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Abstrakt 
Att känna socialt välbefinnande är viktigt för unga vuxna mellan 18-25 år med 
reumatisk sjukdom. Det är betydelsefullt för hantering av sjukdomsrelaterad 
stress. Det ger också ökad motivation till egenvård och behandling. Syftet till 
denna intervjustudie var att beskriva upplevelsen av socialt välbefinnande bland 
unga vuxna med reumatisk sjukdom. Data samlades in genom tre gruppintervjuer 
och två enskilda intervjuer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Kategorierna som analysen resulterade i var: vill växa till vuxen och själv hantera 
sjukdomen, vill vara sig själv trots sjukdom och vill inte missa sin ungdom på 
grund av sjukdom. Varje kategori bestod av subkategorier. Vill växa till vuxen 
och själv hantera sjukdomen hade tre subkategorier: hektisk tid viktigt med 
lättillgänglighet, vill förstå och hitta sin väg, vill bita ihop och klara sig själv. Vill 
vara sig själv trots sjukdom bestod av tre subkategorier: jobbigt att förklara, inte 
särbehandlad men gå till mötes, ung i en gammal kropp men betraktad som lat. 
Vill inte missa sin ungdom på grund av sjukdom innehöll två subkategorier: Vill 
kunna ta jackan och fara, värt att ha ont ibland för att ha roligt. Den 
underliggande meningen i upplevelsen beskriven i kategorierna tolkades som ett 
tema: att vara ung och bli vuxen i gränslandet mellan hälsa-ohälsa. Resultatet 
visar att reumatisk sjukdom innebär att unga vuxna blir tvungen att avstå från 
självdefinierande aktiviteter trots att de har en stark önskan att vara sig själva. 
Det är därför viktigt att behandlingen och anpassningen inte hindrar en känsla av  
att vara sig själv utan kopplas till intressen och är lättillgänglig. Allt  
för att underlätta för unga vuxna som lägger grunden till sin framtid att  
vara uthålliga i sin behandling samt kunna hantera sjukdomsrelaterad  
stress.   
 
Nyckelord: unga vuxna, reumatisk sjukdom, upplevelse, socialt välbefinnande, 
normalitet, identitet.      
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I olika skeden i livet har människor olika förutsättningar att hantera kronisk sjukdom. 

Barnet har sin kapacitet och föräldrarnas nära stöd. Äldre människor har rik erfarenhet 

men kroppens kraft avtar och sociala stödet kan förändras. Perioden när en människa 

ska bli en vuxen person har också unika förutsättningar. Enligt Giedd (2002), 

Jacobsson (2005), Jensen- Arnett (2000) är att bli vuxen att kliva ur ungdomen och bli 

någon i världen. Det är en tid när personen lämnar beroendet av föräldrarna för att 

utforska kärlek, världen och framtida yrke. När vuxna senare i livet ser tillbaka, anser 

de perioden som den betydelsefullaste i livet (Martin & Smyer, 1990). 

Ungdomsperioden innebär fysisk, kognitiv och emotionell utveckling som varierar tre 

år mognadsmässigt (Giedd, 2002). Hjärnan utvecklas till 25 års ålder då är framlobens 

funktioner fullt utvecklade. En utvecklingsrelaterad nedstämdhet är inte ovanlig på 

grund av sorgen att lämna hem och barndom (Jacobsson, 2005). Den kan också bero på 

stark påverkan av adrenala sexhormoner på receptorer överallt i hjärnan, de blockerar 

serotonin som reglerar humör och känslighet (Giedd, 2004; Jacobsson 2005). Det 

sociala nätverket försvagas på grund av att bästa vänner flyttar hemifrån (Berg Kelly, 

1998, s. 39). Riskbeteende som alkoholanvändning, fortkörning, oskyddat sex kan 

användas som utvecklingsstrategi där unga vuxna provar sig fram (Miauton, Narring & 

Michaud, 2003). 

 

Nyinsjuknandet i reumatologiska sjukdomar är 150 nya fall bland 100 000 personer 

och år. Förekomsten är 1600- 2200 personer/100 000 innevånare. Gemensamt för de 

flesta reumatiska inflammatoriska sjukdomar är att de ger funktionsinskränkning och 

livskvalitéförsämring som smärta, ömhet i leder, muskler och kronisk trötthet som 

följd av inflammationen. Sjukdomarna kan ge upphov till destruktion av ben och brosk 

som är viktig att förhindra och bromsa. Andra sjukdomar innebär att inflammationen 

pågår i kärl och bindväv, det drabbar inre organ som lungor, hud, njurar, hjärta, hjärna 

och hotar dess funktion. Immunförsvaret går på högvarv och reagerar på den egna 

kroppens celler. Behandlingen består av immunförsvarshämmande läkemedel som ges 

i tablettform. Vid mer aggressiv sjukdom så kan man ge återkommande infusioner med 

4-8 veckors intervall eller injektioner som patienten tar själv. För att förhindra 
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biverkningar och som uppföljning tas blodprover regelbundet. I behandlingen ingår 

dessutom sjukgymnastik, anpassning, smärt- och sjukdomshantering, juridisk 

rådgivning som ges av reumatiska vårdteamet som består av arbetsterapeut, kurator, 

sjukgymnast och sjuksköterska (Klareskog, Saxne & Enman, 2005, s.17). 

 

Unga vuxna med en kronisk sjukdom är fokuserade på sociala aspekter av sjukdomen. 

Balansakten mellan optimal symptomkontroll och hög livskvalité kan vara viktigare än 

att överleva (Rosina, Crisp & Steinbeck, 2003; Daniel, 2001). När unga vuxna får en 

kronisk sjukdom står de inför en ny situation som skiljer sig från den de planerat för 

framtiden (Daniel, 2001). Den begränsade livserfarenheten ökar svårigheterna att 

hantera situationen. Dessutom kan psykisk påfrestning som är hård eller långvarig 

innebära att unga personer regredierar och beter sig mer omoget än vanligt för att 

återhämta sig (Kroger, 1996). En annan förklaringsmodell är att i sina försök att 

anknyta till det som ger trygghet så kan de falla in i beteenden som är svåra att tolka 

genom att de är avvisande och gömmer sig för omvärlden (Bowlby, 1979). Detta kan 

äventyra kommunikationen mellan den unge personen, hälso-och sjukvårdspersonal 

och föräldrarna. Vilket kan leda till att riskfyllda och chansartade beslut kring hälsan. 

Föräldrarna blir i sin tur osäkra i hur stor grad de kan gå in och utöva sitt ansvar som 

föräldrar. I detta glapp där sjukvårdpersonalen litar på föräldrarna eller väntar att den 

unga personen tar sitt ansvar kan behandlingsresultaten äventyras (Young, 

Dixon-Woods, Windridge & Heney, 2003). Riskbeteende som exempel missbruk, 

fortkörning är inte ovanligt hos unga med kronisk sjukdom på grund av ökat behov att 

känna sig normal (Jensen- Arnett, 2000; Miauton et al. 2003).  

 

I svensk sjukvård vårdas ungdomar upp till 18 år på barnklinik och överflyttas sedan 

till vuxenvård. Åldersgränsen för överflyttning varierar runt om i världen. 

Överflyttningen kan orsaka vilsenhet och ett byte av vårdkulturer. Det blir bäst om 

personen och familjen har blivit väl förberedda och har en positiv långsiktig syn på den 

framtida vården (Rosen, 1995). 

 

En känsla av att sjukdomen hotar det sociala välbefinnandet inverkar på unga personers 
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motivation att sköta medicineringen. Kyngäs (2000) har visat att beslutet att följa en 

ordination påverkas starkt av ungdomsspecifika psykologiska faktorer. Det stöds 

genom bra motivation, stark känsla av att vara normal och positiv attityd till sjukdomen 

och dess behandling. Det är viktigt att förmedla energi, kämparanda och till sist att 

ungdomarna inte har en känsla av att sjukdomen hotar det sociala välbefinnandet. 

