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Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt 
ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa 
studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och 
beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och 
samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju 
reumatiker i åldern 18-40 och datainsamlingen bestod av 
semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt 
mönster. I studien identifierades bland annat initiala svårigheter att 
acceptera sin sjukdom, oförståelse och okunskap från omgivningen, 
upplevelser av att bli misstrodd, ifrågasatt och inte tagen på allvar, 
depressiva känslor, sömnlöshet, panikångest, självmordstankar, 
skuldkänslor, ovilja att ta plats med sin sjukdom, energibrist som 
begränsar livet, oro inför framtiden, ökad förmåga att uppskatta små 
saker och en bättre förståelse för andra som är sjuka. Detta resultat 
indikerar att en reumatisk sjukdom inte bara kan få fysiska utan också 
ett flertal psykologiska konsekvenser. 

 
 
De reumatiska sjukdomarna drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även 
kärl och livsviktiga organ kan angripas (Frostegård, 2006). Den fysiska påverkan på 
individer som lever med reumatism, så som inflammation, stelhet, värk, svullnad, 
nedsatt funktion och trötthet är väldokumenterad. De psykologiska aspekterna av 
sjukdomen är dock inte lika väl utforskade. Kunskapen gällande hur individen själv 
upplever att leva med en reumatisk sjukdom och vilka psykologiska konsekvenser den 
medför är begränsad. Svenska reumatiker i åldern 18 till 40 har också sällan specifikt 
uppmärksammats. I denna studie undersöks deras upplevelser närmare.  

 
Att vara ung vuxen  
Åldern 18 till 40 är en period som inom utvecklingspsykologin brukar beskrivas som 
både händelserik och omvälvande (Berk, 2010). Det är en tid i livet då mycket förväntas 
hända och som ofta präglas av stora förändringar och viktiga beslut. Det är under dessa 
år som individen ofta tar sina första steg in i vuxenlivet, flyttar hemifrån, skaffar sig en 
egen bostad, högre utbildning, jobb, partner och en egen familj. Att utveckla sin 
identitet, det vill säga att ta reda på vem man är och vad man vill göra med sitt liv, 
tillsammans med etablerandet av en långvarig kärleksrelation är enligt psykoanalytikern 
Erik Eriksson två centrala psykosociala teman för just denna livsperiod (Berk, 2010). 
Utöver allt detta måste en person med reumatism också handskas med sin sjukdom.  

 
Sjukdomsbild, diagnoser och behandling 
Det finns idag över 1 miljon människor i Sverige med reumatiska sjukdomar. Under 
namnet reumatism ingår ungefär ett 80-tal diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. 
De flesta reumatiska sjukdomar drabbar kvinnor i högre grad än män och risken att få 
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sjukdomen ökar med åldern, även om också ungdomar och barn kan insjukna 
(Frostegård, 2006). Varför de reumatiska sjukdomarna uppkommer råder det fortfarande 
stor osäkerhet kring, men det har visat sig att både arv och miljö kan spela en viktig roll 
i utvecklingen av sjukdomen (Orozco & Barton, 2010).  

 
Johan Frostegård (2006), professor och specialist på internmedicin och reumatologi, 
beskriver att det finns både inflammatoriska och icke-inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar. De inflammatoriska reumatiska sjukdomarna brukar kallas autoimmuna. 
Autoimmunitet innebär att kroppens eget immunförsvar, förutom att rensa bort 
främmande inkräktare, också attackerar kroppen själv. Inflammation är kroppens 
försvarsreaktion i de vävnader eller organ som immunförsvaret attackerat. Värk, stelhet, 
ömhet, svullnad och nedsatt funktion i de drabbade kroppsdelarna är ofta en 
konsekvens. Feber eller allmän trötthet är andra vanliga symtom. Om inflammation i en 
led pågår under en längre period kan även olika felställningar, deformiteter och skador 
på skelettet kring leden uppstå (Frostegård, 2006).  
 
Frostegård (2006) förklarar också hur de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna 
brukar delas upp i ledsjukdomar och systemsjukdomar. Typiskt för ledsjukdomarna är 
att de ofta drabbar just lederna. Vid systemsjukdomarna däremot är det mer vanligt att 
inflammation uppstår i andra organ eller i hela kroppen. Reumatoid artrit (även kallat 
ledgångsreumatism eller RA), ankyloserande spondylit (mer vanligt känt som 
bechtrews) och psoriasisartrit är exempel på några av de vanligaste ledsjukdomarna. 
Systemisk lupus erytematosus (SLE) är ett exempel på en systemsjukdom. Förutom de 
inflammatoriska sjukdomarna finns som sagt även icke-inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar; så som artros och fibromyalgi. Dessa är sjukdomstillstånd där smärta 
snarare än inflammation är dominerande (Frostegård, 2006).  
 
Begreppet reumatism innefattar alltså, som beskrivits ovan, ett brett spektrum av 
sjukdomar. Vissa diagnoser är förknippade med lindriga övergående besvär, medan 
andra är akuta och livshotande sjukdomstillstånd som kan kräva massiva 
intensivvårdsinsatser (Frostegård, 2006). Vad de flesta reumatiska sjukdomar dock har 
gemensamt är att de är kroniska, det vill säga livslånga, och att de kan pendla mycket i 
aggressivitet. Perioder av hög sjukdomsaktivitet kan ibland följas av nästintill 
besvärsfria perioder. Det talas ofta om så kallade skov. Skov är perioder av påtaglig 
försämring av sjukdomen (Frostegård, 2006).  
 
För att hålla sjukdomen i schack krävs både tidig och kontinuerlig medicinsk 
behandling (Frostegård, 2006). Läkemedel mot reumatism brukar delas in i två olika 
kategorier: medicin som sätts in för att minska sjukdomssymtomen, det vill säga 
smärtstillande och inflammationsdämpande, och medicin som syftar till att hejda och 
bromsa den reumatiska sjukdomens fortsatta utveckling, som till exempel cellgift. På 
senare år har det även utvecklats en helt ny grupp av mycket effektiva, så kallade 
biologiska, läkemedel (Klareskog, Saxne & Ernman, 2005). Förutom medicinering är 
också träning också ett viktigt redskap för att motverka sjukdomens negativa effekter. 
Både reumatologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kuratorer är 
ofta inblandade i behandlingen av sjukdomen (Frostegård, 2006). 
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Under de senast tjugo åren har reumatologin genomgått en dramatisk utveckling 
(Klareskog, Saxne, & Enman, 2005). Kunskaperna inom immunologi och 
autoimmunitet har ökat avsevärt vilket har lett till utvecklandet av mer effektiva 
läkemedel, som tillsammans med nya strategier för behandling och diagnos har 
förändrat framtidsutsikterna för reumatiker väsentligt (Klareskog, Saxne, & Enman, 
2005). Reumatism, som förr betydde en dom till livslångt lidande, är numera en diagnos 
där det finns goda möjligheter att både lindra och förhindra en invalidiserande 
utveckling. Från 1994 till 2004 förbättrades hälsostatusen hos reumatoid artrit patienter 
avsevärt (Uhlig, Heiberg, Mowinkel, & Kvien, 2008). Sjukdomen omtalas numera som 
en mildare sjukdom. Detta till trots får reumatism fortfarande stora konsekvenser i den 
drabbades liv. Behandling är inte lika effektiv för alla och medicinering ger ofta 
biverkningar av olika slag (Forstegård, 2006).  

 
Psykologiska aspekter  
Psykologerna Marianne Bache och Bente Østerberg, som arbetar inom det danska 
förbundet för multipel skleros, beskriver långvarig sjukdom som en existentiell kris. De 
hävdar att långvariga sjukdomar hotar vår existens och skakar om självet, eftersom det 
påverkar alla fyra sätt på vilka vi är här i denna världen: fysiskt, psykiskt, socialt och 
andligt (Bache & Østerberg, 2005, refererat i Fjerstad, 2010). 

 
Hur identiteten kan påverkas av att leva med en kronisk sjukdom är något som den 
kanadensiska forskaren Barbra L. Paterson har försökt beskriva i ”The Shifting 
Perspectives Model of Chronic Illness”. I modellen, som är en metasyntes av 292 
kvalitativa forskningsstudier om individers upplevelse av att leva med kronisk sjukdom, 
beskrivs att leva med långvarig sjukdom som en ständigt pågående och kontinuerligt 
skiftande process. Enligt Paterson växlar individens perspektiv hela tiden mellan att ha 
sjukdomen och det friska livet i förgrunden. Under sämre sjukdomsperioder präglas den 
långvarigt sjukes liv av att sjukdomen står i fokus och stjäl all uppmärksamhet. 
Identiteten kopplas då till sjukdomen, snarare än till det övriga livet. Andra gånger, när 
sjukdomen är inne i en något lugnare fas, står tvärtom livet i förgrunden. Identiteten får 
då kraft från livet snarare än sjukdomen (Paterson, 2001).  

 
Individens arbetssituation är ett område som också har visat sig kunna påverkas av en 
långvarig sjukdom. För personer med reumatism finns det till exempel en ökad risk att 
falla ur arbetslivet, speciellt för kvinnliga reumatiker (Odegård, Finset, Kvien, 
Mowinkel, & Uhlig, 2005). I en kvalitativ fokusgruppstudie utförd i Kanada, där det 
undersöktes hur individer med inflammatorisk reumatisk sjukdom upplevde att deras 
sjukdom påverkade deras arbetssituation, identifierades flera problemområden (Lacaille, 
White, Backman, & Gignac, 2007). I studien upptäcktes att tröttheten var den aspekt 
som upplevdes mest begränsande i arbetslivet, att sjukdomens osynlighet, skiftningar 
och oberäknelighet var ett problem och att deltagarna upplevde svårigheter i de 
interpersonella relationerna på arbetet. Ovilja att dela med sig eller dra uppmärksamhet 
till sin reumatism, motvilja mot att använda tillgängliga stöd och begära 
jobbanpassningar, rädsla för att berätta för sin chef hur det ligger till och en oro för att 
uppfattas som favoriserade inför sina kollegor beskrevs också. Förlust av 
självförtroende på jobbet och utmaningar av det emotionella slaget var andra 
psykologiska aspekter av sjukdomens inverkan på arbetssituationen.  
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En reumatisk sjukdom har även visat sig kunna begränsa individens fritidsintressen och 
sociala nätverk. I en amerikansk longitudinell intervjustudie upptäcktes att det finns en 
stor risk för individer med RA att gå miste om högt värderade aktiviteter (Katz, Morris 
& Yelin, 2006), vilket för samma individer också visade sig vara en stor riskfaktor för 
att drabbas av depression (Katz & Yelin, 2006). När reumatiker tvingas dra ner på både 
jobb och fritidsaktiviteter blir det sociala nätverket ofta lidande. I två norska studier 
upptäcktes att individer med reumatoid artrit har ett mindre socialt nätverk och att de 
inte får lika mycket socialt stöd som personer utan sjukdom, både på det emotionella 
och fysiska planet (Fyrand, Moum, Finset, Wichstrøm, & Glennås, 2000, 2001). Socialt 
stöd för reumatiker har också utforskats kvalitativt. I en schweizisk intervjustudie 
visade det sig att stöd från familj, sjukvårdspersonal och övrig omgivning kan ha både 
en hämmande och underlättande inverkan på en individs anpassning till en reumatisk 
sjukdom (Kostova, Caiata-Zufferey, & Schulz, 2014). Sjukdomens osynlighet och 
oförutsägbara karaktär beskrevs vara något som kan leda till att omgivningen antingen 
överskattar eller underskattar individens lidande. 

