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Bakgrund: Reumatoid artrit är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i 

Sverige. Sjukdomen påverkar individens liv och orsakar svårigheter i vardagen. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa personers upplevelser av att 

leva med reumatoid artrit.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats användes där tio artiklar 

granskades med hjälp av en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

tolkning.  

Resultat: Resultatets underlag är skrivet utifrån de tio kvalitativa artiklarna. 

Reumatoid artrit visade sig ha en stor inverkan på det dagliga livet. Upplevelserna 

av sjukdomen presenteras under fem underrubriker som utformats genom 

dataanalysen. De beskriver ett liv med smärta, att kroppen sviker, begränsningar i 

livet, beroendet av andra människor samt känslor till sin sjukdom.  
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INLEDNING 

 

Reumatoid artrit är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i Sverige (Lindström 

& Ålund, 1996). Sjukdomen som drabbar cirka 0,5 till 1 % av befolkningen i Sverige 

ger upphov till en rad olika symtom som smärtor, stelhet, svullnad och nedsatt 

funktionsförmåga. Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som den drabbade få leva 

med hela livet. Sjukdomen påverkar personer på olika sätt eftersom sjukdomsförloppet 

varierar hos olika individer. Symtomen varierar från individ till individ. Risker som 

kan uppstå med sjukdomen är deformiteter av lederna som orsakar smärttillstånd och 

kan ge ett betydande handikapp (Reumatikerförbundet, 2008). Smärta i samband med 

sjukdom orsakar ett lidande för personen (Ericsson, 1994). Reumatoid artrits inverkan 

på individens liv påverkar många eller alla aktiviteter i det dagliga livet (Yoshida & 

Stephens, 2004). När kroppen förändras medför det konsekvenser för självkänslan och 

livskvalitèn (Gregersen, 2002). Sjukdomens symtom och besvär kommer plötsligt och 

oväntat från dag till dag och det blir svårt för de drabbade att planera sin vardag. 

Beroendet av anhöriga blir större då utförandet av dagliga aktiviteter försvåras. Hela 

livet förändras hos dem som drabbas av RA och sjukdomen tar över och styr 

individens liv (Lûtze & Archenholtz, 2007). Studier visar att reumatoid artrit påverkar 

det dagliga livet och mot bakgrund av detta är det viktigt att skapa en större klarhet och 

förståelse för hur människor med RA upplever sin sjukdom. Genom att öka förståelsen 

för hur denna persongrupp upplever sin sjukdom blir det lättare att förstå deras 

livssituation och ge redskap för hur deras vardagliga liv kan underlättas.  

 

BAKGRUND 

 

Reumatoid artrit (RA) även kallad ledgångsreumatism är en vanligt förekommande 

sjukdom. Den förekommer i hela världen och bland alla folkslag och drabbar olika 

leder i kroppen men kan också sprida sig till andra organ. Sjukdomen uppträder bland 

alla åldersgrupper men debuterar oftast i femtio årsåldern (Frostegård, 2006). Både 

män och kvinnor kan få RA, men vanligast är att kvinnor drabbas 

(Reumatikerförbundet, 2008). Inom fem år efter insjuknandet har RA orsakat stora 

förändringar som påverkar personernas hälsotillstånd (Jakobsson & Hallberg, 2002).  

 

Reumatoid artrits uppkomst 

Den primära orsaken till varför människor utvecklar sjukdomen RA är fortfarande oklar. 

Det har visat sig att genetiska faktorer spelar in och risken att utveckla RA förefaller 

flera gånger större om genen HLA-DR4 är medfödd. En utlösande faktor till att 

sjukdomen bryter ut kan vara en autoimmun reaktion orsakad av någon form av 

infektion som leder till inflammation i bindväven (Lindström & Ålund, 1996). Då 

kvinnor drabbas betydligt oftare än män anser vissa forskare att kön kan spela en stor 

roll i utvecklandet av RA och forskarna försöker därför i nuläget förstå vad kvinnliga 

hormoner kan ha för effekt i utvecklandet av sjukdomen (Arthritis Foundation, 2008a).   

 

RA är en kronisk ledsjukdom som genom en inflammatorisk reaktion skadar först brosk 

och sedan ben i kroppen. Ledkapsel, ledband och senor kan också skadas och med tiden 
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uppstår leddeformititer, instabila leder och nedsatt gripförmåga (Gregersen, 2002). 

Vanligast är att fingrarnas mellanleder, handens knogar och lederna i framfoten drabbas 

först. Även armbågar och knän kan drabbas tidigt. I ett fortsatt skede av sjukdomen kan 

även större leder i kroppen drabbas (Reumatikerförbundet, 2008). Förloppet vid RA 

utvecklas olika från person till person, vissa får ett lindrigt förlopp med mindre 

ledskador medan andra får ett aggressivare förlopp med större ledskador. RA är en 

systemsjukdom som kan påverka andra organ i kroppen även om den tydligast kan 

observeras i leden (Lindström & Ålund, 1996). 

 

Att lindra sjukdomens symtom på människan 

Symtomen vid RA kommer vanligen smygande med smärta, oftast i småleder. Andra 

symtom förutom smärtan är värme, svullnad och försämrad funktionförmåga (Nitelius, 

1999). Ett annat vanligt förekommande symtom är stelhet och trötthet på morgonen 

som brukar försvinna efter en till två timmar. Karaktersistiskt för sjukdomen är 

perioder fria från besvär omväxlande med perioder av försämring, så kallde skov. Trots 

perioder av förbättring har den vanligaste förloppstypen en stadig försämring med 

tiden (Lindstöm & Ålund, 1996).    

