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Abstrakt 
Reumatoid artrit är en inflammatorisk kronisk systemsjukdom som på-
verkar drabbade kvinnors dagliga liv. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Reumatoid artrit. 
För att få en djupare förståelse studerades sju vetenskapliga artiklar 
som motsvarade vårt syfte och de analyserades enligt kvalitativ inne-
hållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategori-
er: smärta och fatigue dominerar livet och leder till hjälplöshet och 
rädsla, uppleva frustration över kroppens begränsningar och deforme-
ringar, sjukdomens negativa inverkan på sociala roller och relationer, 
missnöje och besvikelse över sjukvårdspersonal och medicinering 
samt försöka acceptera sjukdomen och hitta överlevnadsstrategier. 
Studien visade att sjukdomen påverkade kvinnornas liv på olika plan. 
Familjerollen förändrades och det sociala nätverket förändrades på 
grund av sjukdomens påverkan på kroppen. Kvinnorna tvingades dag-
ligen att kämpa mot smärta, fatigue och begränsningar som orsakades 
av deras deformerade kropp. Med ökad kunskap ökar röntgensjukskö-
terskans möjlighet till att vara lyhörd och tillgodose kvinnornas i
duella behov av omvårdnad. 

ndivi-

 
Nyckelord: Reumatoid artrit, kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, upp-

levelse, planering, förändring 
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Att leva med kronisk sjukdom kan för människor medföra känslan av att förlora kontrollen 

och att tvingas leva med ständig rädsla. Rädsla för smärta, rädsla för behandlingar och rädsla 

för att vara ensam. För människan med kronisk sjukdom innebär detta att det måste ske åter-

anpassning till livet med den kroniska sjukdomen. Att människor medverkar i sin egen vård 

kan medföra en känsla av kontroll vilket är mycket viktigt för att människor skall kunna han-

tera sin situation. Det är viktigt att sörja att sjukdom drabbat ens liv för att kunna gå vidare 

med livet och att behålla sina tidigare livsmål, att sträva efter livskvalitet och inte låta sjuk-

domen ta över livet (Miller, 2000, s.7-8). 

 

När människor förlorar sin friska kropp inleds det med en känsla av att något i kroppen inte 

är som det ska, någonting är fel. Hela livet vänds upp och ner, självbilden förändras liksom 

omgivningens syn på den drabbade människan. Främlingsskap uppkommer på grund av att 

människorna inte känner igen sin förändrade kropp och att de genomgår en emotionell för-

ändring. Kroppen upplevs mer känslig och öppen för smärta på grund av känslan av förlorad 

integritet (Madjar,1997).  

 

Att leva med smärta påverkar den enskilda människan både fysiskt och psykiskt. Upplevelsen 

av smärta är unik och kan bara beskrivas av den som upplever den. Smärta kan förklaras som 

något dolt som inte går att beskriva för andra i omgivningen. Smärtan orsakar oro, ångest och 

passivitet vilket kan öka risken för förvärrad smärta. Människan måste hela tiden anpassa sig 

efter smärtan som i sin tur tar kontrollen över det dagliga livet och det blir svårt att upprätt-

hålla balans mellan de fysiska resurserna och de krav som ställs i vardagen (Madjar, 1997). 

Enligt Thomas (2000) upplever människor med kronisk smärta att deras kroppar blir ett hin-

der på grund av smärtan och de kroppsliga förändringarna. Kroppen upplevs som en skada i 

motsats till den kropp som tidigare var frisk och fungerande. 

 

Söderberg och Lundman (2001) visade att friska kvinnor tar sin hälsa för given och det är 

först när människan drabbas av sjukdom som begreppet hälsa får betydelse. Enligt Söderberg, 

Lundman och Norberg (1999) ska kroppen ses som en helhet där hälsa och sjukdom samexi-

sterar. Kvinnor med sjukdom påminns ständigt om sin sjukdom och dess begränsande inver-

kan på livet. De påminns också om sitt tidigare liv och allt som de förlorat. Dimert (1989) vi-
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sade att kvinnor ofta behöver närstående som bryr sig, som ger stöd och hjälp för att männi-

skan ska uppnå hälsa i sin kroniska sjukdom. 

 

Enligt Kralik, Brown och Koch (2001) upplever kvinnor ofta ensamhet vid diagnos av en 

kronisk sjukdom. De känner sig sårbara och förvirrade och upplever att de saknar den full-

ständiga informationen för att acceptera sig själv med en kronisk sjukdom. Många kvinnor 

anser att få en diagnos på sin sjukdom har hjälpt dem en bra bit på vägen. Diagnosen gav dem 

en känsla av bekräftelse av sjukvården. En diagnos innebär även ökad kunskap om sin sjuk-

dom samt insikten om att det finns andra i samma situation. Kvinnorna med kronisk sjukdom 

vill bli tagna på allvar och behandlade med respekt. En studie av Kralik (2002) har visade att 

kvinnor som blir kroniskt sjuka, går igenom en existentiell kris, för att sedan acceptera sin 

sjukdom och lära sig leva med den. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om hur det 

är att få en diagnos med kronisk sjukdom, att de förstår vilken förändring, ur ett holistiskt 

perspektiv, som det innebär för kvinnan att leva med en kronisk sjukdom.  

 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som drabbar dubbelt så 

många kvinnor som män. För människor med reumatoid artrit är symptom som inflammatio-

ner i ledhinnor och senskidor ofta framträdande. Orsaken till reumatoid artrit är inte helt fast-

ställd, men tros bero på ärftlighet samt miljöfaktorer. Sjukdomsdebuten kommer oftast smy-

gande, men en del personer drabbas av mer akuta symptom. Sjukdomsförloppet inleds gene-

rellt med svullnad i hand- och fotleder och mestadels är det ett symetriskt engagemang av 

ledsvullnad, rörelsesmärtor och stelhet, huvudsakligen på morgonen. Trötthet är också ett 

stort besvär hos människor med reumatoid artrit. Sjukdomens inflammatoriska process leder 

till brosk- och bendestruktion som i sin tur kan leda till felställningar och funktionsnedsätt-

ningar (SBU, 1997).  

 

Eftersom orsaken till reumatoid artrit inte är klarlagd finns det inget botemedel. Att lindra 

symptom är därför det basala. Detta görs genom att dämpa inflammationer, lindra stelhet, 

minska smärta och genom till exempel sjukgymnastik behålla smidigheten i kroppen. Männi-

skor med reumatoid artrit tvingas många gånger att leva med medicinering för att lindra 

symptomerna. Medicinerna för dock med sig biverkningar av olika slag som kan vara påfres-

tande att leva med (SBU, 1997).  
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Hewlett et al. (2005a) beskrev att många kvinnor med reumatoid artrit upplever fatigue, men-

tal utmattning som inte gå att vila bort. Fatigue är ett vanligt symptom vid kroniska sjukdo-

mar. Få studier tar upp detta problem trots att det är många människor med kronisk sjukdom 

som lider av fatigue. Fatigue påverkar personernas normala liv negativt. De har svårt att klara 

vardagens påfrestningar och de klarar inte av att ha ett socialt liv på grund av sin fatigue. 

Kralik, Telford, Price & Koch (2005) beskriver att människorna upplever det problematiskt 

att omgivningen inte förstår deras situation. Studien visar att det är viktigt att vårdpersonalen 

ger kvinnorna möjlighet att tala om sin fatigue, bekräfta deras upplevelser samt ge stöd som 

bidrar till att stärka deras självkänsla.  

