behöva 

stöd 

Att behöva 
goda relationer 

4.3 Etiska överväganden 

Segesten (2017) skriver att texter på webben som inte kräver lösenord eller behörighet räknas 

som offentlig handling och kan därför användas och analyseras i ett examensarbete. 

Författarna i detta examensarbete valde därför att endast använda offentliga bloggar. I och 

med att bloggarna var offentliga och öppna för allmänheten sågs ingen nackdel med att 

använda kvinnornas namn. Codex (2017) framhäver att plagiera eller förvränga 
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forskningsprocessen på olika sätt definieras som fusk, till exempel felaktig användning av 

metod eller att framställa en falsk dataanalys för att avsiktligt förvränga tolkningen. I 

examensarbetet strävade författarna efter en ärlighet i forskningsprocessen där fusk av olika 

slag ej förekom. Polit och Beck (2017) beskriver hur viktigt det är i en kvalitativ studie, att 

författarna är självkritiska och medvetna om sina egna värderingar och fördomar som kan 

påverka dataanalysen. Genom självkännedom kunde kvaliteten på examensarbetet ökas.  

5 RESULTAT 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara beroende 

av enteral nutrition. Genom den utförda dataanalysen bildades två kategorier, “Att kunna 

uppleva livsglädje” och “Att utsättas för en prövning”. I tabell 2 presenteras underkategorier 

och kategorier.  

Tabell 2: Underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 

Att uppleva välbefinnande 
Att uppleva livsglädje 

Att behöva goda relationer 

Att få en förändrad relation till mat 

Att utsättas för en prövning Att uppleva begränsningar 

Att uppleva lidande 

 

5.1 Att uppleva livsglädje 

Denna kategori innehöll två underkategorier, “att uppleva välbefinnande” och “att behöva 

goda relationer”.  

Livet med EN kunde medföra en tacksamhet över att fortfarande vara vid liv och att ha fått 

möjligheten till att fortsätta leva. Upplevelser av att finna en acceptans och försoning med sin 

situation kunde förekomma. Genom nya strategier kunde vardagen fungera. Det framgick 

också att goda relationer och gemenskap kunde vara viktiga (Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 

2018; Katie, 2012; Sofia, 2018; Ursula, 2018).  

5.1.1 Att uppleva välbefinnande 

Det kunde förekomma en tacksamhet till EN då den hade gett möjlighet till fortsatt liv 

(Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 2018; Katie, 2012; Sofia, 2018 & Ursula, 2018). “Feeding 

tubes and artificial nutrition have allowed me to live… I was severely malnourished, literally slowly 
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starving to death.” (Carrie, 2017, 14 augusti). Det kunde anses som en självklarhet att leva på 

sondmat än att äta jord i graven (Dot, 2013). “I choose to eat from a can rather than eat dirt.” 

(Dot, 2008, 6 maj). Det kunde finnas en tacksamhet till PEG:en (Carrie 2017; Dot, 2013; 

Emelie, 2018; Sofia, 2018 & Ursula, 2018). “Min PEG …//… Jag är så tacksam över att jag har 

den.” (Ursula, 2017, 13 september). Det kunde också finnas en tacksamhet till möjligheten att 

kunna älska det liv som nu levdes (Sofia, 2018). “Jag Älskar [!] livet så mycket och jag är så 

tacksam att jag fick en andra chans.” (Sofia, 2015, 20 maj). Förutom en tacksamhet kunde det 

även finnas känslor av uppskattning till vad EN medfört i livet. Möjligheten till att kunna må 

bra och känna sig frisk kunde uppskattas (Sofia, 2018). “Nu har 13 år gått och jag är fortfarande 

frisk och mår bra, med slang i magen för resten av mitt liv. Men jag är frisk, och hoppas att få leva 

minst 60 år till på denna jord.” (Sofia, 2015, 20 maj). Förutom känslor av att kunna uppskatta 

livet kunde det även finnas en uppskattning till sonden (Sofia,2018). “… min älskade slang i 

magen. vad [!] hade jag gjort utan den.” (Sofia, 2015, 20 maj). En liknelse mellan slangen och 

vänskap kunde förekomma (Sofia, 2018). ” … min bästa vän slangen …” (Sofia, 2015, 20 april). 

Knappen kunde leda till en förändring och ha en stor betydelse (Ursula, 2018). “Min knapp på 

magen som betyder så mycket för mig. Som har förändrat ALLT!” (Ursula, 2017, 13 september). 

Det kunde finnas en acceptans till att behöva leva med EN (Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 

2018; Katie, 2012; Sofia, 2018; Ursula, 2018). Genom att kunna värdesätta sin vardag kunde 

en känsla av frid och en känsla av acceptans upplevas (Sofia, 2018). “Just nu är jag på ett plan i 

livet med min "sjukdom" där jag känner att jag fått frid, allt bara flyter på i en vardag jag gillar och 

accepterar.” (Sofia, 2013, 23 oktober). Det kunde vara viktigt att bringa positiv energi och 

älska sig själv för att kunna finna en acceptans. Det kunde finnas en glädje i att kunna älska 

och acceptera sig själv (Sofia, 2018). “... men sen måste vi peppa upp varandra, positiv energi och 

älska oss själva. Det är så viktigt att acceptera sig själv.” (Sofia, 2016, 7 augusti). “Jag har valt att 

älska min kropp. Det är nog den bästa känslan man kan känna att acceptera sig själv.” (Sofia, 2015, 

20 april). Livet med en slang på magen kunde ge en känsla av att vara unik, vilket kunde ge 

ett välbehag av att inte vara som någon annan (Sofia, 2018). “Att leva med en slang i magen och 

ett stort ärr gör att man känner sig ensam. Ensam men på ett gott sett [!], ingen är lika som mig. Det 

kan faktiskt vara väldigt skönt att slippa vara som alla andra.” (Sofia, 2014, 18 augusti).  

En känsla av frihet kunde upplevas när sondslangen ersatts med en knapp (Carrie 2017; Dot, 

2013; Emelie, 2018; Sofia, 2018; Ursula, 2018). Aktiviteter kunde vara problematiska med 

sondslang och ansågs kunna vara lättare att utföra med knapp, då den inte var i vägen på 

samma sätt (Dot,2013). “You can dance fairly close to your lover again. You can pick up a small child 

with far less discomfort.” (Dot, 2010, 1 januari). Knappen var mindre och kunde döljas lättare 

än sondslangen, till exempel under kläder. Denna förändring kunde ge en upplevelse av 

förbättring (Ursula, 2018). “Den har verkligen förändrat och förbättrat mitt liv. Att nu slippa 

slangen är ju ytterligare ett plus+! Jag kan ju använda normala kläder. Och om jag mot förmodan 

måste visa mig utan kläder så känns det inte jättejobbigt.” (Ursula, 2016, 14 november).  

 

Upplevelsen av att allt hade förändrats på grund av knappen kunde ge ett välmående och att 

samtidigt kunna trivas med EN kunde kännas fantastiskt (Ursula, 2018).  
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Det är snart ett år sen jag satte in min slang i magen som nu har blivit en knapp. Tänk vad 

det förändrat allt ... på det stora hela har det ju varit fantastiskt!! Jag älskar den! Och så 

nu pumpen!! Det går inte beskriva hur bra jag trivs med detta!! ... det fungerar ju så bra 

med knappen och pumpen och sondmaten. Jag mår verkligen bra utav det. (Ursula, 

2016, 23 oktober).  

Knappen kunde frambringa känslor av att vara en vanlig tonåring, då den inte syns på 

samma sätt. Valet av att säga ja till knapp kunde anses vara det bästa beslutet som tagits 

(Emelie, 2018). “Efter att jag fick knappen kände jag mig mer som en vanlig tonåring då den inte 

syns .... Nu har det snart gått 2,5 år sen jag fick min knapp och det var mitt bästa beslut jag tagit.” 

(Emelie, 2014, 18 september). Vid tillfällen då sondslang behövde användas istället för knapp 

av olika anledningar kunde det uppdagas hur bra knappen faktiskt var. Den var inte i vägen 

och syntes inte på samma sätt som sondslangen (Emelie, 2018). “När man väl har en sån här 

slang så inser man hur bra knappen verkligen är. Den är liten, syns knappt, är inte i vägen på samma 

sätt som denna slang.” (Emelie, 2016, 11 juli). 