 

Socialt liv innebär att en person interagerar med andra. Socialt välbefinnande kan 

definieras som möjlighet att känna sig tillfredställd i sitt sociala liv i områden som 

relationer, studier, arbete, kärlek, vänskap, fritid och ekonomi. Det är viktigt att delta i 

fritidsaktiviteter, socialt samvaro med vänner eller få möjlighet till rekreation. Det ger 

en känsla av balans i livet, återhämtning fysiskt och psykiskt och förnyade krafter att 

hantera och uthärda sjukdomsrelaterad stress (Iwasaki, MacTavish & MacKay, 2005; 

Meijer, Sinnema, Bijstra, Mellenbergh & Wolters, 2002). Iwasaki et al. (2005) har 

funnit att fritids aktiviteter och rekreation förutsäger ökad mental hälsa och 

psykologiskt välbefinnande; genom att skingra tankar och generera optimism om 

framtiden. Det rekonstruerar livshistorien och är kontinuerlig från det förflutna och 

driver en process vid negativa livshändelser för acceptans och mognad. Det är en viktig 

kontext för att utveckla vänskap och socialt nätverk (Caldwell, 2005; Iwasaki et al, 

2005). Vad som är karakteristiskt är att det är fritt att välja aktivitet som känns 

meningsfull och intressant. Det kan ha negativa konsekvenser i samband med droger, 

risktagande eller passivt vegeterande (Caldwell, 2005). 

 

Livskvalitet, QoL ett liknande men vidare begrepp jämfört med socialt välbefinnande 

har definierats utifrån fyra sfärer. Den globala omfattar ekologiska, politiska och 

kulturella resurser, den externa omfattar socioekonomiska resurser. Den tredje är 

interpersonell. Slutligen finns det en personlig som mäts i självkänsla, aktivitetsgrad, 

humör och individens tolkning av livets mening (Berg Kelly, 1998, s.290).  

 

Enligt Antonovsky (1991) innebär ett salutogenetiskt förhållningssätt att se till 

friskfaktorerna. Att se vad som kan göras för att upprätthålla socialt välbefinnande trots 

sjukdom. Värdefulla kunskaper som lägger grund till det professionella mötet med 
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unga personer i en utmanande period. Mötet som förmedlar att de blir sedda och 

bemötta som kompetenta för att tillsammans utforma deras behandling (Gustafsson, 

2000). Eftersom motivationen till att sköta sin behandling och möjlighet till att 

motverka sjukdomsrelaterad stress påverkas av hur unga vuxna upplever socialt 

välbefinnande så är det intressant att beskriva vad som är socialt välbefinnande för 

personer mellan 18-25 år. 

 

Adolescence betyder ungdom och definieras som åldersperioden 10 - 20 år. I engelsk 

litteratur förekommer uttrycket ”youth” (ungdom) för åldersperioden 15 -24 år och ” 

young adults” (unga vuxna) och ”emerging adulthood” lite mer odefinierat, men avser 

ofta perioden 20 - 25 år. På svenska finns inte samma precision av begreppet ungdom, 

men uttrycket unga vuxna används utan åldersdefinition (Berg Kelly, 1998, s.11). Med 

begreppet unga vuxna menas i studien personer mellan 18 och 25 år. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelsen av socialt välbefinnande bland unga vuxna med 

reumatisk sjukdom. 

 

Metod 
Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och en metod för intervjustudier. 

 

Deltagare och procedur 

Ett målinriktat urval (jmf. Patton 2002 s. 230-243) av 9 personer deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades från en Reumatologklinik i norra Sverige. 

Inklusionskriterierna var personer i åldern 18-25 år med diagnostiserad reumatisk 

sjukdom av medel till låg aktivitetsgrad och diagnostiserade för två år sedan. Det fanns 

en strävan att deltagarna skulle bo så geografiskt fördelat att det skulle vara enkelt att 

samlas till en gruppintervju. Exklusionskriterier var hög sjukdomsaktivitet, 

nydebuterad sjukdom, 24 personer, uppfyllde dessa kriterier. Ett informationsbrev 

skickades ut med en förfrågan om deltagande i studien. Åtta deltagare gav skriftligt 

medgivande att delta. På grund av det låga antalet svarande så skickades två 
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påminnelsebrev ut. Ytterligare tre personer som inte bodde lika centralt tillfrågades, av 

dem svarade en person. Vid uppföljande samtal gavs ytterligare information och de 

lämnade sitt muntliga medgivande. Deltagarna var två män och sju kvinnor. Två 

studerade på universitet, två på folkhögskola, två på gymnasiet, två arbetssökande och 

en arbetade. Fyra personer bodde hemma med sina föräldrar, tre var ensamboende och 

två var sambo, var av en hade barn. Diagnoserna som representerades var SLE, 

Ankyloserande spondylit, Juvenil RA och Reumatoid artrit.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes i två steg med två typer av intervjuer, grupp- och 

individuella intervjuer. I första steget anordnades fokusgrupper med två till tre 

deltagare. Intention var att få bred information och öka varje persons inflytande och 

engagemang (Kruger, 1994 s. 79; Wibeck, 2000 s. 27). Deltagarna delades i tre grupper 

efter bostadsort. Gruppdiskussionen utgick från en semistrukturerad frågeguide (jmf. 

Morgan, 1997 s. 34; Wibeck, 2000 s. 74). Frågeguiden (bilaga 1) bestod av 

frågeområden som vad är socialt välbefinnandet för er, hur inverkar sjukdomen och 

behandlingen och hur kan ni upprätthålla socialt välbefinnande. Uppföljningsfrågorna 

täckte områden som relationer, studier, arbete, kärlek, ekonomi, fritid, nöjen och 

rekreation. Moderatorn uppmuntrade diskussionen så alla fick uttrycka sig utan att nå 

konsensus. Samtalen varade 60 till 90 minuter. Författaren var moderator, vid första 

tillfället var handledaren med som  stöd. En preliminär dataanalys utfördes efter första 

steget. I andra steget deltog två deltagare i individuella intervjuer. En deltagare hade 

deltagit i en gruppintervju och den andra rekryterades för denna intervju, med avsikt att 

fördjupa och verifiera innehållet. Intervjuerna var semistrukturerade, utfördes av 

författaren och den preliminära analysen var underlag för frågorna. De varade 45-60 

minuter och genomfördes i personens hem och på ett kontor. Allt spelades in på band 

och skrevs ut ordagrant.  

 

Analys av data 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (jmf. Downe-Wamboldt, 1992). I 

analysen användes begrepp som koder, kategorier och tema enligt Graneheim & 
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Lundman (2004). Första steget i analysen innebar att materialet från 

gruppdiskussionerna lästes som helhet och anteckningar gjordes om det som verkade 

typiskt för deltagarnas ålder och situation. Textenheter valdes utifrån studiens syfte och 

sorterades sedan utifrån likhet. Unga vuxnas sätt att uttrycka sig användes för att vara 

nära materialet och kodades. En kod kunde vara att aldrig kunna ta jackan och fara 

eller det är så jobbigt att alltid vara tvungen att förklara.  Koderna jämfördes i likheter 

och skillnader och grupperade i ett större antal kategorier. Handledaren och en kollega 

läste igenom och bedömde kategoriernas rimlighet. De var sedan underlag till frågorna 

i de individuella intervjuerna. I det andra steget användes samma system för analys. 

Först analyserades de individuella intervjuerna för sig, och ett större antal preliminära 

kategorier formulerades. I nästa steg jämfördes de preliminära kategorierna från första 

och andra analysen i syfte att hitta likheter och skillnader. De grupperades sedan till 

subkategorier och kategorier. Handledaren och författaren kontrollerade 

kategoriindelningen och texten från all data lästes och jämfördes för samstämmighet. 

Kategorierna och subkategorierna beskrevs i brödtext. Slutligen tolkades budskapet i 

kategorierna och de underliggande subkategorierna till ett övergripande tema. 

 

Etiska överväganden 

När tillstånd getts av den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet och sektionschefen vid reumatologen, så valdes personerna som 

uppfyllde kriterierna ut. De kontaktades per brev av sektionschefen på reumatologen. 

Brevet förklarade syftet med studien, frivillighet att delta, och rätt att avbryta sin 

medverkan, att det inte påverkar fortsatt behandling, hur de blivit uttagna samt 

konfidentiell hantering av intervjumaterialet.  Svaren skickades till författaren som 

kontaktade deltagarna per telefon. Deltagna var medvetna om att diskussionen 

spelades in på band. Innan diskussionen startade så hade deltagarna tillfälle att 

presentera sig och frågor angående konfidentialitet togs upp (jmf. Polit & Beck, 2004 

s.151). Om diskussionen innebar en psykisk påfrestning så kunde deltagarna vända sig 

till reumatologens kurator.  

 

Resultat 
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Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande subkategorier som tolkades till ett 

tema (tabell 1). Resultatet beskrivs även med citat som visar unga personers sätt att 

uttrycka sig och beskriva sin situation.  