 
Förutom en begränsning av jobb, fritidsaktiveter och sociala relationer kan en reumatisk 
sjukdom också ha en inverkan på familjelivet. I en kvalitativ intervjustudie utförd i 
USA undersöktes erfarenheter hos mödrar med en inflammatorisk reumatisk sjukdom 
(Backman, Del Fabro Smith, Smith, Montie, & Sutro, 2007). I studien upptäcktes att 
sjukdomen hade en dramatisk påverkan på deltagarnas upplevelse av moderskap. 
Mödrarna själva upplevde att deras sjukdom på olika sätt påverkade hela familjen och 
att de misslyckades med att leva upp till alla delar av mammarollen. De beskrev att den 
största utmaningen för dem var att försöka balansera energi och trötthet. 

 
I en amerikansk pilotstudie visade sig trötthet var ett vanligt förekommande problem 
hos individer med RA (Tack, 1990). I samma undersökning framkom det även att 
tröttheten var positivt korrelerad med både depression, smärta och sämre välmående hos 
deltagarna. Men trötthet hos reumatiker har också studerats i kvalitativa termer. I en 
intervjustudie, som undersökte hur amerikanska individer med RA upplevde sin trötthet, 
beskrev deltagarna hur tröttheten hade både fysiska, kognitiva och emotionella 
komponenter (Howlett et al., 2005). De upplevde att tröttheten kunde få konsekvenser 
för både fysiska aktiviteter, känslor, relationer, sociala åtaganden och familjeroller. 
Deltagarna använde olika strategier för att försöka hantera sin trötthet, men lyckades 
sällan uppnå goda resultat. Få diskuterade sin trötthet med sjukvården, men de som 
gjorde det upplevde att de ändå inte fick något gensvar. Deltagarnas egna förklaringar 
till tröttheten var inflammationer, överansträngning av lederna och ofullständig sömn. 
Sömnproblem, som en möjlig förklaring till den reumatiska tröttheten, är något som 
också har studerats (Mahowaid, Mahowaid, Bundlie, & Ytterberg, 1989). I en studie 
från USA visade det sig att individer med reumatoid artrit ofta lider av allvarliga 
sömnstörningar, men att dessa inte har något samband med sjukdomsaktiviteten (Hirsch 
et al., 2005).   

 
Reumatikers oro inför framtiden är ett område som också har utforskats. I en kvalitativ 
studie från Holland, som undersökte hur individer med RA’s oro inför framtiden såg ut, 
beskrevs bland annat beroende av andra, ökat behov av medicinering, att inte kunna gå, 
aktivitetsbegränsningar och förvärrad trötthet som värsta möjliga framtidsscenarion 
(Buitinga, Braakman-Jansen, Taal & van de Laar, 2012). Men deltagarna uttryckte även 
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hopp och förväntningar inför framtiden, framförallt att mer effektiv medicinering då 
skulle finnas tillgänglig.  
 
I en enkätstudie från Nederländerna visade det sig att det var svårare för individer med 
fibromyalgi att få förståelse och bli betrodda i sin sjukdom av både familj, 
sjukvårdspersonal, kollegor och socialtjänst jämfört med personer med RA (Kool et al., 
2010). I studien korrelerade också att bli misstrodd och inte förstådd med sämre mentalt 
välmående och socialt fungerande. Båda diagnosgrupperna rapporterade att det var 
lättare för dem att bli bekräftade i sin sjukdom av sjukvårdspersonal och partner än av 
socialtjänst, kollegor och familj.  

 
Forskning har även visat att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland reumatiker. 
I en holländsk studie upptäcktes att så många som 64% av individer med 
inflammatorisk reumatisk sjukdom upplevde någon form av psykiskt lidande, med höga 
nivåer av oro och hjälplöshetskänslor och låga nivåer av sjukdomsacceptans 
(Vriezekolk et al., 2009). I en undersökning utförd i Turkiet var den totala förekomsten 
av ångest, depression och ångest-depressiva störningar hos individer med reumatoid 
artrit så hög som 70,8%  jämfört med 7,3% hos den friska kontrollgruppen. Hos 
deltagarna i studien förekom depression betydligt oftare än ångest, men hos de som bara 
hade haft sin sjukdom under en kortare period var ångest mer vanligt förekommande 
(Isik, Koca, Ozturk, & Mermi 2007). Med depression ökar också risken för självmord 
och för deprimerade kvinnor med rheumatoid artrit har självmordsrisken visat sig vara 
särskilt stor (Timonen et al., 2002).  

 
I motsats till depression och ångest har positiva känslor visat sig kunna vara till stor 
hjälp vid hantering av en långvarig sjukdom (Tugade, Fredrickson, & Feldman Barret, 
2004). I en norsk kvalitativ gruppintervjustudie, som undersökte stressframkallande och 
stödjande erfarenheter i relationen mellan personer med reumatisk sjukdom och deras 
läkare, upptäcktes att förhållandet mellan patient och läkare kan vara en möjlig källa till 
att framkalla just positiva känslor (Strand & Finset 2005). Undersökningen visade att 
reumatologens förmåga att hantera negativa känslor och att uppmuntra positiva 
emotionella tillstånd var av stor vikt för den sjuke. Studien visade att när läkaren 
hanterade känslor, smärta och förväntningar med respekt och förståelse upplevde 
patienterna mindre oro och frustration. De kände sig både mer självsäkra, trygga, 
hoppfulla, optimistiska och omhändertagna. Vikten av ett bra bemötande och positiva 
känslor vid hantering av en reumatisk sjukdom har även upptäckts i andra kvalitativa 
studier. I en svensk intervjustudie, där 25 individer med reumatoid artrit fick utvärdera 
den reumatologiska behandlingen, togs det upp att positivt tänkande och humor i 
kombination med den fysiska och medicinska behandlingen var av stor vikt (Ahlmén et 
al., 2004). Stöd från sjukvårdspersonalen och övrig omgivning - inkluderat andra 
personer med RA – och en positiv behandlingsatmosfär på reumatologkliniken 
upplevdes även stärka deltagarnas självförtroende. Individerna i studien uttryckte också 
en önskan om att sjukvårdspersonalen skulle betrakta dem som experter på sina egna 
kroppar, eftersom detta underlättade för dem att ta makt över sin egen livssituation. 
 
Studiens syfte  
I den forskning som beskrivs ovan har fokus ofta legat på specifikt utvalda 
psykologiska områden av en reumatisk sjukdom. När det gäller publicerade artiklar så 
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finns det få som mer förutsättningslöst och mer heltäckande utforskat individens egen 
upplevelse av att leva med reumatism och vilka psykologiska konsekvenser individen 
själv upplever att sjukdomen medför. Detta gäller framförallt i den svenska kontexten. 
Reumatiker i åldern 18 till 40 har också sällan specifikt uppmärksammats. Syftet med 
denna kvalitativa studie var således att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga 
in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha en 
reumatisk sjukdom, i en svensk kontext. Målet var att utöka kunskapen kring hur det är 
att leva med reumatism och hur sjukdomen påverkar de drabbade.    

 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I studien deltog sju individer, som alla hade någon form av reumatisk sjukdom. Fyra av 
deltagarna hade diagnosen reumatoid artrit, en hade psoriasisartrit, en hade 
ankyloserande spondylit och en led av fibromyalgi. Sex av deltagarna var kvinnor, en 
var man. Deras åldrar var 18, 21, 21, 29, 31, 34 och 40 år. Deltagarna hade haft sin 
reumatiska diagnos i 1, 5, 8, 11, 13, 15 respektive 18 år. Intervjupersonerna hade olika 
yrken och sysselsättningsgrad. Tre av intervjudeltagarna var studenter på heltid. En av 
dem utbildade sig till teckenspråkstolk, en studerade till barnskötare och en gick sista 
året på gymnasiet. En av deltagarna jobbade heltid på ett kryssningsföretag samtidigt 
som hen studerade på Komvux. En av intervjupersonerna var vid intervjutillfället 
föräldraledig, men arbetade annars som mentalskötare. Två av intervjudeltagarna var 
sjukskrivna på deltid. Den ena jobbade som psykolog och den andra var fritidspedagog. 
Fyra av deltagarna hade partners och tre var singlar. Två av intervjupersonerna hade 
barn. Samtliga var bosatta i Stockholmsområdet. 

 
Deltagarna rekryterades genom annonseringar på två olika facebooksidor för 
reumatiker. I annonseringarna beskrevs syftet med studien och att det som eftersöktes 
var individer bosatta i Stockholmsområdet som ville ställa upp på en intervju där de 
skulle få dela med sig av just sin upplevelse av att leva med en reumatisk sjukdom. För 
att öka motivationen att delta i studien berättades det även att jag själv, sedan ungefär 3 
års ålder, lider av en reumatisk sjukdom och att det vid intervjutillfället skulle bjudas på 
fika. Om de var intresserade av att delta i studien ombads de kontakta mig per mail. 
Tjugo individer svarade på annonseringen. För att försöka åstadkomma ett så kvalitativt 
representativt urval som möjligt valdes de sju individer som baserat på ålder, kön, 
diagnos, sjukdomslängd, arbetskapacitet och civilstånd var mest olika varandra ut till att 
delta. 

 
Datainsamling 
Eftersom det var individers upplevelser som skulle undersökas valdes individuella 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Sju intervjuer på cirka en timme vardera 
genomfördes. Intervjuerna spelades in på en inspelningsapparat och transkriberades 
senare ordagrant. Fem av intervjuerna utfördes på olika lugna kaféer runt om i 
Stockholmsområdet, en genomfördes på en avskild plats i en korridor på Stockholms 
universitet och en gjordes i intervjupersonens egen bostad. Jag utförde alla intervjuerna 
själv. Alla intervjuer inleddes med att jag tackade för att de ville ställa upp, presenterade 
ämnet för intervjun, förklarade att deltagandet var anonymt, att de närsomhelst hade rätt 
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att avbryta och att intervjun skulle spelas in för att senare transkriberas. Deltagarna 
försäkrades också om att bara jag skulle ha tillgång till själva inspelningarna och att de 
efter transkriberingen skulle förstöras. De blev också erbjudna att få studien mailad till 
sig när den var färdig, om de så önskade. Studien följde alla Vetenskapsrådets etiska 
rekommendationer (Vetenskapsrådet, 1999; refererat i Langemar, 2008). Förutom detta 
poängterades också inledningsvis att jag, som jag nämnt i annonseringen, även själv 
lider av en reumatisk sjukdom, men att det var intervjupersonens egen upplevelse av hur 
det är att leva med denna sjukdom som var av intresse. Om intervjupersonerna skulle ha 
eventuella frågor kring mina upplevelser så ombads de att vänta med dessa till efter 
intervjun.  