Det framkom att aktiviteter såsom bakning och matlagning kunde skapa ett välmående 

(Emelie, 2018; Ursula, 2018). Matlagning var något som kunde skapa känslor av lugn och 

styrka (Ursula, 2018). “Matlagningen är en sån tydlig grej som ger mitt inre ett lugn. Jag kan laga 

mat. Jag vet vad jag gör … jag liksom blir starkare och starkare” (Ursula, 2017, 4 september). För 

att få uppleva smaken och känslan av att äta kunde maten ibland tuggas, då det kunde anses 

vara halva nöjet med att äta (Ursula, 2018). “Ibland tuggar jag ur den goda smaken och sen 

spottar jag ut maten i en servett… åtminstone fått i mig smakerna och själv [!] känslan. Och det är ju 

mer än halva grejen med att äta!” (Ursula, 2016, 11 februari). Ett välmående kunde också 

upplevas när individuella fungerande strategier kunde hittas (Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 

2018; Ursula, 2018). En ökad kunskap om vad som fungerade och vad som inte fungerade 

med EN kunde ge ett välmående. Kroppen kunde må bra när en passande sondmat och 

hastighet hittades (Emelie, 2018).  

... har jag fortfarande fiberfri sondnäring och har lärt mig vad som funkar och vad som 

inte funkar. För ungefär 1 år sen så gick jag över till att köra sondmaten extremt långsamt 

och över hela dygnet, och jag mådde bättre .... (Emelie, 2016, 10 november). 

När nya fungerande strategier hittades kunde en känsla av lättnad infinna sig. En minskad 

hastighet på pumpen och att äta under en längre tid kunde skapa ett välmående (Ursula, 

2018).   

Jag måste bara berätta (igen!) hur nöjd jag är med mitt nya påhitt med mina mattider!! 

Att jag inte tänkt på det här med att sänka hastigheten på pumpen tidigare! Jag mår så 

himla bra av att äta under längre tid ibland. Särskilt på morgnarna och kvällarna. 

(Ursula, 2017, 12 september).  

Det kunde strävas efter att uppnå en fungerande vardag (Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 

2018; Katie, 2012; Sofia, 2018; Ursula, 2018). Det kunde förekomma erfarenheter som 

beskrev att livets händelser inte gick att påverka, men att hur de kontrollerades  

kunde påverkas (Katie, 2012). “You can't control the cards that you were dealt in life, but you can 
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always control how you play your hand.” (Katie, 2012, 29 maj). Rätt inställning kunde anses vara 

en förutsättning för att få livet att fungera (Sofia, 2018). “Bara man väljer rätt inställning funkar 

allt!” (Sofia, 2014, 18 augusti). Erfarenheter av att behöva kämpa för sig själv och sin 

ambition i livet för att kunna få möjligheten till att leva livet till fullo kunde förekomma 

(Katie, 2012). “You MUST advocate for yourself… make sure you fight for what you want to live your 

best life.” (Katie, 2012, 29 maj). 

5.1.2 Att behöva goda relationer 

Det kunde finnas ett behov av att ha goda relationer till anhöriga (Dot, 2013; Emelie, 2018; 

Sofia, 2018; Ursula, 2018). Vardagen kunde underlättas av att få stöd från sin partner som 

kunde hjälpa till med sondmat och läkarbesök eller som kunde pyssla om sondslangen vid 

smärta (Sofia, 2018).  

Tänk att man får ha den bästa killen som är en hjälte i hela min vardag. Vare sig det är att 

hjälpa till att koppla droppet, hjälpa till när jag har läkarbesök eller pyssla om slangen nu 

när jag har sån smärta. Min fina Emilio är min hjälte. (Sofia, 2016, 7 augusti).  

Vid sociala sammanhang som innefattade mat kunde det vara skönt att nära och kära inte 

påpekade det som var annorlunda. Att ingen påpekade hur sakta maten petades i kunde ge en 

ökad möjlighet till att känna sig normal (Ursula, 2018).  

Jag tog en sillbit, lite Jansson och nån lax med gravlaxsås på tallriken sen satt jag och 

petade i mig utav det lite sakta. Och på nåt vis så tror jag att de andra TROR att jag äter 

precis som dom ... mina nära o kära .... De SER!! Men de säger ingenting. De låter mig tro 

att ingen märker nåt!! Och det är JÄTTESKÖNT!! Då känner jag mig normal. (Ursula, 

2016, 27 mars). 

Dåliga erfarenheter av att till exempel bli mobbad på grund av EN uppstod inte då fina 

människorna runt omkring kunde bidra till en bättre upplevelse av EN (Sofia, 2018).  

... de senaste åren har frågot [!] oftat [!] kommit till mig om jag blivit mobbad, om jag 

mått dåligt över magen, mått dåligt av att gå omkring i skolan med ryggsäcken och 

slangen som hänger. Eller om jag dragit mig från att gå på stranden, visa magen. Men jag 

vet inte att jag någon gång mått dåligt över det eller så har jag bara haft turen att ha så 

fina människor runt omkring mig. (Sofia, 2014, 18 augusti).  

Samvaro med familjen kunde vara viktigt, vilket kunde upplevas genom att äta 

tillsammans. Den sociala samvaron kring måltider kunde ge en anledning till att 

försöka äta vanlig mat (Ursula, 2018).  

Anledningen till att jag äter vanlig mat är egentligen bara social. Jag äter numera bara 

vanlig mat vid de tillfällen då familjen ska äta samtidigt. Då är det mest själva myset, 

samvaron och det där runtomkring själva ätandet som är det viktiga. (Ursula, 2016, 5 

februari). 

Livet med EN kunde innebära ett sökande efter att få vara en del i ett sammanhang (Emelie, 

2018; Sofia, 2018). En facebookgrupp skapades för att kunna hitta andra som också levde 

med EN (Emelie, 2018). “Nu har jag startat en Facebook grupp för att finna andra ungdomar med 
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knapp eller sond.” (Emelie, 2015, 15 februari). Upplevelsen av att finna någon som levde med 

likadan pump, sondslangar och sondmat kunde minska känslan av ensamhet. Möjligheten att 

hjälpa varandra och svara på varandras frågor kunde skapa en känsla av värme (Sofia, 2018).  

Min pump, mitt dropp mina slangar. Kunde inte låta bli att fråga och säga att jag har 

exakt en likadan. Då var det den lilla killen som hade en lika slang som mig en knapp på 

magen. Helt plötsligt känner man sig inte ensam. Den känslan och att visa lillkillen [!] 

som precis hade fått sin slang att jag hade en likadan på min mage. Gjorde mig varm i 

själen att se lillen le och få besvara Mammans alla frågor som hon inte kan få från sin lilla 

son. (Sofia, 2014, 18 augusti).  

Det framgick att det kunde finnas ett behov av sjukhusvård (Carrie, 2017; Dot, 2013; Emelie, 

2018; Sofia, 2018; Ursula, 2018). “Hospital is my second home ...” (Carrie, 2017, 14 augusti). 

Erfarenheter av tillmötesgående och hjälpsamma sjuksköterskor kunde skapa en 

tillfredsställelse (Ursula, 2018). “Jag fick hjälp igår!! Jättebra hjälp. Jag känner mig nöjd. Det 

känns betydligt bättre idag .... Sjuksköterskan där var fantastiskt hjälpsam och tillmötesgående!!” 

(Ursula, 2016, 14 juli). Det framgick även att en förstående och lyssnande läkare kunde 

inbringa en trygghet (Ursula, 2018). “Den kirurg som jag har mest kontakt med är jättebra tycker 

jag. Han är förstående och lyssnar på mig. Det känns tryggt och bra.” (Ursula, 2016, 27 juli).  

5.2 Att utsättas för en prövning 

Denna kategori innehöll tre underkategorier, “att få en förändrad relation till mat”, “att 

uppleva begränsningar” och “att uppleva lidande”.  