 

Tabell 1: Översikt över tema, kategorier och subkategorier 
Kategorier med tillhörande subkategorier Tema 
 
Kate 
gorier 

 
Vill växa till 
vuxen och 
hantera 
sjukdomen själv 

 
Vill vara sig 
själv trots 
sjukdom  

 
Vill inte 
missa sin 
ungdom på 
grund av 
sjukdom 

Hektisk tid, viktigt 
med 
lättillgänglighet 
 

Jobbigt att 
förklara 

Vill kunna ta 
jackan och 
fara  
 

Vill förstå och 
hitta sin väg 

Inte 
särbehandla, 
men gå tillmötes 
 

Värt att ha 
ont ibland för 
att ha roligt 

Sub- 
kate- 
gorier 

Vill bita ihop och 
klara sig själv 
 

Ung i en gammal 
kropp och 
betraktad som 
lat. 
 

 

                        
Att vara ung 
och bli vuxen 
i gränslandet 
mellan hälsa 
och ohälsa 

 
 

 
Vill växa till vuxen och hantera sjukdomen själv  
Kraven som tillhörde vuxenlivet bestod av ansvar för att försörja sig själv och välja ett 

yrke som var intressant. För att yrkesverksamheten skulle bli varaktig så tvingades de 

att ta hänsyn till de begränsningar som sjukdomen innebar. De beskrev en process där 

de prövade sig fram till oberoende och eget ansvar. Stolthet blandades med oro inför 

uppgiften. Den nya fasen i livet ställde nya frågor runt sjukdomens innebörd.  De fyra 

subkategorierna beskriver i detalj unga vuxnas upplevelser om hur socialt 

välbefinnande är knutet till deras vilja att växa till vuxen. 

 

Hektisk tid och viktigt med lättillgänglighet 

Deltagarna beskrev att ansvaret för att försörja sig nu och i framtiden ofta innebar att de 
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arbetade och studerade samtidigt. De ekonomiska förhållandena beskrevs som knappa, 

sjukdomen innebar ökade kostnader och de hade mindre pengar att roa sig för än 

vänner i samma ålder. Samtidigt fanns en medvetenhet om att behandlingarna var 

kostsamma och att försäkringssystemet i Sverige innebar att de hade möjlighet att få 

behandling. Ansvaret för den egna ekonomin var stort, ibland fick de räkna med att ha 

ont efter arbetet, men de kändes sig ändå tvungna att arbeta för att tjäna pengar.  

”Sen att dom (vårdpersonal) inte förstår, men jag är studerande. Jag har inte så 
mycket pengar. Jag kan inte åka taxi hem liksom. Det blir jag jättesur på”.  

 

I den pressade livssituationen var det extra viktigt att lätt komma i kontakt med 

sjukvården. Svårigheter för de som gick i skola berodde på att telefontiderna var när de 

satt på lektioner och föreläsningar. Därför ringde de i mobiltelefon och långa väntetider 

innebar då ökade telefonkostnader. För egenvård utan uppehåll var det viktigt att enkelt 

få remisser till sjukgymnast, bassängträning och käkkirurg. Långa restider till 

vårdcentralen, svårighet att boka tid och att flera var svårstuckna gjorde att själva 

provtagningen var svår att planera och drog ut på tiden. Flera beskrev att träning som 

behandling innebar ytterligare moment att hinna med. Svårighet att hinna berodde 

också på ett extra behov av att vila på grund av sjukdomsrelaterad trötthet.  

 

Vill förstå och hitta sin väg 

Alla deltagarna beskriver att de fått tänka om angående yrke och fritidsintressen. Det 

skedde stegvis där de provade sig fram till vad de kunde klara av. Samtidigt beskriver 

flera av deltagarna en sorg när det varit tvungna att sluta med saker som varit viktiga 

för dem. Att vara ung och inte få fortsätta med det de tyckte var roligt kändes orättvist 

och trist. I alla grupperna beskrev de att det var viktigare att tänka på sådant de kunde 

göra än på det de inte kunde. Två av deltagarna beskrev att de omvärderat sin 

inställning till statusprylar och fått en ökad förståelse för andra som var sjuka.  

”Nej förut så tyckte jag att om man hade en ball skoter, det tyckte jag det var 
viktigt.  Och vad man hade för bil. Men sen när jag vart sjuk så tänkte jag att jag 
kunde ge bort allt och sova bara på ett liggunderlag i ett helt tomt rum bara jag 
fick vara frisk.” 

 
De försökte hitta sätt att hantera svåra situationer som sjukdomen ställde dem inför 

men saknade ofta kunskap. De ville veta mer om det sociala skyddet i samhället men 
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visste inte att kuratorn var den som hade specialkunskaper om det. De ville inte direkt 

säga varför de inte ville gå till kuratorn men till slut menade de att till kuratorn går bara 

problembarn och den som hade det jobbigt psykiskt. 

 

De hade dålig kunskap om läkemedel i samband med alkohol och hur det inverkar på 

fertiliteten. För två av deltagarna hade det hade bidragit till att de slutat ta medicinerna 

på grund av rädsla för biverkningar. Andra kände sig oroliga för benskörhet och 

viktuppgång. De funderade på hur de skulle träna och finna motivation till träning, hur 

de kunde lindra smärta. Ingen av dem hade kunskap om avslappning för att klara av 

stressfyllda situationer.  Flera av deltagarna hade svårt att beskriva vilken sjukdom de 

hade och vad den innebar. En av deltagarna upplevde att det var svårt att veta hur hon 

skulle göra eftersom olika vårdgivare gav olika information. Tre av deltagarna sa att de 

först på vuxenmottagningen fått information som var riktad till dem personligen och 

inte ovanför deras huvuden. 

”Alltså från början, jag visste inte vad jag hade för sjukdom. Jag bara hamnade 
där, och dom bara… men vi ger det här och det här, du har väl nånting sånt eller 
nåt annat, alltså, så där.” 

 

Vill bita ihop och klara sig själv 

I de tre grupperna och en av intervjuerna beskrevs vikten av att ha mål i tillvaron. 

Frånvaron av mål var förödande för det psykiska välbefinnandet. Dagarna blev 

omöjliga att ta sig igenom med en malande ström av värk, trötthet och stelhet. Det blev 

svårt att hålla rätt dygnsrytm och resulterade i social isolering. Två av deltagarna 

härdade ut genom att göra sin vardag extremt rutinmässig. Andra ansåg att det var 

viktigt att sätta upp mål som inte var för stora men motiverade att gå vidare och att det 

kändes viktigt att vara behövd. Deltagarna hade en känsla av att om de stannade av så 

skulle de inte orka någonting. Alla deltagarna beskrev vikten av att bita ihop när 

sjukdomen sätter hinder. 

”Om man så har 40 graders feber och en examination så är det bara att pallra 
sig dit. Det går som inte att göra något annat, jag var svinsjuk hela tiden men jag 
var tvungen att vara där, man kan som inte, det går ju inte att göra om den. Sen 
är det ju nästa kurs med nästa praktik och ska jag då… det går ju inte och då blir 
man ju väldigt slutkörd”[Infektionskänslighet r/t läkemedel]. 
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Att härda ut med träningen var beroende på om de hade disciplin. Eftersom en del 

tränat i detta syfte sen barndomen och skulle fortsätta hela livet så varierade 

motivationen. Några hade ständiga problem och en del såg träningen som den enda 

hjälpen och tyckte om att träna. Att kämpa kunde också vara att klara av provtagning 

och undersökningar.  Fyra av deltagarna var eller hade varit stickrädd, och de försökte 

hitta strategier att klara av situationen. Att klara vardagen beskrevs som en ständigt 

pågående process och kamp. Det kunde vara avstånd mellan skola och busshållplats 

eller att anpassa ergonomiska förhållanden. Att hela tiden försöka på nya sätt och se 

nya möjligheter innebar att ständigt ta nya tag. 

  ”Jag åker ju buss till skolan också, det tar en timme per väg, så att det blev ju 
jättejobbigt. Att då gjordes mina skoldagar om så att jag skulle orka med dom, 
men ändå så var jag tvungen ta senaste bussen som gick åtta på morgonen och 
tidigaste bussen som gick hem gick hem tre. Så det blev konstig skola om man 
säger så alltså första året var jag inte på lektionerna, andra året fick jag plocka 
bort timmar för att orka med skoldagarna och nu tredje året så är det så att jag 
bara inte pallar för att åka buss längre så då får jag läsa på distans” 

 
Att stå på tröskeln till vuxenlivet upplevdes både som roligt och spännande. Det kändes 

bra att vårdpersonalen pratade med dem personligen. 

