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Abstrakt 
Reumatoid artrit är en sjukdom som drabbar kvinnor tre gånger oftare än 
män. Det är fortfarande oklart vad som orsakar sjukdomen, men det är en 
form av autoimmun sjukdom. RA medför mycket lidande för kvinnorna 
och påverkar stora delar av deras liv. Syftet med denna litteratur studie var 
att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med RA. Elva vetenskapliga 
artiklar analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i fem kategorier; att känna kroppens förändringar och 
bli misstrodd, när de fysiska symtomen ger inskränkningar i livet, när 
hjälplöshet och depression inför sjukdomen bryter ner en, när 
rollförlusterna i livet skapar beroende samt att lära sig leva med RA genom 
stöd och accepterande. Det behövs mer kunskap och en större förståelse för 
RA generellt inom vården. Ett sätt att komma till rätta med kunskapsbrisen 
vore att utbilda speciella sjuksköterskor med inriktning på ledsjukdomar. 
Detta skulle i sin tur göra att denna patientgrupp skulle få ett bättre 
bemötande av sjukvården. 
 
Nyckelord: Reumatoid artrit, kvinnor, upplevelse, inskränkningar, 
beroende, acceptans, misstroende. 
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Hälsa är något vi människor tar för givet så länge vi inte är sjuka. Med hälsa menar WHO att 

“health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (WHO definition of health, 1948). MacKinnon och Miller 

(2003) menar att personer som har låg självkänsla oftare blir deprimerade och får ångest Att 

drabbas av en kronisk degenererande sjukdom som sakta urholkar människans oberoende och 

autonomi ger stor påverkan på människors självbild, vilket i sin tur skapar dåligt 

självförtroende och en känsla av att man är mindre värd än friska människor.  

Reumatoid artrit (RA) som i Sverige även benämns som ledgångsreumatism, är en kronisk 

inflammatorisk sjukdom som inte går att bota. Än i dag är det oklart vad som orsakar 

sjukdomen som utmärks av ledsmärta, svullnad och stelhet. Sannolikt är RA en multifaktoriell 

sjukdom där det genetiska arvet har viss betydelse samt att man misstänker att miljöfaktorer 

av många olika slag kan påverka sjukdomsutvecklingen (Socialstyrelsen, State of the Art, 

2000). I Sverige insjuknar ungefär 30-40 personer per 100 000 invånare och år (Simonsson, 

Bergman, Jacobsson, Petersson, & Svensson, 1999). Incidensen ser liknande ut över hela 

världen dock har nyligen utförd forskning i Europa visat på att incidensen verkar vara på 

nedåtgående i europeiska länder. RA förekommer över hela världen, i alla klimat och drabbar 

i varierande grad alla etniska grupper (Socialstyrelsen, 2000). RA kan debutera i alla åldrar 

men vanligaste åldern vid insjuknandet är 40-60 år och kvinnor drabbas tre gånger så ofta som 

män av sjukdomen. Kvinnor har ofta initialt högre sjukdomsaktivitet och sämre aktivitet i 

dagligt liv (ADL) funktion än männen. Med ADL-funktion menas personens förmåga att själv 

klara de dagliga aktiviteter som måste utföras regelbundet för att kunna leva ett självständigt 

liv (Arvidson, Larsson, & Larsen, 2002). Själva sjukdomsförloppet och prognosen är mycket 

varierande från person till person men med åren drabbas de flesta av kraftig invaliditet 

(Socialstyrelsen, 2000).  

Att drabbas av RA leder till följder som nedsatt funktion av framför allt leder och omgivande 

struktur som senor och muskler. RA kan även ge torra slemhinnor, hudutslag, domningar i 

händer som i sin tur leder till fumlighet. RA kan även ge inflammation i hjärta och lungor 

(Altman, 1990; Socialstyrelsen, 2000). Dessa konsekvenser av RA påverkar individens 

livssituation på många olika sätt, bland annat kan personen få stora svårigheter att klara sitt 

dagliga liv. Sjukdomen kan leda till att personen hindras i sin yrkesverksamma karriär och blir 

oförmögen att utöva fritidsaktiviteter (Kraaimaat, Dam-Baggen, & Bijlsma, 1995; 

Socialstyrelsen, 2000).  
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Att drabbas av en kronisk sjukdom som RA gör att många olika känslor kommer upp till ytan, 

känslor som depression och ångest är vanliga hos personer med RA. Personerna kan känna 

hur deras liv tas ifrån dem och att de blir hämmade i sina liv (Kraaimaat, Dam-Baggen, & 

Bijlsma, 1995). Det är viktigt för sjuksköterskor att kunna bemöta dessa personer på ett sådant 

sätt som gör att de känner att sjukvården finns för dem och att de tas på allvar då deras 

symtom initialt kan vara lite diffusa. Bristen på kliniska symtom medför att patienten inte tas 

på allvar på samma sätt som om tydliga kliniska symtom finns. Att få gehör från sjukvården 

för sina symtom och besvär är avgörande för hur personernas relation till vården blir i 

framtiden (Bendtsen, 1997). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står för en humanistisk 

människosyn och ett antagande om människors lika värde där alla människor får vård på lika 

villkor, vården ska vara av god kvalité samt uppfylla patientens behov av trygghet. Vården 

skall även bygga på respekt och självbestämmande och integritet för patienten samt att 

patienten ska vara delaktig i sin behandling så långt detta är möjligt (1982:763). Många 

kvinnor som söker hjälp i dag upplever det som om att deras problem inte tas på allvar och att 

de inte får den information som de söker (Wagner, 2001). Bendtsen (1997) menar att 

patienterna upplever ett bra bemötande som viktigare än en mer teknisk korrekt omvårdnad. 

Shaul (1997) menar att patienter som lider av långvarig sjukdom behöver vård och omvårdnad 

i hög grad, detta för att klara de situationer som de ställs inför i sitt dagliga liv. Det här är en 

patientgrupp som sjuksköterskor kommer att träffa relativt ofta i sitt kommande yrke, det är 

sjuksköterskorna som måste se till att dessa personer får ett professionellt bemötande. De ska 

känna sig välkomna av oss inom vården och de ska även känna att vi tror på dem och kan ge 

dem den vård och trygghet som de behöver.  

Tiden efter de att kvinnorna har fått sin diagnos RA är den svåraste, då måste de först 

acceptera sin situation för att sedan lära sig leva med sjukdomen. Det svåraste är att kunna se 

att ens liv kommer att förändras. Det är under denna tid som kvinnorna kommer till insikt att 

mycket i livet kommer att förändras från deras tidigare liv. Att de inte kommer att kunna 

genomföra saker som tidigare har varit självklara i det dagliga livet (Carnevali, 1996; Shaul, 

1997). Att leva med RA leder i många fall till att patienterna tappar delar av sin integritet och 

autonomi och de måste lära sig att kunna vara beroende av andra människor. Övergången 

mellan förnekelse av sjukdomen till accepterande av densamma kan pågå i flera år. Under 

denna tid kommer stora delar av kvinnornas roller i livet att förändras. Denna rollförlust kan 

vara frustrerande då tålamodet tryter och orken inte räcker till (Shaul, 1997).  
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RA ger inte så många kliniska fynd initialt utan det är mest subjektiva upplevelser av 

kvinnorna som vi står inför. Att få en full förståelse för hur personer som lever med RA 

upplever sin smärta kan ge sjuksköterskor den styrka och klokhet som behövs för att kunna 

ombesörja god omvårdnad. Sjuksköterskor måste hela tiden ha i beaktning att dessa patienter 

lever med ständig smärta och ingen kan se hur smärtan känns trots att det värker hela tiden. 