Livet med EN kunde innebära prövningar på olika vis och nivåer. Det framgick att EN kunde 

medföra en förändrad relation till mat och olika begränsningar i livet. Det framgick även ett 

lidande som kunde vara en kamp i vardagen (Carrie 2017; Dot, 2013; Emelie, 2018; Katie, 

2012; Sofia, 2018 & Ursula, 2018).  

5.2.1 Att få en förändrad relation till mat 

Förhållandet till mat kunde förändras i och med behandlingen med EN (Carrie, 2017; Dot, 

2013; Emelie, 2018; Katie, 2012; Ursula, 2018). Matlagning kunde vara något som älskats 

innan EN, men det kunde nu vara skönt att slippa laga mat och det kunde även vara skönt att 

slippa äta den (Ursula, 2018).  

Jag som älskat att laga mat och mer än gärna lagt ner mycket tid på att t.o.m. lagat en 

enkel och god lunch!... Nej, nuförtiden tycker jag det är skönt att slippa laga en massa 

mat... Och framför allt att slippa äta den!! (Ursula, 2016, 2 juni).  

Vid situationer där mat kom på tal kunde känslor av hat uppkomma, vilket kunde leda till 

avskärmning (Emelie, 2018). “Jag stänger av när dem [!] pratar om mat. Hatar det ämnet just nu.” 

(Emelie, 2017, 23 augusti). Det kunde förekomma försök till att avhålla sig från mat (Carrie, 

2017). “I still struggle at times … with avoiding food.” (Carrie, 2017, 14 augusti). Det kunde även 

finnas en förhoppning om att slippa se tv-program med matlagning och bakning på teven 
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(Ursula, 2018). “I soffan. Under filten. Kopplad till min pump. OCH med förhoppningsvis nånting [!] 

trevligt på TVn [!]!! Och då menar jag INTE bakning, matlagning ....” (Ursula, 2018, 30 januari). 

Det kunde finnas en längtan efter mat (Carrie, 2017; Dot,2013; Ursula, 2018). Även om det 

inte var möjligt att äta kunde den där längtan fortfarande finnas kvar (Carrie, 2017). “Not 

being able to eat doesn't mean I still don't crave food.” (Carrie, 2017, 14 augusti). Längtan av att få 

äta igen kunde leda till försök att äta trots att maten kunde sättas i halsen och frågan om det 

var slutätet kunde ställas (Ursula, 2018). “... Efter 2–3 tuggor tog det stopp första gången. Jag 

lyckades få loss det. Fortsatte äta (för det var ju så gott!!) men då satte det sig rejält!! Det tog 

fullständigt tvärstopp!! Är det slutätet nu???”  (Ursula, 2016, 2 mars). En trötthet över sondmat 

kunde upplevas och längtan efter god mat kunde vara stor (Ursula, 2018). “Men ibland är jag 

innerligt trött på min sondmat och längtar ihjäl mig efter god mat!!” (Ursula, 2016, 28 oktober). En 

saknad av mat och dryck vid högtider kunde förekomma (Emelie, 2018; Ursula, 2018). 

Saknaden av den tidigare midsommarkänslan kunde finnas och det kunde göra ont att inte 

längre kunna bjuda på en traditionell midsommarlunch (Ursula, 2018).   

Jag saknade den där midsommarkänslan. Med sillunch och jordgubbar...  Jag vill duka 

långbord i trädgården och koka stora grytor fulla med färskpotatis och fylla bordet med 

sillburkar, gräddfil och snapsar!! Bjuda ungdomarna och alla deras vänner på en 

traditionell midsommarlunch innan de ger sig ut på sina egna festligheter! Äta jordgubbar 

och sjunga snapsvisor!! Jag saknar det där så det gör ont!! Jag vill så gärna ha det sådär… 

(Ursula, 2017, 23 juni).  

När det inte gick att äta av favoriterna på julbordet kunde en känsla av besvikelse infinna sig 

(Ursula, 2018). “Julmaten blev en besvikelse i år. Jag hade hoppats att jag skulle kunna äta mycket 

mer än jag kunde.” (Ursula, 2016, 25 december). 

Det påtalades hur många olika situationer i samhället som kretsar kring mat och att många 

händelser firas genom att äta (Katie, 2012). “Our society revolves around food. It's surprising 

when you think about how much families and friends celebrate events with food.” (Katie, 2012, 29 

maj). Det kunde finnas en tanke om att semestrar innebar möjligheten till att gå ut och äta på 

mysiga restauranger, men det kunde vara tråkigt att inte kunna njuta av maten och att bara 

se på medan de andra åt. Doften av mat kunde bli en smärtsam påminnelse av att inte kunna 

njuta av den (Ursula, 2018). 

Men så tråkigt det är att sitta på en restaurang, vi satt faktiskt på uteserveringen!! och 

titta på när andra äter!! Att känna dofterna av den goda maten men inte kunna äta den... 

Det gör ont. För det är ju sånt som är en av grejerna med att åka på semester. Att gå ut 

och äta på mysiga restauranger och njuta av god mat och ljuvliga dofter. Ja, dofterna kan 

jag njuta av. Men de påminner mig ju bara om att jag inte kan njuta av det andra… 

(Ursula, 2016, 27 november). 

Det kunde vara påfrestande att gå på kalas och det kunde medföra känslor av oro över att inte 

kunna äta det som serverades. Trots att sällskapet kände varandra väl kunde den nedsatta 

sväljförmågan ändå försöka döljas (Ursula, 2018).  

Kalas! ... Jag älskar ju egentligen sådana där tillställningar. Har alltid gjort. Men det är 

påfrestande... På mer än ett sätt. För det första så är det ju det där med ätandet... Även 

om alla vet och vi känner varann så väl så är det ett litet orosmoment. Vi fick 
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hemmagjord, jättegod! pizza!! ... Åtminstone det lilla jag åt… För det gick egentligen inte 

så himla bra att äta. Men jag försökte dölja det på bästa sätt. (Ursula, 2016 28 augusti). 

5.2.2 Att uppleva begränsningar 

Det kunde krävas mer planering och organisering för att lämna hemmet med EN än innan 

behandlingen (Carrie, 2017; Emelie, 2018). “Leaving the house takes a lot more organisation and 

planning than before my feeding tube.” (Carrie, 2017, 14 augusti). Det kunde uppkomma 

problem med EN, vilket kunde leda till minskad energi som i sin tur kunde leda till ändrade 

planer och ett behov av att vila under dagen (Sofia, 2018).  

... knappt sovit en blund .... Så är helt slut just nu, mitt dropp krånglade så har inget [!] 

energi. Så idag blir det att ha dropp och sova. jag och mamma som ska på Let´s Dance 

ikväll. Typiskt, men jag ska knapra i mig tabletter och vila så hoppas jag att jago [!] orkar 

med kvällen. (Sofia, 2014, 21 mars).  

Kärlekslivet kunde vara mindre spontant och passionerad direktkontakt på överkroppen 

kunde vara omöjlig (Dot, 2013). “Your love life will be less spontaneous. Direct, passionate, upper 

body contact with your lover is impossible because of pressure on the tube.” (Dot, 2008, 6 maj). Det 

kunde vara svårt att börja dejta igen då det kunde bli obekväm stämning efter att EN kommit 

på tal (Katie, 2012). “I'm not going to lie, it is difficult to try to get back in the dating world. If I try to 

tell a potential date about it, things get awkward.” (Katie, 2012, 29 maj).  

Dagar på stranden kunde tidigare ha varit en del av sommaren, men det kunde nu anses vara 

ett avslutat kapitel (Ursula, 2018). “Jag som älskar att vara på stranden och sola och bada har 

insett att det är ett avslutat kapitel i mitt liv. Aldrig i h-vete att jag tänker gå runt där i bikini med en 

slang som dinglar från magen!!” (Ursula, 2016, 15 juni). Det var exempelvis inte roligt att 

behöva visa upp slangen som hängde från magen (Ursula, 2018). “Att gå runt med denna 

slangen hängande ifrån magen känns inte alltid jätteskoj. Jag vill ju liksom inte skylta med den.” 

(Ursula 2016, 6 juni). Det kunde finnas en rädsla för att andra skulle se sondslangen och 

äcklas av den, vilket kunde medföra dåligt självförtroende och erfarenheter av att vilja 

gömma sig. Det kunde ha till följd att besök till sommarstugan uteblev för att inte riskera att 

bli sedd av grannarna (Ursula, 2018).  