 ”Och sen så nu när jag kommit över till vuxenavdelningen, första gången när 
jag gick alltså  från min läkare så kände jag mig så glad för –åh, jag är vuxen, 
hon prata med mig, så hära.  När jag var på barnavdelningen så satt mamma 
där och så pappa och jag var som där (hmhmhm) och så prata vi och så här, 
och det var som att allt for över mitt huvud. Men nu när jag kom till 
vuxenavdelningen och hon som förklara som för mig. Och jag bara som -jaha 
är det så här det har varit. (skratt) det kändes som, jaha, typ så där och det 
kändes ju jätteroligt, eller roligt men det känns bra.” 

  
Vissa beskrev att det kändes ovant och de sonderade terrängen och provade sig fram 

med att ringa själv till sjukvården eller gå ensam till läkaren. Inblandningen av 

föräldrarna beskrevs i en del fall som utesluten och pinsam, det var bättre om kompisar 

skjutsade till sjukhuset. De lite äldre tyckte att ung vuxen är vuxen, men det var bra att 

ha föräldrarna att falla tillbaka på. 

”Men nu när jag har kommit över till vuxenavdelningen så har jag fått 
jättemycket hjälp av läkarna. Så att jag hade ju gruvat mig för att behöva ta alla 
telefonsamtal som själv, när jag visste hur jobbigt mina föräldrar har haft det. 
Men jag tycker som att det har blivit bra. Dom finns där om det är någonting, 
föräldrarna, men jag vill helst känna att jag klarar mig” 
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Vill vara sig själv trots sjukdom 
Sjukdomens entré i livet innebar avstängning från vad de ansåg vara kärnan i sitt liv 

och sin identitet. De ville inte skilja sig från mängden samtidigt som de ville vara sig 

själv. De ville inte bli särbehandlade men förstådda och deras högsta önskan var att få 

vara normal som de varit före sjukdomen. Både deras egna och andras förväntningar på 

en person i deras åldersgrupp var att de skulle vara unga och friska. Det stod i motsats 

till att reumatisk sjukdom av en del av dem upplevdes stå för ålderdom och invaliditet.  

 

Jobbigt att förklara 

Att ständigt behöva förklara sig upplevdes svårt av alla utom av en deltagare. 

Reumatiska sjukdomarnas otydlighet, att det som gick att göra ena dan kunde det vara 

omöjligt nästa dag, ansågs som största orsaken till att andra hade svårt att förstå.  

Tvånget att behöva förklara sig gav en känsla av att inte vara trodd och vara tvungen att 

övertyga andra om att de var sjuka. Det innebar att de blev påminda om vad de inte 

kunde, att de var sjuka och det var pressande att stå i centrum för någonting negativt. 

En del beskrev en känsla av att behöva ursäkta sig och de kände dåligt samvete.  

”Men måste jag förklara igen hela min sjukdomshistoria varför jag inte orkar 
lyfta den här grejen eller varför jag inte orkar fara och träna idag eller 
någonting sånt där. Det är som det som känns så jobbigt det blir som så tjatigt. 
Som att man ska som gå omkring med typ en lapp i pannan eller någonting.” 
 

De upplevde de lättast att bli förstådda av andra med samma sjukdom, ung som 

gammal och personalen på specialenheten för reumatologiska sjukdomar. Men ingen 

hade kontakt med någon i samma ålder med reumatisk sjukdom och de saknade att få 

prata med någon ung person och liknande erfarenheter. 

”Jag vill kunna var som alla andra, kunna göra det alla andra kan men så fort 
jag måste säga och berätta det här så påminns jag om att jag kan inte göra det 
alla kan för jag, fast jag vill det och jag kommer nog inte att kunna det heller.” 

 
 

Inte särbehandla, men gå till mötes 

Deltagarna beskrev att det varierade hur mycket hjälp de ville ha. Att ta emot hjälp 

präglades av motstridiga känslor. Ibland kunde anhöriga vara alltför beskyddande och 
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då gav det en känsla av att inte klara sig själv. Om hjälpen var självklar och de inte 

behövde be om den, upplevde de sig mindre sjuka och skuldkänslorna minskade. 

Gymnastiken innebar problem för två av de yngre för att vad de kunde göra ena dagen 

var omöjligt en annan dag. De beskrev att gymnastikläraren inte ville eller inte förstod 

att anpassa aktiviteterna till deras resurser. De fick istället sitta och se på. De ansåg det 

godkänt om det gällt en kortare sjukdomstid men deras sjukdom var kronisk. 

Motsägande var att de hade ett stort behov av att träna. Att sitta och se på, var som att se 

på hur sjuka de var och hur mycket en frisk person i samma ålder kunde göra. Samtidigt 

kunde negativa känslor uppstå om de fick andra uppgifter, det var viktigt att smälta in. 

Att bli erbjuden lättare uppgifter i skolarbetet kunde upplevas som nedvärderande men 

att enkelt få hjälp med anpassning på skolan ansågs värdefullt.  

 

”Jag skulle säga ja och nej, alltså som sagt för mig blir det svårt nu jag började 
med mitt examensarbete förra våren för att… ja det är ju klart det fanns inget 
ståbord på universitetet vars jag kunde stå vid datorn. Och greja det har dom nu 
och det är ju bra, jag hade inget ståbord själv och när jag inte har det så måste 
jag sitta och måste jag sitta så är jag ju ganska körd efter en timme. Så det 
funkade inte att göra klart examensarbetet.  

 
En deltagare som arbetade kände stor förståelse från sina arbetskamrater och chef. Att 

de turades om med arbetsuppgifterna utifrån hur det kändes var betydelsefullt. Flera av 

deltagarna ansåg att när de blev hjälpta på ett bra och fint så hade de tur.  

 

Ung i en gammal kropp och betraktad som lat. 

En av deltagarna sa att det kändes konstigt att en ung person har reumatiska besvär. Det 

gav en känslan av att vara en ung person i en gammal persons kropp med ungdomens 

vilja att göra roliga saker. Personen ville inte vara ung och ha den här sjukdomen för 

den begränsade livet och ville inte vara en av mormors vänner som pratade sjukdomar. 

Sjukdomen upplevdes höra ålderdomen till och personen åt mer tabletter än morfar 

som var 84 år. Att vara tvungen att äta tabletter kände flera motstånd till, de kände sig 

som tablettmissbrukare när de skulle kasta i sig en sex-åtta tabletter varje dag. Tabletter 

förde tankarna till doping och att droga sig för en av dem; samtidigt som det var mer 

rumsrent att dricka alkohol. Alla deltagarna utom en ansåg det negativt med synliga 

bevis på att de var sjuk. Synliga symtom som utslag, cushingsymtom eller övervikt 
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gjorde att de led av att se annorlunda ut än vad de brukade. Att gå på kryckor, ta 

läkemedel inför andra eller ha mycket läkemedel med sig kändes trist. Kläderna fick 

ibland anpassas till vad personen kunde få på sig och skorna måste vara stadiga och två 

unga kvinnor saknade att inte gå i eleganta skor och kvinnliga kläder. Två personer 

saknade att kunna sola för de var känsliga för sol och det var tråkigt att höra andras 

konstanta tävlan om vem som var brunast. Bettskena och ortoser upplevdes av två som 

hindrande i intima situationer; framförallt när de nyss träffat någon. Men en person 

tyckte handledsortoser var coola då det påminde om när den personen tränat boxning.  

”Det kan kännas lite... för jag vet en morgon jag hade verkligen bestämt att jag 
skulle ha den där jackan och så stod jag i fyrtiofem minuter och försökte dra upp 
dragkedjan. Och då tar det lite lång tid för och klä sig och att man då hellre tar 
mammas kofta eller nåt sånt där för att man vet att det är lätt att få på sig eller en 
stor tröja eller någonting.”  
 

Tre av deltagarna undvek att säga att de hade reumatisk sjukdom utan brukade säga att 

de hade problem med lederna. De var rädda för att andra skulle tänka att det kunde gå 

riktigt illa för dem. En person hade inte berättat för sin arbetsgivare eftersom det kunde 

minska chanserna till arbete. Ingen av deltagarna hade varit i kontakt med 

intresseföreningen för reumatiskt sjuka. Förklaringarna var olika, de hade inte råd, tid, 

inte blivit av och om det hade varit något speciellt för unga personer så skulle de ha 

kommit. Några tyckte att där var nog bara äldre personer för i väntrummet på sjukhuset 

hade de bara sett gamlingar. Ingen hade besökt föreningens hemsida på Internet och 

någon hade läst föreningens tidning men då bara tyckt synd om dem det stod om. 