 

Oftast lindras symtomen vid RA hos kvinnor när de blir gravida. Inom ett år efter en 

graviditet är det vanligare att kvinnor kan utveckla RA och efter födseln kan symtomen 

öka (Arthritis Foundation, 2008b). Sjukdom kan utveckla ett lidande, speciellt om 

sjukdomen orsakar smärta. Ett outhärdligt lidande kan oftast lindras om smärtan 

reduceras (Ericsson, 1994). Ett av målen med att vårda en person som har en långvarig 

sjukdom är att lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättning för välbefinnande 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Vid behandling av personer med RA kan både farmakologisk och ickefarmakologisk 

behandling tillämpas. Behandlingen är anpassad till individen då 

sjukdomsutvecklingen och symtombilden varierar från person till person. Olika 

variabler som andra medicinska tillstånd och hur livsstilen ser ut, vägs också in i 

behandlingen. De olika behandlingsformerna fokuserar i huvudsak på smärtlindring, 

kontroll av inflammationen, stoppa eller minska skador på lederna samt att förbättra 

funktionsförmågan och välmåendet (Arthritis Foundation, 2008b). För att lindra 

smärtan och stelheten som RA orsakar finns det olika läkemedel. Non-Steroid 

Antiinflammatory Drugs (NSAID) är ett läkemedel som dämpar inflammationen och 

därigenom minskar ledsmärtorna och stelheten. Andra smärtlindrande läkemedel som 

används är Paracetamol (Frostegård, 2006). Smärtorna kan lindras utan farmakologiska 

medel. Personer med RA kan genom att ha självkännedom om vilka aktiviteter som 

förvärrar smärtan undvika dessa och därmed undvika att smärta uppstår. Individen kan 

lindra sin smärta genom att erövra kunskaper om vilka begränsningar kroppen har och 

genom att planera sitt levnadssätt. Kalla omslag på de svullna och varma lederna 

hjälper kortvarigt mot smärtan. Konditionsträning gör att RA utvecklas långsammare 

och förebygger ledskador och smärta. Olika hjälpmedel som vilo- och stödskenor 

stabilisera leden och verkar därför smärtlindrande (Gregersen, 2002). 
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Smärtan vid RA 

Ett av de största problemen som upplevs vid RA är enligt Jakobsson och Hallberg 

(2002) smärta. Smärtan anses även vara det dominerande symtomet vid RA. Smärtan 

kan yttra sig på olika sätt beroende på var i sjukdomsförloppet individen befinner sig. 

Inflammationen är den vanligaste orsaken till smärta, speciellt i ett tidigt skede av 

sjukdomen. I ett senare skede kan destruktionssmärtan dominera då skador på ben och 

brosk har uppkommit (Nitelius, 1999). Även om smärtan vid RA är kronisk så upplevs 

den olika. Vissa personer känner en ständig smärta även vid vila medan andra känner 

smärta vid rörelse och ansträngning (Ericson & Ericson, 1996).  

 

Smärtupplevelsen är alltid individuell och kan inte förklaras med ord, säger en person 

att han eller hon har smärta så måste personen bli betrodd (Nisell & Lundberg, 1999). 

Smärtupplevelsen för personer med RA påverkas av omgivningen. Smärtan kan 

förvärras om människor runtomkring inte är förstående eller stöttande. Även 

livskvaliten kan påverkas av smärtan (Jakobsson & Hallberg, 2002). Enligt Ericsson 

(1994) orsakar smärta ett lidande i samband med sjukdom. Andersson (2001) visade att 

smärtan är den vanligaste orsaken till att personer med RA söker sjukvård. I studien 

ansåg 66 % av personerna att smärta var det viktigaste symtomet som behövdes 

behandlas. 

 

Sjukdomens påverkan på det dagliga livet 

I början av sjukdomen upplevs smärtan som akut innan den övergår till att bli kronisk. 

När smärtan är kronisk blir den svårare att hantera och även om den inte längre är lika 

intensiv kan smärtan bara lindras i viss grad. Smärta kan leda till att personer med RA 

får svårigheter i arbetslivet och med familjelivet. För vissa personer är smärtan det 

största och enda problemet (Gregersen, 2002). Det kan vara svårt för personer med RA 

att acceptera och förstå sin smärta. Livet måste vanligtvis planeras utifrån hur smärtan 

påverkar de dagliga aktiviteterna. För drabbade personer kan det vara svårt att ändra 

sitt levnadssätt och de fortsätter att utföra aktiviteter som vanligt, trots att dessa orsakar 

smärta. Muskler och leder som används felaktigt kan leda till smärta eller 

komplikationer som t ex felställningar i leder. Personer som drabbats av RA bör lära 

sig tolka sin smärta så att ”han” kan bedöma om det har ett samband med ökad 

sjukdomsaktivitet eller om de beror på alltför stor belastning (a.a.).  

 

I Lûtze och Archenholtz (2007) beskriver personer som lever med smärta från RA att 

de måste begränsa sina aktiviteter. Vissa personer upplever att kroppen efter ett tag 

anpassar sig till smärtan och att kroppen hittar nya sätt att fungera på. Smärtan upplevs 

som tröttsam samtidigt som det är frustrerande för individen att inte orka göra 

någonting på grund av utmattning. Enligt Covic, Adamson och Hough (2000) har 

smärta vid RA kopplats samman med en rad olika faktorer såsom sjukdomens 

varaktighet och fysiskt handikapp. Även om smärta anses vara en sinnesupplevelse så 

verkar det finnas ett starkt samband mellan psykologiska faktorer som depression, 

hjälplöshet och olika hanteringsstrategier. Personer kan hantera sin sjukdom genom 

antingen ett aktivit eller passivt förhållningssätt som påverkar smärtan. Personer som 

aktivt försöker hantera sin situation har mindre smärta än de som har en mer passiv 

inställning.  