 
Intervjuerna var semistrukturerade, men mer åt det öppna och ostrukturerade hållet än åt 
det motsatta. Ingen specifik frågeordning följdes utan intervjupersonerna tilläts själva, 
utifrån studieämnet, bestämma riktning för intervjun. En intervjuguide med några 
förutbestämda öppningsfrågor och för ämnet relevanta frågeområden fanns dock med 
vid intervjutillfällena. Intervjuguiden användes som ett stöd under intervjuerna och 
checkades av innan intervjuerna avslutades. Inför varje ny intervju byggdes 
intervjuguiden på med nya frågeområden som hade dykt upp under föregående intervju. 
Den slutgiltiga intervjuguiden innehöll följande frågeområden: sjukdomsbeskedet, 
omgivningens bemötande, reaktioner på omgivningens bemötande, tankar kring 
framtiden, öppenhet kring sjukdomen, relation till sjukdomen, psykiskt välmående, 
positiva aspekter och psykologiskt stöd. I öppningsfrågorna behandlades deltagarnas 
tankar kring valet av studieämne och deras motivation att ställa upp. Efter att dessa 
frågor avhandlats ombads deltagarna börja från början och berätta sin egen 
sjukdomshistoria. Denna intervjuinledning fanns med som ett sätt att mjukstarta, 
aktivera deltagarnas minnen och låta dem själva ta upp olika psykologiska områden av 
vikt. Jag hade tidigare gått en kurs i intervjumetodik på Psykologiska institutionen på 
Stockholms universitet och en intensivutbildning i samtalsmetodik via föreningen 
Tjejzonen och använde mig av dessa erfarenheter både vid planerandet inför och 
utförandet av själva intervjuerna. Vägledning hämtades även från Trost (2010).  
 
Analys 
Det transkriberade intervjumaterialet tolkades, strukturerades och komprimerades 
utefter ett induktivt tematiskt mönster. Vägledning hämtades från Hayes (Hayes, 2000; 
refererat i Langemar, 2008). Tanken bakom valet av just denna analysmetod var att få 
till ett så empiristyrt resultat som möjligt. Analysproceduren inleddes med en 
genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet och ett markerande av 
information som ansågs relevant för ämnet. Materialet delades sedan in i olika 
övergripande teman. Efter detta gicks intervjumaterialet igenom igen, en gång för varje 
tema, för att försäkra att all relevant information för varje tema hade fångats in. För att 
alla teman skulle vara så ömsesidigt uteslutande som möjligt påbörjades därefter en mer 
grundlig bearbetning av varje tema, vilket resulterade i att vissa teman togs bort eller 
slogs samman. Efter att ha bestämt mig för 13 teman, som uppfattades på ett bra sätt 
beskriva själva kärnan i materialet, komprimerades och sammanfattades 
intervjumaterialet under varje tema i form av beskrivande och tolkande text, samtidigt 
som vissa belysande citat från intervjuerna behölls. I ett försök att förtydliga och 
sammanfatta de mest centrala aspekterna i varje tema delades även varje tema in i ett 
antal underteman. De huvudteman och underteman som uppkom i analysen återfinns 
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som huvud- respektive underrubriker i resultatdelen nedan. Analysproceduren 
resulterade i följande 13 huvudteman: Att få sjukdomsbeskedet, Självbild och relation 
till sjukdomen, Omgivningens bemötande, Försvårande omständigheter, Reaktioner på 
omgivningens bemötande, Öppenhet kring sjukdomen, Den psykiska hälsan och 
humöret, Skuldkänslor i relation till andra, Sjukdomen begränsar livet, Oro kring 
framtiden, Att behöva ta mediciner, Positiva aspekter och Psykologiskt stöd. Eftersom 
en viss struktur användes redan i intervjuerna och detta var en deskriptiv 
studie, sammanföll vissa teman i resultatet med intervjuguidens teman. Detta skedde 
alltså inte per automatik, utan därför att temat var det som bäst passade till data.  

 
Läsning av tidigare forskningslitteratur på området skedde delvis parallellt med studien. 
En mer omfattande och grundlig genomgång av forskningslitteraturen skedde dock först 
efter det att både datainsamling och analysprocedur hade slutförts.  
 
 

Resul ta t  
 

Att få sjukdomsbeskedet 
 
Både tungt och befriande 
Att få sjukdomsbeskedet kan upplevas som både tungt och befriande. Deltagarna 
beskriver ledsenhet och besvikelse, samtidigt som de också beskriver lättnadskänslor 
och förhoppningar om att äntligen kunna få hjälp. Flera av respondenterna berättar att 
det var en lång process innan de fick sin diagnos. De tvingades gå till flera läkare och 
genomgå många olika undersökningar innan de slutligen fick veta vad som var fel med 
dem. Av dessa beskrivs sjukdomsbeskedet som extra befriande.  

 
Skönt att få sjukdomen objektivt bekräftad 
Att det kan vara skönt att få reumatismen objektivt bekräftad av sjukvården vittnar flera 
deltagare om. En av respondenterna beskriver att det kändes bra att ”få det på papper”. 
En annan berättar att det var en stor lättnad att få inflammationerna bekräftade med 
hjälp av ultraljud. Ovissheten och osäkerheten i att må dåligt men inte veta vad som är 
fel kan vara oerhört påfrestande. Det kan också upplevas som svårare att bli betrodd och 
tagen på allvar av sin omgivning utan en diagnos. Vissa beskriver även hur 
sjukdomsbeskedet gjorde det lättare för dem att våga lita på sin egen upplevelse. 
Diagnosen blev en bekräftelse på att de inte inbillade sig. En av intervjudeltagarna 
förklarar: ”Ja, ja, då visste jag ändå vad det var. Innan så kändes som att: Hittar jag på 
allt det här? Det kändes som att: Händer det här verkligen mig? Inbillar jag mig 
alltihopa? Eller händer det på riktigt?” 
 
Initialt svårt att acceptera sjukdomen  
Efter diagnosbeskedet kan det ibland ta ett tag för individen att acceptera sin sjukdom. 
Flera av intervjudeltagarna beskriver att de när de fick beskedet inte riktigt ville tro på 
eller kunde ta till sig att de led av en kronisk sjukdom. Många beskriver hur de till en 
början förnekade sin reumatism, men att de med tiden lärt sig att acceptera den mer.  
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Självbild och relation till sjukdomen 
 
Både sjuk och frisk 
Flera av intervjudeltagarna beskriver att de ser sig själva som både sjuka och friska. De 
upplever att sjukdomens status, det vill säga hur de mår för tillfället, ofta präglar deras 
självbild. Om de mår dåligt i kroppen ser de sig själva som sjuka och om de mår bra 
som friska.  
 
Sjukdomen som en del av sig själv – men inte hela  
Vissa deltagare beskriver att de ser reumatismen som en del av sig själva. De poängterar 
dock att det är viktigt att sjukdomen inte får definiera dem eller ta alltför stor plats i 
deras liv. De vill bli sedda för den de är, inte för reumatismen. Sjukdomen är alltid med 
dem, men den är bara en del av dem - inte hela. 

 
Vän med sin sjukdom 
För vissa deltagare upplevs det som viktigt att bli vän med sin sjukdom. De beskriver 
det som lättare att hantera reumatismen om de inte ser den som en fiende eller ett hinder 
framför sig. Några av de intervjuade förklarar att de upplever det som viktigt att jobba 
med sjukdomen, inte emot den.  
  
Ilska, hat och besvikelse i relation till sjukdomen  
Intervjudeltagarna beskriver också hur de kan hysa starka känslor i relation till sin 
reumatism. De kan känna både hat, ilska och besvikelse gentemot den. En av 
respondenterna uttrycker sig såhär om sin relation till sjukdomen:  
 
         Det har varit mycket hat. Det har det varit. Jag har varit så arg på den. De dagar 

när jag har riktigt ont så känner jag bara: Varför gör du såhär idag? Varför gör du 
såhär mot mig nu? Varför, varför, varför? 

 
Bortträngning och förnekelse  
Flera av deltagarna berättar även hur det ibland kan hända att de intalar sig själva att de 
inte är sjuka. De beskriver hur de tränger bort, förnekar eller glömmer bort att de har en 
sjukdom. De beskriver hur detta förnekelsebeteende ibland kan gå så långt att de pressar 
sig själva för mycket, inte söker hjälp när de borde eller struntar i att ta sina mediciner. 
Flera vittnar även om att det ofta händer att de blir så uppslukade av en aktivitet att de 
helt glömmer bort att känna efter hur kroppen mår.  

 
Omgivningens bemötande 

 
Bristande förståelse 
Erfarenheter av bristande förståelse från omgivningens sida beskrivs av samtliga 
deltagare. De upplever att det kan vara svårt för omgivningen att helt förstå vad 
sjukdomen innebär för den som har den. Flera beskriver att även människor som de 
förklarat sin situation för flertalet gånger ändå inte helt verkar förstå. Det är framförallt 
den konstanta smärtan och tröttheten som tas upp som svår för omgivningen att helt 
greppa.  
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Inte tagen på allvar  
Att inte bli tagen på allvar i sin sjukdom är en annan erfarenhet som flera deltagare 
beskriver. De kan uppleva att omgivningen har svårt att förstå allvaret i sjukdomen och 
hur mycket den faktiskt påverkar deras liv. Flera respondenter har erfarenheter av att ha 
fått kommentarer i stil med: Ja, men ta bara en värktablett så går det nog över.  
 
Orkar inte lyssna eller ta in 
Många beskriver också upplevelser av att omgivningen inte alltid orkar lyssna, ta in 
eller engagera sig i deras sjukdom. Det faktum att sjukdomen är kronisk, det vill säga 
aldrig går över, beskrivs kunna göra att omgivningen till slut tröttnar på att höra om den.  

 
Ifrågasatt och misstrodd 
Att bli ifrågasatt och misstrodd av sin omgivning är andra upplevelser som flera av de 
intervjuade beskriver. De kan uppleva att omgivningen betraktar dem som lata eller 
gnälliga. De berättar hur de har kunnat få kommentarer eller signaler som indikerar att 
de överdriver eller hittar på. Flera beskriver till exempel erfarenheter av att ha blivit 
ifrågasatta när de sitter på handikapplatsen på bussen.  
 
Tyckt synd om, ”daltad med” eller behandlad som ”i vägen” 
Deltagarna har också upplevelser av att människor i deras omgivning tycker synd om 
eller ser ner på dem. De har exempelvis erfarenheter av att på grund av sin reumatism 
bli extra omhändertagna eller daltade med. Flera beskriver också hur omgivningen i 
vissa sammanhang kan signalera för dem att de är i vägen med sin sjukdom. En av 
intervjupersonerna berättar till exempel om ”sura miner” när hen ville följa med på hajk 
i scouterna, eftersom de andra scoutmedlemmarna trodde att hen skulle behöva extra 
hjälp.  

 
Drar sig undan 
Många av de intervjuade har också erfarenheter av att individer i deras omgivning drar 
sig undan från dem. De berättar hur gamla vänner har slutat höra av sig eller helt 
försvunnit ut ur deras liv på grund av reumatismen. De upplevs inte som lika roliga med 
sjukdomen som de var utan den. En av deltagarna beskriver hur hen innan hen blev sjuk 
var en person som brukade festa och dansa hela natten, men att hen nu på grund av 
sjukdomen inte orkar detta längre och därför har förlorat flera vänner som tycker att hen 
har blivit för tråkig.  
 