 

Denna studie är viktig för att få fördjupad kunskap om kvinnors upplevelse av att leva med 

reumatoid artrit. När kvinnor med reumatism kommer till röntgenavdelningen förväntar de 

sig att bli bemötta med god omvårdnad baserad på kunskap om kvinnor med reumatism. För 

att kvinnor som lever med reumatoid artrit ska få bättre stöd och hjälp krävs att röntgensjuk-

sköterskan får fördjupade kunskaper om deras upplevelser. Dessa kunskaper bör ligga som en 

grund för en professionell omvårdnad, utifrån människans individuella behov, där den enskil-

da kvinnan ses som en helhet med kropp och själ. Syftet med denna litteraturstudie var därför 

att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med reumatoid artrit. 

 

Metod 

Litteratursökning  

Vi har sökt vetenskapliga studier i de bibliografiska referensdatabaserna, Cinahl, Medline och 

Academic Search. Vi använde oss av sökorden rheumatoid arthritis, experience, women, li-

ving with och pain. Sökorden kombinerades för att få ett bredare resultat. Vi använde oss av 

Mesh-termer i Medline för att få en systematisk sökning. För att få en ännu bredare sökning 

användes fritextsökning. Sökningen resulterade i 104 studier, dessa studier markeras i tabell 1 

med fet stil. Vi läste igenom abstrakten på dessa 104 studier och valde sedan ut sju veten-

skapliga studier som motsvarade vårt syfte och var av god kvalitet (tabell 2). Artiklarna som 

vi valde ut var från olika delar av världen men flertalet studier var från områden i USA. In-



 6

klusionskriterier var vuxna kvinnor och vetenskapliga studier där kvalitativ metod använts. 

Sökningen begränsades till åren 1990-2007. Exklusionskriterier var män och barn.  

 

Tabell 1 Översikt över sökta och valda vetenskapliga studier  

Syftet med sökningen: kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid artrit 
 
Medline 2007-02-08 
 
Söknr. * Söktermer Antal ref Antal valda 
1 MSH Rheumatoid arthritis 94744 

 
 

2 MSH Women 4667646  
3 MSH  1and 2 1and 2 42589 

 
 

4 FT Living with 211839 
 

 

5 FT Pain  345964 
 

 

6 FT Experience 273070  
7 FT 3 and 4 and 5 and 6 30 2 
Cinahl 2007-02-08 
1 FT Rheumatoid arthritis 2658 

 
 

2 FT Women 6906  
3 FT 1 and 2 19 4 
Academic search 2007-02-08 
1 FT Rheumatoid arthritis   3378  
2 FT Women 266325  
3 FT 1 and 2 220  
4 FT Living with 4944 

 
 

5 FT 3 and 4 8  
6 FT Experience    162678 

 
 

7 FT  3 and 4 and 6 16  
8 FT Pain 39373  
9 FT 3 and 8  31 1 
*) MSH = Mesh termer i databasen PubMed, FT = Fritext sökning 

 

Vi kvalitetsgranskade de vetenskapliga studierna som skulle ingå i resultatet i studien genom 

att vi använde oss av protokoll (bilaga H) för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod (Willman & Stoltz, 2002, s. 122). De vetenskapliga studierna granskades efter deras 

syfte, metodens tydlighet, resultatets logik samt bedömdes efter skalan hög, medel och låg. 

En studie med låg kvalité är en studie som har en bristfällig beskrivning av metod och syfte 

samt ett otydligt och ologiskt resultat. En studie som är av hög kvalité har en klar och tydlig 

beskrivning av metod och analysmetod samt har ett trovärdigt resultat (Willman & Stoltz, 

2002, s. 89-90). De studier som fick bedömningen medel uppfyllde inte alla kriterier som 

krävdes för att få betyget hög (tabell 2). Studierna som har fått betyget medel i vår litteratur 
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studie hade inte en tydligt beskriven urvalsmetod. Vi valde bort studier som var av låg kvali-

tet för att få en mer trovärdig litteraturstudie. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklarna som ingår i analysen (n=7)  

Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Metod 
 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 

Hewlett et al., 
(2005b) 
USA 
 

Kvalitativ 12 kvinnor 
3 män  

Semistrukturerade
Intervjuer. Inne-
hållsanalys. 

Deltagarna be-
skriver hur det är 
att leva med fa-
tigue och hur fa-
tigue inverkar 
negativt på det 
vardagliga livet. 
Samt att delta-
garna inte hittar 
något botemedel 
eller fick någon 
förståelse. 
 

Hög 

Hwang et al., 
(2004) 
Korea 

Kvalitativ 5 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer. Feno-
menologisk ana-
lys.   

Kvinnor med 
RA upplevelser 
av att leva med 
begränsningar i 
det vardagliga 
livet. De upp-
levde det svårt 
att sköta alla 
sysslor hemma 
samt ta hand om 
sin man. 

Hög  

 
Laquinta & Lar-
rabee 
(2004) 
USA 
 
 
 
 

 
Kvalitativ 

 
6 kvinnor 

 
Ostrukturerade 
intervjuer. Feno-
menologisk ana-
lys. 

 
Hur kvinnorna 
lärde sig att leva 
med RA och 
dess begräns-
ningar. Samt 
sjukdomens på-
verkan på rela-
tioner. 

 
Medel  

 
Neill 
(2002) 
Australien  

 
Kvalitativ  

 
3 kvinnor 

 
Ostrukturerade 
intervjuer. Inne-
hållsanalys. 

 
Tre kvinnors 
olika uppfattning 
om att leva med 
RA. Att allt sker 
av en orsak, att 
familjen kom-
mer i första hand 
och att leva med 
smärta. 

 
Medel  
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Tabell 2 (forts) översikt över artiklarna som ingår i analysen (n=7)  

Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Metod 
 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 

Plach et al., 
(2004a) 
USA 

Kvalitativ 20 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer. Inne-
hållsanalys.  

Kvinnor med 
RA lever med 
kroppens be-
gränsningar samt 
känslan av utan-
förskap.   

Hög 

 
Plach et al., 
(2004b) 
USA 

 
Kvalitativ  

 
20 kvinnor  

 
Ostrukturerade 
intervjuer. Inne-
hållsanalys. 

 
Äldre kvinnor 
med RA upplev-
de att det var lät-
tare att hantera 
sin sjukdom när 
det hade mindre 
krav på sig. Ef-
tersom de bara 
hade sig själv att 
tänka på.  

 
Hög 

 
Schmidt et al., 
(2003) 
USA 

 
Kvalitativ 

 
5 kvinnor 
3 män 

 
Ostrukturerade 
intervjuer. Her-
meneutisk ana-
lys. 

 
Reumatismens 
påverkan på 
kvinnornas liv, 
upplevelsen av 
att vara beroende 
av andra männi-
skor och rädsla 
inför framtiden. 

 
Hög 

 

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys har sina rötter i journalistiken och är baserad på mänsklig kommu-

nikation. Före andra världskriget användes denna metod främst till att kritiskt granska journa-

listik (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod för att sys-

tematiskt analysera data och den baseras på datainsamlingar med intervjuer och narrativa be-

rättelser som talar om hur någonting upplevs. Analysen kan antingen vara manifest eller la-

tent. Med latent menas att forskaren söker efter bakomliggande budskap i texten. Manifest 

innebär att forskaren analyserar exakt det som står i texten (Burnard, 1991). 