 

Tröttheten beskrevs som blytyngder som gjorde det svårt att stå upp. Känslan av 

trötthet var så stark att de kunde lägga sig ner och somna var som helst. En person 

beskrev att lusten till sex var mycket nedsatt på grund av tröttheten och läkemedel och 

infann sig princip aldrig. Detta satte press på förhållandet med sambon.  Det innebar en 

konstant oro inför framtiden och att sambon skulle tröttna.  Fem av studiens nio 

deltagare beskrev att de upplevde att föräldrar, lärare och kompisar tyckte att de var 

lata. Att andra ansåg att de var lat trodde de berodde på, att den som inte har en 

reumatisk sjukdom inte förstod hur trött de kände sig. Att bli tagen för lat upplevdes 

som kränkande och grymt, för att de gjorde allt för att få vara normala.  
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”Jamen, nu har du ju sovit så himla mycket nu måste du ju vara pigg eller ryck 
upp dig och gå nu på en promenad, och så känner man ju sig som att man vill 
helst lägga sig ner och dö typ av trötthet.” 

 
I diskussionerna framkom det att flera hade känt sig dåligt bemötta i sjukvården innan 

diagnosen var ställd. En person som sökte för sin trötthet fick veta att den personen var 

för ung för att vara sjuk och ha ont och var bara lat men fick sedan diagnosen SLE.  

 

Vill inte missa sin ungdom på grund av sjukdomen 
Aktiviteter som de unga vuxna utövat tidigare och kunde fortsätta med även efter att de 

blivit sjuka ansågs som speciellt viktiga. En positiv livskänsla infann sig om de gjorde 

något som var roligt, även de fick betala för det nästa dag. Spontaniteten som de tyckte 

hörde ungdomstiden till begränsades av bland annat trötthet och medicinering och det 

innebar en känsla av en förlorad ungdom. 

 
Vill kunna ta jackan och bara fara  

Sjukdomsskov innebar kortare återkommande immobolisering på grund av låga 

trombocyter, trötthet, svullna och smärtande leder. Just den totala förändringen av 

livssituationen när sjukdomen bröt ut minns flera av deltagarna som en instängd tid där 

de bara sov. Just skillnaden från att ha varit aktiv och tränat 4-5 gånger i veckan och bli 

helt sängliggande var mycket frustrerande. Två av deltagarna sa att det var när 

medicineringen började verka som de insåg hur dåliga de varit. De blev utestängda från 

vissa aktiviteter och inte helt isolerade. Som exempel att de blev hindrade att följa med 

ut och grilla, åka slalom, rida eller åka skoter på grund av ledvärk eller kalla fötter. 

Kalla fötter var för två av deltagarna ett stort problem och inga skor eller strumpor 

hjälpte. Att avlasta efter injektioner i bärande leder, var svårt för dem som bodde ensam. 

Det var krångligt att ordna med vardagssysslor och skolan. Tröttheten innebar att en del 

fick hushålla med krafterna, viktigast var att orka med skolan och för en del innebar det 

att de missade en del av sin ungdom. 

 

I alla tre grupperna diskuterades sjukdomarnas oberäknelighet och svårigheterna att 

planera. De ville helst inte bestämma något i förväg när det var svårt att fullfölja och 

kamraterna blev besvikna. Vissa saker var så viktiga att de genomförde det trots allt. En 
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person gjorde två olika planeringar, en om personen mådde bra och en om det inte var 

så. Resor till varmare länder upplevdes uteslutet för de solkänsliga. Tre personer var 

oroliga om det skulle bli krångel vid resor, om medicinen skulle komma bort eller om 

de plötsligt skulle få svårt att gå. De undvek att planera sådant för att inte göra 

medresenärer besvikna, om de avbokade eller blev sittande på hotellrummet hela resan. 

Bästa sättet att resa på diskuterades i alla grupperna. Av långa resor i bil eller buss blev 

de stela och fick ont av att sitta still. Tåg var ett bra alternativ för där kunde de gå i 

korridorerna.  

”Jag var ju just till Göteborg och åkte tåg och det är en skillnad som är lite 
ekonomisk att man inte längre fixar att sitta, vilket man kunde när man var ung 
och kry. Så att nu måste man i ju ha liggplats vilket är jättedyrt så det är ju klart 
då går det ju bra. Och flyga jag har flugit i fyra timmar nu med det här. Det går 
om man få ställas sig upp ibland, så går det bra. Flygvärdinnorna tror att man 
ska på toaletten hela tiden för att då ställer man sig längst fram där så ba ” jaha 
hörrudu står du fortfarande och väntar”, ” ja ba , nä det är lugnt alltså det är 
ingen fara”(allmänt skratt). Men annars går det bra, men lite några såna små 
detaljer”. 

 

Alla deltagarna beskrev en upplevelse av att det var svårt att vara spontan. Det gällde 

att alltid ha med sig läkemedel om de plötsligt ville sova över hos en kompis eller 

hänga med kompisgänget. De hade inte hela tiden läkemedel med sig; så det innebar 

extra krångel att ordna det.  Som några sa att de kunde vara spontan med en veckas 

planering. 

”Jag kan aldrig bara fara iväg ta jackan och fara. Utan ska jag vara borta ikväll? 
Ska jag komma hem ikväll eller ska jag vara borta till imorgon, då måste jag 
packa mer så många tabletter. Ska jag stanna ännu en dag så måste jag packa så 
många tabletter. Som om man tänker förut innan jag blev som sjuk jag kan inte 
ens tänka mig vilken frihet jag hade. Nu är det som rutin morgon-kväll, 
morgon-kväll, morgon- kväll.” 

 
Två av de äldre deltagarna sa att de löst problemet med små dosetter som rymdes i 

fickan. En som var spruträdd fick en tid ta tre sprutor varje vecka och detta upplevdes 

som en så stor belastning att den personen inte orkade utöva favoritsysselsättningen 

och träning.  Illamående i samband med cellhämmande läkemedel kunde innebära, att 

en gång i veckan när läkemedlet skulle tas så var en person illamående i två dagar. 

Illamåendet innebar att personen kände sig tråkig, nere och inte orkade vara glad. 
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Värt att ha ont ibland för att ha roligt 

I alla tre grupperna diskuterades att vissa saker är så roliga och är viktiga för 

livskvalitén att de ville göra det även om de fick lida efteråt. Det kunde röra sig om att 

dansa en hel kväll, åka skoter, motorcross eller spela fotboll. Men det var inte alltid värt 

det, ibland gick det helt enkelt inte. I de efterföljande intervjuerna bekräftades 

resultatet. Där beskrevs också hur svårt personer som stod dem nära hade att förstå hur 

de kunde utsätta sig för sånt som gjorde dem helt ledbruten efteråt.  Det var irriterande 

att bli ifrågasatt i vad de kunde göra. Äldre personer kunde hävda att de visste bättre 

eftersom de hade erfarenhet och personen själv inte visste någonting.  

”Man kan ju som inte bara sitta i ett madrasserat rum hela sitt liv. Men nej du får 
ju inte göra det, man vet ju som bäst själv. Ok, jag kanske får ont men jag vill 
verkligen göra det här för jag mår bra av det. Jag tycker det är roligt.” 
 

Vissa saker kunde vara problematiska att göra med kompisar men det gick att göra det 

ibland. Ibland var det så besvärligt dagen efter så det tog udden av det roliga och de 

kände behov av att spara sig till något speciellt. Vissa saker gjorde de av ren envishet 

för att sjukdomen inte skulle ta kommandot. En person hade svårt att skiljas från sin 

fysiskt krävande idrott på grund av saknad av kampen och intensiteten och försökte 

träna på lite olika nivåer. Två personer var flexibla och hade hållit på med många olika 

aktiviteter och valt bort en del på grund av sin reumatism. För dem hade de nya 

aktiviteterna lika stort värde som de tidigare. Sex stycken av deltagarna tyckte det var 

skönt att träna och göra sådant som de sysslat med förut för det var det enda de hade 

kvar. De ville så mycket och blev glada av att klara av det. En person beskrev det som 

att kroppen är till för att användas och att det är roligt att använda den. En person tyckte 

om promenader, att kratta, stapla ved eller göra något kreativt. En person tränade 

styrketräning för han ville känna sig stor och stark. Den personen tyckte 

bassängträning var lite kärringaktigt men hade konsulterat en sjukgymnast för att få råd 

om styrketräningen. Djur var uppskattade av tre av deltagarna eftersom de var lika 

glada varje gång och det var roligt att gå ut på promenad med en hund eller häst. Just att 

en sak var rolig kunde motivera genom många tunga stunder.  