Problem med arbetsgivare  
På arbetsplatsen kan sjukdomen bli extra problematisk, framförallt i relation till 
arbetsgivaren. Att inte bli förstådd, tagen på allvar eller ifrågasatt av sin arbetsgivare är 
erfarenheter som beskrivs av många av deltagarna. Det kan finnas en ovilja att anpassa 
arbetsuppgifter och arbetstider, så att de matchar individens behov. En av 
intervjupersonerna förklarar:  
 
         Alltså min chef, den personen är ju så enormt oförstående. För när jag blev 

sjukskriven, så tyckte den personen att: Men du har ju inte haft något bekymmer 
med det förr. Nej jag har haft fem bra år, som jag inte har haft så ont, men nu är 
jag inne i ett skov som är helt fruktansvärt jobbigt. Men då säger den personen 
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såhär: Ja men hur länge ska det hålla på då? Och jag tänker: Ja, måndag klockan 
tre ungefär. Det var så jobbigt att hon sa så. Och vi bråkade som F.A.N. 

 
Andra beskriver dock tvärtom hur de upplevt det som problematiskt att arbetsgivaren 
fråntar dem ansvar och daltar med dem på grund av sjukdomen.  

 
Stöd och förståelse från kollegor, studiekamrater, partner, familj och vänner 
Men studiedeltagarna har inte bara negativ erfarenheter av omgivningens bemötande. 
De beskriver också positiva upplevelser. Från kollegor eller studiekamrater beskriver de 
sig kunna få både stöttning och förståelse. De berättar bland annat om tillfällen då de 
fått hjälp med att bära sin skolväska för att de inte själva orkat eller dagar då de sluppit 
utföra vissa arbetsuppgifter för att de mått extra dåligt. Förutom detta har de också 
erfarenheter av både fysiskt och känslomässigt stöd och förståelse från partner, familj 
och riktigt nära vänner. Den fysiska uppbackningen kan bestå av sådant som att få hjälp 
med att tvätta, städa eller kanske ta hand om barnen när orken inte finns. Det 
känslomässiga stödet å sin sida kan handla om att till exempel få tröst, förståelse, 
uppmuntran, bli ompysslad eller pushad att söka hjälp. En av respondenterna berättar: 
 
         Jag satte mig ner med min sambo den söndagen då jag inte kom upp ur sängen. 

Vet du vad? Jag tror jag har fått ett skov nu, sa jag till honom, och sen så bröt jag 
ihop för jag tyckte att det var lite jobbigt. Men då sa han att: Vet du vad, då fixar 
vi det här tillsammans du och jag… Ja det var jättefint. Och sen tog vi bara en dag 
i taget.  

 
Bäst förståelse från andra reumatiker 
Trots uppbackningen från nära och kära, upplever sig samtliga intervjudeltagare få 
störst stöd och förståelse från dem som själva är sjuka. Framförallt från andra som 
också har reumatism. Nästan alla har en nära släkting eller förälder som också har 
reumatism, vilken beskrivs vara den som förstår dem allra bäst. Men olika 
facebookgrupper eller fysiska sammankomster för reumatiker beskrivs också kunna 
bidra med stort stöd.  
 
Sjukvårdens bemötande – både bra och dåligt 
Intervjudeltagarna upplever att sjukvårdens bemötande, liksom den övriga 
omgivningens, kan vara väldigt varierande. De beskriver både positiva och negativa 
erfarenheter. Vissa deltagare beskriver hur de ibland har upplevt sjukvårdens bemötande 
som väldigt oförstående och nonchalant. De har upplevelser av att inte ha blivit tagna på 
allvar, tillräckligt noggrant undersökta, avfärdade och hemskickade av sina läkare. 
Många beskriver också hur de ibland har känt sig både ifrågasatta och misstrodda av 
sjukvården. De har också upplevelser av att ha fått kämpa sig till både läkartider och 
mediciner. Flera berättar att det ibland kan ta väldigt lång tid innan de får träffa en 
läkare, vilket kan resulterat i ett onödigt utdraget lidande eller att sjukdomen förvärras. 
Men deltagarna har inte enkom negativa erfarenheter av sjukvården, de beskriver också 
positiva möten. De har till exempel upplevelser av läkare som verkligen har tagit dem 
på allvar, bekräftat, tagit sig tid och gjort en grundlig undersökning.  
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Försvårande omständigheter 
 
Sjukdomens osynlighet 
Med den medicinering som finns tillgänglig idag slipper många individer med 
reumatism tydliga yttre tecken på sjukdom. Även om detta framförallt upplevs som 
positivt, beskrivs det även kunna orsaka vissa problem. Denna osynlighet är nämligen 
något som flera av deltagarna själva beskriver som en möjlig förklaring till att de ibland 
blir bemötta med oförstående och ifrågasättande från sin omgivning. Om de exempelvis 
hade de reumatiska så kallade ”svanfingrarna”, satt i rullstol eller saknade ett ben hade 
det nog varit lättare att bli tagen på allvar, spekulerar de.  
 
Okunskap  
En annan bidragande faktor till ett oförstående och ifrågasättande bemötande från 
omgivningen sida tror deltagarna är bristande kunskap. De upplever att det rent 
generellt pratas väldigt lite om reumatism i samhället och att det råder en stor okunskap 
om sjukdomen. Speciellt dålig verkar kunskapen vara kring att även unga människor 
kan ha reumatism. En av respondenterna berättar:  
 

Men oj, du är ju så ung. Det får man fortfarande höra. Men vi är rätt många som 
är unga som har det. Jag har haft det jättelänge. De bara: Ja, men det är bara gamla 
människor som har det. 

 
Stereotyper och nidbilder 
Deltagarna möts inte heller sällan av felaktiga stereotyper och nidbilder av vad en 
reumatiker är. Den stereotypa bilden är ofta en gnällig gammal tant eller gubbe med 
krokiga leder. Sjukdomen upplevs också ha låg status och inte riktigt tas på allvar. En 
av intervjupersonerna beskriver reumatismen som svartmålad. Hen förklarar att den ofta 
kallas för ”kärringsjukdomen” och bara betraktas som en påhittad sjukdom för gamla 
människor med ont.  
 
Lyfta fram en mer nyanserad bild 
Flera av studiedeltagarna tror att det hade varit lättare för dem att få förståelse från sin 
omgivning om det pratades mer om reumatism i samhället. Sjukdomen behöver få mer 
uppmärksamhet både i media och i samhällsdebatten, anser många. Flera beskriver en 
önskan om att det skall lyftas fram en mer korrekt och nyanserad bild av sjukdomen.  

 
Reaktioner på omgivningens bemötande 

 
Negativa känslor 
Om deltagarna möts av oförståelse, blir ifrågasatta eller inte tagna på allvar av sin 
omgivning beskriver de att detta kan framkalla negativa känslor. Irritation, ledsenhet, 
ilska, uppgivenhet, frustration och besvikelse är exempel på några av dessa känslor. Att 
känna sig kränkt eller värdelös är exempel på andra känslor som deltagare berättar om. 
Ytterligare reaktioner kan vara att känna sig i vägen eller till besvär. En av 
respondenterna förklarar hur hen kan uppleva det som betungande att behöva försvara 
och förklara sig för omgivningen när hen inte mår bra. Men negativa känslor väcks inte 
bara av att mötas av oförståelse, bli ifrågasatt eller inte tagen på allvar. Att bli tyckt 
synd om eller daltad med av sin omgivning kan också upplevas som jobbigt. 
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Misstror sig själv 
Om respondenterna inte blir tagna på allvar eller bekräftade i sin sjukdom av 
omgivningen kan följderna även bli att de börjar ifrågasätta eller misstro sig själva. Det 
kan till och med hända att de börjar tro att de bara inbillar sig att de är sjuka. Flera av 
intervjudeltagarna berättar hur de efter ett dåligt bemötande, från framförallt 
sjukvårdens sida, till slut även började tvivla på sina egna upplevelser.  
 
Håller tyst, döljer, låtsas må bra eller ljuger  
Om deltagarna råkar ut för ett kränkande bemötande kan det även hända att de, istället 
för att stå upp för sig själva och berätta hur det faktiskt ligger till, väljer att inte prata om 
sjukdomen eller att de döljer den. Vissa beskriver hur de då hellre låtsas må bra. De 
beskriver att det kan hända att de till och med ljuger eller inte säger hela sanningen.  
 
Stänga av, ignorera eller dra sig undan  
Att bara stänga av eller ignorera människor som visar sig oförstående är en annan taktik 
hos respondenterna. Det kan även hända att de väljer att dra sig bort från de människor 
som inte bekräftar dem. Flera av intervjudeltagarna beskriver hur de helt enkelt inte 
orkar med att ha människor i sitt liv som inte visar sig förstående.  
 
Stå upp för sig själv, säga ifrån eller utbilda 
Andra reaktioner som de intervjuade beskriver kan vara att stå upp för sig själv och säga 
ifrån. En av respondenterna beskriver hur det har hänt att hen har skrikit ”Vad glor ni 
på?” när hen har upplevt att människor har tittat extra mycket när hen har haltat på 
grund av sina fotsmärtor. Vissa kan även reagera med att försöka lära upp och utbilda 
sin omgivning om sjukdomen.  
 
Oberörd – trygg i sig själv 
Men det är inte alltid individer med reumatism reagerar starkt på negativa bemötanden 
från omgivningens sida. Vissa av deltagarna beskriver sig själva som ganska oberörda 
av vad andra tycker och tänker om dem. De förklarar att de känner sig så trygga i sig 
själva, att de varken påverkas eller är beroende av förståelse och bekräftelse från 
omgivningen.  
 
Dagsformen avgör reaktionen  
Dagsformen är dock något som många deltagare beskriver starkt präglar hur de reagerar 
på olika bemötanden. Om de har en bra dag, med lite värk och trötthet, kan det vara 
lättare att bara ignorera eller säga ifrån mot en kränkande kommentar. Men om 
kommentaren kommer på en riktigt dålig dag så kan det upplevas som mycket svårare 
att stå upp för sig själv och inte ta åt sig.   
 
Positiva känslor och lättare att vara öppen  
Ett bra bemötande – vari deltagaren känner sig bekräftad, tagen på allvar och förstådd 
av sin omgivning – beskrivs däremot kunna framkalla positiva känslor. Lättnad eller 
lycka är exempel på sådana känslor. En av intervjupersonerna beskriver känslan efter ett 
läkarbesök där hen upplevt sig bekräftad i sin sjukdom såhär: ”Ja, jag har liksom 
kommit ut med glad min.”...”Ja eller jag har varit såhär, lycklig nästan.” Just 
sjukvårdens bemötande beskrivs av många som speciellt viktigt för deras välmående. 
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Flera deltagare upplever även att ett bra bemötande från omgivningens sida, förutom att 
framkalla positiva känslor, också gör det lättare för dem att våga vara öppna med 
sjukdomen och berätta hur de mår.  
 

Öppenhet kring sjukdomen 
 
Inte det första de berättar 
Deltagarna beskriver sig själva som generellt öppna kring sin sjukdom. De upplever att 
de varken har problem att berätta för andra att de är sjuka eller prata med andra om 
sjukdomen. Men flera av dem beskriver samtidigt att det inte är det första de berättar för 
nya människor. De berättar bara att de är sjuka om de måste eller om folk frågar. En av 
respondenterna beskriver:  
 

Ja, alltså det beror ju på. Jag är ju inte öppen så, jag går ju inte runt till människor 
och säger: Jag är sjuk. Så gör jag ju inte, det gör jag verkligen inte. Men jag 
brukar säga att om någon frågar så kommer jag inte ljuga, då är jag ju ärlig. Och 
jag har inga problem att prata om det om någon frågar. 