 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ manifest innehållsanalys baserad på Burnard 

(1991). Burnards innehållsanalys är utformad för intervjuer och indelad i 14 steg. Bara de 

steg som var relevanta för litteraturstudien användes. Den kvalitativa innehållsanalysen star-

tades med en grundlig genomgång utav texten, detta upprepades flera gånger för att få en 

helhetsuppfattning om innehållet. Sedan identifierades textenheter som motsvarade litteratur-

studiens syfte. Textenheterna kan bestå av meningar eller ord. Textenheterna översattes till 

svenska och kondenserades för att få fram kärnan utan att förlora information och utan att 
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tolka. I nästa steg skapades kategorier. Kategoriseringen gjordes i flera steg till dess att en-

dast ett fåtal distinkta kategorier skapats. De slutliga kategorierna som bildats ska vara skilda 

från varandra. Detta innebär att ingen kategori ska vara möjlig att föras samman eller över-

lappas med någon annan kategori. Under hela analysarbetet gick vi kontinuerligt  tillbaka till 

ursprungstexten för att inte viktig data skulle falla bort under analysprocessen. Detta görs för 

att säkra trovärdigheten i studien (Burnard, 1991). 

 

Resultat   
Analysen resulterade i fem kategorier. Kategorierna presenteras i tabell 3 och i löpande text 

styrkta av citat.Tabell 3 översikt över kategorierna (n=5) 

Kategorier  

Smärta och fatigue dominerar livet och leder till hjälplöshet och rädsla   

Uppleva frustration över kroppens begränsningar och deformeringar  

Sjukdomens negativa inverkan på sociala roller och relationer   

Missnöje och besvikelse över sjukvårdspersonal och medicinering 

Försöka acceptera sjukdomen och hitta överlevnadsstrategier 

 

Smärta och fatigue dominerar livet och leder till hjälplöshet och rädsla   

Kvinnorna beskrev en mental trötthet, fatigue, som ofta uppkom i samband med smärta. Den 

extrema tröttheten framställdes som svår att vila bort samt att den uppkom från ingenstans. 

En kvinna beskrev att det kändes som att bli ombedd att göra saker samtidigt som hon skulle 

bära på en ryggsäck full med sten. De upplevde att kroppen kändes tung och att de bara ville 

vila och sova hela tiden. Samtidigt upplevde de att det kändes tråkigt att sova bort dagarna, 

de blev som bortblåsta (Hewlett et al., 2005b).  

 
 “…Well, my phrase is “wipe-out”,’ I call it my wipeout days . . . Or my wipeout 
moments . . . Because I really don’t want to do anything else but sleep and feel 
totally drained of energy. It was a very sudden definite whoosh, you know, as if 
the energy drained from me…” (Hewlett et al., 2005b, s. 698). 

 
En del kvinnor kände sig lata på grund av att de ofta behövde ligga ner och vila. Fatigue kun-

de vara värre periodvis och det var omöjligt att säga när den skulle komma. Samtidigt blev de 

helt utmattade av att göra de mest enkla sysslor och de kunde sova en hel natt utan att känna 

sig utvilade (Hewlett et al., 2005b). Många kvinnor upplevde att de måste hushålla med sina 
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krafter och valde ut enstaka saker som de ville göra. De valde bort det som var av mer obe-

tydlig natur för att göra något som de upplevde som mer betydelsefullt. En av kvinnorna kän-

de sig onormal efter att ha jämfört sig med sina jämnåriga vänner (Schmidt, Brauer & Peden-

McAlpine, 2003). Andra valde att göra sakerna i sin egen takt men kände ändå att de var 

tvungen att pressa sig själva för att klara av det som de ville göra samt att det tog lång tid. En 

del kunde göra en enkel sak som att handla och efter det känna sig lika trött som om de arbe-

tat i en vecka (Plach, Stevens & Moss, 2004b; Hewlett et al., 2005b). 

 

 “…I just really feel very tired, like abnormally tired, like not normal, not ‘I have 
done something to make me tired’ ” which makes RA fatigue unpredictable: “I 
can’t put a time on them [wipeouts]. . . There’s no, there’s no knowing when it 
comes…” (Hewlett et al., 2005b, s. 699). 

 

Många upplevde dock att det krävdes en omstrukturering av livet för att klara av att leva med 

fatigue, samt att de behövde tänka på sig själv mer än förut. Kvinnorna upplevde även att fa-

tigue dominerade deras liv genom att de inte hade vare sig ork eller lust att göra det som de 

tidigare tyckte var roligt (Hewlett et al., 2005b). De upplevde det även orättvist att de inte or-

kade göra någonting. En kvinna tyckte att det kändes som att simma under vatten i slow-

motion (Plach, Stevens & Moss, 2004a). 

 
Flera kvinnor beskrev smärtan som något som alltid fanns där även om de hade bättre 

och sämre dagar. Kroppen kändes stel på morgonen när de vaknade och de hade svårt 

att somna på kvällen på grund av att det värkte i hela kroppen. Detta ledde till att de 

kände sig utmattade. En kvinna tyckte att det kändes som att benen i händer och fötter 

skavde mot varandra. Smärtans konsekvenser var svåra, kvinnorna kunde nästan inte 

göra någonting av det som de tidigare gjort med lätthet. Till exempel ta ett bad eller 

vrida ur en disktrasa (Hewlett et al., 2005b; Laquinta & Larrabee, 2004; Plach et al., 

2004a). 

 

Smärtan medförde känslor av hjälplöshet och rädsla som bottnade i att de inte kunde kontrol-

lera smärtan, att de inte visste när smärtan skulle komma, om smärtan skulle bli värre samt att 

det inte fanns något att göra för att lindra smärtan. Kvinnorna kände orättvisa och undrade 

över varför just de skulle drabbas av smärta samtidigt som de kände sig ledsna över att ingen 

förstod hur de kände. Samt att vardagen blev påverkad av kvinnornas smärta och fatigue. 
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Många kände även ilska och depression i samband med när smärtan var som värst (Hwang, 

Kim & Jun, 2004; Laquinta & Larrabee, 2004; Plach et al., 2004a). 

 

“…I can’t do anything to get release from severe pain except crying...” (Hwang 
et al., 2004, s. 242). 
 

 

Uppleva frustration över kroppens begränsningar och deformeringar 

Kvinnor beskrev att de kände sig begränsade av sin kropp på grund av värk och fysiska de-

formeringar. De beskrev också viljan att göra saker men att de inte kunde utföra dem på 

grund av de fysiska begränsningarna. Det kunde vara enkla uppgifter som att svara i telefo-

nen, diska eller städa i hemmet (Hwang et al., 2004; Plach et al., 2004a). Många upplevde att 

de tappade kontrollen när de inte kunde utföra de aktiviteter som de var vana vid och det enda 

de kunde göra var att titta på. Detta ledde till känslan av frustration och sänkt självkänsla 

(Hewlett et al., 2005b; Plach et al., 2004a). Flera kvinnor tyckte om att pyssla i hemmet och 

upplevde frustration och saknad över att de inte kunde göra det längre. Arbetet blev också li-

dande av att kroppen inte lydde. Allt tog plötsligt lång tid eller gick inte att utföra alls. Vilket 

resulterade i att en del av kvinnorna fick sluta arbeta (Plach et al., 2004a; Plach et al., 2004b).  

 

“…I am struggling with a body that is failing me…”  (Plach et al., 2004a, s.142). 

 

Även de mest intima sysslor som tandborstning, toalettbesök och tvätta sig blev svåra att ut-

föra. Detta ledde till känslor av förödmjukelse (Plach et al., 2004a; Schmidt et al., 2003).   

  

“…I could not wipe my butt. I could not wipe my butt with my hand. It was aw-

ful...” (Plach et al., 2004a, s. 144). 