Det sociala livet med familjen och vännerna kan i många fall bli lidande då smärtan kräver så 

mycket energi från kvinnorna att de går in i sig själva och orkar inte engagera sig så mycket i 

världen utanför (Carson., & Mitchell, 1998).  

Enligt Minnock, Fitzgerald och Bresnihan (2003) är det sociala stödet från nära och kära är 

mycket viktigt för kvinnor som lever med RA. Stödet från familjen är viktigast under perioder 

när smärtan eller humöret är som värst. Dock är stödet alltid viktigt för personer med RA för 

att uppnå en högre tillfredställelse i det dagliga livet. Klarar kvinnor av att ha balans mellan 

det dagliga livet och de inre och yttre resurserna kan de lättare behålla livskvalitet som är 

godtagbar i deras situation (Carnevali, 1996). Stora delar av familjelivet blir lidande när 

någon i familjen drabbas av en långvarig sjukdom. Relationen mellan man och kvinna 

förändras och barnen tvingas ta mer eget ansvar. Hela familjen får ta över ansvaret för de 

uppgifter som kvinnan tidigare utövade. Kraaimaat et al. (1995) tar upp att kvinnor som lever 

i trygga familjeförhållanden löper mindre risk att drabbas av depression och ångest, dessa 

symtom är vanligare hos de kvinnor som lever ensamma. 

Reumatoid artrit är en sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män men det finns väldigt få 

studier som visar på hur kvinnor upplever det att leva med sin sjukdom. Oftast är resultatet 

från forskningen baserat på männens erfarenheter av sjukdom (Forsen & Carlstedt, 2001). 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss i kvinnors upplevelse av reumatoid artrit är att göra 

kvinnans upplevelse av sjukdomen mer synlig.  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med reumatoid 

artrit.  

Metod  

Litteratursökning 

I denna litteratur studie har databaserna Academic search, Blackwell Synergy List of Journals 

och CINAHL använts, då dessa databaser var mer fokuserade på omvårdnadsperspektivet. 

Förutom dessa söktes artiklar manuellt i referenslistor från vetenskapliga artiklar, för att på 

detta sätt få fram material som motsvarade syftet. Sökningen begränsades till åren 1987-2004. 
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De sökord som användes var: Rheumatoid arthritis, women, experience, coping, health, well-

being och persons. Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få så stor bredd som 

möjligt inom området. Till bakgrunden användes även State of the Art/reumatoid artrit, som 

är Socialstyrelsens medicinska fakta bas. Sökningen resulterade i 78 artiklar varav 11 

användes i analysen.  

Analys 

Innehållsanalys är en metod av att analysera kvalitativ data i flera steg (Burnard, 1991). Det är 

en forsknings metod för att på ett systematiskt och objektivt sätt få fram en trovärdig slutsats, 

från ord eller nedskriven data för att på så sätt beskriva ett specifikt fenomen (Downe-

Wamboldt, 1992). Det finns två typer av innehållsanalys, manifest analys som innebär att 

forskaren tar ut text material som ord, fraser, beskrivningar och teman som överensstämmer 

med det man vill undersöka. Det är lättare att analysera fraser än enstaka ord dock måste man 

vara medveten om att det kan vara svårare att tolka en hel mening då den kan ha olika 

innebörd för olika personer (Catanzaro, 1988, s 437-438). Latent innehållsanalys innebär att 

forskaren söker efter underliggande budskap för att kunna kategorisera dem i rätt grupp. 

Forskaren måste hela tiden vara öppen för de budskap som studieobjektet lämnar och även 

vara klar över vad som ingår i att kategorisera, för att inte få ett felaktigt resultat i 

undersökningen. Kategorierna måste komma från data, forskaren får inte hitta på kategorier 

som passar till den insamlade datan (Catanzaro, 1988, s 437-439).  

De vetenskapliga artiklarna i denna studie har analyserats med kvalitativ forskningsmetod. 

Till litteraturstudien har artiklar som motsvarade syftet analyserats med hjälp av manifest 

innehållsanalys, inspirerad av Burnard (1991). Analysarbetet startade med att de 

vetenskapliga artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att en helhetsbild av materialet 

skulle fås. Därefter markerades de textenheter som motsvarade syftet. När textenheterna som 

överensstämmer med syftet hade framkommit började vi sammanställa dessa. Ur dessa 

textenheter gjordes sedan en kondensering för att få fram kärnan i texten. Sedan jämfördes 

kondenseringarna, textenheterna och originaltexterna med varandra ett flertal gånger så att 

viktig information inte gick förlorad. När kondenseringarna var klara kodades dessa. 

Kategorinamn skapades genom att sammanföra de kondenserade texterna som hade liknande 

innehåll. Denna procedur utfördes i flera steg till dess att kategorierna inte kunde 

sammanföras mer. De kategorier som framkom var tydligt skilda från varandra, samt svarade 

mot syftet i studien. Avslutningsvis lästes originaltexterna igenom en sista gång för att 

säkerställa att kategorinamnen och dess innehåll överensstämmer med den ursprungliga 
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texten. När alla kategorier var klara presenterades de med en brödtext som styrktes med citat 

från artiklarna (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11)     

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Allaire et al., 1991 Kvantitativ 142 kvinnor med 

RA samt 58 
kvinnor i kontroll 
grupp 

Färdiga 
frågeformulär, 
jämförande studie 
mot kontrollgrupp.  

Beskriver i hur 
stor utsträckning 
som RA 
påverkar arbetet 
i hemmet 

 
Berson Rosenthal, 
1995 

 
Kvalitativ & 
Kvantitativ 

 
2 kvinnor 

 
Litteraturstudie samt 
ostrukturerad 
intervju, jämförande 
studie samt 
innehållsanalys.  

 
Hur kvinnor 
med RA 
upplever att 
deras förmåga 
att ta hand om 
hem och hushåll 
minskar samt 
vad som kan 
göras för att 
underlätta deras 
situation. 

 
Brown & 
Williams, 1995 

 
Kvalitativ 

 
7 kvinnor med 
diagnosen RA 

 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
studie. 

 
Tre teman 
framkom, söka 
hjälp, söka 
mening med 
sjukdom och 
osäkerhet 
angående 
symtom 

 
Griffith & Carr, 
2001 

 
Kvantitativ & 
Kvalitativ 

 
Kvinnor och män 
framgår ej hur 
många av varje 

 
Litteraturstudie, 
djupa intervjuer.  

 
Handlar om 
personernas 
psykiska, 
känslomässiga 
och sociala 
status i början av 
sjukdomen. 

 
McPherson et al., 
2001 
  

 
Kvalitativ 

 
10 kvinnor med 
RA 

 
Narrativa intervjuer, 
innehållsanalys. 

 
Fem teman 
framkom 
personliga 
faktorer, externa 
faktorer, 
framtida mål, 
uppfattning om 
normalitet samt 
ta kontrollen  

 
Neill, 2002 

 
Kvalitativ  

 
3 kvinnor  

 
Djupa intervjuer, 
manifest 
innehållsanalys. 

 
Hur dessa 
kvinnor upplever 
det att leva med 
RA och hur de 
utvecklas som 
människa 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11)     

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Nyman &  Lützén, 
1999 

 
Kvalitativ 

 
6 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer, tematisk 
analys. 

 
Fyra teman 
framkom söka 
hjälp, meningen 
med sjukdomen, 
osäkerhet samt 
rädslan för att bli 
besviken 

 
Reisine et al., 
1987 

 
Kvantitativ 

 
142 kvinnor 

 
Telefon intervju 
Strukturerad intervju, 
jämförande mot 
kontrollgrupp. 

 
Hur RA 
påverkar 
hemmafrurollen 

 
Schmidt et al., 
2003 

 
Kvalitativ  

 
5 kvinnor 
3 män 

 
Ostrukturerad 
intervju, 
hermeneutisk analys. 