Den där slangen fick mig att gömma mig. Jag visade mig inte på hela sommaren. .... Alltid 

livrädd att nån [!] skulle se min slang och äcklas av den. Jag höll mig borta ifrån stugan i 

Halmstad hela sommaren. Ville absolut inte visa mig för alla grannar med den äckliga 

slangen på magen. Mitt självförtroende var totalt nerkört i botten. (Ursula, 2017, 25 

augusti).  

Det kunde finnas en rädsla av att behöva visa sig i bikini, vilket kunde medföra att en 

baddräkt införskaffades som skulle kunna fungera med sondslangen på magen. Baddräkten 

kunde dock istället orsaka ömhet och läckage från stomin då den kunde sitta för tajt (Ursula, 

2018).  

Jag hade ju bestämt mig för att njuta sv [!] solen i en solstol idag .... Vågade inte ta bikinin 

trots att det är tomt i husen runtomkring. Jag köpte mig en ny baddräkt för ett tag sen. En 

som jag tänkte skulle passa nu när jag har den där slangen hängande från min mage .... 
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Men tyvärr var den nog inte tillräckligt lös! För baddräkten har tryckt mot peggen och 

orsakat ömhet och svid!! [!] Det rinner ur mer äckelpäckel [!] och det är nu alldeles 

geggigt. Igen!! Och det gör ont. (Ursula, 2016, 20 juli).  

Förutom den eventuella rädslan av att behöva visa sig i bikini kunde det även vara en sorg att 

inte längre kunna delta i den gemenskap sommarhalvåret kunde erbjuda. Möjligheten till att 

kunna träffas på stranden, sitta på uteserveringar och umgås över god mat och dryck kunde 

inte längre ses som ett alternativ. Det liv som tidigare levts på sommaren kunde nu ha gått 

förlorat, vilket kunde skapa känslor av stress, ledsamhet, utanförskap och en känsla av att 

vara åsidosatt (Ursula, 2018).  

Förutom de fysiska besvären så kan jag inte låta bli att känna den där stressen inom mig 

pga [!] att "alla andra" har ett liv som de lever fullt ut just nu!! På Facebook kryllar det av 

folk som är på stranden, grillar, har picknickar och som dricker mängder med öl, vin o [!] 

drinkar!!! Det får mig att känna mig ännu mer "utanför". Jag är inte en del av de där 

gängen, de olika sammanhangen, nej faktiskt knappast i LIVET. (Ursula, 2016, 22 juli). 

... jag känner mig så stressad över att det är sommar och jag inte njuter av den!! Att njuta 

av sommaren på samma sätt som jag gjort förr känns helt omöjligt! Bara tanken på att 

sitta nere i stugan och höra grannarna umgås med varandra, grilla och spela kubb...se 

andra gå ner till stranden med picknickkorgar både på dagarna och kvällarna. Höra folk 

gå till bussen för att åka in till stan och äta på restaurang, sitta på uteserveringar och 

annat mysigt som hör sommaren till. Det är ingenting som tillhör min värld längre. Jag 

får inte längre vara med liksom. Eller...visst "får" jag! Men jag känner mig inte bekväm i 

det. Jag känner mig utanför och som om jag inte längre räknas. Tanken på detta stressar 

mig och får mig att må illa! Jag känner en sån stor sorg över att jag inte längre klarar av 

att vara en del av den typen av liv. Det är ännu ett avslutat kapitel i mitt liv.  Det gör mig 

så ledsen och så medveten om att jag inte längre tillhör gemenskapen på nåt vis. Jag är 

utanför och jag känner mig åsidosatt och utstött. (Ursula, 2016, 21 juli).  

5.2.3 Att uppleva lidande 

Ett lidande kunde visa sig på olika nivåer både psykiskt och fysiskt. Behandlingen med EN 

kunde leda till utmanande situationer i livet och komplikationer av olika slag. En vanligt 

förekommande komplikation kunde vara smärta från området kring stomin (Carrie, 2017; 

Dot, 2013; Emelie, 2018; Katie, 2012; Sofia, 2018; Ursula, 2018). Smärtan kunde upplevas 

som skärande och olidlig och kunde påverka både dagar och nätter (Sofia, 2018).  

Jag har så förbannat ont vid min slang. Ja det är sant, fy tusan vad jag pinar [!] och 

smärtan är precis som att vrida i ett öppet sår med en vass kniv. Aj aj aj vad ont jag har 

och det är en pina om dagarna och om nätterna när jag vaknar av smärta. Det är olidligt. 

(Sofia, 2016, 7 augusti). 

Smärta kunde även upplevas efter intag av sondmat. Den kunde beskrivas som en intensiv, 

skärande, brännande och pulserande smärta (Dot, 2013). “Shortly after I pumped a can of Jevity 

into the tube, followed by a few shots of water, the site began to burn, a searing, knifing pain that 

throbbed off and on, getting more intense with each pulse.” (Dot, 2008, 13 november). 

Komplikationer såsom läckage av magsaft, infektioner och inflammationer kunde förekomma 
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(Emelie, 2018; Katie, 2012; Ursula, 2018). Stopp i sonden, läckage, infektioner och 

inflammationer kunde orsaka smärta (Katie, 2012). “It hurt at first … pump formula into my 

intestines…I dealt with clogs, pain and some infections from the new hole in my body.” (Katie, 2012, 

29 maj). Det kunde vara utmattande att hantera komplikationer, exempelvis att magsaft 

läckte (Emelie, 2018).  “… vore ju skönt om det slutade läcka magsaft helt för engång skull. Efter 3 år 

med läckage så vore det skönt om det nån dag slutade läcka.” (Emelie, 2016, 13 juni). Det kunde 

upplevdes ofräscht när det läckt ut var och blod från stomin (Ursula, 2018). “Sen har det läckt 

ut var och blod. Runt själva peggen blir det ofta fuktigt och kletigt. Sen torkar det och fastnar på 

huden… Det känns bara ofräscht.” (Ursula, 2017, 13 september). 

Smärtan kunde påverka vardagen och olika sociala evenemang (Dot, 2013; Ursula, 2018). 

När stomin var extremt smärtsam kunde det leda till avbrutna kvällar med vänner (Dot, 

2013). “The tube site has been extraordinarily painful … forcing me to walk w a cane, cutting short 

evenings w friends when it burned like a lit cigarette so that I dared not speak for fear I’d scream.” 

(Dot, 2010, 19 maj). Området kring stomin kunde ömma och vara obehagligt, vilket kunde 

leda till ett behov av att ligga utsträckt. När detta uppstod vid sociala sammanhang kunde 

känslor av att uppfattas som lat och otrevlig uppstå (Ursula, 2018).  

... runt peggen ... ömt och obehagligt .... Jag vill ju vara med!! Inte behöva gå undan för att 

jag måste sträcka ut min kropp .... Jag halvlåg lite i soffan en bit ifrån matbordet men då 

kände jag mig lat och otrevlig. (Ursula, 2016, 27 mars).  

Det kunde vara svårt att behålla vikten och att få i sig rätt mängd näring (Emelie, 2018; Katie, 

2012; Ursula, 2018). “I struggled daily with getting enough calories into my body.” (Katie, 2012, 29 

maj). Oönskad viktnedgång var ett problem som kunde förekomma. Det kunde vara svårt att 

hitta en lämplig hastighet då en ökad hastighet på sondmaten kunde leda till illamående 

(Emelie, 2018). “Det som inte har förändrat sen sist är problemet med vikten ... eftersom vi inte 

kommer vidare med sondmaten pga [!] av att kroppen har hamnat i svält läge vilket gör att när jag 

ökar maten blir jag illamående.” (Emelie, 2016, 22 mars). Illamående kunde även förekomma 

när det inte var rätt sorts sondmat och det kunde leda till en avbruten sömn (Katie, 2012). “I 

would wake up sick in the middle of the night because I wasn't on the right formula.” (Katie, 2012, 29 

maj).  