 

Eftersom kvinnorna inte kunde veta när de skulle drabbas av en försämring så var det svårt 

att planera in saker i förväg samt att de ofta blev tvungna att ändra eller skjuta upp uppgjorda 

planer på framtiden. Innan de blev sjuka kunde de ha haft fritidsintressen, dessa gick nuförti-

den inte alls att genomföra. De blev tvungna att anpassa sig efter sin kropp som bara strävade 

emot samtidigt som de saknade sitt tidigare liv (Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 

2004). 
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“…I see myself trying to do something and I feel like a bug on its back — the lit-
tle legs flailing in the air. For crying out loud, I used to be able to do this...” 
(Plach et al., 2004a, s.145). 

 
Kroppen levde inte upp till deras förväntningar och de jämförde sig ständigt med andras 

kroppar. De kände sig också betydligt äldre än vad de var på grund av att kroppen fungerade 

som en gammal människas. En kvinna beskrev att hon genom sin sjukdom upptäckt nya sidor 

hos sig själv, sidor som givit henne mer livskvalitet (Plach et al., 2004a; Plach et al., 2004b).  

 
 

Kvinnorna led oerhört av att deras kroppar blev deformerade. De försökte dölja sin kropp så 

gott det gick, det enda som inte gick att dölja var händerna. Fingrarna var krokiga, svullna 

och kunde peka i en helt annan vinkel. De försökte hela tiden dölja fingrarna genom att sätta 

sig på dem eftersom omgivningen stirrade och skrattade åt fingrarna och händerna. Detta 

upplevdes som mycket påfrestande och de önskade ständigt att de hade raka kvinnliga fingrar 

och vackra händer. Även resten av kroppen upplevdes som oerhört ful och de blev tvungna 

att dölja den med stora kläder och tråkiga skor. Allt detta resulterade i en känsla av osäkerhet 

samt att kvinnorna kände att de inte kunde se så bra ut som de önskade. Eftersom händerna 

hela tiden var synliga blev de ständigt påminda om sin sjukdom (Laquinta & Larrabee, 2004; 

Plach et al., 2004a).  

 
 “…See how crooked my hands are. I’m very embarrassed about them. I used to 
have really pretty hands, and I’m not being overly vain. But this hand, to me, 
looks like a claw. I try to hide it. See, like if I put my hand down. It doesn’t show. 
But if I turn it, it shows. And I think it looks hideous...” (Plach et al., 2004a, 
s.147).  
 

Deformeringarna ledde till att de inte kunde styra sin kropp och de blev på så sätt bundna till 

hemmet eller beroende av andra människor för att klara sig. Detta resulterade i att de tappade 

hoppet om att i framtiden kunna leva ett normalt liv (Neill, 2002). Trots detta var det många 

kvinnor som kämpade extra för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar även om det kunde 

kännas motigt och svårt (Laquinta & Larrabee, 2004). En del kände att de var tvungen att 

kämpa extra mycket bara för att bevisa att de kunde utföra arbetet lika bra som en frisk per-

son (Plach et al., 2004b). Några kvinnor blev tvungna att operera sig för att kunna leva ett 

något sånär normalt liv. De flesta upplevde en konstant oro för att deras kropp skulle bli ännu 

mer deformerad och kände att det inte fanns något de kunde göra för att förhindra att det 

skulle hända (Hwang et al., 2004; Plach et al., 2004a).   
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"…I had a terrible time walking, because the bones were coming through the bot-
tom of my feet, and I am grateful I had foot surgery because I could walk 
again…" (Laquinta & Larrabee, 2004,  s. 283). 

 

Sjukdomens negativa inverkan på sociala roller  och relationer  

Kvinnorna kände sig otillräckliga i rollen som maka på grund av sin sjukdom. Det var svårt 

att utföra alla sysslor i hemmet som de kunnat utföra innan de blev sjuka. För att klara av att 

gå till jobbet, komma hem, städa och laga mat fick de pressa sig till sitt yttersta. All energi 

gick åt till att få vardagen att gå runt vilket innebar att förhållandet till maken blev lidande; 

det fanns helt enkelt ingen energi kvar och de upplevde att de inte orkade lyssna på sina män. 

Männen försökte enligt kvinnorna att ha en stöttande funktion, men kvinnorna upplevde sam-

tidigt att männen inte accepterade sjukdomens påverkan på förhållandet. Den fullständiga 

utmattningen som vissa kände bidrog mer till att deras förhållande blev försämrat än vad den 

orörliga kroppen gjorde (Hwang et al., 2004; Plach, et al., 2004a; Hewlett et al., 2005b). 

 

“I just don’t have the energy to be in a relationship. I just don’t have the energy 
to listen to his concerns or deal with his emotions. I get through the day. I don’t 
have anything else to give” (Plach et al., 2004b, s. 38). 

 

Några av kvinnorna upplevde att deras män inte hade någon större förståelse för att de be-

hövde vila. Männen visade tydligt missnöje när kvinnorna låg och vilade när det fanns sysslor 

som behövde utföras (Neill, 2002; Plach et al., 2004b). Enligt Hwang et al. (2004) upplevde 

de koreanska kvinnorna att en exemplarisk fru inte ligger i sängen och är sjuk utan finns till 

för sin man och gör allt för honom. De koreanska kvinnor som hade drabbas av reumatoid ar-

trit, kände sig som undermåliga fruar, vilket gjorde att de aldrig talade om sin sjukdom med 

sin make eller med makens familj. 

 

“My husband is always good for me, but no husband likes that his wife always 
keep(s) in bed. So, I have to rise up and keep moving” (Hwang, et al., 2004, s. 
243). 

 

Några kvinnor i Laquinta & Larrabees studie (2004) beskrev att de hade ett stort stöd från 

sina män samt att de var mycket hjälpsamma. De upplevde dock att männen blev frustrerade 

över att de inte kunde hjälpa kvinnan att bli frisk och få ett normalt liv. 

 

Kvinnorna i studien upplevde skuldkänslor för att de kände att de inte kunde göra allt för sina 

barn och sin make på grund av sjukdomen. De kände att de vissa dagar var mycket lättirrite-



 14

rade och lättretade mot familjen på grund av sjukdomens påverkan av kroppen (Hewlett et 

al., 2005b). De sjukdomsrelaterade symptomen hindrade kvinnorna från att bemöta familjens 

förväntningar. Detta bidrog till att kvinnorna kände sig frustrerade och besvikna på sig själva. 

Flera beskrev att de gjorde allt för att behålla sin kapacitet och fungera i familjelivet. När de 

inte kunde motsvara familjens förväntningar kände de skuld och det bidrog till sänkt självför-

troende (Plach et al., 2004b).  

 

”My rheumatoid arthritis affects my whole family. Everybody is pulled in. That 
compounds it, and I feel worse, because I don’t want to see them held back by 
me. It gives me a sense of guilt over something I can’t control, and that bothers 
me very much” (Plach et al., 2004b, s. 40). 

 

Kvinnorna var så uppslukade av att bibehålla sina roller och leva upp till allas förväntningar 

att de glömde bort sig själva och lät sina egna behov komma i sista hand. De beskrev en stark 

frustration när de försökte förklara för familjen att det inte orkade göra allting i samma takt 

som tidigare. De kände att familjen inte förstod hur mycket kvinnorna kämpade för att varda-

gen skulle gå runt (Hewlett et al., 2005b; Hwang et al., 2004; Plach et al, 2004b). 

 

Kvinnorna beskrev känslan av ständigt dåligt samvete över att deras barn fick växa upp med 

en sjuk moder. De kände att barnen fick en annorlunda uppväxt på grund av att de fick hjälpa 

sin moder under de perioder då sjukdomen var som svårast. Detta bidrog till att kvinnorna 

kände att de inte hade varit den moder de velat vara (Plach et al., 2004a; Plach et al., 2004b). 