 
Tre teman 
framkom hur 
sjukdomen 
utvecklas, 
meningen med 
förändringen i 
hälso- tillståndet 
samt hur 
sjukdomen i 
framtiden 
kommer att 
påverka 
personernas 
beroende och 
oberoende 

 
Shaul, 1995 

 
Kvalitativ 

 
30 kvinnor 

 
Öppen intervju, 
innehålls analys  

 
Hur kvinnor 
upplever det att 
lära sig leva med 
RA med den 
osäkerhet, 
smärta och 
upplevelser som 
det innebär 

 
Stephens & 
Yoshida, 1999 

 
Kvalitativ 

 
32 kvinnor 
14 män 

 
Djupa 
semistrukturerade 
intervjuer, Grounded 
Theory metod 

 
Hur personer 
med RA 
upplever sitt 
oberoende och 
sin autonomi 
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Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i brödtexten med 
referenser till de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen och valideras med citat.  

Tabell 2 översikt över kategorierna (n=5) 

Kategorier 

Att känna kroppens förändringar och bli misstrodd 

När de fysiska symtomen ger inskränkningar i livet 

När hjälplöshet och depression inför sjukdomen bryter ner en  

När rollförlusterna i livet skapar beroende  

Att lära sig leva med RA genom stöd och accepterande 

Att känna kroppens förändringar och bli misstrodd 

Det framkom att kvinnor upplevde de första åren som de värsta. Kvinnorna brottades med 

flera fysiska symtom och trots att de i många fall hade varit milda, vaga och icke 

funktionshindrade så upplevde de svårigheter med att förstå vad som hände med dem. 

Kvinnorna menade att vilken värk eller smärta de än fick så tänkte de vad är det som händer 

nu. Vissa upplevde att de fick ordentligt ont, andra kände att tröttheten var det första tecknet 

på att sjukdomen blossade upp (Brown & Williams, 1994; Nyman & Lützén, 1999). 

My thumb just swelled up and a couple of my fingers just kind of puffed out. When 
I first noticed it, I just thought it was from sailing. I would get better for a while 
then it came back after a month or two and didn't go away. (Shaul, 1995, s. 292) 

När de fick sin diagnos RA, var de en del deltagare som önskade att de hade varit ”normala”. 

Dessa kvinnor fick arbeta hårdare för att återfinna normaliteten ju längre sjukdomen 

framskred (McPherson, Brander, Taylor & McNaughton, 2001; Schmidt, Brauer & Preden-

McAlpine, 2003). Trots sin diagnos så hoppades de på att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt (McPherson et al., 2001). I Shauls studie (1995) fram kom det att det var många 

kvinnor som hade haft RA i åratal utan att förstå vad det var de hade. När symtomen kvarstod 

eller när de försämrades försvann trovärdigheten i förklaringarna och kvinnorna sökte hjälp. 

När symtomen började inkräkta på deras arbete eller på deras jobb hemma, sökte de ofta 

medicinska råd eller behandlingar (Nyman & Lützén, 1999). I Shauls studie (1995) berättade 

en kvinna att när hennes fötter till slut svällde upp gick hon äntligen till en läkare.  

All seven women talked about their relief at being referred to a specialist. 
Perhaps this was partly attributable to being given what they viewed as an 
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acceptable name or diagnosis for their symptoms (Brown & Williams, 1994, s. 
698). 

I Nyman och Lützéns studie (1999) berättade kvinnorna om att det hade stor betydelse för 

dem att bli varse vad som var den tänkbara orsaken till sjukdomen. Kvinnor tyckte att det var 

svårt att tolka vad som hände i deras kropp, de försökte genom logiska förklaringar upptäcka 

vad symtomen de kände betydde. De började övervaka sin kropps signaler för att kunna 

besluta om symtomen de kände var från träningen dagen innan eller ett resultat av RA. Dessa 

personer blev experter på att känna igen symtom som signalerade överansträngning eller 

behovet att förändra sina aktiviteter (Brown & Williams, 1994; Shaul, 1995). I Brown och 

Williams studie (1994) berättade kvinnor att det var viktigt för dem att hitta en orsak till 

sjukdomen.  

One woman firmly believed that her illness was due to her cutting her foot on the 
beach. For this woman, the initial symptoms commenced shortly after this event 
(Brown & Williams, 1994, s.698) 

När kvinnor sökte hjälp för sina symtom så fick de ofta svar som, du får lära dig leva med 

RA (Brown & Williams, 1994). I Shauls studie (1995) berättade en kvinna att hon blev 

skickad till en psykiatriker för utvärdering och behandling för att sjukgymnasten ansåg 

hennes problem vara psykosomatiska på grund av att hon inte ville använda sina händer. 

Kvinnor upplevde det som förargligt och frustrerande att inte ha ett svar på varför de hade det 

så här. Det var många som funderade varför har just de fått RA. Flera kvinnor fick inte svar i 

sitt sökande efter meningen med RA (Brown & Williams, 1994; Nyman &  Lützén, 1999; 

Griffith & Carr, 2001). 

Förväntningarna på läkare blev i många fall inte uppfyllda, det var flera kvinnor som skyllde 

på sina läkare och menade på att om de hade fått hjälp i tid så hade konsekvenserna av 

sjukdomen inte blivit så svår (Brown & Williams, 1994; Nyman & Lützén, 1999). Enligt 

Shaul (1995) var det en del kvinnor som fick felaktig diagnos och kvinnorna kände att de inte 

blev tagna på allvar av sina läkare. I Shaul studie (1995) berättade en kvinna att hon fick 

rådet att ta några aspirin och gå och vila sig. 

One doctor even said to me: You are just a bored housewife looking for 
sympathy.' I've never forgotten that. That was something that just wasn’t me 
(Neill, 2002, s. 38).  

När de fysiska symtomen ger inskränkningar i livet 

De fysiska symtomen hade stor inverkan i kvinnors liv, dessa symtom så som smärta, stelhet, 

trötthet och svullnad ledde till svårigheter att röra de leder som var påverkade. Symtomen 
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uppfattades som ett problem då de blev värre eller inte försvann, detta störde det dagliga livet 

(Brown & Williams, 1994; Schmidt et al., 2003; Shaul, 1995) 

Initial illness manifestations were described as, for example, "like having a 
toothache in your hands," (Schmidt et al, 2003, s. 4) 

En del av kvinnor upplevde att de inte kunde göra någonting alls för att det gjorde så ont 

(Shaul, 1995). Det var vanligt att smärtan varierade från dag till dag. En dag kunde de kunde 

ha lite eller ingen smärta och kunde röra sig fritt och nästa dag kunde inte göra någonting alls 

på grund av smärtan (Berson Rosenthal, 1995; Brown & Williams, 1994; Nyman & Lützén, 

1999). Kvinnor beskrev värken som så smärtsam att de inte ens kunde borsta sitt hår och 

andra kvinnor berättade att de inte ens kunde ta på sig underkläderna därför att det var för 

smärtsamt. Svagheten överraskade dem, de blev förvånade över vad de inte längre kunde 

göra på grund av svagheten. De yngre kvinnorna verkade ha uppmärksammat svagheten mer 

på grund av de förväntningar som de hade på sig själva (Shaul, 1995). 

Kvinnorna beskrev att inget av symtomen var så förödande som tröttheten. Tröttheten gav 

dem ett ökat behov av att vila, kvinnor som arbetade utanför hemmet drev på sig själva under 

arbetstiden och stupade i säng så fort de kom hem. Det var flera av kvinnorna som behövde 

vila en hel dag under helgen (Shaul, 1995).  

That's the worst; for me that was the worst I can deal whit the pain and I can even 
deal with the swelling [but] the fatigue is the worst (Shaul, 1995, s. 293). 