 
Håller tillbaka och klagar helst inte 
Samtliga intervjupersoner beskriver även hur de ofta håller igen på och helst inte klagar 
inför andra om hur de mår. De snålar eller spar gärna på det. Flera beskriver hur de 
hellre håller sitt lidande för sig själv. Bara om det blir riktigt illa berättar de för eller 
söker stöd hos omgivningen. Vissa beskriver hur de vid tillfällen till och med kan 
småljuga eller på olika sätt försöka dölja att de har ont för omgivningen.  

 
Förklaringar till att de håller tillbaka 
Deltagarna ger flera olika förklaringar till att de håller tillbaka på att berätta om sin 
sjukdom eller hur de mår. En förklaring som tas upp av respondenterna är att det kan 
kännas jobbigt att prata om sjukdomen eftersom de skäms över den. En annan att de inte 
tycker om att själva bli påminda om sjukdomen eller det faktum att de är sjuka. En 
tredje anledning som flera tar upp är att de ändå inte känner att de blir betrodda eller får 
förståelse från omgivningen när de berättar. Andra beskriver tvärtom att de håller 
tillbaka eftersom de inte vill vara till besvär eller förstöra. Ytterligare två förklaringar 
som tas upp av deltagarna är att de inte vill att omgivningen ska tycka synd om dem 
eller att de inte vill bli sedda som sin sjukdom. Många beskriver en önskan om att bli 
normalbehandlade och slippa känna sig annorlunda.   

 
Lättare att prata om sjukdomen med tiden och mår bättre av att vara öppen  
Flera deltagare förklarar att de upplevde det som jobbigare att berätta för andra om sin 
sjukdom när de precis hade fått den, men att detta har blivit enklare för dem med tiden. 
Många beskriver också att de rent generellt mår mycket bättre om de kan vara öppna 
med sin sjukdom. De upplever att öppenheten gör det lättare för dem att känna sig 
avslappnade och vara sig själva. Flera beskriver också att de får mer stöd och förståelse 
av omgivningen när de berättar hur det ligger till.  
 
Ovilja att be om hjälp 
Liksom deltagarna i studien helst inte belastar andra med att prata om sin sjukdom så 
undviker de också gärna att be människor i sin omgivning om hjälp med olika saker, 
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trots att de ibland skulle behöva det. Svårast upplevs det att söka stöd av nya 
bekantskaper, men många undviker till och med att be sina närmaste om hjälp. Bara om 
det blir riktig kris söker de stöd av omgivningen. En av respondenterna förklarar: ”Nä. 
Jag skulle kunna be om hjälp om det var riktig katastrof. Om jag inte kunde ta mig upp 
ur sängen på morgonen. Då hade jag kunnat be om hjälp. Men nä, inte annars.” De 
framhåller att de allra helst vill klara av saker själva. Många av deltagarna beskriver det 
som viktigt att få känna sig självständig och att få göra saker på sitt eget sätt. Andra 
beskriver att deras stolthet kommer i vägen. Att inte vilja känna sig till besvär eller bli 
tyckt synd om är två andra förklaringar som de intervjuade ger till att inte vilja be om 
hjälp. 
 

Den psykiska hälsan och humöret 
 
Det psykiska ibland jobbigare än det fysiska  
Samtliga deltagarna beskriver en upplevelse av att sjukdomen inte bara påverkar deras 
fysiska hälsa, utan också deras psykiska välmående. Livet med sjukdomen beskrivs i 
perioder kunna vara oerhört psykiskt påfrestande. En av respondenterna berättar hur de 
psykiska konsekvenserna ibland till och med kan upplevas som jobbigare än de fysiska.  

 
Psyket påverkas av sjukdomsstatusen 
Flera av intervjupersonerna beskriver också hur deras psykiska välmående kan gå 
väldigt mycket upp och ner och att detta ofta är direkt kopplat till hur de mår i kroppen. 
Mår de bättre fysiskt mår de också bättre psykiskt, och vice versa. En av de intervjuade 
förklarar:  
 
         Det går lite i vågor. Har jag ont så är jag liksom deppig, men mår jag bra så blir 

jag liksom energisk och skulle kunna göra vad som helst nästan. Men sen när man 
har de där ont-dagarna, då vill man ju typ inte stiga upp ur sängen.  

 
Deppig, förtvivlad, nedstämd, ledsen och tillbakadragen 
Deltagarna beskriver hur sjukdomen ibland kan göra att de känner sig både ledsna, 
nedstämda, förtvivlade och deppiga. Flera beskriver hur de under vissa perioder knappt 
har haft lust eller ork att gå upp ur sängen. En av deltagarna beskriver hur hen under åtta 
månader till ett års tid knappt tog sig utanför hemmet eftersom hen var så trött och hade 
så fruktansvärt ont i kroppen. Hen berättar hur hen tyckte att livet ”sög” och hade svårt 
att tro att det någonsin skulle kännas bättre igen. Många deltagare beskriver också hur 
de kan bli mer tysta och tillbakadragna när de mår dåligt i kroppen. Vissa beskriver 
även hur de helt drar sig undan från andra människor när de mår som sämst.  

 
Frustration 
Frustration är en annan känsla som många av de intervjuade beskriver. När de har varit 
extra sjuka under en längre tid kan de ibland nästan uppleva det som att de håller på att 
bli galna. De kan bli rädda att de ska ”förlora förståndet”. Många beskriver denna 
frustration som värst innan de fick sin diagnos.  
 
Arg, otrevlig och elak 
Vissa deltagare beskriver även att sjukdomen, förutom att den gör dem deppiga och 
frustrerade, också ibland kan göra dem riktigt arga. Det kan hända att de blir mer 
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otrevliga och elaka mot människor i sin omgivning när de har extra mycket värk. En av 
respondenterna berättar: 
 
         Ja, jag blir jätte, jag blir lättare arg, och sen blir jag elak. Alltså jag kan sitta och 

försöka få min man eller min mamma eller mina systrar att börja gråta. Och sen 
när de gråter så bara oj då. Det kanske inte var så bra. 

 
Sömnlöshet och självmordstankar 
Sömnlöshet beskrivs också som en effekt av sjukdomen. Den kan vara orsakad av värk, 
men den kan också bero på oro. Många beskriver hur det händer att de ligger vakna på 
nätterna och funderar kring framförallt framtiden och utvecklingen av sjukdomen. En av 
respondenterna beskriver hur hen ibland får dödsångest på nätterna. Hen beskriver hur 
hen kan ligga vaken och oroa sig för att hen ska bli så sjuk att hen ska hamna i 
respirator eller kanske behöva syrgas. Ett annat intervjuobjekt beskriver hur hen efter 
månader av sömnlöshet till slut började överväga självmord. Hen berättar:  
 

Alltså då i våras, då när jag hade de där tre månaderna när jag inte sov. Det var ju 
riktigt, det var ju helt galet. Då när jag riktigt höll på att gå in i väggen så tänkte 
jag: Nu hoppar jag ut från balkongen. Jag var riktigt sådär, jag gick riktigt i 
sådana där tankar.  

 
Utmattning  
Många deltagare beskriver också upplevelser av att i perioder ha känt sig helt utmattade, 
som att de har eller har varit på väg att ”gå in i väggen”. En av respondenterna beskriver 
hur hen började röra ihop saker, fick dåligt minne och till slut inte ens orkade med sin 
egen familj. Sömnlöshet beskrivs av vissa deltagare som en orsak till utmattningen, 
allmän sjukdomströtthet orsakad av till exempel värk och inflammation är en annan 
förklaring som ges.  

 
Panikångest, tryck över bröstet, håravfall och fobier  
Panikångest är en annan psykisk bieffekt av sjukdomen som flera av deltagarna berättar 
om. En av respondenterna beskriver hur panikångesten kom av att hen inte visste hur 
hen skulle hantera eller kunna leva sitt liv med den här sjukdomen. En annan 
intervjuperson beskriver hur hen har tappat hår, upplevt ett starkt tryck över bröstet och 
hur hen för en månad sedan blev tvungen att åka in till akuten för att hen trodde att hen 
höll på att få en hjärtattack. Det visade sig dock vara stress och ångest det handlade om. 
Några deltagare beskriver också hur sjukdomen rent generellt har fått dem att bli mer 
rädda för en massa olika saker. De beskriver till exempel hur de kan uppleva det som 
jobbigt att vistas i miljöer med höga ljud och mycket människor. En person beskriver 
hur hen till och med utvecklat olika fobier, så som spindel- och duvfobi.   
 

Skuldkänslor i relation till andra 
 

Förstör, försvårar eller komplicerar livet för andra 
Dåligt samvete och skuldkänslor i relation till andra är känslor som flera deltagare 
beskriver att de ofta brottas med. De upplever att sjukdomen inte bara påverkar dem 
själva utan också dem som finns i deras omgivning. Många beskriver att de framförallt 
kan uppleva dåligt samvete i relation till dem som står dem närmast, som till exempel 
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partner eller barn. De kan uppleva att de med sin sjukdom t.ex. drar ner, försvårar, 
förstör eller komplicerar livet för dem som står dem nära. En av deltagarna berättar 
följande om sin man:  
 

Jag känner väl ibland att han skulle ha det mycket bättre om han inte hade min 
värk eller min sjukdom, i sitt liv. Och det är ju lite jobbigt ibland, att känna så… 
Det känns som att jag drar ner honom med min värk, för jag märker hur ledsen 
han blir. 

 
Extra press på omgivningen och inte lika rolig som en frisk person  
Skuldkänslorna hos deltagarna kan ibland handla om sådant som att sjukdomen sätter 
extra press på deras partner. När de mår dåligt kan partnern behöva ta ett extra stort 
ansvar för till exempel hushållssysslor och skötsel av barnen. Men deltagarna kan också 
få skuldkänslor över att de inte orkar hitta på lika mycket med sin partner eller sina barn 
som en frisk person. De kan ibland känna sig som både dåliga och tråkiga partners eller 
föräldrar. Att behöva ställa in eller omboka planer på grund av sjukdomen kan också 
upplevas som jobbigt.  

 
Sjukdomen begränsar livet 

 
Brist på energi 
För en reumatiker mitt i livet kan sjukdomen innebära stora livsbegränsningar. Många 
intervjudeltagare upplever att sjukdomen gör att de har mindre ork än friska personer, 
vilket drabbar allt från jobb och studier till relationer. Generell trötthet eller brist på ork 
beskrivs av flera respondenter som en av de mest påfrestande bieffekterna av 
sjukdomen.  
 
Tvingas tänka om och dra ner på tempo 
Flera deltagare beskriver hur sjukdomen har tvingat dem att tänka om och göra stora 
förändringar i sina liv. Det har blivit nödvändigt för dem att dra ner på tempo och säga 
nej till mycket de egentligen vill göra. Deltagarna berättar hur sjukdomen tvingat dem 
att ge upp eller byta både fritidsintressen, karriärplaner och drömmar. Två av 
respondenterna beskriver hur de har fått ge upp kockyrket. En annan deltagare berättar 
hur sjukdomen tagit både fotbollen och friluftslivet ifrån hen.  