 

En av kvinnorna såg barnens uppväxt med en handikappad moder som något delvis positivt 

och menade att detta skulle vara en bra erfarenhet för dem att ta med sig senare i livet (Plach 

et al., 2004). Många kände att de inte skulle ha klarat sig utan det stöd som familjen bidrog 

med; familj och vänner gav dem styrka och kraft att kämpa vidare (Plach et al., 2004b; Hew-

lett et al., 2005b; Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 2004).  

 

Sjukdomen ledde till att många isolerade sig från omgivningen och de tappade flera av sina 

vänner. De hade ingen energi att orka med allt som de hade gjort tidigare när de var friska. 

Detta bidrog till att de avskärmade sig från omvärlden och isolerade sig i sina hem. De isole-

rades sig också för att de inte orkade tala med alla i sin omgivning om sina problem. Några 

kvinnor omvärderade sin bekantskapskrets vilket innebar att de bara umgicks med det vänner 
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som fick dem att må bra, vänner som gav dem stöd på ett bra sätt (Plach et al., 2004a; Plach 

et al., 2004b; Schmidt, 2003). 

 
“You can’t feel the same about yourself in relationship to other people. You have 
to make a decision about people that you deal with and you have to trust that 
they’re doing for you because you’re friends and you’re still like you always 
(were) or do you believe they’re doing for you because of pity” (Schmidt et al., 
2003 s.159). 

 

Missnöje och besvikelse över sjukvårdspersonal och medicinering 

Kvinnorna upplevde frustration och oro på grund av att det inte fanns någon specifik medicin 

att tillgå mot reumatism. Ett stort dilemma var att det tog lång tid innan läkemedlen verkade. 

De fick även frekvent byta läkemedel på grund av att läkemedlen inte hjälpte. Kvinnorna ut-

tryckte besvikelse över bristen på framsteg och nya kunskaper inom behandling och sjukdom. 

En annan negativ upplevelse av läkemedlen var de obehagliga biverkningar som de tvingades 

leva med. Som exempel på biverkningar nämndes en konstig känsla i huvudet och i kroppen, 

allmän svullnad och håravfall. Alla dessa biverkningar upplevdes mycket obehagliga (La-

quinta & Larrabee 2004; Neill, 2002; Plach et al., 2004a). 

 

“I hate what the Prednisone did to my face and my neck. Just blew my 
face up and took my neck away. I look in the mirror, I see this bloated, 
ugly person. People who know me see it. My hair is thinning, too, be-
cause of the drugs “ (Plach et al., 2004a, s. 147). 

 

Önskan att hitta ett botemedel mot reumatism var så stor att de vände sig till alternativ medi-

cin. Kvinnorna i studien hade provat allt från huskurer till naturläkemedel. De kunde tänka 

sig att prova vad som helst, bara de skulle bli botade från reumatismen (Hwang et al., 2004). 

 

Missnöjet mot sjukvården var stort hos många. De var missbelåtna dels med omvårdnaden, 

och dels med att de fanns så få reumatologer att välja mellan. Några hade haft turen att träffa 

en bra reumatolog men överlag hade de flesta fått byta reumatolog några gånger. Kvinnorna 

upplevde att reumatologen inte hade förståelse för hur de upplevde sin situation. Känslan av 

att reumatologens enda funktion var att skriva ut nya läkemedel med nya biverkningar upp-

levdes. De blev också stressade av att läkarna inte alltid fanns tillgängliga när deras sjukdom 

blossade upp (Hewlett et al., 2005b; Laquinta & Larrabee, 2004; Schmidt et al., 2003). 
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Möten med sjuksköterskorna upplevdes av kvinnorna som något negativt. Sjuksköterskorna 

som de mötte hade en viss förståelse men kvinnorna önskade att förståelsen skulle vara dju-

pare. De upplevde att sjuksköterskorna mest såg till det vitala delarna samt att hon var inne i 

sitt pappersarbete. Uppfattningen att sjuksköterskans roll skulle innefatta en djupare förståel-

se för kvinnor med reumatism upplevdes genomgående, att de skulle ge stöd i svåra stunder 

och uppmuntra patienterna att tala om sin livssituation. De önskade även att sjuksköterskan 

skulle visa större empati inför deras situation. Två av kvinnorna i studien berättade att de 

hade legat inne på sjukhus på grund av andra åkommor och sjuksköterskorna på avdelningar-

na var inte ens medvetna om att de led av reumatism (Laquinta & Larrabee, 2004). 

 

”Nurses need a deep awareness of RA that will make them more compassionate, 
like asking if you need pillows for support instead of being surprised when you 
ask them for one" (Laquinta & Larrabee, 2004 s.284). 

 

Försöka acceptera sjukdomen och hitta överlevnadsstrategier 

Kvinnorna var först tvungna att acceptera och sörja sin sjukdom, sina handikapp och sina för-

luster innan de kunde förlika sig med vetskapen att de drabbats av reumatism. Flera läste 

mycket om sin sjukdom för att få fördjupade kunskaper. Detta bidrog till ökad delaktighet i 

sin egen vård samt ökad självmedvetenhet (Laquinta & Larrabee, 2004; Schmidt et al., 2003).   

 

"…I am the real manager of this disease so I research information and discuss 
treatments with my doctor..." (Laquinta & Larrabee, 2004, s. 285). 

 

Flera sökte sig till religion och andlighet för att få styrka att klara av livet med sjukdomen 

(Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 2004; Neill, 2002).  

 

"I constantly pray, put my trust in God, and ask God to help me with this situa-
tion, and that's the best way I've coped” (Laquinta & Larrabee, 2004 s. 284). 

 

Ett annat sätt som kvinnorna hanterade sin sjukdom på var att de försökte få kontroll på smär-

tan genom motion, använda sig av kyla och värme samt yoga (Laquinta & Larrabee, 2004; 

Schmidt et al., 2003). För att de skulle klara av vardagen krävdes det noggrann planering 

samt väl utarbetade rutiner (Laquinta & Larrabee, 2004). De lärde sig också vikten av att ta 

hand om och prioritera sig själva. De lärde sig att säga nej när de inte orkade och de lärde sig 
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att gå ifrån om de var något de inte klarade av (Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 

2004; Neill, 2002; Plach et al., 2004a; Schmidt et al., 2003). 

 
"…I listen to my body to determine what activities I should participate in..." (La-
quinta & Larrabee, 2004, s. 285). 
 

Flera av kvinnorna visade på styrka när det gällde användandet av sina kvarvarande tillgångar 

samt att de inte gav upp sina drömmar. De kämpade även för att bibehålla så mycket som 

möjligt av deras gamla livsstil samtidigt som de genomförde de anpassningar som var nöd-

vändiga för att kunna klara av vardagen. Genom att tänka att det finns en mening med allt så 

klarade de av många hinder i livet (Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 2004; Neill, 

2002).   

 

Dock fanns det vissa kvinnor som klarade av sitt liv genom att försöka dölja sin sjukdom för 

omgivningen samt att de låtsades att de mådde bra fast de inte alls gjorde det. De gjorde detta 

för att bevara sin självkänsla (Hwang et al., 2004; Laquinta & Larrabee, 2004; Plach et al., 

2004a).  