Enligt Neill (2002) fick kvinnorna lära sig att leva med konstant trötthet och att vara 

försiktiga med sin energiförbrukning och bara använda den för det mest uppskattade 

aktiviteterna. I Berson Rosenthals studie (1995) berättar kvinnor att för att orka ha ansvaret 

över hushållet, måste de stanna för att vila tidigare än vad de gjorde innan de fick RA. 

Kvinnorna lärde sig hur mycket de kunde kräva av sin kropp och att de inte skulle dölja sin 

trötthet för andra. En av dem undvek att städa huset på morgonen på grund av morgonstelhet 

och på sena eftermiddagen och tidiga kvällen på grund av trötthet. 

Stephens och Yoshidas studie (1999) visade att kvinnor som tidigare hade varit aktiva i sport 

och liknande och aktiviteter hindrades när RA blev en del av deras liv. Ett flertal kvinnor 

upplevde förändringen i aktivitet från att ha levt ett aktiv liv till att nu mer inte kunna göra 

någonting. Kvinnor berättade att de hade anpassat sig, nu tränade de men försökte inte uppnå 

de mål som de hade innan sjukdomen (McPherson et al., 2001; Shaul, 1995; Stephens & 

Yoshida, 1999). En del upplevde att artriten hade en negativ inverkan på deras sexuella 

aktivitet (Reisine, Goodenow & Grady, 1987). En kvinna beskrev det som att vara tvungen 
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att ge upp körkortet och inte längre ha möjligheten att åka var hon ville (Stephens & 

Yoshida, 1999). I Shaul studie (1995) berättade en kvinna att hon var tvungen att ge upp sin 

körsång på grund av stelhet i käken som orsakades av RA. Det framkom att kvinnor ansåg att 

de inte längre kunde resa vart de ville eftersom de behövde för mycket hjälp av andra. 

Kvinnor fick ofta släppa taget om de vanliga sysslorna som de brukade göra (Nyman & 

Lützén, 1999; Schmidt et al., 2003). Flertalet kvinnor tyckte om att handarbeta vilket nu var 

helt borta på grund av RA (Shaul, 1995; Stephens & Yoshida, 1999).  

One woman spoke of having to make many more trips to bring the groceries in 
from the car because she could not carry the heavy bags anymore (Shaul, 1995, s. 
293). 

The main thing I really looked forward to retiring because I love to garden. I had 
the most beautiful garden...I'd go to a party once or twice a month 
dancing...I loved parties and I loved sewing. I used to make all my own clothes. As 
I say, I was very active, I skied, and I used to swim, skate, all of those things, curl. 
Of course, I had to give all of those up (Stephens & Yoshida, 1999, s.236).  

RA påverkade fram för allt kvinnornas leder i händer och fötter, den gjorde att lederna blev 

så deformerade att de hade svårigheter med vissa rörelser. Kvinnor berättade att det blir värre 

med åren, de slutade arbeta för att deras händer var så dåliga de kunde inte göra någonting nu 

när artriten har tagit kontrollen över alla leder (McPherson et al., 2001; Neill, 2002). Ett 

flertal kvinnor upplevde stelhet och de menade att stelheten var mest uttalad på morgonen 

eller efter perioder av inaktivitet (Shaul, 1995). Denna stelhet gjorde att kvinnorna fick 

problem med att klä på sig och att kliva ur sängen på morgonen, bara att ta en dusch kunde ta 

upp till en timme. En kvinna valde att sova med kläderna på så att hon inte fick den extra 

smärtan med att klä av sig på kvällen och klä på sig igen på morgonen (Stephens & Yoshida, 

1999).  

Kvinnor ansåg att långtidsplanering var omöjlig på grund av oförutsägbarheten av 

sjukdomen. Sjukdomen hämmade en aktiv livsstil och de upplevde att framtiden gick ut på 

att leva dag för dag (Brown & Williams 1994; Nyman &  Lützén, 1999; Stephens & Yoshida, 

1999).  

It's made work more difficult; it makes life more difficult at home... I'm feeling 
less secure about my future now than I did before... I’m concerned about what's 
going to happen in the future that's going to have an impact on my ability to look 
after myself (McPherson et al, 2001, s.712) 

RA ledde till att många kvinnor började isolera sig och avskärma sig från omvärlden 

(Schmitd et al., 2003; Stephens & Yoshida, 1999). Resultaten visade att många kvinnor 

upplevde att de blev mer bundna till huset och att det var svårt för dem att komma sig ut och 
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när de väl kom ut så orkade de bara vara ute en kort stund. Kvinnor levde ett tyst liv, då de 

blev isolerade från vänner och familjen (Neill, 2002; Stephens & Yoshida, 1999). Det var 

inte ovanligt att oförberedda träffar med vänner var tvungna att övervägas noga eller avbokas 

på grund av oförutsedda symtom. Flera kvinnor upplevde att vänskapskretsen hade minskat 

när deras vänner alltid var tvungna att göra uppoffringar för att de skulle träffas. Denna 

uppoffring skapade oro som ledde till att kvinnor tog avstånd till sina nära vänner (Brown & 

Williams 1994; McPherson et al., 2001; Nyman & Lützén, 1999). 

Sjukdomen ledde till att de blev medvetna om sina behov och deras rörelser begränsades och 

de var tvungna att möta ökande nivåer av funktionshinder. Detta ledde i sin tur att kvinnorna 

fick omvärdera sina levnadsförhållanden (McPherson et al., 2001; Schmidt et al., 2003). 

När hjälplöshet och depression inför sjukdomen bryter ner en  

En del av kvinnorna hade svårt att acceptera sin diagnos, de hamnade i chock och de 

förnekade diagnosen. Hjälplöshet var en vanlig känsla som beskrevs hos kvinnorna som 

levde med RA. Andra känslor som beskrevs av dem var ilska och beroende samt en känsla av 

att förlora allt, förlägenhet, att de kände sig fula, många kände sig även obehagliga till mods 

(Brown & Williams, 1994; Neill, 2002; Schmidt et al., 2003; Stephens & Yoshida, 1999).  

I felt very helpless and angry about everything (Stephens & Yoshida, 1999, s. 
233).  

Deltagarna beskrev hur det kändes att inte ha något hopp och att de hade tänkt på självmord 

flera gånger, de beskrev även olika tillvägagångssätt som de hade övervägt. Hos flera av dem 

var tanken på döden en form av lättnad även om det var en fantasi (Shaul, 1995; Stephens & 

Yoshida, 1999). Vissa deltagare menade att negativa förväntningar på framtiden var märkta 

med rädsla, denna rädsla och osäkerhet sammankopplades till deras förmåga att uppnå 

framtiden som planerats utan en tanke på funktionshinder. Det var inte ovanligt att en del av 

dem fruktade att gå till sängs eftersom de inte visste hur de skulle må när de vaknade (Brown 

& Williams, 1994; McPherson et al., 2001; Shaul, 1995). De kunde även uppleva en känsla 

av maktlöshet och ilska när deras RA var aktiv, de kunde även känna att RA gjorde att de 

inte kände sig normala i relation till andra människor (Schmidt et al., 2003; Shaul, 1995; 

Stephens & Yoshida, 1999).  

A woman reported feeling: angry.... because this disease comes up on you and you 
never asked for it and why me? You know, what did I do? This sort of thing, you know, 
so you feel anger, you feel frustrated (Stephens & Yoshida, 1999, s. 232)  
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Kvinnorna kände otålighet, skepsis och ilska över att inte kunna göra saker själv (Brown & 

Williams, 1994; Nyman &  Lützén, 1999). De kände sig även annorlunda främst för att de 

förlorade sitt oberoende (Schmidt et al., 2003).  