”Så just det här med träningen det är jätteskönt för vi tränar då cheerleedingen i 
två timmar ibland i tre och efteråt kan man må bra då i flera timmar, och då är 
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man ju glad för man inte har lika ont och man känner sig rörligare och så där.  
Så det var väl så jag försökte ju hålla på, så mycket som möjligt eftersom 
sjukdomen kom som smygande det var ju första året på gymnasiet som då blev 
det som värst och var jag sängliggande. Jag kunde inte äta eller någonting själv 
så var det ett par månader. Så efter så har det har tagit jättelång tid att hämta sig, 
så då har man ju liksom känt att ibland har man ju bara velat ge upp allting. Man 
har bara velat ligga hemma i sängen fast att man vet att det är bättre att träna 
men alltså bara man kommer igång och känner att det faktiskt hjälper” 

 

Att få åka iväg uppskattades också och då fick det inte vara någonting som hindrade. 

Det var skönt att komma iväg från det gamla och få miljöombyte för det piggade upp. 

Det kunde vara en kort sväng för att se ett turbinutsläpp eller gå på krogen. Det viktiga 

var att spontant komma på något och dra iväg och vara bara i princip som alla andra. 

 

Att vara ung och bli vuxen i gränslandet mellan hälsa och ohälsa 

Den underliggande meningen i upplevelsen av social välbefinnande tolkades som ett 

tema, att vara ung och bli vuxen i gränslandet mellan hälsa och ohälsa. I gränslandet 

beskrev deltagarna att de inte ansåg sig sjuka men hade samtidigt svårt att sätta fingret 

på vad för sorts tillstånd de befann sig i. De upplevde sig friska och såg det inte som en 

sjukdom utan beskrev som att ha problem med lederna. Samtidigt så låg sjukdomen på 

lur vilket gav osäkerhet för nästa dag och framtiden. Osäkerhet inför vad som skulle 

vara möjligt att genomföra, tillsammans med läkemedelsbehandlingen och egenvård 

som ständiga följeslagare gav en känsla av ofrihet. Ibland beskrev de isolering och 

instängdhet när skoven var mer uttalade och de inte kunde delta i det sociala livet. 

Frihet att spontant göra olika saker med kompisarna var viktigt. Osäkerheten och 

ofriheten innebar en känsla av att missa väsentliga roliga saker och det kändes som att 

de missade en viktig del av sitt liv. Gränsland mellan hälsa och ohälsa verkade också 

innebära att pendla mellan känslan av normalitet och att vara annorlunda mot för innan 

insjuknandet. De kände sig inte annorlunda än andra men hade mindre möjlighet att 

göra vad de ville och att andra hade svårt att sätta sig in i deras situation. Det kändes 

viktigt att vara sig själv och identiteten hotades av de begränsningar som sjukdomen 

gav men också av hjälpmedel, läkemedelsbehandling och aktivitetsregimer. Strävan att 

uppleva normalitet och bli vuxen kännetecknades också av en vilja till arbete och 

studier och intensivt socialt liv som de ville upprätthålla även om dagsformen inte 
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alltid var så bra. Begränsningarna gjorde att studier tog längre tid att genomföra så det 

var viktigt att var målmedveten och envis för att kunna nå sina mål. Att ta eget ansvar 

och bli mer självständig var en process som såg olika ut för varje person. Att ibland 

vara tvungen att ta emot hjälp verkade innebära att självständighetsprocessen blev mer 

tydlig. De ville klara sig utan föräldrarnas hjälp men ibland innebar sjukdomens 

påfrestningar att de blev tvungen. De uppskattade om andra gick dem till mötes och att 

de själva fick behålla kontrollen just för att markera att de var självständiga trots att de 

i viss mån var beroende av andra. 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av socialt välbefinnande bland unga 

vuxna med reumatisk sjukdom. Den underliggande meningen i upplevelsen av social 

välbefinnande tolkades som ett tema, att vara ung och bli vuxen i gränslandet mellan 

hälsa och ohälsa. Kunskapen från denna studie beskriver en del av den komplexa 

verklighet och de utmaningar som unga vuxna med reumatisk sjukdom kämpar med. 

Studiens resultat som helhet tenderar att visa att unga vuxna har svårt att integrera 

sjukdomen i sitt liv i en livsperiod som är intensiv och ansvarsfull. Samtidigt som de 

har en stark önskan att ha roligt och umgås spontant med sina vänner.  

 

Resultatet visar att i gränslandet mellan hälsa och ohälsa fanns en central vilja att vara 

sig själv trots sjukdom att vara som den person de var innan de blev sjuka. Sjukdomen 

förhindrade dem ibland att uttrycka sin egen personlighet och drog till sig negativ 

uppmärksamhet. De kunde inte längre delta i aktiviteter som betydde mycket och var 

roliga samtidigt som de upplevde en bristande förståelse från andra. På samma sätt 

beskriver Daniel (2001) att unga vuxna med kronisk tarmsjukdom upplevde att andra 

inte förstod sjukdomens konsekvenser. Det innebar negativ uppmärksamhet, att deras 

normalitet ifrågasattes och att de var sjuka tydliggjordes på ett smärtsamt sätt. I sin 

strävan att uppleva sig normal beskrev de unga vuxna att de försökte att behålla 

positiva delar av identiteten som intressen. Att kunna umgås med vänner på ett 

spontant sätt var viktigt men det innebar samtidigt påfrestningar och spänningar. Atkin 

& Ahmad (2001) beskrev liknande upplevelser i en studie av unga vuxna som led av 
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thalassaemia major or sickle cell disorder. Unga vuxna med cancersjukdom ansåg i en 

studie av Kyngäs et al. (2001) att en copingstrategi att hantera sjukdomen 

framgångsrikt var att gå tillbaka så snabbt som möjligt till normalt liv och behålla en 

positiv livsattityd. Det var betydelsefullt både för hantering av sjukdomen, att ta sig 

vidare och smälta in socialt. Normalisering är diskuterad av många forskare och ansedd 

som en grundläggande strategi bland kroniskt sjuka personer (Charmaz, 1995; Joachim 

& Acorn, 2000; Elliott, Lach & Smith, 2005). Charmaz (1995) menar att adaptionen till 

kronisk sjukdom innebär en process av att kunna definiera sjukdomens inverkan, 

anpassa, ge efter för det sjuka självet för att sedan kunna kontrollera situationen. Det är 

en process som upprepas vid flera faser i livet. DeSanto-Madeya (2006) gjorde en 

studie där deltagarna fick reflektera över hur det varit att leva med ryggmärgskada 

under de senaste fem till 10 åren. Där beskriver de en strävan som innebar att 

konstruera en ny normalitet som innefattar skadan utan att ge upp sin identitet. 

 

Studiens resultat som visar att deltagarna ville vara sig själva hör ihop med skapandet 

av en egen identitet. Perioden som ung vuxen är den som ger möjlighet att upptäcka sin 

identitet i de områden som gäller kärlek, yrke och att upptäcka världen (Jensen- Arnett, 

2000).  Enligt Vleiroras & Bossma (2005) så innebar det att vara sig själv att få behålla 

sin identitet och att ha mål och uppgifter som ger en stark känsla av engagemang. De 

menar att känslan av att vara sig själv är positivt korrelerat med psykologiskt 

välbefinnande. Vilket beskrivs i studie av Waterman (2004). Han menar att aktiviteter 

knutna till formandet av identiteten, så kallade självdefinierande aktiviteter, är viktiga 

för uppfattningen om vem de är som person. Dessa är till 75% sport, fysiska aktiviteter 

eller konstnärligt skapande enligt en studie av Sharp, Coatsworth, Darling, Cumsville 

& Rainer (2006) och har stor inverkan på hur människor formar sin identitet. 

 

I denna studie beskriver de i subkategorin värt att ha ont ibland för att ha roligt att 

sjukdomen innebär att de fått sluta med en del saker som varit viktiga för dem och att 

de ibland gör sådant bara för att det är roligt fast de får ont efteråt. I kategorin vill inte 

missa sin ungdom på grund av sjukdom beskriver de att sjukdomen innebär att allt tar 

längre tid och de har en känsla av att de missar något väsenligt. Flera andra författare 
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beskriver liknande upplevelser i andra studier (Brydolf & Segesten, 1996; Carter, 

Lambrenos, Thursfield, 2002; Daniel, 2001; Olsson et al., 2003). Därför är det 

väsentligt att behandlingen hindrar socialt välbefinnande i så liten utsträckning som 

möjligt och anpassas så mycket som möjligt till personliga intressen för att främja 

uthållighet i egenvård (Kyngäs, 2000). Dessutom ökas möjligheterna till att hantera 

sjukdomsrelaterad stress om det sociala välbefinnandet kan stimuleras (Iwasaki et al. 