Känslor av att bli objektifierad kunde förekomma (Dot, 2013; Katie,2012; Sofia, 2018). Det 

kunde finnas en förhoppning om att bli förstådd, sedd och att få hjälp av personalen på 

apoteket, dock kunde personalen bli mer intresserade av sonden och dennes historia (Sofia, 

2018).  

Var förbi apoteket i hopp om att någon skulle förstå se och kunna hjälpa med dem i ett 

chockuttryck och funderingar hur en så normal tjej kan dra upp tröjan och ha en hel 

historia på magen med slang och ärr kändes mer intressant än att faktiskt hjälpa mig... 

(Sofia, 2016, 7 augusti). 

Det kunde förekomma funderingar i omgivningen kring vad som stack ut under tröjan och då 

kunde det finnas en önskan om att bli tilltalad om de eventuella funderingarna istället för att 

bli uttittad (Katie, 2012). “Please don't stare, if you want to know what the tube is or what is poking 

out under someone's shirt, just ask.” (Katie, 2012, 29 maj). Sondslangen kunde upplevas som en 
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förlängd del av kroppen. Om sonden skulle vidröras av till exempel en sjuksköterska så 

kunde det finnas en önskan om att bli tillfrågad innan (Katie, 2012). 

There are so many things I wish people would realize when they see someone with a 

feeding tube .... If you are a nurse or a doctor, please, please, PLEASE ask me before you 

do anything with my tube… The tube is attached to ME… (Katie, 2012, 29 maj). 

EN och livet med en sondslang på magen kunde leda till olika känslor och upplevelser som de 

inte mött tidigare (Katie, 2012; Emelie, 2018; Dot, 2013; Sofia, 2018; Ursula 2018). 

Sondslangen kunde ge upphov till negativa känslor (Sofia, 2013). “... en irriterande slang.” 

(Sofia, 2013, 30 september). Verkligheten av att ha en sondslang från magen kunde leda till 

känslor av att vara missbildad, konstig och något annat än sig själv (Katie, 2012). “I struggled 

with the reality that there was a tube sticking out of me. I felt deformed, I felt weird, I felt like 

something other than myself.” (Katie, 2012, 29 maj).  Sondslangen kunde medföra att stundvis 

behöva kämpa med självförtroendet (Katie, 2012). “I still struggle at times being self-conscious 

about my tube…” (Katie, 2012, 29 maj). Det kunde finnas en önskan om att få vara som alla 

andra (Emellie, 2018). “Tänk om man fick vara en "normal" tonåring med "normala" 

tonårsproblem.” (Emelie, 2013, 19 november). Det kunde finnas avståndstagande känslor till 

sonden och känslor av att den aldrig skulle kunna bli en vän (Dot, 2013). “Your feeding tube is 

never going to become your friend. I resent mine…” (Dot, 2008, 6 maj). 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras en resultatdiskussion där resultatet diskuterades mot tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv. Sedan följer en metod- och etikdiskussion där vald metod och 

etiska förhållningssätt diskuterades.  

6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara beroende av EN. 

Valet av att analysera bloggar där kvinnor berättade om sina erfarenheter skapade en 

möjlighet till att få en djupare och mer insiktsfull förståelse för hur det kunde upplevas att 

vara beroende av EN. Genom att stödja resultatet mot tidigare forskning ur anhörig- och 

sjuksköterskeperspektiv samt från Erikssons (2000, 2014, 2015) omvårdnadsteori kunde en 

bredare förståelse alstras.  

Det visade sig i examensarbetets resultat att det kunde krävas en mer organiserad och 

planerad vardag med EN än vad som behövdes innan behandlingen. Kvinnorna kunde i 

helhet vara nöjda och tacksamma över behandlingen med EN, men den kunde även medföra 

flera olika former av begränsningar. Kvinnorna kunde behöva hitta nya och fungerande 

strategier för att kunna få en fungerande vardag. Tidigare forskning visar att anhöriga också 
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kan vara nöjda med EN, men att den även kan begränsa dem på olika sätt (Brotherton m.fl., 

2006). De anhörigas tidigare livsstil kan förändras och de kan få mindre tid till sig själva och 

sina fritidsintressen, då dagarna planeras utefter EN (Penner m.fl., 2012). De anhöriga kan 

uppleva att behandlingen med EN kräver både tid och planering (Bjuresäter m.fl., 2012). 

Tidigare forskning visar att även sjuksköterskor kan se flera fördelar med EN men att de även 

kan anse att EN kan begränsa patienters liv. Sjuksköterskor kan känna en oro över de 

komplikationer som EN kan medföra. Vanliga komplikationer kan vara illamående, 

kräkningar och störd sömn (Adams och Lewin 2009). Stomin kan även bli infekterad och 

läcka olika kroppsvätskor (Yeh m.fl. 2010). Eriksson (2015) kallar lidande orsakat av en 

behandling eller sjukdom för sjukdomslidande. Den vanligaste förekommande 

komplikationen hos kvinnorna var smärta kring stomin, men även illamående och trötthet 

kunde förekomma. Tröttheten kunde uppkomma på grund av avbruten eller störd sömn till 

följd av olika problem med EN som behövde lösas nattetid. Dessa komplikationer kunde 

innebära ett sjukdomslidande för kvinnorna. Eriksson (2015) menar att ohälsa kan beröra 

hela människans livssituation, ett så kallat livslidande. I examensarbetets resultat framgick 

det att behandlingen med EN kunde medföra ett livslidande för kvinnorna då hela deras 

livssituation kunde påverkas. Kvinnorna kunde stundvis uppleva hälsa och välbefinnande. 

Eriksson (2000) förklarar att människan kan uppleva hälsa trots sjukdom och vid frånvaro 

av tecken på sjukdom kan välbefinnande upplevas. Kvinnorna kunde uppleva hälsa och 

välbefinnande då allt kring EN fungerade och komplikationerna inte var för påtalande.  

Det uppmärksammades att kvinnornas balans i livet kunde rubbas, då deras behov och begär 

inte alltid kunde tillfredsställas. Människan söker efter balans i livet och har olika behov och 

begär, däribland upprätthållande, kulturella och emotionella (Eriksson 2014). Kvinnornas 

upprätthållande behov och begär kunde hotas av att kroppens näringsbehov inte kunde 

tillgodoses genom att äta. Det kunde även vara svårt att få i sig rätt mängd näring och 

bibehålla vikten med EN. De kulturella behoven och begären kunde hotas av att inte längre 

kunna delta i olika kulturella sammanhang på samma sätt som de tidigare gjort. Kvinnornas 

sjukdomslidande som ofta var smärta kunde ibland medföra att planerade aktiviteter med 

vänner och familj fick avstås, bokas om eller avbrytas. Olika sociala sammanhang som ofta 

innebar olika situationer med mat kunde även påverka kvinnornas liv. Kvinnorna kunde 

uppleva att EN och den nedsatta sväljförmågan begränsade dem. Tidigare forskning visar att 

de anhöriga kan känna en stor sorg över förlusten av att inte längre kunna äta tillsammans. 

Många av de anhöriga kan även avstå från att laga mat då de inte vill att deras familjemedlem 

ska känna doften av god mat utan att kunna äta den (Bjuresäter m.fl., 2012). Det framgår 

också att en del anhöriga kan uppleva en skam, vilket kan medföra att de lagar mat och äter i 

ensamhet istället. Det i sin tur kan leda till en känsla av isolering (Penner m.fl., 2012). 

Kvinnorna kunde uppleva känslor av sorg och utanförskap av att inte längre kunna äta 

tillsammans med andra på samma sätt som innan EN. Det kunde vara smärtsamt att känna 

dofterna av god mat, då det kunde bli en påminnelse om att inte längre kunna äta och njuta 

av maten. Tidigare forskning visar att vid olika högtider kan de anhöriga uppleva förlusten av 

att inte kunna äta tillsammans som extra påtaglig (Brotherton m.fl., 2006; Bjuresäter m.fl., 

2012). Den visar också att anhöriga kan känna en förlust över att inte längre kunna planera, 

förbereda och laga mat tillsammans (Bjursäter m.fl., 2012). Hos kvinnorna kunde det finnas 

känslor av sorg och förlust av att inte längre kunna delta i förberedelserna eller att inte kunna 
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äta vid högtider. De kunde även känna en sorg och förlust av att inte längre kunna uppleva 

den gemenskap som tidigare kunde upplevas vid dessa tillfällen. 