 
Planering och prioriteringar  
Deltagarna beskriver planering och prioriteringar som en naturlig del av livet med 
sjukdomen. Bristen på energi gör det svårt för dem att vara impulsiva och spontana. De 
måste strukturera sin vardag så att allt som måste göras orkas med. En av 
respondenterna säger:  
 

Man måste nog planera tror jag, för att kunna se att den här veckan, det här 
kommer jag orka med. Och man måste hela tiden prioritera på ett annat sätt. Ja 
men nu prioriterar vi skolan fram till november, för att man ska orka. 

 
Träning, fritidsintressen, socialt liv och nöjen är exempel på sådant som ofta får 
bortprioriteras i deltagarnas liv till förmån för exempelvis studier eller jobb.  
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Får ta det onda med det goda  
Deltagarna beskriver även hur aktivitet och ansträngning ofta får negativa 
konsekvenser. Om de råkar pressa sig själva för mycket drabbas de av extra mycket 
värk, inflammationer och trötthet. Något gott, en rolig aktivitet, följs som regel ofta upp 
av något ont, t.ex. ett extra svullet knä. Vila och återhämtning beskrivs som nödvändigt 
för att sjukdomen inte ska förvärras. En av respondenterna förklarar till exempel hur 
hen efter en kul kväll ute alltid får ligga i soffan med benen högt hela dagen efter.  
 
Oberäknelighet  
En annan både begränsande och påfrestande del av sjukdomen, som flera deltagare 
beskriver, är att de egentligen aldrig kan förutspå sitt mående. De beskriver sjukdomen 
som oberäknelig. Deras fysiska välmående kan gå mycket upp och ner och de kan aldrig 
veta hur nästa dag, timme eller minut kommer se ut. Det är också omöjligt för dem att 
veta om eller när de kommer att få ett skov och hur länge det kommer att vara.  

 
Oro kring framtiden 

 
Undviker att tänka på framtiden  
Framtiden med sjukdomen är något som de flesta av deltagarna beskriver att de helst 
undviker att tänka på. De försöker leva i nuet istället. För många verkar det dock, trots 
ansträngningar, vara svårt att helt undkomma tankarna på hur livet kommer se ut för 
dem framöver.  
 
Oro för utvecklingen av sjukdomen  
Utvecklingen av sjukdomen är något som flera deltagare beskriver att de kan känna en 
stark oro inför. De kan aldrig veta hur mycket sämre de kommer bli. Det kan finnas en 
rädsla för att sjukdomen ska förvärras och att sjukvården inte ska ha någon mer hjälp att 
erbjuda dem. De beskriver framförallt en oro för att sjukdomen ska sprida sig till flera 
ställen på kroppen, att de ska bli ännu mer handikappade och kanske till och med bli 
helt beroende av hjälp från andra.  
 
Rädsla för sjukskrivning eller förtidspensionering 
Deltagarna beskriver också en rädsla över att behöva sjukskriva eller förtidspensionera 
sig i framtiden. De är rädda för att förlora stimulans och socialt liv om de tvingas lämna 
sina arbeten. Flera beskriver också att de allra helst vill slippa att ha kontakt med 
Försäkringskassan, eftersom de hört en massa skräckhistorier om hur individer med 
reumatism blir behandlade där. 
 
Oro inför att bilda familj  
För de deltagare som inte har barn kan det också finnas en oro inför hur det ska gå den 
dagen de vill bilda familj. De beskriver en oro både för risken att föra sjukdomen 
vidare, men också för hur kroppen ska klara av en graviditet. De beskriver också en 
rädsla för hur livet som förälder med reumatism kommer att se ut. Många beskriver 
också en rädsla över att sjukdomen och medicinerna ska göra att de faktiskt inte 
kommer att kunna bli gravida eller få barn överhuvudtaget. 
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Oro inför vad de kommer orka med 
Intervjupersonerna beskriver också en oro inför hur mycket de kommer att orka med 
rent yrkes- eller studiemässigt i framtiden. Många är medvetna om att de kanske 
kommer att behöva byta yrke eller studiebana om de skulle må ännu sämre.  
 
Ser ljusare på framtiden 
Flera av de intervjudeltagare, som har haft sin sjukdom ett tag, beskriver dock att de nu, 
jämfört med när de precis blev sjuka, ser ljusare på framtiden med sjukdomen. Detta 
eftersom de med tiden har lärt sig att hantera den bättre, både fysiskt och psykiskt.  
 

Att behöva ta mediciner 
 

Biverkningar  
För alla deltagare i studien är medicinering en naturlig del av livet med sjukdomen. Det 
kan handla om allt från lättare värktabletter och kortison till tyngre cellgifter och 
biologiska mediciner. Med den ständiga medicineringen kommer också biverkningar av 
olika slag. Trötthet, yrsel, illamående, ökad eller minskad matlust, viktuppgång eller 
viktnedgång, magproblem, huvudvärk, känsla av att vara ständigt ”uppjagad”, 
sömnsvårigheter, håravfall, allergiska reaktioner och en ökad infektionskänslighet är 
bara några exempel på de biverkningar deltagarna berättar om. Biverkningsriskerna 
beskrivs kunna framkalla en viss oro, tvekan och rädsla hos deltagarna. Biverknings-
listorna kan upplevas skrämmande långa. För alla läkemedel finns det också en baksida. 
En av respondenterna beskriver att det hela tiden är som att välja mellan pest eller 
kolera. Hen berättar att antingen så lever du med värken, eller så får du någon mer hjälp, 
men kanske några fler biverkningar.  
 
Spruträdsla 
Förutom biverkningsrädsla kan de hos vissa också finnas ett visst obehag inför att 
behöva ta sprutor på sig själv. Några deltagare beskriver hur de kan få ångest när de ska 
sticka sig själva. En av respondenterna beskriver hur hen måste blunda varje gång hen 
ska ta sin spruta och en annan deltagare beskriver hur hen inte ens vågar ta sprutan på 
sig själv utan måste be en förälder om hjälp. 
 
Ständiga byten och besvikelser 
Flera av de intervjuade beskriver också hur det kan vara svårt att hitta rätt medicin för 
just deras besvär. De berättar om ständiga medicinbyten och besvikelser. Det kan vara 
svårt att hitta något som verkligen fungerar och det kan ta lång tid innan vissa mediciner 
uppnår sin fulla effekt. De beskriver hur hela processen att hitta rätt medicinering kan ta 
mycket energi och vara såväl psykiskt som fysiskt påfrestande.  

 
Positiva aspekter 

 
Bättre på att känna efter och ta hand om sig själv 
Många av de intervjuade beskriver en upplevelse av att ha lärt känna sig själva och sin 
kropp bättre efter att de har blivit sjuka. De upplever att de har blivit duktigare på att 
känna efter vad kroppen behöver och när den behöver det, som t.ex. återhämtning eller 
mediciner. Flera deltagare berättar även hur sjukdomen fått dem att ”tagga ner”, ta det 
lite lugnare och ta hand om sig själva bättre.  
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Mer trygg i sig själv  
En annan positiv aspekt av sjukdomen som många respondenter beskriver är att den har 
stärkt dem och gjort dem mer trygga i sig själva. De berättar att hela processen att 
drabbas av en sjukdom och att behöva hantera konsekvenserna av den har gjort dem 
både mer starka och trygga som personer. De beskriver att de nu känner sig säkra på att 
de kan klara av det mesta.    
 
Perspektiv på livet – tar inget för givet 
Många beskriver att sjukdomen även har gett dem perspektiv på livet. De berättar till 
exempel hur de klagar mindre på småsaker nu jämfört med innan de blev sjuka. Några 
beskriver också hur sjukdomen fått dem att inse hur skört livet är. De har förstått att de 
inte är odödliga och att sjukdom är något som faktiskt kan drabba vem som helst. Flera 
av intervjupersonerna beskriver hur sjukdomen har lärt dem att inte ta någonting för 
givet. 
 
Ökad förmåga att uppskatta små saker och leva i nuet  
Förutom ovanstående beskriver deltagare också hur sjukdomen har lärt dem att 
verkligen leva i nuet. De upplever att de blivit bättre på att njuta av och uppskatta de 
roliga sakerna i livet, bland annat eftersom de kanske aldrig vet när eller om de kommer 
klara av att göra dem igen. Eftersom de ofta på grund av värk eller bristande ork kan få 
skjuta upp eller välja bort sådant som de egentligen vill göra kan också lyckan över att 
bara få göra en liten rolig grej upplevas extra stor. En av respondenterna förklarar: ”Jag 
har nog lärt mig njuta av det lilla, att det kan vara kul att bara få fika med den där 
kompisen som man inte träffat på fyra veckor, att det kan bli en jättestor glädjegrej för 
den månaden.”  
 
Bättre förståelse för andra som är sjuka 
En annan positivt aspekt som flera av respondenterna tar upp är att den egna sjukdomen 
har gett dem en bättre förståelse för andra som är sjuka. Många upplever att den egna 
sjukdomen har gett dem en större empati och inlevelseförmåga för andra som har det 
svårt. En av studiedeltagarna berättar hur den egna sjukdomen även har lärt hen att inte 
förutsätta att en person är frisk bara för att den ser frisk ut, vilket är en kunskap som hen 
upplever att den övriga omgivningen ofta saknar.  

 
Psykologiskt stöd 

 
Både positiva och negativa erfarenheter  
Deltagarna beskriver både positiva och negativa erfarenheter av att ta emot psykologiskt 
stöd för att hantera sin sjukdom. En av intervjupersonerna, som under en period gick i 
KBT hos en psykiatrisjuksköterska, beskriver detta som en mycket positiv och hjälpsam 
upplevelse. Hen fick bland annat lära sig att strukturera sitt liv, hur hen skulle hantera 
sin panikångest och olika avslappningsövningar för att kunna sova bättre. Men det 
finns, som sagt, också negativa erfarenheter av psykologisk hjälp. En av de intervjuade, 
som fick delta i gruppsamtal på en smärtenhet, upplevde inte att detta var hjälpsamt för 
just hen och en annan av intervjupersonerna, som fick träffa en kurator, beskriver detta 
som en enkom negativ upplevelse.  
 



 
 

21 

Positivt inställda  
Trots att vissa alltså har negativa erfarenheter med sig i bagaget uttrycker alla deltagare 
en generellt positiv inställning till att ta emot psykologiskt stöd för att hantera sin 
sjukdom. De beskriver att det har funnits tillfällen i deras liv då de definitivt tror att det 
hade kunnat vara till stor hjälp för dem. Många uttrycker att de framförallt 
inledningsvis, det vill säga då de fick sin diagnos eller under utredandet av den, skulle 
ha mått bra av lite extra stöd utifrån. Men det finns också de som uttrycker att de just i 
nuläget inte upplever att de har behov av eller känner sig motiverade till att ta emot 
någon psykologisk hjälp. Att psykologiska samtal rent generellt bör betraktas som bra 
för individer med reumatism är dock något som alla deltagarna skriver under på. Vissa 
efterfrågar också psykoterapeuter eller kuratorer som är specialiserade på just 
reumatiska sjukdomar. En av intervjupersonerna uttrycker till och med att hen allra helst 
skulle vilja bli behandlad av en terapeut som själv är reumatiker.  