 

Andra levde sitt liv bara för sin egen skull och gjorde bara det de ville när de själv hade lust 

(Hwang et al., 2003; Schmidt et al., 2003). Många upplevde lust att söka ny mening med livet 

samt att de försökte se saker och ting positivt och svälja sin stolthet. Kvinnorna försökte även 

leva i nuet och se till de möjligheter livet kan erbjuda (Laquinta & Larrabee, 2004; Plach et 

al., 2004a; Plach et al., 2004b; Schmidt et al., 2003). Några upplevde att de hjälpmedel som 

de använde sig av i vardagen bidrog till känslan av frihet (Laquinta & Larrabee, 2004; 

Schmidt et al., 2003).   

 

För att känna sig tillfreds med sjukdomen kände kvinnorna att de var tvungna att acceptera 

sin sjukdom och försöka att inte oroa sig allt för mycket (Hwang et al., 2004). En kvinna upp-

levde känslan av mod i de dagliga konfrontationerna med smärtan och förlusterna i livet 

(Plach et al., 2004a). 
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Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med reuma-

toid artrit. Studien resulterade i följande fem kategorier: smärta och fatigue dominerar livet 

och leder till hjälplöshet och rädsla, kroppens fysiska begränsningar och deformeringar, sjuk-

domens negativa inverkan på sociala roller och relationer, missnöje och besvikelse över sjuk-

vårdspersonal och medicinering samt försök att acceptera sjukdomen och hitta överlevnads-

strategier. Sammanfattningsvis kan resultatet i denna litteraturstudie beskrivas som att kvin-

nor med reumatoid artrit upplevde genomgripande och bestående förändringar i sitt dagliga 

liv. 

 

Denna litteraturstudie visade att kvinnor med reumatoid artrit upplevde fatigue och smärta 

och detta påverkade deras liv negativt, genom att den mentala tröttheten kom att dominera 

deras liv. Kvinnorna tvingades leva med en kronisk mental trötthet som inte gick att vila bort. 

Enligt Olsson, Lexell och Söderberg (2005) och Söderberg et al. (1999) studier som gjorts på 

kvinnor med fibromyalgi och MS tvingades också de att leva med fatigue. De upplevde sin 

kropp som tung och en av kvinnorna beskrev det som om hon hade tunga sandsäckar fastsatta 

runt benen. Kroppen var styrd av fatigue och kvinnorna var tvungna att anpassa sitt liv efter 

den. De enklaste göromål blev svåra att genomföra och efteråt var utmattningen total. Kvin-

norna upplevde att planering framåt blev en omöjlighet p.g.a. fatigue, och planerade möten 

och aktiviteter fick ofta skjutas upp då energin inte räckte till. Känslan av att ständigt hushål-

la med energi var något som genomgående upplevdes. Lusten att göra saker försvann och de 

kvinnorna tidigare upplevt som roligt kändes plötsligt bara besvärligt. De berättade att fatigue 

aldrig försvann och att det var omöjligt att vila bort den. 

 

Vår litteraturstudie visade även att kvinnorna led av smärta. Hela vardagen blev påverkad av 

den ständiga smärtan. Samma erfarenheter beskrev Söderberg och Norberg (1995) i en studie 

som beskrev kvinnor med fibromyalgi sina kroppsliga smärtupplevelser. Kvinnorna upplevde 

smärtan som konstant men att vissa dagar var värre än andra. Hela deras liv påverkades nega-

tivt av den ständigt närvarande smärtan. Råheim och Håland (2006) hävdar att kvinnor som 

lider av kronisk värk känner sig hjälplösa på grund av att de inte kan påverka sin smärta. De 

var maktlösa mot sin smärta och upplevde att smärtan tog över deras kroppar. Denna makt-

löshet bidrog till sänkt självkänsla och att den kroniska sjukdomen upplevdes ännu svårare att 
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leva med (Råheim & Håland, 2006). De som lever med smärta tvingas att planera sitt liv efter 

smärtan. Detta leder i sin tur till stress som gör att smärtan förvärras (Henriksson, 1995). 

 

Kategorin uppleva frustration över kroppens begränsningar och deformering visade att kvin-

norna kände sig begränsade i sitt dagliga liv på grund av sjukdomens påverkan på kroppen. 

De upplevde viljan att göra saker men att de inte kunde. Detta problem beskrivs även i Rå-

heim och Håland (2006) och Söderberg och Lundmans (2001) studier där kvinnorna kände 

bitterhet för att de inte kunde utföra allt som de gjort tidigare när de var friska. Detta ledde till 

att de kände sig svaga och upplevde värdelöshetskänslor. De kroppsliga förändringar som 

sjukdomen givit upphov till gav kvinnorna känslan av att vara äldre än de egentligen var. Det 

enformiga livet som kvinnorna tvingades leva bidrog till att de blev passiva och fick en nega-

tiv självbild. Att vilja men inte kunna var något som deltagarna återgav. Planering inför fram-

tiden blev problematiskt då kvinnorna inte kunde veta i vilket skick kroppen skulle vara från 

en dag till en annan. Corbin (2003) beskrev att det tar lång tid för personer med en funktions-

hindrad kropp att utföra vardagliga sysslor. Detta kan vara besvärligt, enerverande och bidrar 

till att dessa personer ständigt bekymrar sig över att de inte ska hinna med allt de vill utföra. 

Madjar (1997) studie visar att när kroppens utseende förändrades upplevde några kvinnor sin 

kropp som frånstötande och obehaglig och de kände sig illa till mods när någon annan upp-

märksammade den förändrade kroppen. Det är vanligt att människor med deformerade krop-

par försöker dölja den för andra. Enligt Corbin (2003) kan friska människor välja om de vill 

visa upp sig för allmänheten. Medan en människa som har en sjukdom som bidrar till att 

kroppen blir deformerad inte har möjligheten att välja om de vill synas eller inte. Dessa män-

niskor känner sig ofta uttittade och kränkta av allmänhetens negativa uppmärksamhet.      

 

Enligt våra resultat tycks sjukdomen påverka kvinnornas liv på många olika sätt. Äktenskap 

och familjeliv förändrades till det sämre, i takt med att sjukdomen fortskred. Sjukdomen på-

verkade kommunikationen inom familjen negativt. Lipton et al. (2003) beskrev kvinnor med 

kronisk huvudvärk och visade att detta också påverkade familjens kommunikation negativt. 

Den familjära samvaron minskade och negativa diskussioner ökade. Smärtan medförde hu-

mörsvängningar och kvinnorna var mindre tillgängliga för sin familj (Lipton et al., 2003). 

Kvinnor som lever med fibromyalgi upplevde att deras män och familj har svårt att förstå den 

av sjukdomen förändrade situationen som innebar att de inte kunde utföra alla sysslor som de 

gjort tidigare samt att de var mer beroende av hjälp från sin familj. De upplevde svårigheter 
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med att be om hjälp med sysslor som de tidigare klarat på egen hand (Söderberg & Lundman, 

2001).   

 

Kvinnornas roller förändras i det stora hela och de orkade inte ta hand om sina barn som de 

gjort tidigare. Det blev en stor omställning för kvinnorna när de inte kunde ta hand om hus-

hållet och familjen. Denna ledande roll i familjen förlorade kvinnorna på grund av sin sjuk-

dom. De kände att de blev tvingade att lämna över ansvaret till sina män eller någon annan i 

sin närhet. Det uppstod många konflikter under denna period där kvinnorna successivt läm-

nade över huvudansvaret till sina män. De kunde ibland få känslan av att deras män uppfatta-

de dem som lata när de inte utförde alla sysslor. Detta gjorde kvinnorna besvikna och förhål-

landet blev sämre (Råheim & Håland, 2006). 