Kvinnorna kunde vara tacksamma över vad EN hade givit dem. Trots att deras 

upprätthållande behov kunde hotas av svårigheten med att få i sig rätt mängd näring, kunde 

ändå EN ge dem möjligheten till ett fortsatt liv. De emotionella behoven och begären kunde 

hotas då kvinnornas bild av sig själva kunde förändras. Eriksson (2015) förklarar att känslor 

av skam kan upplevas av individen själv. Det kan uppkomma när det tänkta idealet inte kan 

förverkligas. Kvinnornas tänkta ideal kunde hotas. Skam kunde upplevas hos kvinnorna då 

de inte ville visa upp sondslangen/ knappen för sin omgivning. Känslan av skam kunde 

medföra att kvinnorna inte kunde sola och bada som de tidigare gjort. Trots detta kunde 

kvinnorna försöka stärka sin självbild, älska sig själva och livet de nu levde. Eriksson (2000) 

förklarar att varje människa behöver kärlek för att kunna uppleva en helhet och för att kunna 

finna hälsa. En kärlek till både sig själv och till andra människor. Genom kärleken kan 

människan få kraft till att uppleva hälsa. Kvinnornas emotionella behov och begär kunde 

fyllas av stödet de fick från familj och vänner. Eriksson (2015) förklarar även att när det 

tänkta idealet inte kan uppnås hos individen kan en känsla av förnedring upplevas i 

förhållande till andra och deras handlande. Det framkom inte att kvinnorna upplevde en 

känsla av förnedring då de kunde uppleva en acceptans från familj och vänner, vilket gjorde 

att de kunde våga vara sig själva. Trots att kvinnorna kunde uppleva stöd från sin familj och 

vänner kunde dock relationerna påverkas av EN, vilket medförde att de emotionella behoven 

och begären kunde hotas. Kvinnorna beskrev att kärlekslivet var något som kunde påverkas. 

Det kunde bli mindre spontant och direkt kroppskontakt på överkroppen kunde vara omöjlig 

på grund av sondens placering. Det framkom även att det kunde vara svårt att dejta, då en 

obekväm stämning kunde infinna sig på dejten efter att EN nämnts. Tidigare forskning visar 

också att en del partners kan tycka att kärlekslivet påverkas då sondens placering kan skapa 

ett obehag (Bjuresäter m.fl., 2012).  

Kvinnorna hade fortfarande en relation till mat även om den kunde vara förändrad. De kunde 

uppleva en gemenskap vid måltidssituationer med familjen, vilket gjorde att de kunde 

försöka äta för att få uppleva den gemenskapen. För några av kvinnorna kunde matlagning 

och bakning fungera som terapi. De hade tidigare haft ett intresse av att laga mat eller baka 

och när de fortsatte med sitt intresse kunde det ge dem styrka. Det som var märkvärt var att 

just dessa kvinnor stundvis inte alls ville veta av mat, då det kunde bli outhärdligt att till 

exempel laga mat utan att kunna äta den. Tidigare forskning skriver att sjuksköterskor kan 

mena på att patienters välbefinnande kan ökas genom att få uppleva en smakupplevelse via 

en liten mängd mat eller vätska per oralt (Bjuresäter m.fl., 2008). Det framkom att 

kvinnorna kunde tycka att smakupplevelser var viktiga, dock kunde det även påminna dem 

att de inte längre kunde njuta av mat på samma sätt som tidigare.  

Något som kunde identifieras hos kvinnorna var att de pendlade mellan känslan av livsglädje 

och upplevelsen av en prövning. Eriksson (2015) menar på att lidande är en kamp mellan det 

goda och det onda. Om människan väljer att kämpa eller inte beror på den livssituation 

individen befinner sig i (Eriksson, 2015). Det fanns tydliga variationer i kvinnornas 

individuella lidande. Var och en av kvinnorna kämpade på sitt eget sätt och med hjälp av det 

stöd de kunde få från sin omgivning. Hur människan upplever hälsa är enligt  
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Eriksson (2000) oberoende av samhällets bedömning och det är endast individen själv som 

kan avgöra om hälsa eller ohälsa upplevs. I tidigare forskning framgår det att det kan vara en 

fördel för sjuksköterskor att ta del av patienters erfarenheter om EN och att lära av dessa 

(Brotherton m.fl., 2007). I examensarbetets resultat har flertalet erfarenheter skildrats av hur 

det kunde upplevas att vara beroende av EN. Dessa erfarenheter skulle kunna ge en ökad 

förståelse och kunskap till yrkesverksamma och blivande sjuksköterskor. Det skulle kunna 

bidra till möjligheten att utveckla adekvat vård för patienter med EN.  

6.2 Metoddiskussion 

Nedan följer en metoddiskussion som var inspirerad av Friberg (2017c). En kvalitativ metod 

valdes till detta examensarbete då syftet var att beskriva erfarenheter. Enligt Friberg (2017a) 

är en kvalitativ metod lämplig för att studera personers erfarenheter då en kvalitativ metod 

skapar en möjlighet till att beskriva erfarenheter.  

Segesten (2017) skriver att webben kan ge bra information om personers erfarenheter inom 

sjukdom, hälsa och vård. Därför ansågs bloggar vara ett lämpligt val av data för att kunna få 

information direkt från primärkällor då det var kvinnors erfarenheter som skulle studeras. 

Författarna har fått upplevelsen av att de lärt känna kvinnorna bakom bloggarna och har 

under studiens gång känt både glädje och sorg i deras texter. Att skriva bloggar är nytt och 

har blivit populärt och det kan vara ett bra sätt för män och kvinnor att skriva om sina 

erfarenheter. Ett inklusionskriterie var att bloggarna skulle ha varit aktiva inom en 

sexårsperiod då det ansågs rimligt i jämförelse med utbudet av bloggar. Friberg (2017a) 

menar att de texter som väljs ska beskriva det fenomen som studien avser att undersöka. Till 

en början var examensarbetets syfte att beskriva personers erfarenheter av att vara beroende 

av EN. Utbudet av bloggar skrivna av kvinnor var tillräckligt, men bloggar med innehållsrika 

inlägg skrivna av män var för få för att kunna svara an på det syftet. Därför ändrades syftet 

till att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara beroende av EN. Utbudet av bloggar med 

innehållsrika inlägg skrivna av kvinnor var tillräckligt bra för att kunna genomföra en analys 

med hög kvalité, då ett rikligt utbud av innehållsrika texter kunde plockas ut. Valet att 

analysera bloggar som var skrivna i Sverige, USA och England gjordes. I och med detta kunde 

examensarbetets resultat få en större bredd som rör flera länder. Författarna ansåg sig 

behärska svenska och engelska väl och när svårigheter med översättningen uppstod användes 

ett engelsk-svenskt lexikon som hjälp vilket kunde medföra en korrekt översättning.  

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) menar att deras innehållsanalys med manifest 

ansats ger en möjlighet till en textnära analys. Författarna hade en kontinuerlig dialog för att 

försäkra sig om att det var det textnära som analyserades. Författarna upplevde att analysen 

av bloggarna var ett smidigt sätt att arbeta på, då analysmaterialet fanns på webben. 

Hanteringen av meningsenheterna och citaten underlättades då texterna alltid var 

lättillgängliga. Att hitta lämpliga benämningar på underkategorier och kategorier var en 

utmaning då denna analysmetod var ny för författarna. Genom kontinuerlig dialog och 

diskussion mellan författarna kunde lämpliga kategorier och underkategorier hittas. Under 
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analysensprocessens gång analyserades materialet flertalet gånger av båda författarna, vilket 

gjorde att underkategorier och kategorier ändrades flertalet gånger. 

Studiens trovärdighet kan bland annat bedömas utifrån att det finns en röd tråd genom hela 

studien och även på vems röst som hörs i resultatet, om det är deltagarnas röst eller 

forskarnas tolkning (Lundman och Hällgren Graneheims 2017). Författarna har strävat efter 

att hålla en röd tråd genom hela examensarbetet. Författarna har även varit tydliga med att 

dataanalysen var textnära men att det förekom en viss abstraktionsnivå för att kunna fullfölja 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) innehållsanalys. Resultatet styrks även av 

flertalet citat som var hämtade från kvinnornas bloggar. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) anses resultatet giltigt om det lyfter fram det som är avsett att beskrivas. 