 
Behov av att prata av sig  
Samtliga deltagare uttrycker ett rent generellt behov av att få prata av sig om sin 
sjukdom och de konsekvenser den medför. De berättar att de hade varit skönt att bara få 
rensa ut och bearbeta sig själva lite. Vissa tog till och med upp detta som deras 
motivation till att delta i studien. Flera beskriver att de upplever det som jobbigt att hela 
tiden behöva belasta sina närmaste med sina problem och att det därför hade känts 
bättre om de istället fick prata av sig med någon utomstående, exempelvis en kurator 
eller psykoterapeut. En av respondenterna berättar:  
 

Jag vill inte sitta och prata med mina kompisar om det (sjukdomen) och jag pratar 
inte med mina föräldrar om det heller. Det är inte för att jag inte känner mig trygg 
med det. De är jättebra på alla sätt och vis och jag skulle definitivt kunna prata 
med dem. Det är bara att jag verkligen inte vill. Det tar emot och det är inte… Ah, 
så jag vet inte. Det kanske skulle kännas bäst om jag bara pratade med någon som 
jag inte kände. 

 
Svårt att våga be om stöd  
Vissa deltagare har erfarenheter av att ha blivit erbjudna olika former av psykologiskt 
stöd av sjukvården, andra har det inte. Några beskriver att de själva uttryckligen har fått 
be om det. Hos flera av deltagarna verkar det dock finnas ett visst motstånd mot att själv 
be om psykologisk hjälp, även om de gärna skulle vilja ha det. De beskriver att det hade 
varit enklare om sjukvården, per automatik, erbjöd dem detta. En av respondenterna 
förklarar: 
 

Ja, det tror jag definitivt. Bara att få det erbjudandet, och slippa såhär fråga om det 
själv. För många krävs det ganska så mycket för att våga fråga om det själv. Sen 
behöver man ju inte ta emot hjälp om man inte vill, men det skulle inte vara en 
dum idé.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga 
in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha en 
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reumatisk sjukdom, i en svensk kontext. Målet var att utöka kunskapen kring hur det är 
att leva med reumatism och hur sjukdomen påverkar de drabbade. Flera områden av 
psykologisk vikt identifierades. Nedan följer en sammanfattande genomgång och 
beskrivning av några av de psykologiska aspekter som studien lyckades fånga in: 
 
Att få sjukdomsbeskedet kan upplevas som både tungt och befriande. Det kan vara 
skönt att få reumatismen objektivt bekräftad, men det kan ibland ta ett tag för individen 
att acceptera sin sjukdom. Unga vuxna reumatikers självbild och relationen till sin 
sjukdom kan se olika ut. Vissa ser till exempel sig själva som båda sjuka och friska. 
Andra ser sjukdomen som en del av sig själva. Omgivningens bemötande beskrivs som 
varierat och ibland bristfälligt. Erfarenheter av oförståelse, att inte bli tagen på allvar, 
ifrågasatt eller misstrodd kan förekomma, men det finns också upplevelser av både 
fysiskt och känslomässigt stöd och förståelse från omgivningen. Sjukdomens osynlighet 
tillsammans med okunskap, stereotyper och nidbilder beskrivs som försvårande 
omständigheter när det gäller omgivningens förståelse för den sjuke. Individens 
reaktioner på omgivningens bemötande kan se olika ut. Ett dåligt bemötande kan 
framkalla negativa känslor, men det kan också leda till att reumatikern till exempel 
håller tyst om sin sjukdom, döljer den, låtsas må bra, ljuger, stänger av, ignorerar andra 
eller drar sig undan. Ett bra bemötande däremot kan framkalla positiva känslor. Hos 
unga vuxna med reumatism kan det förutom en generell öppenhet kring sjukdomen, 
samtidigt finnas en ovilja att klaga över eller ta plats med sin reumatism. Den psykiska 
hälsan och humöret kan också påverkas av sjukdomen. Reumatismen kan göra att 
individen blir både deppig, förtvivlad, nedstämd, ledsen, tillbakadragen, frustrerad, arg, 
otrevlig och elak. Sömnlöshet, självmordstankar, utmattning, panikångest, tryck över 
bröstet och fobier kan också förekomma. Förutom detta beskrivs även skuldkänslor i 
relation till andra. Sjukdomen kan också på olika sätt begränsa livet för den som har 
den. Bristen på energi kan till exempel göra att unga vuxna med reumatism tvingas 
lägga om sitt liv, dra ner på tempot, bortprioritera och planera mycket. Sjukdomen 
beskrivs också som oberäknelig. Oro inför framtiden är en annan psykologisk 
konsekvens av reumatismen. Det kan finnas en oro inför sådant som utvecklingen av 
sjukdomen, att behöva sjukskriva eller förtidspensionera sig, inför att bilda familj eller 
för vad de kommer att orka med i framtiden. Att behöva ta mediciner kan också 
framkalla både biverknings- och spruträdsla. Några positiva aspekter av sjukdomen är 
att den kan ge individen perspektiv på livet, en ökad förmåga att uppskatta små saker 
och en bättre förståelse för andra som är sjuka. Hos unga vuxna reumatiker kan det 
finnas både ett behov av och en vilja att ta emot psykologisk hjälp för att hantera sin 
sjukdom, samtidigt som det kan upplevas som svårt att själv våga be om detta stöd.  
 
Resultatet visar på att det finns både en stor bredd, komplexitet och individuell variation 
i ämnet. Detta gör det svårt att som helhet jämföra resultatet med tidigare 
undersökningar på området. Flera av de uppkomna aspekterna i den här studien kan 
emellertid sägas både tangera och berika tidigare forskningsresultat.   
 
Förnekande i en tidig fas av sjukdomen är en psykologisk aspekt som identifierats i 
både den här (se temat ”Att få sjukdomsbeskedet”) och tidigare forskning (Treharne, 
Lyons, Booth, Mason, & Kitas, 2004). I studien av Treharne et al. (2004) beskrevs 
förnekandet som en ”coping-strategi” som individen initialt använder sig av för att 
hantera beskedet om sin sjukdom. Under resultatdelen ”Självbild och relation till 
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sjukdomen” i den här studien togs dock upp hur detta förnekelsebeteende även kunde 
leda till att individen pressar sig själva för mycket, inte söker hjälp när hen borde eller 
struntar i att ta sina mediciner. Resultatet från denna studie tyder alltså på att förnekelse, 
förutom att fungera initialt mentalt skyddande för individen, också kan leda till att 
reumatikern inte tar hand om sig själv i sin sjukdom.  
 
Under temat ”Självbild och relation till sjukdomen” togs det även upp att unga vuxna 
med reumatism kan se sig själva som både sjuka och friska och att sjukdomsstatusen 
ofta präglar deras självbild. Dessa resultat ligger i linje med det som skildrades i ”The 
Shifting Perspectives Model of Chronic Ilness” (Paterson, 2001). Under ovan nämnda 
resultattema togs även upplevelsen av sjukdomen som en del av individen, vikten av att 
bli vän med sin sjukdom samt ilska, hat och besvikelse i relation till sjukdomen upp. En 
ytterligare dimension, som kan vara intressant att nämna här, är att individerna i den här 
studien inte bara beskrev ett utan flera av dessa sätt att förhålla sig till sig själva och till 
sin sjukdom. Detta kan tolkas som att unga vuxna reumatikers självbild och relation till 
sin sjukdom inte är ett endimensionellt och statiskt fenomen utan att det, likt beskrivits i 
ovanstående modell, är både komplext, pendlande och flexibelt.  
 
En psykologisk aspekt i denna studie som kan betraktas som speciellt viktig, framförallt 
eftersom deltagarna själva la extra tonvikt vid just denna, var de upplevda bristerna i 
omgivningens bemötande. I studien av Kool et al. (2010) visade sig förekomsten av ett 
oförstående och ifrågasättande bemötande vara positivt korrelerat med både sämre 
mentalt välmående och socialt fungerande hos individer med reumatism. Detta resultat 
tangerar de reaktioner på ett negativt bemötande som återfinns under temat ”Reaktioner 
på omgivningens bemötande” i den här studien.  
 
I resultatet framkom det även att sjukdomen kunde orsaka problem för individen på 
arbetsplatsen, framförallt i relation till arbetsgivaren. En ovilja att anpassa 
arbetsuppgifter och arbetstider beskrevs. Förutom sjukdomens fysiska begräsningar 
skulle detta kunna tänkas vara en av orsakerna till att så många reumatiker faller ur 
arbetslivet (se Odegård et al., 2005). Om det fanns en större förståelse och 
anpassningsvilja från arbetsgivarens sida skulle möjligen fler reumatiker kunnat vara 
kvar på sina arbeten. Individens egna svårigheter att begära jobbanpassningar 
tillsammans med en ovilja att ta plats med eller dra uppmärksamhet till sin sjukdom 
skulle också kunna ha en negativ påverkan på individens arbetssituation (se Lacaille et 
al., 2007). Under kategorin ”Öppenhet kring sjukdomen” i föreliggande studie beskrevs 
just denna typ av beteenden.  
 
Förutom problem i relation till arbetsgivaren togs även sjukvårdens bemötande upp som 
bristfälligt. Vad som ligger till grund för det dåliga bemötandet är det svårt att uttala sig 
kring. Beror det på kunskaps-, tids-, ekonomi- eller kanske empatibrist inom 
sjukvården? Resultatet i denna studie speglar ju enbart individens egen upplevelse av 
bemötandet, inte bemötandet per se. För att få en mer heltäckande bild av ämnet hade 
det varit fördelaktigt om det i framtida studier också utfördes intervjuer med 
sjukvårdspersonal eller direkta observationer av möten mellan sjukvårdare och 
patienter. Under temat ”Reaktioner på omgivningens bemötande” beskrevs i vilket fall 
att sjukvårdens bemötande var av stor vikt för den sjuke och kunde framkalla positiva 
känslor. Dessa resultat ligger väl i linje med tidigare forskning (se Ahlmén et al., 2004; 
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Strand et al., 2005). I studien av Kostova et al. (2014) framgick även att stöd från 
familj, sjukvårdspersonal och övrig omgivning kan ha både en hämmande och 
underlättande inverkan på en individs anpassning till sin sjukdom. 
 
Ett annat intressant resultat från den här studien var att sjukdomens osynlighet 
tillsammans med okunskap, stereotyper och nidbilder upplevdes kunna försvåra 
omgivningen förståelse. Sjukdomens osynlighet har även i tidigare studier lyfts fram 
som en försvårande omständighet. I studien av Kostova et al. (2014) beskrevs bland 
andra denna komponent kunde leda till att omgivningen antingen överskattar eller 
underskattar individens lidande. En annan spekulation här är att de reumatiska 
stereotyperna, förutom att forma omgivningens bemötande, också skulle kunna ha en 
negativ inverkan på individens självbild. Några sådana långtgående slutsatser kan dock 
inte dras i denna studie, men det är ett område som hade varit intressant att undersöka 
närmare.  
 