 

Koreanska kvinnor som drabbats av reumatoid artrit uttryckte att de kände sig som dåliga 

fruar på grund av sjukdomen; en exemplarisk fru kan behaga sin man. Kvinnorna ville inte att 

makens familj skulle få vetskap om att de var sjuka. Enligt Blackford och Street (2002) är det 

i många samhällen mannen som är överhuvudet och kvinnan som sköter hemmet. Mannen 

har det ekonomiska ansvaret och frun sköter om hemmet, barnen och eventuella släktingar  

 

En studie från Canada beskrev hur män och kvinnor upplevde kronisk sjukdom på olika sätt. 

Detta berodde både på kroppsliga skillnader och på deras olika personligheter. Kvinnor och 

mäns olika roller i samhället gör att de har benägenhet att se på hälsa och sjukdom på olika 

sätt. Kvinnor och män upplever därför kronisk sjukdom på olika sätt. Kvinnan upplever mer 

stress relaterat till sin kroniska sjukdom eftersom hon hela tiden känner stress över allt som 

måste göras (Denton, Prus & Walters, 2004). 

 

Även kvinnor som hade fibromyalgi fick förändrade sociala roller, genom att det inte fanns 

energi till att umgås med sina vänner, vilket gjorde det sociala nätverket mindre. Vännerna 

hade svårt att förstå varför kvinnorna inte kunde delta i olika aktiviteter. Detta var mest mar-

kant innan sjukdomen så att säga syntes på utsidan (Söderberg & Lundman, 2001; Söderberg, 

Lundman & Norberg, 1999).   

 

I kategorin negativa upplevelser av sjukvårdspersonalen och medicinering beskrev kvinnorna 

frustration över medicineringen av sjukdomen. Livet kretsade ständigt kring sökandet efter en 

medicin som hade effekt. Kvinnorna blev tvungna att anpassa sitt liv efter alla de biverkning-
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ar som orsakades av medicineringen. Även Carder, Vuckovic och Green (2003) visade att de 

flesta människor med kroniska sjukdomar tog mediciner regelbundet. De provade ofta andra 

metoder som till exempel naturläkemedel och olika typer av behandlingar som massage och 

akupunktur. Människorna beskrev att de provade flera olika mediciner under långa tidsperio-

der innan de hittade någon eller några som passade. Det ständiga sökandet efter mediciner 

som passade upplevdes som svårt och påfrestande. Även de biverkningar som medicinerna 

gav var oerhört svåra och besvärliga att leva med. I Kralik, Koch, Price, & Howards (2004) 

studie berättar en deltagare att se till fördelarna med medicineringen i förhållande till biverk-

ningarna. Det vill säga lindrades smärtan i högre grad än vad biverkningarna gjorde en sämre. 

Personen valde att se till den positiva sidan istället för att bara fokusera på biverkningarna.   

 

Denna litteraturstudie visade att de flesta av kvinnorna upplevde mötet med vårdpersonalen 

som otillfredsställande. När kvinnorna blev sämre gick stora delar av vardagen åt till att kon-

takta läkare och sjukvårdspersonal. Detta ständiga sökande efter att få komma i kontakt med 

en läkare som kunde hjälpa kvinnorna upplevdes som oerhört frustrerande. I enlighet med 

Carder et al. (2003) som också tar upp ämnet kroniska sjukdomar, upplevdes relationen till 

vårdpersonalen som besvärlig och svår att ta kontroll över. Läkarna skrev bara ut nya tablet-

ter när de sjuka ville ha någon som lyssnade på deras bekymmer. De ville veta om det fanns 

andra sätt att tillgå istället för medicinering, men läkarna var inte allt tillmötesgående på den 

punkten. Söderberg et al. (1999) och Kralik et al. (2001) beskrev bristen på förståelse och att 

vårdpersonalen hade en negativ attityd i samband med läkarbesök och sjukhusvistelser. Glen-

ton (2003) visade att personer med kronisk ryggsmärta upplevde att vårdpersonalen inte trod-

de på dem. Istället viftade vårdpersonalen bort deras oro och sa åt personerna att det inte var 

något fel på dem. Personerna var tvungna att själva be om tester eller läkemedel eftersom lä-

karna inte visade något större intresse för att hjälpa dem. Många personer beskrev också att 

det var svårt att få tag i läkare och vårdpersonal när de behövde.  

 

Kvinnorna önskade att sjuksköterskorna hade en djupare förståelse för deras situation. Mad-

jar (1997) lyfte fram att sjuksköterskan skall vara den som tar om hand och patienten ska vara 

den som blir omhändertagen. Eftersom patienten befinner sig i ett så pass utsatt läge har sju-

sköterskan den ledande rollen i patient-sjuksköterskeförhållandet. Det innebär att sjukskö-

terska bör behandla patienten med respekt och empati för att patienten inte skall känna sig to-

talt utelämnad. 
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En diagnos kan enligt Kralik et al. (2001) innebära en bekräftelse för personer som levt med 

svåra symptom länge. En bekräftelse från både sjukvården och omgivningen som rättfärdigar 

personens symptom, som visar att det personerna känner och upplever är på riktigt, inget på-

hitt. En diagnos kan även föra med sig en möjlighet till behandling och hoppet om att bli 

frisk. Söderberg et al. (1999) beskriver att människor med fibromyalgi har haft svårt att få en 

diagnos på sina besvär. De har ofta känt att de inte blir trodda av sjukvården p.g.a. fibromy-

algi inte syns på utsidan. Kvinnor med fibromyalgi har ofta fått höra att de led av en psykolo-

gisk sjukdom. 

 

I kategorin försöka acceptera sjukdomen och hitta överlevnadsstrategier visade resultaten att 

kvinnorna liv blev så förändrade att de kände att de var tvungna att acceptera sin sjukdom för 

att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Enligt Kralik et al. (2001) innebär diagno-

sen av en svår sjukdom en omvälvande tid för de personer som drabbas. Det kan ge känslan 

av att ha förlorat sin identitet. Kralik et al. (2004) beskrev hur personer med kroniska sjuk-

domar lärde sig känna igen och förstå den egna kroppens begränsningar för att kunna leva ett 

så normalt liv som möjligt. Ofta handlade det om att planera och göra det som sparade på 

krafterna mest. Det handlade mycket om att kompromissa. Personerna lärde sig att inte ta sin 

kropp för given samt att det går att göra mycket av det de gjort tidigare, bara på ett annat sätt. 

För självkänslan var det viktigt att inte tänka allt för mycket på vad personerna inte kunde 

göra istället för vad de kunde göra. Det betraktades som viktigt att arbeta på sin självkänsla, 

bra självkänsla underlättade accepterandet av den kroniska sjukdomen.  

 

Vissa kände att de inte ville diskutera sina bekymmer med omgivningen, det gjorde detta för 

att inte bli åsidosatta. De var rädda för att bli lämnade ensamma. Däremot att få tala med per-

soner som också hade en kronisk sjukdom ansågs som mycket värdefullt. Att få dela sina 

upplevelser med någon som förstod samt få bekräftelse. Mycket handlade om att återfå kon-

trollen över sitt liv. Det kunde vara svårt att inte känna att sjukdomen styrde ens liv. För att 

avhjälpa detta berättade en deltagare att hon började se sig själv som en holistisk enhet istället 

för uppdelad i smådelar. Försöka integrera sjukdomen i det vardagliga livet utan att livet i sig 

måste förändras totalt (Kralik et al., 2004). 