 

Sjukdomen kommer i skov med olika symtom från dag till dag, vilket medför 

svårigheter för personer med RA att planera sin tid eller fatta spontana beslut. De 
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dagliga symtomen har en negativ inverkan på humöret och livet kan kännas som en 

berg- och dalbana. Då humöret kan variera uppstår ofta problem för familjen och 

vännerna då känslorna oftast riktas mot dem. Sjukdomen orsakar även svårigheter vid 

utförande av olika vardagliga aktiviteter (Lûtze & Archenholtz, 2007). Den som är sjuk 

kan uppleva olika känslor som exempelvis hopplöshet, skuld, skam, saknad och 

osäkerhet. Detta är känslor som individen ofta bär ensam och det blir lätt att känna sig 

sviken av sin egen kropp. Individen kan kastas mellan hopp och förtvivlan och känna 

sig ha tappat kontrollen över kroppen som inte längre går att lita på (Dahlberg et al., 

2003). 

 

Lûtze och Archenholtz (2007) visar i sin studie att RA påverkar det sociala livet. 

Personer som får RA förändrar synen på sin framtid samtidigt som de känner rädsla 

över att förlora sin självständighet. Svårigheter att utföra aktiviteter gör att många blir 

beroende av sin familj för att klara vardagen. Personerna upplever det pinsamt att be 

om hjälp när lättare aktiviteter plötsligt blir svåra eller omöjliga att uföra. När 

sjukdomen leder till att personerna inte längre kan utföra sina vanliga aktiviteter ändras 

ofta rollerna i familjen. Kvinnorna oroar sig över sysslor som måste göras i hushållet, 

som de inte längre klarar av att göra. Enligt Gregersen (2002) är hushållsarbete mycket 

krävande för en reumatiker då det gör ont och är svårt att t ex öppna vattenkranar, 

vrida ur trasor eller öppna korkar på grund av den nedsatta gripförmågan.  

 

Lûtze och Archenholtz (2007) anser att depressivt humör är vanligt i olika perioder. 

Depression är mer vanligt i början av sjukdom samt vid olika skov då symtomen 

framkommer som mest. Känslor som ilska kommer fram vid smärta och trötthet samt 

påminnelsen av hjälplösheten och begränsningar. Covic et al., (2000) menar att 

personer med RA lider av depression i större grad än den generella befolkningen även 

om de rapporterade fallen varierar avsevärt. Depression har visat sig vara både en 

orsak och ett resultat av smärtan. 

 

Förlusten av att kunna utföra sitt arbete uppkommer i ett tidigt skede av RA. Ungefär 

50 % av dem som drabbas av RA blir inom två år efter att sjukdomen brutit ut så pass 

handikappade att de inte kan utföra sitt arbete. Att arbeta är en stor del av mångas liv 

och det påverkar självförtroendet. Sjukdomen har även en negativ inverkan på det 

sociala livet och personerna finner det svårt att uppfylla olika sociala roller (Lûtze & 

Archenholtz, 2007).  

 

Sjukdomen RA kan leda till olika fysiska förändringar som t ex förändrat utseende. Då 

kroppen förändras kan det ge konsekvenser för självkänslan och livsinnehållet. Olika 

funktionsförändringar som nedsatt rörlighet och förändringar i ADL- funktionerna kan 

uppstå vilket gör att personen blir begränsad i utförandet av olika aktiviteter 

(Gregersen, 2002). Komplikationer kan uppstå i samband med RA. Sjukdom 

varierande i grad av inflammation och kan därför ibland medföra låg feber, anemi och 

allmän trötthet. Reumatiska noduli är en benämning på knölar och knutor som RA-

patienter kan utveckla på ställen där hud är utsatt för tryck. Knölarna kan ge besvär 

med att sitta och ligga då de ofta ömmar (Lindstöm & Ålund, 1996). Komplikationer 

kan även uppstå i flera olika organ och organsystem som t.ex. i ögonen, lungorna och 

hjärtat. Studien av Lûtze och Archenholtz (2007) menar att sjukdomen RA innebär 

stora förändringar och förluster för de drabbade. Trots det så försöker många ha ett 

positivt tänkande då de känner att det reducerar symtomen och hjälper dem att gå 

vidare med sina liv. 
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Teoretisk referensram 
Sjukdom och behandling kan enligt Ericsson åstadkomma lidande, speciellt om 

sjukdomen orsakar smärta. I hennes omvårdnadsteori beskriver hon att lidande är en 

del av sjukdomsprocessen. Att leva med reumatoid artrit innebär smärta och därmed ett 

livslångt lidande för den drabbade. Begreppet lidande används idag sällan som begrepp, 

men det är fortfarande något som mer eller mindre ingår i alla människors liv. Ericsson 

beskriver mänskligt lidande som något negativt eller ont och som en kamp som 

människan måste leva med. Begreppet sjukdomslidande är det som en person upplever 

i relation till sin sjukdom och den behandling som detta innebär. En vanlig orsak till 

sjukdomslidande är kroppslig smärta som kan vara outhärdlig för människan. 

Emotionellt sjukdomslidande kan också upplevas på grund av sjukdom. Detta kan vara 

känslor som personen själv känner till sin sjukdom som förnedring, skam eller skuld. 

Att finna en orsak till lidandet och eliminera detta kan lindra ett outhärdligt lidande 

(Ericsson, 1994).  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa personers upplevelser av att leva med reumatoid artrit. 