För kvinnor som levde ensamma var livet utan tvekan svårare, en av dem upplevde att hon 

åldrats 20 år på grund av sjukdomen (Shaul, 1995). Kvinnorna berättade att hur nära de än 

kommer andra människor så kommer de att möta livet ensam. En av dem sa att det 

fortfarande är riktigt svårt (Neill, 2002; Nyman &  Lützén, 1999). Kvinnor som lever med 

RA upplever sig mer sårbara, de är mer försiktiga och mer rädda för att bli skadade av andra 

människor (Stephens & Yoshida, 1999). Många deltagare upplevde att de inte fick så mycket 

sympati av andra människor när de berättade om sin sjukdom (Griffith & Carr, 2001; Shaul, 

1995). I många situationer kände sig deltagarna otillräckliga och inte eftertraktade som om 

ingen ville ha dem (Stephens & Yoshida, 1999).  

Being fobbed off too, like 'Go away and learn to live with it’ that really breaks 

down everything you strive for (Griffith & Carr, 2001, s. 83) 

I Stephens och Yoshida studie (1999) berättade en kvinna att hon kände sig som att hon var i 

lekskolan när hon fick för mycket hjälp, det gjorde att hon skämdes. En av deltagarna 

väntade med att skaffa en moped tack vare släktingars negativa påpekanden och några av 

dem upplevde att folk pratade över deras huvud om dem (Schmidt et al., 2003; Stephens & 

Yoshida, 1999). En kvinna berättade att hon kände sig onyttig och förnedrad då hennes 

mamma bar hennes väskor, för hon kunde inte bära dem själv (Mcpherson et al., 2001).  

Shaul (1995) beskrev kvinnor RA som en ond cirkel av fysiska symtom och depression, ju 

mer artriten blommar upp desto mer deprimerad kände de sig. De berättade om depression 

och hur depressiva känslor vällde upp hos dem. De upplevde dessa känslor som värst när de 

såg andra göra saker som de själva inte längre kunde göra. Kvinnor upplever depressionen 

som ett sår som inte ville läka. Det var inte ovanligt att de började gråta när de förklarade 

känslan av depression och greppet som den hade på dem. Deltagarna upplevde smärta, 

svaghet, styvhet och trötthet som i sin tur framkallade depression. 

'God, I'm so tired.'" and she described how fatigue brought on anger and depression 
(Shaul, 1995, s. 294).  

När symtomen förvärrades upplevdes en svår tid och många kvinnor fick äta antidepressiva 

läkemedel (Neill, 2002). Det framkom att kvinnor med allvarlig RA rapporterade mer 

depression än kvinnor med mildare RA (Allaire, Meenan & Anderson, 1991). Kvinnorna 

berättade att de hade haft mycket känslomässig smärta och mycket fysisk smärta att det vid 
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vissa tidpunkter har varit omöjligt att bära. Dessa ständiga kamper mot försämringen 

stegrade svårigheterna och minskade deras hopp att livet skulle bli bättre (Neill, 2002).  
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När rollförlusterna i livet skapar beroende  

Kvinnor upplevde stora begränsningar i hemmafrurollen, de kände att de inte kunde uppfylla 

de krav som ställdes på dem i hemmet (Brown & Williams, 1994; Reisine et al., 1987; 

Stephens & Yoshida, 1999). De kände oro för att bibehålla familjebanden och vem som 

skulle fostra barnen (Berson Rosenthal, 1995; Brown & Williams, 1994; Reisine et al., 

1987). När kvinnornas roller förändrades upplevde de främlingskap bland vänner och familj. 

Det gav motsägelser mellan den ”normala" rollen och hur de verkligen kände sig (McPerson 

et al., 2001; Shaul, 1995). Kvinnor upplevde att de dagliga aktiviteterna blev problematiska 

och svåra, de kände sig begränsade vad gäller vardagliga aktiviteter som att städa, sköta tvätt 

och handla (Berson Rosenthal, 1995; Brown & Williams, 1994; Reisine et al., 1987; Shaul, 

1995). Kvinnor menade att den tid de kunde spendera på hushållsarbete varierade över tid 

och de som hade avancerad RA spenderade mindre tid på hushållsarbete och det upplevdes 

som en ständig kamp. De upplevde att allt hushållsarbete tog lång tid att utföra (Berson 

Rosenthal, 1995; Neill, 2002; Reisine et al., 1987; Shaul, 1995 Allaire et al., 1991). I 

Stephens och Yoshidas studie (1999) var det kvinnor som kände att de blev behandlade som 

sjuka personer och detta ledde till att de fick mindre kontroll över sina liv.  

A woman's husband treats her as a "patient" by reminding her about medication, 
rests and stricting her activities; she said, "I hate that” (Stephens & Yoshida, 
1999, s. 233) 

Kvinnor var inte rädda för döden men rädda för att bli beroende av andra människor. De ville 

inte ha någon som tog hand om dem, de ville inte bli en börda för andra (Stephens & 

Yoshida, 1999, Nyman &  Lützén, 1999).  

... Having to rely on other people, I hate it having been so independent 
(McPherson et al, 2001, s. 712) 

Deltagarna kände sig illa till mods på grund av ökat beroende vilket i sin tur gav 

inskränkningar i deras egen och familjens frihet (Brown & Williams, 1994). Det framkom att 

familjemedlemmar till kvinnor med allvarlig RA fick använda mer av sin tid till 

hushållsarbetet (Allaire et al., 1991). Kvinnor upplevde att deras fysiska omvårdnad och den 

känslomässiga stress som RA orsakade blev en stor börda för andra (Brown & Williams, 

1994).  

I felt I was putting burden on my sister. You know, even though she wasn't 
complaining, she was happy to do it, but then you sort of feel guilty about it. And 
saying, well, you know, it's not fair to her (Stephens & Yoshida, 1999, s.234).  
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Vissa kvinnor ändrade sina relationer för att på så sätt förbättra sitt hälsotillstånd. De 

berättade att en del män inte betraktade dem som verkliga personer (Schmidt et al., 2003). En 

kvinna berättade att pojkvännen avslutade deras långa förhållande när artriten förändrade 

hennes utseende och begränsade deras aktiviteter (Stephens & Yoshida, 1999). Gifta kvinnor 

upplevde att de var tacksamma mot sina män och samtidigt bekymrade över att tappa sina 

roller. De upplevde det väldigt svårt att vara beroende av sina familjer för sin dagliga 

existens (Brown & Williams, 1994; Stephens & Yoshida, 1999). I Brown och Williams 

studie (1994) berättade gifta kvinnor om att de ofta upplevde frustration över att deras män 

inte kunde utföra uppgifterna i samma standard som kvinnorna önskade. En kvinna menade 

att hon lärde sina barn att hjälpa till i hushållet inte bara för att det hjälpte henne, utan för att 

lära dem att bli oberoende (Berson Rosenthal, 1995). Kvinnorna menade att det var svårt att 

behålla sin autonomi då de måste lita på andra för att sina dagliga behov tillfredställda 

(Schmidt et al., 2003). Samtidigt var de rädda att de skulle bli övergivna av sin familj, vänner 

och av samhället (Nyman & Lützén, 1999). 

Många kvinnor upplevde att RA påverkade deras förmåga att klara av och ta hand om barnen 

och leva upp till föräldrakraven (Reisine et al., 1987; Stephens & Yoshida, 1999). Flera 

deltagare kände sig hjälplösa när de inte kunde sköta sina små barn och knäppa knappar när 

de skulle klä på barnen (Berson Rosenthal, 1995; Stephens & Yoshida, 1999). I Brown och 

Williams studie (1994) var det en äldre kvinna som berättade att hon kände frustration när 

hon var oförmögen att lyfta upp sitt barnbarn. Det var även många kvinnor som menade att 

mammarollen var ett ansvar som lämnade dem utan alternativ att fortsätta livet som vanligt 

trots episoder av intensiv smärta, trötthet och frustration (McPerson et al., 2001). 