Författarna anser att syftet är besvarat med det redovisade resultatet. Resultatets 

överförbarhet beror på i vilken utsträckning det kan överföras till andra grupper eller 

situationer och det är läsarna som avgör om resultatet är överförbart eller inte, dock kan 

författarna ge förslag på om det är överförbart (Lundman och Hällgren Graneheims 2017). 

Resultatet skulle kunna överföras till grupper som är beroende av parenteral nutrition, 

nasogastrisk sond och till män som är beroende av EN. Dock är datamängden som 

analyserats för liten enligt examensarbetets författare, för att kunna dra någon slutsats om 

studiens överförbarhet. 

6.3 Etikdiskussion 

Polit och Beck (2017) beskriver hur viktigt det är att författarna är självkritiska och medvetna 

om sina egna värderingar och fördomar i analysprocessen. Därför läste båda författarna 

igenom allt material flertalet gånger och en kontinuerlig dialog mellan författarna fördes 

under analysprocessen för att förhindra att förförståelsen hos någon av författarna påverkade 

analysen. Codex (2017) framhäver att felaktig användning av metod eller att förvränga 

tolkningen av texter anses som fusk. Därav gjordes valet att läsa materialet tillsammans och 

flertalet gånger för att undvika att texterna förvrängdes för att kunna hålla en god 

forskningsetik. Författarna har strävat efter en ärlighet i forskningsprocessen och har kunnat 

leva upp till det då författarna haft en öppen kommunikation mellan varandra och genom att 

ha självkännedom. Segesten (2017) skriver att offentliga texter på webben kan användas till 

examensarbeten. Bloggarna som analyserats i detta examensarbete var alla offentliga, då de 

inte krävde lösenord eller någon form av behörighet för att läsas. Kvinnorna hade gått ut med 

sina namn i bloggarna och därför anonymiseras de inte i examensarbetets resultat. Genom 

att författarna har förhållit sig till examensarbetets etiska överväganden kunde 

examensarbetets kvalité ökas.  
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara beroende av enteral 

nutrition. Det framkom i resultatet att vara beroende av EN innebar både känslor av 

livsglädje och upplevelsen av att utsättas för en prövning. Hur det upplevdes kunde skilja sig 

från dag till dag, beroende på flera olika faktorer. Det framkom ambivalenta känslor till EN 

och över att behöva leva med en sondslang eller knapp på magen. Samtidigt som kvinnorna 

uppskattade och var tacksamma över att EN gett dem möjlighet till att fortsätta leva, fanns 

det även en bitterhet och motstridiga känslor till EN och till hur deras vardag såg ut nu.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Examensarbetets syfte ändrades under insamling av data från personers erfarenheter till 

kvinnors erfarenheter. Det för att utbudet av bloggar skrivna av män var få. Förslag till vidare 

forskning skulle kunna vara att ta reda på vad männens erfarenheter är och hur deras liv kan 

påverkas av att vara beroende av enteral nutrition.  
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De anhöriga kämpar för att hantera 
den nya livssituationen.  Ofrivilliga 
förändringar tillkommer, livet är 
annorlunda och begränsat. 
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 Hög 
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Journal of clinical nursing 
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2008 
Sverige 
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Kvalitativ metod. 
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vård efter utskrivning från sjukhus. 

 Hög 

4. Brotherton, A., Abbott, J., & 
Aggett, P. 

Journal Of Human Nutrition 
& Dietetics 

The impact of percutaneous 
endoscopic gastrostomy 
feeding upon daily life in 
adults. 

2006 
England 

Att undersöka hur perkutan 
endoskopisk gastronomi 
(PEG) påverkar vardagen hos 
vuxna patienter, från patient- 
och anhörigperspektiv. 

En kvalitativ metod. 
Patienter och deras 
anhöriga som ansvarade 
för EN intervjuas. 
Intervjuerna innehåller 
både öppna och slutna 
frågor. 15 patienter och 
19 anhöriga 
intervjuades.  

Huvudfynden är: -Störd sömn. -
Begränsad förmåga att gå ut. 

-Svårigheter att ge EN offentligt. -
Saknad av att kunna äta och dricka 
samt av sociala tillfällen. 

Två perspektiv 
skildras:  patient 
och anhörig. 

I examensarbetets 
bakgrund används 
endast anhörigas 
perspektiv. 

Hög 



 3  

5. Brotherton, A., Abbott, J., 
Hurley, M., & Aggett, P.  

Journal Of Advanced Nursing  

Home percutaneous 
endoscopic gastrostomy 
feeding: perceptions of 
patients, carers, nurses and 
dietitians. ng, 

2007 
England 

Att jämföra vuxna patienter, 
anhöriga, sjuksköterskor och 
dietisters uppfattning om 
PEG. 

En tvärsnittsstudie med 
kvalitativ och kvantitativ 
ansats.  Datainsamlingen 
utförs via intervjuer och 
enkäter.  Intervjuerna 
innehåller både öppna 
och slutna frågor. 19 
anhöriga, 23 dietister, 18 
sköterskor och 12 
patienter intervjuades 
och svarade på enkäter. 

Anhörigas uppfattningar matchar 
sjuksköterskornas närmare än vad 
patienter gör. Den största skillnaden 
i uppfattningar var mellan patienter 
och deras anhöriga. Synen på 
sondmat och hur EN administreras 
är relativt lika dock finns det större 
skillnad på uppfattningar om 
livskvalitet, avslutande behandling 
och val om PEG ska insättas. 

Fyra perspektiv 
skildrades: 
Sjuksköterska, 
patient, anhöriga 
och dietister. I 
examensarbetets 
bakgrund används 
endast anhöriga 
och 
sjuksköterskors 
perspektiv.  

Hög 

6. Liley, A. J., & Manthorpe, J. 

Health & Social Care In The 
Community 

The impact of home enteral 
tube feeding in everyday life: a 
qualitative study. 

2003 
England 

Att utforska patienters och 
deras anhörigas uppfattning 
om det stöd de får av 
vårdgivare samt deras 
erfarenheter av sondmatning. 

Kvalitativ metod. 
Patienter och deras 
anhöriga som har hand 
om EN intervjuas. 
Intervjuerna innehåller 
både öppna och slutna 
frågor. 6 patienter och 5 
anhöriga intervjuades. 

Huvudfynden är:  
Att hantering av EN ska kunna 
anpassas efter restriktionerna för att 
de ska passa dem och deras 
hemförhållanden. 
EN är en påverkan på vardagslivet. 
Upplevelsen av EN är något givande. 

Två perspektiv 
skildras:  patient 
och ansvarig 
anhörig. I 
examensarbetets 
bakgrund används 
endast anhörigas 
perspektiv. 

Hög 
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7. Penner, J, L., McClement, 
S., Lobchuk, M., & Daeninck, 
P. 

Journal of Pain and Symptom 
Management 

Family Members’ Experiences 
Caring for Patients With 
Advanced Head and Neck 
Cancer Receiving Tube 
Feeding: A Descriptive 
Phenomenological Study 

2012 
Kanada 

Att förklara den levda 
erfarenheten av att ta hand 
om en släkting som har 
dysfagi till följd av avancerad 
cancer i huvudet och 
nackregionen och som mottar 
enteral nutrition. 

Kvalitativ metod. Sex 
anhöriga intervjuas. 
Varje anhörig intervjuas 
två gånger.  

Kärnan av de anhörigas erfarenheter 
är, ”att anpassa sig till sitt nya liv” 
som inkluderar att anpassa sig till 
nya roller, till en förändrad livsstil, 
hanteringen av ny situation och även 
sondens betydelse. 

 Hög 

8. Todd, V., Van Rosendaal, 
G., Duregon, K., & Verhoef, M. 
Journal Of Clinical Nursing, 
Percutaneous endoscopic 
gastrostomy (PEG): the role 
and perspective of nurses. 