 

 

METOD 

Litteraturstudie 

Denna studie är en litteraturstudie med kvalitativ ansats, vilket innebär att sökningar, 

kritiska granskningar och sammanställande av data från tidigare studier inom samma 

ämnesområde har tillämpats. Genom att göra en litteraturstudie är det möjligt att få en 

övergripande bild av ämnet och ta del av ett bredare fält av vad flera forskare har 

skrivit om RA tidigare (Forsberg & Wengström, 2003). Den kvalitativa ansatsen 

fokuserar på att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser 

och uppfattningar. Kvalitativa artiklar passade därför in i denna studie vars syfte var att 

undersöka upplevelser (Willman & Stoltz, 2006).  

 

Datainsamling 

Artikelsökningar gjordes på databaserna CINAHL, PubMed och Elin@Blekinge, 

eftersom de innehåller relevant vård/omvårdnadsrelaterade artiklar. Sökorden som 

använts är rheumatoid arthritis, experience, patients experience och living-with. 

Sökorden kombinerades för att lättare få fram de artiklar som motsvarade studiens 

syfte. Dessutom gjordes en manuell sökning då en artikel hämtades från tidskriften 

Vård i Norden. 

 

Urval 

För att begränsa antalet träffar vid sökningen av relevanta artiklar som motsvarade 

studiens syfte användes följande inklusionskriterier: 

 Artiklarna skulle vara utifrån patientens perspektiv 

 Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1995 och 2008 
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 Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

 Språkbegränsningar gjordes på engelska 

 Internationella artiklar, då sjukdomen drabbar alla folkslag 

 

Följande exklusionskriterier: 

 Artiklar publicerade tidigare än 1995 

 De artiklarna som inte svarade på vårt syfte efter genomgång av abstraktet 

 Artiklar som inte var vetenskapligt granskade 

 

 

Vid sökningar i databasen CINAHL (tabell 1) har fritext använts. Samtliga sökningar 

har gjorts med hjälp av limits för att begränsa antalet artiklar som stämmer överrens 

med syftet och inklusionskriterierna. För att begränsa sökningen på databasen 

Elin@Blekinge (tabell 2) söktes artiklar från 1995 och framåt samt artiklar som fanns i 

fulltext. De olika sökorden användes var för sig och tillsammans i olika kombinationer. 

Sökningar i databasen PubMed (tabell 3) gjordes med fritext. För att få fram relevanta 

artiklar användes även här limits. Följande limits som användes var: engelska studier, 

från 1995 och framåt samt människor. De olika sökorden rheumatoid arthritis, living-

with, experience, och patient experience användes var för sig och i kombination med 

varandra på de tre olika databaserna. Vid sökning på enskilt sökord som rheumatoid 

arthritis uppstod ett så stort antal träffar att det var omöjligt att bearbeta allt material. 

Därför fick ytterligare sökord läggas till för att minska ner antalet träffar. Vid dessa 

sökningar granskades abstrakt från artiklar vars titel verkande stämma in på studiens 

syfte. Ansågs abstraktet vara relevant lästes hela artikeln igenom. Artiklarna 

kontrollerades så de var vetenskapligt granskade. Enligt Backman (1998) ska en 

vetenskaplig artikel bestå av tre komponenter ”skelett”, dessa komponenter är: 

problem, metod och resultat. Sammanlagt hittades sexton artiklar vartefter tio valdes ut 

till att användas i studien. En norsk artikel hittades i Vård i Norden genom manuell 

sökning som ansågs relevant och inkluderades därför till studien.  

 

 

 

 

Tabell 1 Artikelsökning i databasen CINAHL 

 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

använda 

artiklar i 

studien 

#1 Reumatoid 

arthritis 

401 - - 

#2 Living with 7561 - - 

#3 Patient 

experience 

43 - - 

#4 Experience 10353 - - 

#5 #1 AND #3 1 1 - 

#6 #1 AND #2 28 10 1 

#7 #1 AND #2 AND 

#4 

4 4 1 
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Tabell 2 Artikelsökning i databasen Elin@Blekinge 

 

Databas 

Elin@Blekinge 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

använda 

artiklar i 

studien 

#1 Rheumatoid 

arthritis 

14452 - - 

#2  Living with 111921 - - 

#3 Experience 253791 - - 

#4 Patient 

experience 

1111 - - 

#5 #1 AND #3 321 25 1 

#6 #1 AND #2 138 15 2 

#7 #1 AND #2 AND 

#3 

7 2 - 

 

 

 

Tabell 3 Artikelsökning i databasen PubMed 

 

Databas 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

använda 

artiklar i 

studien 

#1 Rheumatoid 

arthritis 

13195 - - 

#2 Living with 132174 - - 

#3 Experience 60835 - - 

#4 Patient 

experience 

43355 - - 

#5 #1 AND #4 268 10 1 

#6 #1 AND #3 310 20 2 

#7 #1 AND #2 AND 

#4 

48 20 1 

 

 

För att lättare få en översikt av de vetenskapliga artiklarna som använts gjordes en 

sammanställning som publicerats i slutet av studien, se bilaga 1. 

 

Dataanalys 

Analysen är genomförd som en innehållsanalys, vilket innebär att på ett systematiskt 

och stegvist sätt delar upp data för att på så viss lättare kunna identifiera mönster och 

teman där målet är att beskriva specifika företeelser (Forsberg & Wengström, 2003). 