 

Det var även viktigt att deltagarna accepterade att de var tvungna att vila oftare än friska per-

soner och även acceptera att när sjukdomen var som värst vara tvungen att stanna hemma och 

ta det lugnt. Personerna ansåg att det var viktigt att inte känna skuld över att måsta ta det 
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lugnt. Det var viktigare att de mådde bra. De försökte lära sig att se till sig själva i första hand 

och lyssna till sin egen kropp, göra det som var betydelsefull för just dem. När de lärt sig det-

ta blev livet med sjukdomen lite lättare att hantera. Newth & Delongi (2004) visade att 

många hanterade sin sjukdom genom att förneka och dölja den för omgivningen.  

 

Metoddiskussion 

Materialet i denna studie har analyserats med manifest kvalitativ innehållsanalys baserad på 

Burnard (1991). Denna analysmetod används när forskaren vill förstå t.ex. fenomen och soci-

ala miljöer (Polit & Hungler, 1999 s.239). Metoden är systematisk och passade väl till vår lit-

teraturstudie där syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med reumatoid artrit. 

Fördelen med metoden är att den ger läsaren möjlighet att gå tillbaka till originaltexten och 

finna samma information som den vi har arbetat med och detta säkrar validiteten och reliabi-

liteten (Burnard, 1991). 

 

Validitet innebär att studien har undersökt det fenomen som det avsåg att undersöka från bör-

jan. För att avgöra om det som man avser att mäta verkligen är det som mäts krävs kunskaper 

om teoretiska grunder om vad som undersöks. Svårigheter inom kvalitativ forskning när det 

gäller validitet kan bero på att den speglar det verkliga sociala fenomenet, vilket innebär att 

svaret inte är givet p.g.a. det är den enskilda individens upplevelser som undersöks (Kvale, 

1997, s. 218-221). En forskning som av god kvalité ska även ha ett högt reliabilitetsvärde. 

Detta innebär att forskningen ska vara tillförlitlig, att resultatet blir detsamma vid återuppre-

pade studier (Kvale, 1997, s. 209-213). Vi har i vår metoddel beskrivit litteratursökningen 

och analysen på ett grundligt sätt för att stärka reliabiliteten. 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten i vårt analysarbete har vi under arbetets gång försökt 

att vara textnära, undvikit tolkningar och konsekvent gått tillbaka och jämfört materialet med 

vårt syfte och originaltexten. Vi har delat upp artiklarna och kontrollerat varandras textenhe-

ter och vår handledare har kontrollerat några av textenheterna för att öka validiteten. När kva-

litativ innehållsanalys används finns det en risk att fakta förloras under processens gång. Det 

finns även en risk att författarens egna tolkningar av texten läggs in i resultatet vilket kan ge 

ett felaktigt resultat (Burnard 1991). Artiklarna som vi har använt oss av i resultatdelen har 

varit på engelska. När vi har arbetat med textenheterna har vi översatt dessa till svenska och 

här kan det finnas en risk för att vi har förlorat nyanser i texten. För att öka reliabilitet har vår 

handledare fått ta del av några av våra textenheter för att kontrollera textnärheten. Kvale 
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(1997) hävdar att ett högt reliabilitetsvärde kräver att en utomstående kontrollerar tillkomsten 

av kategoriseringen (Kvale, 1997, s.188). Detta arbete har dessutom granskats av medstuden-

ter och andra handledare vid seminarier under arbetets gång. 

 

Resultatet beskrivs i brödtext som vi har illustrerat och validerat med citat ur originaltexterna.  

Enligt Sandelowski (1994) styrker citaten resultatet och det hjälper forskaren att skildra och 

ge konkreta exempel. Med citaten framhävs känslor och läsaren kan få en bild av hur delta-

garna känner. Citaten bidrar till att deltagarna röst framhävs och kvalitet på forskningen ökar 

p.g.a. resultatet blir mer pålitligt och trovärdigt.     

  

Slutsatser 
Vår studie beskriver att smärta och fatigue hade stor påverkan på kvinnor med reumatoid ar-

trits vardagliga liv och vi finner ett samband mellan fatigue och smärta. Rimligen är det otro-

ligt påfrestande för kroppen att leva med ständig smärta, vilket kan vara en bidragande orsak 

till fatigue. Det är både psykiskt och fysiskt tungt att leva med smärta och fatigue och detta 

tycks bli en ond cirkel: kvinnorna blir mer stressade, får kraftigare smärta och allvarligare fa-

tigue. Vi har också funnit att kulturella skillnader kan påverka sjukdomsupplevelsen. De ko-

reanska kvinnorna kände sig, i högre utsträckning än de amerikanska och australiensiska som 

dåliga fruar och ville inte att makens släkt skulle ha vetskap om sjukdomen. I grund och bot-

ten upplevde kvinnorna samma känslor omkring sin sjukdom, men speciellt de koreanska 

kvinnorna kände en otillräcklighet i rollen som maka, p.g.a. kulturens krav. 

 

När kvinnor drabbades av reumatoid artrit förändrades livet totalt. Den drabbade förändrades 

som person och tvingades ständigt att planera sitt liv för att kunna integrera sin sjukdom i 

vardagen; planering och vila var vad som står i fokus. Det var av stor vikt för kvinnor som 

har reumatiod artrit att de tog sig tid att tänka på sig själva och satte sig själv i första hand. 

Detta upplevdes ofta som svårt och ledde till att många lider av dåligt samvete gentemot fa-

milj och vänner. Överlevnadsstrategier skapade kvinnorna med tiden. Det kunde bland annat 

handla om att prioritera vad som är viktigast för att spara på energi.  

 

Denna litteraturstudie har bidragit till ökad kunskap om hur kvinnor med reumatoid artrit 

upplever sin sjukdom. Kvinnor med reumatoid artrit kommer ofta till röntgenavdelningen för 

att genomgå olika undersökningar. Många av undersökningarna tar lång tid och kräver dess-
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utom att den som ska undersökas ligger still i obekväma ställningar, vilket kan vara svårt att 

göra med värk och stela leder. Kvinnor med reumatoid artrit har svårt att planera sitt liv och 

därför kan det vara svårt för dem att ta sig till röntgenavdelningen, med det finns andra fakto-

rer som skapar ytterligare försvårande omständigheter. Värk kan t.ex. ha stört nattsömnen, 

vilket gör att kvinnorna kan vara i dålig fysisk form inför undersökningen. Det är även av stor 

vikt att vara medveten om att det tar tid för kvinnor med RA att klä på och av sig och ta sig 

fram. De kan även vara känsliga inför att visa sin förändrade kropp. Med detta i åtanke bör 

största respekt visas för kvinnorna och dess situation. För röntgensjuksköterskan är det viktigt 

att ha kunskaper om hur det är att leva med reumatoid artrit och vara lyhörd för kvinnornas 

individuella behov. För att kunna ge en individuell omvårdnad bör undersökningen föregås 

av information. Sedan kan kvinnan som ska undersökas ge förslag om eventuella åtgärder 

som förebygger obehag och smärta. Undersökningar går generellt lättare med en lugn och 

trygg patient. Detta kan uppnås om röntgensjuksköterskan ställer frågor och lyssnar på vad 

patienten återger om sitt tillstånd. En lugn och samarbetsvillig patient ger också ökade chan-

ser att uppnå den optimala röntgenbilden och risken för omtagning minskar, vilket reducerar 

patientens stråldos. Undersökningstiden blir kortare om omtagningar undviks, vilket är bra 

för kvinnor med reumatoid artrit. Röntgensjuksköterskan måste kunna vara flexibel i sitt ar-

bete för att kvinnor med reumatoid artrit ska få en positiv upplevelse av sitt besök på rönt-

genavdelningen, vilket underlättar kommande besök på röntgenavdelningen.  
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