"I had two children to take care of. I didn't feel that those kids should have to 
suffer because I was gonna be parked in a wheelchair (Schmidt et al., 2003, s. 
158). 

Många kvinnor menade att acceptera hjälp var ett stort beslut, de behövde hjälp att uttrycka 

och acceptera sig själva samt att hitta något som bygger upp självförtroendet. Det var svårt 

för kvinnorna att bedöma hur mycket hjälp de behövde (Neill, 2002; Nyman & Lützén, 1999; 

Schmidt et al., 2003). 

Att lära sig leva med RA genom stöd och accepterande 

I Schmidt, Beauer och McAlpine (2003) visas hur kvinnorna successivt växte in i sjukdomen 

och lärde sig över tid hur långt de kunde gå. När kvinnorna fick ny kunskap om sjukdomen 

växte de i styrka och fick veta mer om diagnosen och på så sätt kunde de leva med 
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sjukdomen (Neill, 2002; Schmidt et al., 2003; Shaul, 1995). De fick lära sig att bli mer 

effektiva när de hade bra dagar och då kunna göra något roligt eller lära sig något som de inte 

kunde de dagar när de måste be om hjälp (Griffith & Carr, 2001; Schmidt et al., 2003). Det 

framkom att kvinnorna inte ville ändra sina planer eller låta artriten stoppa dem att göra saker 

utanför hemmet, utan göra det bästa av situationen och inte tillåta inskränkande rörlighet att 

förstöra de planer de gjort för livet (Stephens & Yoshida, 1999; Mcpherson et al., 2001). 

Kvinnorna lärde sig känna igen sin inre styrka och utveckla en filosofi av positivt leverne. 

Detta positiva tankesätt ledde till att de inte kunde sitta och tycka synd om sig själva. 

Kvinnor menade att tycka synd om sig själva inte gjorde att de kände sig bättre, för livet var 

ju inte över (Shaul, 1995; Neill, 2002). 

I do what I want to do when I want to do it, and I love it (Schmidt et al, 2003, s.5.) 

... Do anything you feel is going to work or which makes you feel better about it. 
Do not let it take you 100%. You can refuse or do the hot baths; do good things 
here and there (Shaul, 1995, s.295).  

Oberoendet var en viktigt för kvinnorna, de menade att det inte var något fel i att vara 

oberoende och att oberoendet ibland styrde deras ansträngningar och tankar. 

Oberoendet hjälpte dem även att motstå ändringar i tillvaron (Schmidt et al., 2003; 

Shaul, 1995; Stephens & Yoshida, 1999). Vissa kvinnor använde sig av hjälpmedel för 

att kunna utföra sin favoritsysselsättning. De strävade efter att bibehålla sitt oberoende, 

men vid andra tillfällen accepterade de stöd (Schmidt et al., 2003; Stephens & Yoshida, 

1999). 

Stephens och Yoshida studie (1999) berättade kvinnor att de upplevde att de fick en 

känsla av självstyre genom att dirigera matlagning till familjen och vänner. Det 

framkom att vissa kvinnor vägrade ta emot hjälp för att andra inte skulle märka att de 

var sjuka, dessa kvinnor valde även att inte använda hjälpmedel eller föreslagen 

utrustning, detta var ett sätt att uttrycka autonomi och en känsla av oberoende. Genom 

att använda mer hjälpmedel ökade oberoendet och med hjälp av dessa hjälpmedel 

kunde kvinnorna ta sig ut på ett annat sätt och inte känna sig utanför. De strävade efter 

att bibehålla sitt oberoende men vid andra tillfällen accepterade de stöd (Schmidt et al., 

2003; Stephens & Yoshida, 1999). 

Vissa kvinnor sökte alternativa vägar så som personlig terapi, alternativmedicinsk 

terapi eller genom drömmar och meditation för att på så sätt bry sig om sig själv. En del 

kvinnor upplevde lättnad eller återgång av stelhet när de tränade, medan en del andra 

inte längre behövde medicin för ledinflammationer längre då sjukdomen hade värkt ut 
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sig (Neill, 2000; Shaul, 1995). Kvinnor menade att de inte kunde kontrollera sjukdomen 

men de kunde klara av att leva med den.  

One woman related that during her first few years following diagnosis her 
physician said, "you know if you don't do everything you're supposed to, even if it 
hurts to make a bed or to lift a pan, do it anyway. But figure out how to do it. 
(Schmidt et al., 2003, s. 158). 

Att kvinnor med RA behöver stöd från familj och vänner samt information om ämnet och 

tillgängligheten av hjälpmedel visades i resultatet (Berson Rosenthal, 1995; Nyman & 

Lützén, 1999; Shaul, 1995;). I Berson Rosenthal studie (1995) berättade kvinnor att de 

upplevde att det var kvalitén på stödet inte kvantiteten eller hur ofta stödet gavs som 

påverkade deras välmående positivt. Det var även viktigt att ha vänner som var i samma 

position som dem, det gjorde att de kände sig tryggare och att de kunde ge stöd till varandra 

(Brown & Williams, 1994; Schmidt et al., 2003). De kände ett visst motstånd mot att 

acceptera hjälp av andra detta för att hjälpen ibland kunde uppfattas som ett hot mot 

självständigheten. Samtidigt uppskattades stödet men det var viktigt att accepteras av andra 

för dem de var (Mcpherson et al., 2001; Neill, 2002; Stephens & Yoshida, 1999). Kvinnorna 

menade på att de var tvungna att möta förväntade inskränkningar och begränsningar med 

acceptans och acceptera RA som sitt livsmönster (Mcpherson et al., 2001).  

I don't even bother to bend down and pick something up. I've become more 
efficient because if you keep that time it's very precious, and you keep that energy. 
(Schmidt et al, 2003, s.5.) 

I Neills studie (2002) kom det fram att kvinnor tyckte att viktigaste av allt var att lära sig 

älska och acceptera sig själv. De förvandlade sina liv av smärta, rädsla, ilska, sorg och skuld 

till att älska och acceptera sig själv och andra. De lärde sig även att livet i stort var samma 

som det varit i frånvaro av sjukdomen och att upplevelsen av artrit var ett annorlunda liv och 

att den nuvarande situationen var till belåtenhet (Brown & Williams, 1994; Mcpherson et al., 

2001). Slutligen var det kvinnor som sa att de var ganska lyckliga som det var (Mcpherson et 

al., 2001; Schmidt et al., 2003).  

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med RA. Studien 

resulterade i fem kategorier dessa var att känna kroppens förändringar och bli misstrodd, när 

de fysiska symtomen ger inskränkningar i livet, när hjälplöshet och depression inför 

sjukdomen bryter ner en, när rollförlusterna i livet skapar beroende och att lära sig leva med 

RA genom stöd och accepterande.  
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I kategorin att känna kroppens förändringar och bli misstrodd framkom det att många 

kvinnor upplevde de första åren som de värsta just för att de initiala symtomen var milda, 

svaga och inte speciellt funktionshindrande. De försökte i många fall skylla värken och 

svullnaden på att de ansträngt sig för mycket dagen innan. Ofta tog det ganska länge för 

kvinnorna att söka hjälp och få en diagnos och när kvinnorna tillslut fick sin diagnos 

upplevde de en lättnad. I likhet med Söderberg, Lundman och Norberg studie (1999) som 

handlar om kvinnors erfarenhet av att leva med fibromyalgi, så kände kvinnorna en lättnad 

över att få en diagnos för att detta visade det inte var så allvarligt eller ödesdiger sjukdom 

som de trodde. Diagnosen hjälpte kvinnorna att leva sina liv mera värdigt. Det framkom även 

att flera av kvinnorna ansåg att det var viktigt att hitta en orsak till RA för att på så sätt få en 

förståelse varför just de har fått sjukdomen. I Öhman, Söderberg och Lundmans studie 

(2003) om hur det är att leva med en svår kronisk sjukdom, beskriver deltagarna att de 

upplevde att det var viktigt att känna acceptans och kunna förstå varför de drabbats för att 

kunna förändra sitt liv till att leva med långvarig sjukdom. 