Vår innehållsanalys är grundad utifrån Graneheim och Lundmans, vars tolkning av 

metoden innebär en process i flera steg för att arbeta sig igenom och komma fram till 

ett resultat. Först lästes texten igenom upprepade gånger för att få en överblick över 
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alla begrepp och plocka ut meningsbärande enheter. Vid det andra steget så 

sammanpressas de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner texten men ändå 

behålla hela innehållet. Vid steg tre skapas ett kodord som passar de meningsbärande 

enheterna. I steg fyra organiseras kodorden och grupperas i subkategorier/kategorier. 

Dessa kategorier utgör sedan det direkta innehållet. Vid steg fem kan teman formuleras. 

Ansatsen i innehållsanalysen kan vara antingen manifesta (uppenbara) eller latenta 

(dolda), detta innebär att budskapet antingen står klart och tydligt skrivet med ord, eller 

så är budskapet det som inte står direkt uttryckt med ord, utan som kommer 

fram ”mellan” raderna (Graneheim & Lundman, 2004). Fokusering lades på både ett 

latent innehåll och manifest innehåll.  

 

Databearbetning 

Efter genomgång av Graneheim och Lundmans förklaring av innehållsanalysen 

inleddes analysen av att samtliga artiklarna lästes igenom. Därefter markerades 

meningar eller fraser som var relevant till syftet med en överstrykningspenna. Efter 

genomgång av dessa sågs vilka meningsenheter som återkom i texten. Meningarna 

översattes till svenska utan att innehållet ändrat sig. Ett exempel på hur kategorier 

skapades var utifrån en av våra meningsbärande enheter: Participants describe that 

they have experienced uncontrollable severe pain caused by RA. Vår översättning av 

detta är: Deltagarna beskrev att de har upplevt okontrollerbar smärta orsakad av RA. 

Nästa steg var att korta ner de meningsbärande enheterna utan att ändra på innehållet 

och det blev följande: Deltagarna upplever okontrollerbar smärta. I nästa steg så 

kodades och grupperades meningarna och subkategorin blev följande: Upplevelser av 

smärtan. Vid det sista steget så sammanställdes kategorier utifrån denna 

meningsbärande enhet blev: Ett liv med smärta. Genom databearbetningen utformades 

kategorier som passade in på vårt syfte.  Kategorierna fick fungera som underrubriker i 

resultatet. För vidare bearbetning av artiklarna se bilaga 2.  

 

RESULTAT 

 

Efter att analyserat artiklarna blev kategorierna följande: ett liv med smärta, kroppen 

sviker en, begränsningar i livet, beroendet av andra människor och känslor till sin 

sjukdom. Resultatet redovisas under de fem kategorier som utarbetats i metoddelen.  

 

Ett liv med smärta  

Personerna i Brown och Williams (1995) studie beskrev hur dem den ena dagen kunde 

ha lite smärta eller ingen smärta alls och då kunnat röra sig obehindrat. Nästa dag 

kunde smärtan vara så svår att de inte hade förmåga till att göra något alls. Denna 

osäkerhet kring sjukdomen hade stor påverkan på deras dagliga liv, som en person 

uttryckte: 

 

”I dread going to bed at night, because I don’t know how I’m going to be when I 

wake up.” (s, 699) 

 

Majoriteten av studierna beskrev personers olika upplevelser av sin smärta i samband 

med RA (Dildy, 1996; Hwangs et al., 2003; Plach & Stevens, 2004; Samford Fair, 
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2003). Dildy (1996) har i sin studie undersökt 9 kvinnor och 5 mäns upplevelser av 

lidandet från RA. Det framkom att det fanns få sjukdomar där personen lider under en 

lång period som vid RA. Deltagarna i undersökningen ansåg att den fysiska smärtan 

hade en stor roll i lidandet. I studie av Samford Fair (2003) upplevde personerna att 

fysisk smärtan och känslomässigt lidandet som sjukdomen medförde påverkade hela 

deras livssituation. Beskrivningar av smärta görs även i en studie av Hwangs et al., 

(2003) studie, där deltagarna beskrev att dem upplevde svår och okontrollerbar smärta 

orsakad av RA. En av de intervjuade uttryckte följande: 

  

”I put my painful arms on the pillow. But it is not helpful to reduce the pain at all. 

I can’t do anything to get release from severe pain except crying.” (s. 242) 

 

I Melanson och Downe-Wamboldt (2003) beskrevs hur lömsk smärtan kan upplevas av 

de drabbade i studien. Några av deltagarna förklarade att de kunde lokalisera sin 

smärta, medan andra berättade att smärtan ibland ändrade sig till andra ställen på 

kroppen. Några behövde ständigt vara i rörelser för att smärtan skulle minska, medan 

andra mer fick smärta vid rörelser. Detta gjorde att deltagarna kände sig stressade över 

att inte kunna kontrollera sin smärta och därmed sina liv. Andra beskrivningar av 

smärta har även gjorts i en kvalitativ studie av Plach och Stevens (2004). Studien 

undersökte 20 kvinnors erfarenhet av att leva med RA. I studien beskrevs att personers 

känsel är förändrad vid RA. En kvinna beskrev sin upplevelse av smärtan: 

 

”Sometimes I can feel bone hitting against bone in my wrist. The bottoms of my 

feet by the balls where my toes are connected-all those joints- it just hurts so much 

when I walk. It is like walking on marbles.” (s.143)  

 

Kroppen sviker en  

RA kommer så småningom att förändra kroppen till en mer motsträvig kropp enligt 

Plach och Stevens (2004). Även om personer med RA pressade sina kroppar, kommer 

dem aldrig kunna röra sig som de gjort innan sjukdomen bröt ut. Personerna var 

tvungna att göra ändringar i sina rörelser eftersom deras kroppar inte lyder och dem var 

tvungna att planera grundligt för att klara vardagliga sysslor. Deltagarna i Dildys (1996) 

studie kände att genom den fysiska förändringen som sker så upplevde dem extrema 

begränsningar i vardagen. Sjukdomen gjorde att de kände sig fångna i sina egna 

kroppar. Konsekvenser av kroppsförändringen beskrevs i de två studierna: 