2005 
Canada 

Att studera sjuksköterskors 
perspektiv på (i) 
beslutsprocessen för placering 
av EN, (ii) deras roll i 
processen, (iii) vilken 
inverkan detta deltagande har 
på dem personligen och (iv) 
gastrostomi-placering i 
allmänhet. 

Kvalitativ metod. 17 
sjuksköterskor som har 
erfarenhet av PEG och 
beslutsfattande kring 
PEG intervjuas. 
Intervjuerna innehåller 
både öppna och slutna 
frågor.  

Personer som fattade beslut om 
PEG:n och dess placering 
observerades vara otillräckligt 
informerade om anordningen och 
förflyttningarna av dess placering. 
Sjuksköterskor uppfattades att spela 
en viktig, men underutnyttjad roll. 
Deltagande i beslutet kan vara 
stressigt för sjuksköterskor, särskilt 
när det enda resultatet som förväntas 
är att upprätthålla ett liv av dålig 
kvalitet. Sexton sjuksköterskor 
rapporterade att de inte skulle vilja 
ha en gastrostomi själv om de inte 
kunde upprätthålla någon 
livskvalitet. Strategier som kunde 
förbättra beslutsfattandet föreslogs. 

  Hög 
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9. Yeh, L., Fetzer, S., Chen, S., 
Lu, F., Chuang, C., Chen, C., & 
... Chen, C. 

Journal Of The Formosan 
Medical Association. 

Percutaneous endoscopic 
gastrostomy placement: 
caregiver decision making in 
Taiwan. 

2013 
Taiwan 

Att undersöka taiwanesiska 
anhörigas erfarenheter av 
beslut om att acceptera en 
PEG för deras familjemedlem. 

Kvalitativ metod med ett 
beskrivande 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 33 
anhöriga intervjuades. 

Fem teman utformades som kunde 
återspegla vårdgivarnas erfarenheter 
av beslut till PEG: medvetenhet om 
lidande, medvetenhet om alternativ, 
osäkerhet, möjlighet och en 
tillfredsställelse till beslutet. 

  Hög 

10. Yeh, L., Lo, L., Fetzer, S., & 
Chen, C.   

Journal Of Clinical Nursing. 

Limited PEG tube use: the 
experience of long-term care 
directions.  

2010. 
Taiwan. 

Att beskriva ansvariga 
sjuksköterskors erfarenheter, 
inom långvårdens av PEG, 
och att förstå den begränsade 
användningen av den i 
taiwanesiska långtidsvården. 

 

Kvalitativ metod. De 
ansvariga 
sjuksköterskorna 
intervjuades. 
Intervjuerna innehåller 
både öppna och slutna 
frågor.  

Fyra teman uppstod som bidrog till 
begränsad användning av PEG vid 
långtidsvård: acceptans, 
tillgänglighet, överkomlighet och 
ansvarsskyldighet. 

  Hög 

 

 



 

 

BILAGA D: SÖKMATRIS FÖR BLOGGAR 

Sökmotor 
Datum 

Sökord 
Antal 

träffar 
Undersökta 

bloggar 
Valda 

bloggar 

Google 
2018-01-15 

Enteral nutrition blogg 4 040 2 - 

Google 
2018-01-15 

Leva med enteral nutrition 
blogg 

452 3 - 

Google 
2018-01-15 

Leva med sond blogg 36 300 17 1 

Google 
2018-01-15 

Blogg sond 68 800 6 - 

Google 
2018-01-15 

Att leva med en knapp på 
magen blogg 

128 000 4 1 

Google 
2018-01-15 

Leva med näringsdropp 
blogg 

2 140 2 - 

Google 
2018-01-15 

Leva på dropp blogg 49 400 3 - 

Google 
2018-01-15 

att leva med PEG på magen 
blogg 

37 700 2 1 

Google 
2018-01-15 

gastrostomiport blogg 303 1 - 

Google 
2018-01-15 

sondmat peg 
blogg 

299 9 - 

Google 
2018-01-15 

feeding tube blog 6 340 000 6 2 

Google 
2018-01-15 

to live with feeding tube blog 1 450 000 2 1 

 

 



 

 

BILAGA E: BLOGGMATRIS  

Bloggare, 
årtal och 

land 

 

Handling 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Övrigt 

Dot 65 år. 

2008–2013 

USA 

Dot har cancer i esofagus som gör att 
hon inte kan äta. Hon skriver om tips 
kring EN. Hur vardagen fungerar och 
hur hennes liv är tillsammans med 
hennes man, barn och barnbarn.  

Bloggen finns på en bloggportal. Bloggportalen innehåller reklam, 
men det går tydligt att urskilja vad som är blogginlägg och vad som är 
reklam. Ingen propaganda, försäljning eller politiska åsikter 
upptäcks. Dot är öppen med sin identitet och publicerar bilder på sig 
själv. 

 

Carrie 35 år. 

2017 

England 

Carrie är en gästbloggare, som skriver 
om hur det är att leva med EN. 

Blogginlägget finns på en bloggplattform. Blogginlägget innehåller 
reklam, men det går tydligt att urskilja vad som är blogginlägget och 
vad som är reklam. Ingen propaganda, försäljning eller politiska 
åsikter upptäcks. Carrie är öppen med sin identitet. 

 

Emelie 23 år. 
2011-
nuvarande 

Sverige 

Emelie har barnreumatism som har 
angripit hennes käkar, vilket gör att 
hon inte kan äta. Hon skriver om sin 
sjukdom, EN och hennes vardag med 
pojkvän, skola, hund och om sitt 
intresse för bakning.  

 

Bloggen finns på en bloggportal. Bloggportalen innehåller reklam, 
men det går tydligt att urskilja vad som är blogginlägg och vad som är 
reklam. Ingen propaganda, försäljning eller politiska åsikter 
upptäcks. Emelie är öppen med sin identitet och publicerar flertalet 
bilder på sig själv. 

Emelie började blogga innan 
hon var 18 år, dock framgår 
det när hon fyllt 18 år. I 
examensarbetets resultat 
analyseras endast inlägg 
skrivna efter hennes 18 
årsdag. 

Katie 25 år. 

2012 

USA 

Kate är en gästbloggare, som skriver 
hur det är att leva med EN.  

Bloggen finns på en bloggplattform som gästas av kvinnliga bloggare. 
Bloggplattformen innehåller reklam, men det går tydligt att urskilja 
vad som är blogginlägg och vad som är reklam. Ingen propaganda, 
försäljning eller politiska åsikter upptäcks. Katie utger sig inte för att 
vara anonym, dock innehåller bloggen ingen bild som kan styrka 
hennes identitet.  

 



 

 

Sofia 24 år. 

2013-
nuvarande 

Sverige 

Sofia är en influencer och hon skriver 
om sitt liv som innefattar mode, 
resor, jobb, pojkvän. Hon skriver 
även om hennes beroende av EN på 
grund av att hon som liten drabbades 
av magcancer vilket ledde till att hon 
inte kan ta upp tillräckligt med 
näring från det hon äter peroralt. 

Bloggen finns på en bloggportal. Bloggportalen innehåller reklam, 
men det går tydligt att urskilja vad som är blogginlägg och vad som är 
reklam. Ingen propaganda, försäljning eller politiska åsikter 
upptäcks. 

 

Sofia är öppen med sin identitet och publicerar flertalet bilder på sig 
själv. 

Sofia benämner sin sondmat 

som ”dropp”, vilket 

författarna inte har ändrat i 

resultatets citat.  

Ursula 52. 

2013-
nuvarande 

Sverige 

Ursula skriver om sin 
muskelsjukdom som medfört att hon 
är beroende av EN, då hon fått en 
nedsatt sväljfunktion. Om hur 
sjukdomen och EN påverkar hennes 
och hennes familjs vardag. Hon 
skriver också om hennes intressen, 
som är matlagning och att måla. 

Bloggen finns på en bloggportal. Bloggportalen innehåller reklam, 
men det går tydligt att urskilja vad som är blogginlägg och vad som är 
reklam. Ingen propaganda, försäljning eller politiska åsikter 
upptäcks. 

 

Ursula är öppen med sin identitet och publicerar flertalet bilder på sig 
själv. 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
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