I kategorin när de fysiska symtomen ger inskränkningar i livet framkom det att kvinnorna 

upplevde smärta och trötthet som de värsta symtomen. Detta gjorde att kvinnorna aldrig 

kunde känna sig fri. De levde med dessa konstanta symtom. Kvinnorna kunde inte göra 

vardagliga sysslor utan att ständigt påminnas om hur ont allt gjorde. Enligt Carson och 

Mitchell (1997) som beskriver hur det är att leva med ständig smärta, så förändrades 

kvinnornas liv från att ha levt ett rikt liv fullt av engagemang till att få ett liv som blir så 

begränsat att de måste ta en dag i taget och de vet inte hur de kommer att möta framtiden. Att 

leva med en allvarlig kronisk sjukdom suger musten ur kvinnorna och leder till extrem 

trötthet, vilket i sin tur leder till ökad frustration och irritation (Öhman et al., 2003). Det 

fanns ingen energi kvar till dagliga aktiviteter trots att de hade sovit en hel natt. Enligt 

Söderberg et al, (1999) upplever kvinnor det som en ständig kamp att försöka vara aktiv varje 

dag. Eftersom kvinnorna med RA upplevde stora problem med smärta och trötthet var det 

svårt för dem att kunna planera sin framtid. Vänner och familj fick ofta stå tillbaka för att 

kvinnorna inte orkade umgås socialt på det sätt som de kunde innan de fick RA. Att 

kvinnorna inte kunde planera sin fritid och sitt sociala liv drabbar även familjen som i sin tur 

får ett mindre socialt umgänge och det ledde till att även familjen får mer inskränkningar i 

deras fritid (Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 2002). I Small och Lamb studie (1999) 

beskrivs hur tröttheten påverkar kroniskt lungsjuka personer. Där framkommer det att 

personer med lungsjukdom upplevde att sjukdomen begränsade familjen och det sociala 
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umgänget. Dock menade de att familjen och vänner var förstående och stödjande vad gällde 

deras tillstånd och begränsningar. Vilket även framkom i vårt resultat. 

Kategorin när hjälplöshet och depression inför sjukdomen bryter ner en visar att det var svårt 

för kvinnorna att acceptera sin diagnos och tanken på döden och självmord fanns hos dem 

som en fantasi. Kvinnorna kände sig även hjälplösa, förlägna och maktlösa. Vilket även 

framkommer i Öhman med flera (2003) där deltagarna upplevde att hjälpbehovet hade blivit 

så stort att livet tappade sin mening. I vårt resultat framkom det även att kvinnorna inte hade 

något hopp inför framtiden vilket ledde till att de kände att de höll på att bli tokiga. Många av 

kvinnorna upplevde det svårt när ingen annan riktigt förstod dem i deras situation. Detta 

ledde till att de började isolera sig och stänga ute familjen och vännerna. I Öhman med flera 

(2003) beskrivs att långvarig sjukdom ger de drabbade en känsla av ensamhet och deras 

hjälplöshet, smärta och osäkerhet stärktes av denna ensamhet. Även i Thomas (2000) 

beskrivs att patienter med smärta isolerar sig från omvärlden för att de anser att de inte riktigt 

passar in i det ”normala” sociala umgänget. I Dewar (2001) berättas om skyddande strategier 

vid katastrofala sjukdomar och skador. Där beskriver deltagarna att det är svårt att 

upprätthålla normala vänskapsrelationer eftersom de har svårare att besöka sina vänner. Det 

framkommer även att förlora sina vänner var väldigt smärtsamt för dem för de var först då de 

insåg vidden av sin sjukdom. I vår litteraturstudie beskrev kvinnor att RA var en ond cirkel 

av fysiska symtom och depression. Detta visar sig även i Small och Lambs studie (1999), 

som beskriver astma och andra obstruktiva lungsjukdomar. Där framkommer det att 

deltagarna i studien upplevde depression under de perioder när de var sämre i sin sjukdom. 

Kategorin när rollförlusterna i livet skapar beroende beskriver att kvinnorna kände att RA 

hade satt begränsningar på deras tillvaro. Kvinnorna kände att de inte kunde utföra de sysslor 

eller fritidsaktiviteter som de hade kunnat innan de blev sjuka. Detta gjorde att de upplevde 

även en rädsla för att bli beroende av andra personer i sin omgivning. Kvinnorna var dock 

tvungna att acceptera hjälpen då de ofta var i behov av hjälp. I Öhman med flera (2003) 

beskriver deltagare behovet av hjälp från vårdare för att klara det dagliga livet är lika med 

beroende. Vilket leder till en känsla av att livet har tappat sitt värde. Att fatta sina egna beslut 

och att ha kontroll över sitt eget liv och kroppsliga funktioner ger en känsla av oberoende. 

Det är viktigt att ha personer i ens närhet som kan se vilka behov som finns utan att vara 

tvungen att fråga om hjälp. Att vara tvungen att fråga om hjälp för minsta småsak utan att 

någon märker ens behov kan kännas förnedrande. I vårt resultat framkom det att kvinnor 

upplevde det som svårt att familjen fick större ansvar i hemmet. Kvinnorna ansåg att de lagt 
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en större börda på familjen och har skuldkänslor för detta. I vissa fall var kvinnorna rädda för 

att bli övergivna av sina familjer. I likhet med vår litteraturstudie så har Söderberg med flera 

(1999) kommit fram till att kvinnor upplever att deras familjer blir drabbade av deras 

sjukdom då familjemedlemmarna får göra mer hushållsarbete. 

I kategorin att lära sig leva med RA genom stöd och accepterande kom det fram att när en del 

kvinnor fick kunskap om sin sjukdom och hade bearbetat situationen så kände de en inre 

styrka kunde så småningom arbeta sig fram till att acceptera situationen. Till slut lärde sig 

kvinnor att känna igen sin inre styrka och utveckla nya och positiva livsfilosofier. Dewar och 

Lee (2000) beskriver hur personer genom olika copingstrategier kan klara av sjukdom och 

skador. De beskriver att för att klara av problem som uppstår använder deltagare sig av 

problembaserade copingstrategier och av känslomässigt fokuserade copingstrategier. De 

menar att båda behövs men i olika situationer. Problembaserade copingstrategier används när 

personen i fråga upplever ett fysiskt problem exempelvis med gånghjälpmedel. Den 

känslomässiga copingstrategin används när situationen kräver känslomässig bearbetning. I 

Öhman med flera (2002) berättade deltagare hur de från en dag till en annan förändrades från 

en frisk till en sjuk person. Deras pågående liv och förväntningar på framtiden förändrades 

plötsligt. Deltagarna hade blivit tvungna att lära sig leva ett helt nytt dagligt liv då sjukdomen 

hindrade deras pågående liv. Hjälpmedel gjorde det möjligt att börja om med aktiviteter när 

de började må bättre igen. Successivt lärde de sig att leva med sin kroniska sjukdom genom 

att undvika situationer som kunde förvärra situationen för dem. Detta gav på samma gång 

möjlighet att känna stunder av välmående trots sin svåra sjukdom. Att ha möjligheten att vara 

oberoende och behålla friheten över rörelser och möjligheten att ha kontrollen över deras 

egna liv så länge som möjligt trots att de hade en allvarlig sjukdom gav dem tillfredställelse 

och självkänsla (Öhman et al., 2002). I vårt resultat framkom att oberoendet var viktigt, att 

kunna känna sig fri och göra vad de ville när de ville det var primärt för kvinnorna. Där 

framkom även att kvinnor som lever med RA kände ett behov av att bibehålla sitt oberoende. 