 

”I am struggling with a body that’s failing me.” (Plach & Stevens, 2004, s.142) 

 

”It’s just unreal, you know. Like I sad, I felt I was just looked in this body that was 

suffering and I couldn’t get out…I had been so active, you know.”  (Dildy, 1996, 

s.179) 

 

Deltagarna i Hwangs et al., (2003) och Laquinta och Larrabee (2004) studier försökte 

dölja sina kroppar från andra i sin omgivning, speciellt för deras män. Ytterligare en 

studie (Plach & Stevens, 2004) beskrev upplevelsen av kroppen hos personer med RA. 

Deltagarna i studien kände att de ville hålla sina kroppar och sin smärta privat. Deras 

mål var att le och bete sig som om allt var normalt. De använde kläder och 

kroppspositioner som dolde deras leder. Vid svåra dagar tvingade de sig själva att inte 

halta eller stannade de hemma. Deltagarna i studien försökte så långt in i sjukdomen de 
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kunde hålla sin kropp privat. För några hade sjukdomen redan kommit så långt att de 

inte längre kunde dölja sina kroppsliga förändringar. Detta beskrevs enligt följande: 

 

”I try not to show it. I like it when nobody’s knows I have arthritis. I don’t talk 

about it. I just carry through with what I’m doing. I don’t limp around in front of 

people. If I have to limp, I don’t go places, because I just don’t like people feeling 

sorry for me.” (s. 146) 

 

 “It kind of broke my heart when I could se myself crippling up” (s. 146) 

 

Begränsningar i livet 

Studier visar att sjukdomen RA orsakar begränsningar som påverkar olika situationer i 

det dagliga livet (Brown & Williams, 1995; Melanson & Downe-Wamboldt, 2003; 

Plach et al., 2004; Thygesen, 2001). 

 

Personerna i Tygesen (2001) studie upplevde RA inte bara som en förstörelse i lederna 

utan som kroppsförändringar som begränsade deras liv. Begränsningarna gjorde det 

svårt att uppfylla de krav som ställdes på en i samhället, t ex som en god mor eller far 

eller som en god arbetspartner i yrkeslivet. Personerna menade även att det blev svårt 

att utföra vardagliga sysslor som att tvätta golven eller ta en joggingtur. De upplevde 

att den kroppsliga kunskapen som de tidigare har tagit för givet förstördes. Saker som 

tidigare var en självklarhet och som inte blev uppmärksammat, blev nu ett problem. 

Enligt Brown och Williams (1995) förklarade personerna hur de saknade det som av 

många såg som vardagliga aktiviteter, som att laga mat, städa och för några att kunna 

passa sina barnbarn. Känslan av att bli begränsad i sin roll som ”husmor” i hemmet 

pågrund av RA förklarades av en kvinna i Plach et al., (2004) studie: 

 

”I’ve always been in charge in my home, and everything was just a certain way. 

Now that I am fighting with this disease and trying to cope with everything, I keep 

going as much as I can. It’s what’s everyone expects. But, I get really tired and 

sometimes I lay down on the couch. Then my family says I’m lazy. I also feel guilty 

about not cooking so much anymore.” (s. 40)  

 

I Melanson och Downe-Wamboldt (2003) studie beskrev majoriteten av deltagarna att 

de upplevde fysiska begränsningar som den största påfrestningen av sjukdomen. De 

begränsningarna som deltagarna förklarade var begränsningar i hemmet eller på 

arbetsplatsen, fysiska begränsningar relaterat till hobbies, rörligheten i hemmet, och i 

samhället. Bristen av sömn och vila gjorde att de kände sig mer utmattade. I en studie 

utförd av Dildy (1996) ansåg den extrema utmattningen ha en stor inverkan på 

upplevelsen av lidande. Tröttheten är överväldigande och genomträngande, mer än 

väntat efter arbete eller någon form av aktivitet. Utmattningen beskrevs av en person 

som att gå på ”halvenergi”.  

 

RA orsakar begränsningar i arbetslivet och många med RA led över att deras roll som 

arbetare försvann. Dem som fortfarande kunde jobba gjorde sitt bästa för att klara av 

arbetsuppgifterna. Ibland ansträngde de sig för mycket bara för att kunna bevisa att de 

klarade av sitt jobb, trots sjukdomen (Plach et al., 2004). En person beskrev sin 

oförmåga att klara sitt jobb: 
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”Let me tell you what I lost-I lost my profession. I loved it. I was a beautician, and 

I can’t even do my own hair today. When I had to quite my job I was already 

starting to lose my speed and my dexterity, and I was dropping things a lot. I was 

dropping my combs, dropping my brushes.” (s. 39) 

 

I Brown & Williams (1995) studie beskrev deltagarna hur svårt det var att hålla kvar 

kontakten med vänner, eftersom deras sjukdom gjorde det svårt att planera och 

bestämma när de skulle träffas. Ibland fick de avboka planerade träffar i sista minuten. 