2005; Caldwell, 2006).  

 

Unga vuxna i studien beskrev att de inte hade någon kontakt med andra unga personer 

som har reumatisk sjukdom och att de upplevde det jobbigt att förklara för andra 

eftersom det inte kändes bra att bli uppmärksammad för någonting negativt. Känslan 

att vara tvungen att förklara sig innebar att inte känna sig trodd och verkligen 

tydliggjorde det faktum att de inte var friska. Det centrala var att de ville känna sig som 

sig själv och inte vara annorlunda än sitt vanliga jag och i förhållande till andra. Andra 

innebar andra som inte hade någon reumatisk sjukdom. Unga vuxna med Cystisk fibros 

beskrev enligt Admi (1996) att trots att deras funktionshinder var omfattande och 

tidskrävande att de ansåg att sjukdomen var en liten del av livet och de kunde de hålla 

en dynamisk balans mellan sina egna erfarenheter av sjukdomen och andras syn på 

dem. I Schmitts (1997) studie strävade de unga vuxna för acceptans av kronisk 

sjukdom och att den inte fick bli livets medelpunkt utan att det var viktigt att leva 

intensivt, vara glad och känna sig tillfreds. Gemensamt för dessa två studier är att 

deltagarna hade socialt stöd både från unga vuxna i samma situation och de utan 

kronisk sjukdom och det innebar att de inte bara identifierade och jämförde sig med 

den som var frisk. Det kan nog innebära att det är viktigt att knyta kontakter med 

personer i samma ålder och situation för att öka möjligheterna till acceptans av 

sjukdomen. Denna kontakt och utbyte av erfarenheter kan främja upplevelsen att vara 

normal och göra det lättare att hantera sjukdomen. 

 

Andra studier har visat (Olsson et al., 2000; Suris et al., 1996) att kronisk sjuka unga 

människor har känslor av isolering från vänner, osäkerhet om sin framtid, en saknad av 

det sociala livet, få rekreationsmöjligheter och lägre känsla av välbefinnande än de 
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unga utan en kronisk sjukdom. Denna upplevelse av begränsning kan leda till att de 

inte tar den ordinerade medicinen (Rosina et al., 2003). I likhet med Iaquinta & 

Larrabee (2004) beskrev deltagarna i denna studie att själva sjukdomen förknippas 

med ålderdom och att det är som att vara ung i en gammal kropp och att ta läkemedel 

hörde till vad äldre personer gör. Men avoghet till läkemedel förklaras också i studien 

med att det är många tabletter varje dag vilket också styrks av Treharne, Lyons & Kitas 

(2004) studie med personer med reumatoid artrit.  

 

Slående är att deltagarna beskriver sig så ansvarstagande som de gör i studien. De 

beskriver i kategorin vill växa till vuxen och kunna hantera sjukdomen själv glädje över 

att bli vuxen och ses som kompetent.  Deras sätt att hantera sjukdomen utgår ifrån att 

sätta upp mål och kämpa samtidigt som de upplever att andra uppfattar dem som lata 

som beskrivs i subkategorin ung i en gammal kropp och betraktad som lat. 

Resultatet bekräftas av Elliot et al. (2005) där barn och ungdomar förutsätts att vara lata 

av sitt sociala nätverk när de i själva verket lider av trötthet från sin epileptiska 

sjukdom och behandling. På samma sätt som i denna studie har de som sin hösta 

önskan att bara vilja vara normal. Målmedvetenheten kan kanske i för sig förklaras 

utifrån det stora bortfallet där 24 förfrågningar skickades ut och endast nio svarade och 

genomförde undersökningen. Det är möjligt att de som deltog var de mest 

ansvarstagande. Men samtidigt så beskrivs målmedvetenhet, ansvarstagande och 

kämparvilja som motorer i processen att växa till vuxen och skapa sig en framtid och 

faktiskt hantera sjukdomen. Att gå vidare och samtidigt ta hänsyn till begränsningar 

från sjukdomen. Liknande erfarenheter beskrivs också av Daniel (2001) och Rosina et 

al. (2003) men i de studierna ligger huvudfokus på balans mellan optimal 

symtomkontroll och livskvalitet så att de kroniskt sjuka unga vuxna kan leva med 

livsglädje och intensitet vilket för tankarna till en mer bekymmerslös inställning. 

Resultatet i den här studien visar på en mer ansvartagande framtoning även om de 

önskar att få leva ett friare liv med ork och möjlighet att kunna planera.  

 

I subkategorin vill förstå och hitta sin väg beskrev deltagarna att de försökte hitta sätt 

att hantera svåra situationer som sjukdomen ställde dem inför men de saknade kunskap. 
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Klein et al. (2001) menar att patientundervisning är en viktig del av optimal vård av 

kroniskt sjuka personer och ökar personens livskvalité. Enligt Kyngäs (2003) har 

tonåringar beskrivit att patientutbildningen oftast upplevs som utformad utifrån den 

professionella kunskapen och inte anpassad till den unges kunskaps- och 

utvecklingsnivå.  Det var viktigt att atmosfären vid utbildningstillfället var positiv och 

enligt Dovey-Pearce et al. (2005) som i sin studie med unga vuxna beskrivit det samma 

också poängterade att om undervisningen skedde i ett rum som var förknippat med t.ex. 

injektioner så minskade koncentrationen och den mesta kunskapen gick dem förbi. De 

beskrev också att det var viktigt med kontinuitet och att de hade behov av olika 

information vid olika tillfällen. Personerna i denna studie menade att när de fick 

diagnosen kunde de inte ta in något och hade behov av uppföljning för mer information.  

De poängterade också att de ville ha information kontinuerligt om det senaste även om 

de haft diagnosen en längre tid. De ville ha hjälp att utveckla färdigheter att bryta ner 

barriärer till att bli en aktiv deltagare i sin vård.    

 

I gränslandet mellan frisk och sjuk, hälsa och ohälsa varierar förmågan att prestera att 

ena dagen orka mycket och nästa som exempel ha ett svullet knä som gjorde det svårt 

att gå och att det krånglade till livet. Denna upplevelse finns beskriven av 

njurtransplanerade patienter att ständigt leva mellan dessa två ytterligheter och deras 

strävan att uppnå normalitet men samtidigt hela tiden växla mellan att vara beroende av 

andra och en person som presterar och kan försörja och klara sig själv (Crowley- 

Matoka, 2004).  

 

I studien beskrevs att unga vuxna behöver stöd av sina föräldrar och samtidigt kräver 

sin självständighet. Eftersom unga vuxna ibland i krissituationer kan gå tillbaka i sin 

utveckling av ansvartagande (Young, Dixon-Woods, Windridge & Heney, 2003). 

Detta kan ibland ge situationer där föräldrarna blir osäkra om de ska gå in och hjälpa 

till. Samma osäkerhet kan finnas bland vårdpersonal om de ska försöka gå in för att 

stödja upp så att inte behandlingen av sjukdomen blir bristande med risk för negativa 

konsekvenser. För att förstå det sociala sammanhanget och för att få en helhetsbild av 

unga vuxnas upplevelse och situation så skulle det vara intressant och studera deras 
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föräldrars upplevelse. 

 

Metoddiskussion 

Metoden med gruppintervjuer innebar en avspänd miljö där deltagarna kunde beskriva 

sina upplevelser och samtidigt få diskutera runt sina upplevelser vilket gav ett rikt 

material. Avsikten med små grupper var att deltagarna skulle få en känsla av inflytande 

eftersom en liten grupp ger varje medlem en stor del av upplevelsefältet och en känsla 

av att allas upplevelse är lika viktig att framföra. Risken är att två personer lierar sig i 

en dyad och bara pratar med varandra och att en person kommer utanför diskussionen. 

Den risken kunde hanteras genom att moderatorn var medveten om detta och kunde 

stimulera diskussionen så att alla deltar (Wibeck, 2000 s. 25). En begränsning i 

gruppintervjuerna var att det blev svårare att diskutera mycket privata erfarenheter. 