Just detta att kunna fatta egna beslut och behålla självkontrollen var även viktigt för personer 

som lever med allvarlig kronisk sjukdom (Öhman et al, 2003).  

Förväntningarna på sjukvården blev i många fall inte uppfyllda, kvinnorna kände att de inte 

blev tagna på allvar och att ingen riktigt ville ta tag i deras problem. Att någon lyssnar och tar 

tag i dessa problem är avgörande för hur relationen mellan patienten och sjukvården blir i 

framtiden. Då avsaknaden av kliniska symtom ofta är stor initialt i RA: s sjukdomsbild tas 

patienterna inte på samma allvar som om symtomen varit tydliga (Bendtsen, 1997). Enligt 
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Wagner (2001) gynnar det patienterna att bli hänvisade till en specialist som de har de största 

kunskaperna inom området och har en större förståelse för patientens situation. I Dewar 

(2001) framkom att deltagarna upplevde att sjukvårdspersonalen ringaktade deras 

upplevelser. De kände att de var tvungna att skydda sig själva och inte berätta om sina 

innersta tankar för att på så sätt bespara sig från onödig känslomässig smärta. Att deltagarnas 

upplevelser ringaktas beror på till stor del på att sjukvårdspersonalen har för lite kunskaper 

om hur kroniskt sjuka personer upplever sin situation.  

De är viktigt att tänka på att det är en människa med en sjukdom som vårdas och inte bara en 

sjukdom. Enligt Bendtsen (1997) är ett bra bemötande viktigare för deltagarna än en mera 

tekniskt korrekt omvårdnad. När kvinnor söker hjälp anser de att är det viktigt att de känner 

sig sedda och att någon tar sig den tiden som behövs för att lyssna på deras upplevelser. 

Enligt Diemert Moch (1989) som tar upp hur personer kan uppleva hälsa trots sjukdom, 

framkommer det att deltagarna behöver någon som uppmuntrar dem att berätta om sina 

upplevelser för att på så sätt söka efter mening och kanske kunna uppleva hälsa trots 

sjukdom. För att förmå kvinnorna att berätta om sina upplevelser måste sjuksköterskan ha 

kunskap om hur RA påverkar kvinnornas dagliga liv, samt vilka resurser som finns 

tillgängliga för dem för att på så sätt hjälpa dem på bästa sätt. Det är även viktigt att 

kvinnorna känner att det är en tvåvägskommunikation där sjukvårdspersonalen respekterar 

kvinnornas egna val och önskemål.  

När en kvinna drabbas av RA är det viktigt att hon inte förlorar hoppet. Sjuksköterskor 

behövs för att hjälpa personer att inse att de inte har gjort något som föranlett sjukdomen 

samt även inge hopp att livet inte slutar utan en ny fas i livet påbörjas. Öhman med flera 

(2003) beskrivs att hoppet kan vara en väg för människor att komma igenom sin svåra tid 

genom att ha framtidsoptimism. För att kunna inge hopp måste sjuksköterskan bygga upp en 

tillitsfull relation där kvinnan känner sig trygg.  

Vi valde att rikta in vår studie på kvinnors upplevelse av att leva med RA då kvinnor oftare 

drabbas av denna sjukdom samt att det är mindre forskning gjord på enbart kvinnors 

upplevelse. När vi läser om männens upplevelse så ser vi klara skillnader om hur de upplever 

det att leva med långvarig sjukdom. I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnor 

har lätt för att uttrycka känslor och vilka förluster de upplever. Enligt Paulson, Danielson, 

Larsson och Norberg (2001) som beskriver hur män upplever smärta vid sjukdomar som 

liknar fibromyalgi så har männen lättare att beskriva fysiska symtom än känslor och 

rollförluster. I Charmaz studie (1994) som tar upp männens identitetsproblem vid kronisk 
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sjukdom, berättas det om hur svårt det är för män att bli långvarigt sjuka när deras roller blir 

så förvridna. Den karaktäristiska bilden av en man som atletisk, framgångsrik i arbetslivet, 

familjeförsörjare och den som skyddar familjen omkullkastas och förändringen i livet till att 

bli sjuk blir förödande för dem. Detta gör att männen blir väldigt sårbara. Sårbarheten kan 

även påvisas i litteraturstudies resultat, där kvinnorna beskriver sin sårbarhet utifrån beroende 

av andra människor, bemötande av vårdpersonal samt rollförluster. 

En kvalitativ innehållsanalys ger forskaren möjlighet att få en djupare förståelse för en 

persons subjektiva upplevelser (Kvale, 1997, s. 9). Trovärdigheten i studien kan styrkas med 

att den uppfyller kriterier för oberoende samt att metoden och analysen är beskrivna så 

läsaren förstår tillvägagångssättet (Burnard, 1991). Begränsningen med kvalitativ 

innehållsanalys är att det kan vara lätt att förlora material under processens gång. En annan 

aspekt är att det kan vara lätt att lägga in egna värderingar och tolkningar vilket kan ge ett 

felaktigt resultat. Detta kan uteslutas genom att forskaren hela tiden utgår från materialet 

samt att den egna förförståelsen kring problemet läggs åt sidan. Det är även av vikt att delta i 

data analysseminariet och rapport seminariet där andra forskare granskar arbetet och kan se 

om kondenseringar följer textinnehållet (Burnard, 1991). De vetenskapliga artiklarna som 

använts i vår litteraturstudie är skrivna på engelska. Engelskan är ett mycket nyansfull språk 

och många nyanser kan gå förlorade vid en översättning till svenska. 

Det kvinnor behöver är information samt att vårdpersonalen får en ökad förståelse för deras 

situation initialt när de söker hjälp. Det vi vill uppnå är att dessa kvinnor tas på allvar och 

inte negligeras. Tänkbara åtgärder är att vända problemet från patienten att man som 

vårdpersonal visar en förståelse för symtomen och beskriver för patienten trots att prover inte 

visar något initialt så tror vi på dig. Till kvinnor som kommer till sjukhus/vårdcentral borde 

en checklista utformas och prickas med en utvärdering. Detta för att inte samma frågor 

kommer hela tiden. Syftet med checklistan är dels för att en ordentlig dokumentation på 

kvinnornas symtom utförs samt att de känner att utredningen leder någonvart och inte står 

och stampar på samma ställe hela tiden. Vi anser att det även behövs specialutbildade 

sjuksköterskor på sjukhus/vårdcentral som har sin specialitet på ledsjukdomar för att på detta 

sätt tydliggöra problemen som finns. Dessa sjuksköterskor ska vara länken mellan patienten 

och sjukvården och de ska ge information, stöd och tips om hur patienterna kan lindra sina 

besvär. En liknande sjuksköterska som diabetes- och astmasjuksköterska. Liknande arbete 

som dessa sjuksköterskor skulle utföra finns i dag inom den palliativa omvårdnaden bland 
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annat i England där de arbetar utifrån en modell som heter Macmillan. Den baserar sig på 

samarbetet mellan patient, sjuksköterskan och den sjukhusbundna vården Corner et al, 2003). 

Vår studie tar upp kvinnors upplevelse av RA från ett inifrånperspektiv, när vi sökte material 

till vår analys slog det oss hur lite träffar vi fick som enbart handlade om kvinnors 

upplevelse. Eftersom det är fler kvinnor än män som drabbas av RA så anser vi att mer 

forskning om kvinnors upplevelse borde genomföras.  
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