Deltagarna kände att deras vänner alltid fick göra en insats att komma till dem, då de 

själva kunde ha svårt att lämna hemmet. Den emotionella och fysiska effekten av RA 

gör att många blir isolerade från sina vänner (Plach et al., 2004). En person beskrev: 

 

“With rheumatoid arthritis, there’s just no avenue to let out your feelings. It all 

just stay inside. It makes me lonely and isolated. I isolated my self a lot from 

people. I did not have the energy and people did not understand. I stopped going 

out. I lost a lot of friends.” (s. 40) 

 

Beroendet av andra människor 

Deltagarna i en studie gjord av Dildy (1996) var tvungna att konfronteras med den 

betydande livsförändringen som sjukdomen innebar. Många beskrev att deras värsta 

rädsla var att bli en krypling och därmed bli en börda för andra. En känsla av 

hjälplöshet och att tappa kontrollen upplevdes. En person beskrev känslan av 

livsförändringen enligt följande: 

 

”Well, the first thing that came to mind was, God, I’m crippled for life, and total 

fear.” (s. 179) 

 
Det framkom i studierna att personer med RA kände tacksamhet till sina närstående. 

Deltagarna i Hwang et al., (2004) och Laquinta och Larrabee (2003) var tacksamma till 

deras familj och vänner för allt stöd de fick som bidrog till att de kände mer livsglädje. 

Även personerna i Brown och Williams (1995) studie kände tacksamhet över att deras 

närstående fanns där som stöd och hjälp. Samtidigt som de var tacksamma upplevde 

personerna skuldkänslor. Kvinnorna berättade att de kände sig obekväma av deras 

beroende till familjen och det kändes som om de begränsade familjens frihet. Beroende 

av andra för att klara sin vardag ledde även till frustration för några av kvinnorna när 

deras män inte klarade av att utföra sysslorna på samma sätt som de tidigare själva 

gjort. En kvinna beskrev det så här: 

 

”It makes you feel impatient You know, when you’re used to doing all that You 

find yourself thinking, well nobody’s doing things right But you have to accept it –

he’s very good really, but I get a bit impatient at times” (s. 699). 

 

Känslor till sin sjukdom 

I Hwang et al., (2003) studie uttrycktes många känslor relaterat till sjukdomen som 

sorg, ångerfull, irriterande, känslig, skamlig, lidande, förvirrad och skyldig. Många 

känslor upplevs även av personer med RA enligt studier av Laquinta och Larrabees 

(2004) och Thygesen (2001). Deltagarna i Laquinta och Larrabees studie förklarade att 
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rädsla var en vanlig känsla som de kände och detta åstadkom ofta ilska. Rädslan 

beskrevs av deltagarna som ängslan och oro över att sjukdomen skulle bli värre med 

tiden eller ge ökad smärta. Rädslan förklarades bero på fyra huvudgrupper: medicinska 

biverkningar, sjukdomens prognos i framtiden, möjliga fysiska deformiteter som 

gjorde att de blev mer beroende av andra och oförmåga att utföra personliga och 

professionella åtaganden. I studien gjord av Thygesen (2001) upplevde deltagarna 

oförutsägbarhet och bristande kontroll över sjukdomen. De kunde inte längre förvänta 

sig att livet skulle fortsätta på samma sätt som tidigare. Deltagarna berättade om att 

mista, att inte orka och att känna sig otillräckliga i förhållande till familjen, det sociala 

livet, yrkeslivet och sportsliga aktiviteter. En deltagare i Hwang et al., (2003) studie 

beskrev sin känsla som följande: 

 

“I never talk about my disease, but sometimes I feel so sad nobody understands my 

pain.” (s. 243)  

 

Personer som drabbats av sjukdomen RA upplevde ett inre kaos och känslor som ilska, 

depression, förtvivlan och självömkan enligt en studie av Dildy (1996). En person 

ansåg att de mentala förändringarna ibland gjorde att personen bara satt och grät. Även 

i en studie av Laquinta och Larrabee (2004) upplevde deltagarna negativa känslor som 

ilska, rädsla, frustration och depression som kom i perioder. Två av de sex deltagarna 

att ilska var en del av den känslomässiga reaktionen till RA under väldigt smärtfulla 

dagar. Ilskan var aldrig riktad mot någon person eller sak. Den var en naturlig reaktion 

på smärtan och den begränsning som sjukdomen gav: 

 

”I felt like an angry old women trapped inside a young person’s body when I tried 

to walk.” (s. 283) 

 

När dem sjukdomsrelaterade symtomen präglade deltagarna i Plach et al., (2004) 

studie var det svårt att tillgodose familjens förväntningar och de sociala rollerna. 

Personerna kände sig frustrerade och besvikna när de inte längre kunde vara lika 

sociala som de tidigare varit. Samtidigt strävade de efter att bevara så mycket 

normalitet i livet som möjligt. Till exempel kände kvinnorna sig otillräckliga i sin roll 

som maka på grund av sjukdomen: 

 

”I think the fatigue probably does more to a relationship then the immobility. 

Because sometimes I just don’t have the energy to be in a relationship. I just don’t 

have the energy to listen to his concerns our deal with his emotions. I get through 

the day. I don’t have anything else to give.” (s. 38)  

 

Mitton, Treharne, Hale, Williams och Kitas (2007) har undersökt sju mödrars 

upplevelser av hälsa och liv i samband med RA. Kvinnorna visade styrka och mod när 

det gällde att hantera sjukdomen, dagliga aktiviteter, arbete och föräldraskap. När en 

kvinna fick diagnosen RA hade hon svårt att acceptera det. Men samtidigt som hon 

kände sig rädd och arg kunde hon hitta en inre styrka och mod: 

 

”I don’t like crying, that’s another thing I don’t like. I’m one of these, you know, 

tough women, you know what I mean. I’ve been smacked in the ring, I can handle 

anything. You’ve got to be there for your kids.” (s.196) 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa personers upplevelser av att leva med reumatoid 

artrit. Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En 

litteraturstudie valdes för att kunna använda sig av ett bredare fält och ta del av vad 

flera olika forskare har skrivit om RA tidigare (Forsberg & Wengström, 2003). En 

fördel med den använda metoden var att det fanns mycket artiklar inom studiens 

ämnesområde. Något som kan påverka litteraturstudiens resultat negativt är att det är 

någon annan än författaren som har tolkat materialet på sitt eget vis och presenterar 

resultatet utifrån hans synpunkt. En empirisk studie hade kunnat göras. Då mycket 

förarbete hade behövts för att hitta personer som var villiga att ställa upp i 

undersökningen hade mer tid behövt för att kunna få fram samma material som i en 

litteraturstudie. Tidsbristen gjorde därför att en empirisk studie uteslöts.   