Flera tidigare studier har visat på en hög förekomst av psykiskt lidande hos individer 
med reumatism (Isik et al., 2007; Vriezekolk et al., 2009). I studien av Isisk et al. (2007) 
framkom till exempel att förekomsten av både depression och ångest var hög bland 
personer med reumatoid artrit. Vad dessa undersökningar dock inte utvisade var vilka 
aspekter av sjukdomen som kunde tänkas ligga bakom det psykiska lidandet. Detta är 
dock något som resultatet i denna studie kan ge en fingervisning om. Oro inför 
framtiden, sjukdomens oberäknelighet, begränsningen av livet, skuldkänslor i relation 
till andra och omgivningens bristfälliga bemötande är bara några exempel på 
psykologiska aspekter som tagits upp i denna studie och som skulle kunna tänkas 
framkalla både depressiva och ångestladdade känslor hos individen. I studien av Katz 
och Yelin (2006) framkom även att en stor riskfaktor för att en individ med reumatism 
ska drabbas av depression var förlusten av högt värderade aktiviteter.  
 
Förutom depression och ångest togs det i föreliggande studie även upp att sjukdomen 
kunde orsaka sömnlöshet och självmordstankar hos individen. Sömnproblem, som både 
en fysisk och psykologisk konsekvens av sjukdomen, är något som även tidigare 
forskning har visat (Hirsch et al., 2005; Mahowaid et al., 1989). I studien av Timonen 
et. al (2002) framkom också att självmord är vanligt förekommande hos individer med 
reumatoid artrit.  
 
Ytterligare en psykologisk aspekt som beskrevs i resultatet var att sjukdomen på olika 
sätt begränsade livet för individen. Bristen på energi togs upp som en av de mest 
påfrestande delarna av sjukdomen och den beskrevs kunna påverka både jobb, 
fritidsaktiviteter och relationer. Detta resultat ligger väl i linje med tidigare forskning. I 
studien av Howlett et al. (2005) visade det sig till exempel att den reumatiska tröttheten 
kunde få konsekvenser för både fysiska aktiviteter, känslor, relationer, sociala 
åtaganden och familjeroller. I studien av Tack (1990) framkom även att bristen på 
energi var positivt korrelerat med både depression, smärta och sämre välmående hos 
individer med reumatism. Förutom detta har det också bevisats finnas en stor risk för 
individer med reumatism att gå miste om högt värderade aktiviteter (Katz et al. 2006), 
samt att reumatiker har ett mindre socialt nätverk och inte upplever sig få lika mycket 
socialt stöd som personer utan sjukdom (Fyrand et al. 2000; Fyrand et al. 2001).  
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Oro kring framtiden var ett annat tema som behandlades i den här studien. Det beskrevs 
hur oron kunde kretsa kring sådant som utvecklingen av sjukdomen, att bli beroende av 
andra, förlora socialt liv, att behöva sjukskriva eller förtidspensionera sig, att bilda 
familj och inför vad de kommer orka med i framtiden. Liknande upplevelser togs upp i 
studien av Butinga et al. (2012). Där beskrevs beroende av andra, ökat behov av 
medicinering, att inte kunna gå, aktivitetsbegränsningar och förvärrad trötthet som 
värsta möjliga framtidsscenarion. En ny upptäckt i den aktuella studien var dock att 
unga vuxna reumatikerns oro inför framtiden verkar vara som värst initialt, men att den 
kan avta med tiden. Detta är en möjlig förklaring till det samband mellan ångest och 
sjukdomslängd som upptäcktes i studien av Isik et al. (2007). Där framkom att ångest 
var mer vanligt förekommande hos individer som precis fått sin reumatism, medan 
depression förekom oftare hos de som haft sin sjukdom ett tag.   
 
I resultatet beskrevs också hur unga vuxna med reumatism kunde känna både ett behov 
av och ha en positiv inställning till att ta emot psykologiskt stöd för att hantera sin 
sjukdom. Tidigare studier har visat att psykologisk behandling så som KBT kan vara 
hjälpsamt för individer med reumatisk sjukdom (Leibing, Pfingsten, Bartmann, Rueger, 
& Schuessler, 1999; Sharpe, Sensky, Timberlake, Ryan, & Allard, 2003). Denna 
behandlingsmetod har visat sig kunna leda till både psykiska och fysiska förbättringar 
för individen. Under temat ”Omgivningens bemötande” togs det i den här studien även 
upp att bäst stöd och förståelse erhölls från andra individer med reumatism. Där 
beskrevs hur olika facebookgrupper eller fysiska sammankomster för reumatiker kunde 
bidra med stort stöd. Dessa resultat indikerar att inte bara individuell behandling, så som 
till exempel KBT, utan också gruppterapi eller andra sammanhang där individer med 
reumatism kan mötas och dela med sig av sina upplevelser skulle kunna vara 
psykologiskt hjälpsamt för individen. 
 
Metoddiskussion  
Urvalet i föreliggande studie kan ha haft vissa brister. Eftersom deltagarantalet var det 
relativt lågt (N = 7) är det möjligt att vissa psykologiska aspekter och variationer i 
upplevelsen av att leva med en reumatisk sjukdom har missats. Det faktum att 
deltagarna framförallt valdes ut utifrån tillgänglighet är något som också kan försämra 
den kvalitativa representativiteten. Den främsta anledningen till att ett större och mer 
handplockat urval inte användes var att det fanns både tids- och omfattningsmässiga 
begräsningar. Det var också svårt att få tag på deltagare på något annat sätt än genom 
just självanmälan. I studien vidtogs dock åtgärder för att försöka förbättra den 
kvalitativa generaliserbarheten. Av de 20 som anmält intresse för att delta i studien 
valdes de sju som var mest olika varandra vad gäller ålder, kön, diagnos, 
sjukdomslängd, arbetskapacitet och civilstånd ut till att delta.  
 
Trots denna åtgärd kan en möjlig brist i urvalet ha varit deltagarnas förhållandevis höga 
och homogena funktionalitetsgrad. Alla var till exempel friska nog att ta sig iväg för att 
träffa mig för en intervju och sysselsättningsgraden för fem av de sju deltagarna var 
hundraprocentig. De två andra var tillfälligt sjukskrivna på halvtid. I urvalet fanns alltså 
ingen deltagare som hade varit sjukskriven under en längre period eller på heltid. I en 
tidigare studie visade det sig att sjukdomens svårighetsgrad, smärtans intensitet, 
kroppens styrka, begränsningar i vardagen, omgivningens attityd och hur individen kan 
hantera sin sjukdom och försona sig med den är variabler som alla kan påverka 
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individens upplevelse av att leva med sjukdomen (Kraenzmer, 2014).  
 
Socialgruppstillhörighet och var individen är bosatt är också något som skulle kunna 
tänkas påverka en individs upplevelse av livet med sjukdomen. Alla i urvalsgruppen i 
den här studien hade antingen redan pluggat på högskola eller hade planer på att göra 
det. Samtliga deltagare var även bosatta i Stockholmsområdet. Med ett bredare urval 
vad gäller socialgruppstillhörighet och bostadsort hade studieresultatet kanske sett något 
annorlunda ut.   
 
Valet av intervjuplats är också något som, förutom urvalet, kan ha påverkat 
studieresultatet. Även om de flesta av caféerna, och även korridoren, var någorlunda 
lugna och vi kunde sitta lite avsides kan det tänkas att just det faktumet att vi befann oss 
ute bland andra människor fick intervjupersonerna att hålla tillbaka. Kanske hade 
intervjumaterialet sett annorlunda ut om vi istället hade befunnit oss på en ”tryggare” 
och mer avskild plats. 
 
Det går inte heller att utesluta att både datainsamling och analys på något sätt kan ha 
påverkats av min egen erfarenhet av hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. Jag 
gjorde ett medvetet val i att berätta för intervjupersonerna om min egen koppling till 
ämnet både vid rekryterandet av deltagare och vid inledningen av intervjuerna. Syftet 
med detta var att öka deltagarnas motivation att delta, men också deras vilja att dela 
med sig. På så vis kan alltså min egen erfarenhet av ämnet ha haft en positiv inverkan 
på intervjuerna. Det finns dock skäl att anta att min egen erfarenhet av ämnet även kan 
ha haft en negativ inverkan på datainsamlandet. Det är troligt att min egen erfarenhet av 
att leva med en reumatisk sjukdom i någon mån påverkade vilka frågor som ställdes 
under intervjuerna och därmed också vilken information som erhölls. Det finns alltså 
här en risk att jag kan ha försökt konfirmera min egen upplevelse snarare än att 
förutsättningslöst undersöka intervjuobjektens. Detta försökte dock undvikas genom att 
jag hela tiden medvetandegjorde mig om denna risk och inte använde mig av en 
strukturerad intervjuordning eller alltför förutbestämda frågor utan istället lät 
intervjupersonerna själva bestämma riktningen för intervjun. Jag valde också att vid 
inledningen av intervjuerna förtydliga att om intervjupersonen var intresserad av min 
egen upplevelse av ämnet så fick de vänta med detta till efter intervjun, som ytterligare 
ett försök att hålla den egna upplevelsen utanför datainsamlandet.  

 
Analysen av materialet kan som sagt också i någon mån ha påverkats av min egen 
erfarenhet av ämnet. Den negativa påverkan kan tänkas bestå i att distansen till 
materialet var bristande från min sida. Det går inte att utesluta att min tolkning av 
materialet till en viss grad påverkades och formades av den egna upplevelsen av ämnet. 
För att undvika detta försökte jag hålla mig så nära intervjupersonernas egna 
beskrivningar som möjligt och undvika att tolka in för mycket. Min egen erfarenhet av 
att leva med en reumatisk sjukdom behöver dock inte ha påverkat analyserandet i just 
negativ riktning. Identifikationen med och närheten till materialet kan också ha 
förenklat förståelsen av det och därmed gjort tolkningen mer tillförlitlig, jämfört med 
om någon utan erfarenhet av ämnet skulle ha utfört analysen.  
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Slutsatser och användbarhet 
Sammanfattningsvis tyder resultatet från den här studien, i enlighet med resultat från 
tidigare forskning, på att en reumatisk sjukdom inte bara kan få fysiska utan också ett 
flertalet psykologiska konsekvenser. I studien visades också att hur en individ 
psykologiskt reagerar på och förhåller sig till sin sjukdom och omgivningens bemötande 
av den kan se väldigt olika ut. Att det finns flera delar av livet med en reumatisk 
sjukdom som kan vara såväl fysiskt som psykiskt problematiska och påfrestande råder 
det dock ingen tvekan om.  

 
Användbarheten av resultatet i den här studien ligger framförallt i att det kan fungera 
som ett medel för att öka den allmänna kunskapen om hur en reumatisk sjukdom 
påverkar de drabbade. Förutom detta kan studien även tänkas agera inspiration för 
ytterligare forskning på området. Det finns flera psykologiska aspekter från den här 
undersökningen som hade varit intressanta att utforska närmare, både kvalitativt och 
kvantitativt. Ytterligare kan resultatet fungera som en hjälp vid identifieringen av vilka 
terapeutiska behov som denna grupp av individer kan tänkas ha. En ökad kunskap om 
unga vuxna reumatikers upplevelser och de psykologiska aspekterna av sjukdomen kan 
i förlängningen leda till att både allmänheten och sjukvården kan bemöta och förstå dem 
bättre. Just omgivningens förståelse verkar, som tidigare nämnts, vara en viktig 
komponent för att en individ med reumatism ska må bra i sin sjukdom. För att 
ytterligare bredda och fördjupa kunskapen om psykologiska aspekter av reumatisk 
sjukdom hos unga vuxna i Sverige bör dock undersökningar med både ett större och 
mer varierat urval i framtiden utföras. 
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