Detta problem hanterades genom att komplettera gruppintervjuerna med individuella 

intervjuer. Textenheterna bestod ibland av block av en diskussion om ett specifikt 

ämne samt att deltagarnas ordrika beskrivningar av sina upplevelser resulterade i långa 

textenheter vilket kan belysa patientgruppens sätt att utrycka sig och även visar att det 

är unga människor som talar. Att då dela upp innehållet i kortare stycken innebar en 

risk att fragmentisera innehållet. De individuella intervjuerna byggde på en preliminär 

analys av gruppintervjuerna och det innebar att det var möjligt att säkerställa en 

djupare förståelse och berika innehållet i de individuella intervjuerna där också mer 

känsliga och personliga detaljer kom fram. Att kombinera olika metoder kan ge olika 

perspektiv på samma område (Morse, 1999).  

 

Urvalet är gjort i norra Sverige och deltagarna kommer från mindre samhällen och små 

städer och de flesta bodde också nära anhöriga. Det är möjligt att andra aspekter av 

socialt välbefinnande hade kommit fram om studien gjorts i andra miljöer. Resultatet 

av studien är kontextberoende och det är därför viktigt att ta hänsyn till det när 

resultaten värderas (Polit & Beck, 2004 s.151). Det var fler kvinnor som deltog i 

studien vilket också borde innebära att det är mer influenser utifrån kvinnligt synsätt 

och därför borde det vara av värde att dela upp en framtida studie i genderperspektiv. 

Andra undersökningar (Jensen- Arnett, 2000) har visat att det är svårt att få deltagare 
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till studier från åldersgruppen vilket skulle kunna försvåra genomförandet av en sådan 

studie.   

 

Slutsatser 

Det finns en risk att alla goda råd för att hantera sjukdomen och sköta sin behandling 

blir många olika förhållningsregler att hålla sig till och adderat med sjukdomssymtom 

blir en hel liten verksamhet i sig. Det är väsentligt att hela det reumatiska vårdteamet 

blir medveten om hur intensivt och krävande vardagslivet är för unga vuxna med 

reumatisk sjukdom. Det vore önskvärt att integrera egenvården så att den har 

anknytning till personens identitet och att det underlättar aktiviteter som ökar socialt 

välbefinnande, samtidigt som hänsyn tas till ledskydd och risker. Det är av vikt att 

medverka till att unga vuxna med reumatisk sjukdom får möjlighet att träffa andra unga 

vuxna i samma situation för att främja en ökad acceptans av och kunskap om 

sjukdomen. Det är också viktigt att förstå och söka kunskap om unga vuxnas speciella 

förutsättningar när det gäller psykologiska och utvecklingsrelaterade reaktioner och 

förmåga att hantera kronisk sjukdom. Samt att anpassa information och undervisning 

till det som är aktuellt för personen, åldersgruppen och mognadsmässigt. Det är också 

viktigt att hitta nya lättillgängliga kanaler för information och kommunikation både 

mellan vårdgivare och patient och mellan patientförening och medlem som exempel 

email, chattsidor.  
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(Bilaga 1)             Beskrivning av fokusgruppsfrågor och rutin 

                    

Välkomnande och studien presenteras kort angående syfte, grupp intervjuproceduren 

och etiska frågor. 

Bandspelaren startas efter denna punkt. 

Introduktions fråga: Jag vill veta lite om vad ni anser att socialt välbefinnande är för en 

person i er ålder? 

Nyckelfrågor: 

1. Hur tycker du att din sjukdom påverkar ditt sociala välbefinnande? 

2. Att ha en kronisk sjukdom innebär olika saker när man ska leva sitt dagliga liv dels 

utifrån sjukdomens symtom, men även utifrån sjukdomens behandling som t.ex. 

Medicinering, sjukgymnastik, läkarbesök, vad är det som inverkar på ditt sociala 

välbefinnande? 

Probes:  

För att fånga socialt välbefinnande som kommer moderatorn checka av områden som 

relationer, möjlighet att få studera, arbeta, kärlek ekonomi, fritid och möjlighet att roa 

sig, rekreation. Allt utifrån att bli vuxen och ta eget ansvar och lösa svårigheter. Hur det 

förändrats från när personen var yngre, bodde hemma och hade mer hjälp av 

föräldrarna. 

 

Vad anser du vara viktigt för att du ska känna socialt välbefinnande? 

Vad gör du för att kunna upprätthålla socialt välbefinnande trots din sjukdom? 

Vad är det som gör det svårt att följa ordinationer om medicinering, provtagning, 

sjukgymnastik eller arbetsterapi om du ska känna socialt välbefinnande? 

Har du fått ändra på dina förväntningar sedan du blev sjuk? 

Har du ändrat uppfattning om vad som är viktigt. 

 

Avslutande fråga: Nu när vi talat om det här har du fått några nya tankar om hur 

sjukdomen påverkar ditt sociala liv och hur du kan hantera det på bästa sätt?  

Gruppen tackas för sin medverkan. 
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(Bilaga 2)                       Förfrågan om deltagande i forskningsstudie                                               

Möjligheten till behandlingen av reumatiska sjukdomar har förändras och förbättras de 
senaste åren. Hur det är att leva med reumatisk sjukdom är beskrivet utifrån olika 
åldersgruppers perspektiv. Men hur man upplever det som ung person i åldern mellan 18-25 
finns inte så mycket beskrivet. Syftet med denna studie är att beskriva hur unga vuxna 
upplever att reumatisk sjukdom och dess behandling påverkar socialt välbefinnande. Den 
kunskap en sån här studie ger kan ge ökad förståelse och förutsättningar för ett förbättrat 
bemötande av unga vuxna med reumatisk sjukdom. Anledningen till att du tillfrågas är att du 
tillhör denna åldersgrupp och har en reumatisk sjukdom. 
Studien utförs i samarbete med reumatologsektionen på Sunderby sjukhus.   

Studien består av tre diskussionsgrupper med fyra till fem deltagare i varje. Varje grupp 
träffas en gång och diskuterar hur socialt välbefinnande påverkas av reumatisk sjukdom och 
dess behandling utifrån några frågor. Träffen tar ca 60 min och diskussionen spelas in på 
band och skrivs ut ordagrant. Vi garanterar att vi skall vidta nödvändiga åtgärder för att 
skydda allt inspelat material och annan dokumentation om studien så att inga obehöriga kan 
ta del av informationen. Band och utskrifter kommer att förses med kodnummer och 
avidentifieras. 
Studien kommer att presenteras som en D-uppsats på Luleå Tekniska Universitets, 
Institutionen för Hälsovetenskap (www.hv.ltu.se) under länken sociomedicinska biblioteket. 
 
Det är viktigt att du vet att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Den 
personliga vården kommer inte att påverkas nu eller i framtiden av att ditt beslut att delta eller 
avstå från deltagande i studien. 
 
Om du är intresserad att delta kan du skicka svarstalongen i medföljande brev till adressen 
nedan eller maila ditt svar inom 10 dagar. Om du skickar brev använd bifogat 
samtyckesformulär och frankerat kuvert. Vill du ha mera information så är du välkommen att 
ringa, maila eller skicka brevet och kryssa för i rutan för mer information.  När du svarat 
kommer jag att ta kontakt med dig per telefon eller maila om du hellre önskar det för att 
meddela tid och plats för diskussionen.   
 
Luleå Januari 2006 
Eva Larsson                                                            Handledare: 
Leg sjuksköterska                                                   Stefan Sävenstedt                                                               
Studerande, Omvårdnad D                                     Universitetslektor 
Institutionen för hälsovetenskap                             Instutionen för hälsovetenskap                                         
avdelningen för omvårdnad                                    avdelningen för omvårdnad   
Luleå tekniska universitet                                       Luleå tekniska universitet 
lareva@student.ltu.se                                              stefan.savenstedt@ltu.se 
070-6527062, 0920-283852 
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Förfrågan om medverkan i studie                                                         (Bilaga 3) 
 
Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftliga information.  
 
Jag är intresserad av att medverka som deltagare i en diskussionsgrupp i denna studie och är 
medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange skäl kan avbryta 
mitt deltagande utan konsekvenser. 
 
  
Ja, jag önskar delta i studien. 
 
 
Underskrift....................................... 
 
Namn............................................... 
 
e-mail.............................................. 
 
Telefon............................................ 
 
Mobiltelefon.................................... 
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Sunderbyn, Januari, 2006. 
  
 
 
I egenskap av reumatologspecialist på Sunderby sjukhus har jag fått förfrågan av Eva Larsson om 
att välja ut personer till denna undersökning och sända iväg detta brev. Information om studien 
framgår av följande brev. Kontakta Eva Larsson om du har ytterligare frågor.  
 
 
Bozena Möller 
Reumatologöverläkare 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