Artiklarna som valdes ut var skrivna på engelska, utom en som var skriven på norska. 

Feltolkningar kan ha gjorts då en fri översättning till svenska gjordes. För att utesluta 

misstolkningar lästes artiklarna och de meningsbärande enheterna igenom ett flertal 

gånger. Analysresultatet diskuterades sedan sinsemellan för att se om samma 

översättning gjorts. Kvalitativa artiklar användes till studien då dessa 

forskningsmetoder ger information om mänskliga upplevelser, vilket svarade mot 

studiens syfte (Willman & Stoltz, 2006).  

 

Syftet med studien var från början att belysa hur personer med RA upplever den 

sjukdomsrelaterade smärtan. Vid sökningen av artiklar uppstod svårigheter att urskilja 

vilka upplevelser som uppstod från bara smärtan och vilka som uppstod från andra 

symtom av sjukdomen. Därför togs beslutet att ändra syftet och undersöka upplevelsen 

av att leva med sjukdomen RA istället för att bara fokusera på upplevelsen av smärtan. 

Genom att ändra syftet kunde en större inblick i personernas upplevelser av sjukdomen 

fås samtidigt som smärtan beskrevs, då smärtan anses vara det dominerande symtomet 

vid RA enligt Nitelius (1999). Då syftet ändrades gjordes även en ny litteratursökning 

där ordet pain byttes ut mot living-with, som bättre stämde in på det nya syftet. Den 

nya sökningen gav samma artiklar som den förgående sökningen förutom två 

kvantitativa artiklarna som hade hittats i den först sökningen. Därför exkluderades 

dessa och istället inkluderades en kvalitativ artikel som hittades i den nya sökningen. 

Resterande sökord som användes i den föregående sökningen användes igen samt de 

föregående inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

 

Vid sökningen av artiklar användes inklusionskriterier och exklusionskriterier för att få 

fram relevant material samt för att begränsa antalet träffar. Artiklarna som användes 

skulle vara skriva på engelska samt nationella artiklar då sjukdomen förekommer över 

hela världen. Ingen skillnad gjordes mellan könen utan både kvinnor och män ingick i 

inklusionskriterierna. Även om kvinnor enligt Reumatikerförbundet (2008) drabbas 

oftare än män och de flesta artiklarna som användes undersökte kvinnornas upplevelse, 

ansågs allas upplevelser vara lika viktiga till. Vid undersökningar av upplevelser är 

individens perspektiv viktigt och oavsett om du är en kvinna eller en man ser 

upplevelsen av sjukdomen olika ut. Ett alternativ hade kunnat vara att göra en studie i 

genusperspektiv och jämfört kvinnor och mäns upplevelse, men på grund av tidspress 

så uteslöts detta. Litteratursökningen koncentrerade sig på artiklar från 1995 och 
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framåt. Upplevelserna av att leva med RA ansågs inte förändras med åren och därför 

valdes även äldre artiklar ut om de ansågs innehålla relevant material.  

 

Litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och Elin@Blekinge. 

Databaserna valdes ut för de innehåller vård/omvårdnadsrelaterade artiklar. De artiklar 

som ansågs relevanta efter sökning och granskning fick ingå i studien. Sammanlagt 

användes tio artiklar. Alla artiklar som användes var kvalitativa och vetenskapligt 

granskade då detta ansågs öka tillförlitligheten i studien. Vår sökning gjordes inte 

utifrån MESH-termer, eftersom sökning med fritext gav många relevanta artiklar. Om 

titeln på artikeln verkade stämma in på studiens syfte lästes abstrakten igenom och 

innehöll även abstraktet urvalskriterierna lästes hela artikeln. För att göra sökningen 

effektiv genomfördes den individuellt samtidigt som diskussion sinsemellan gjordes. I 

åtanke finns dock risken att trots detta så kan ändå relevanta artiklar ha gått förlorat. 

De artiklar som valdes ut efter litteratursökningen lästes igenom flera gånger för att ge 

en övergripande inblick över vad de innehöll. De kvalitativa artiklarna analyserades 

utifrån Graneheim och Lundmans utarbetade innehållsanalys för att får fram relevant 

fakta till resultatet. Denna metod valdes ut för att stegen var klart och tydligt beskrivna. 

 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att smärta beskrivs som ett av det mest påtagliga symtomet som 

sjukdomen RA medför och i alla studier som inkluderats till vår litteraturstudie 

upplever personerna smärta. Detta bekräftas av Nitelius (1999) som menar att smärta 

är det dominerande symtomet vid RA. Smärtan upplevs olika från person till person, 

några får mer smärta vid rörelse medan andra känner mer smärta vid vila. Att smärta 

upplevs olika bekräftas av Ericson och Ericson (1996). Nisell och Lundberg (1999) 

betonar också att smärtupplevelsen alltid är individuell. Smärtupplevelsen som 

personerna beskriver i denna studie kan ha påverkats av yttre omständigheter och 

vilket tillstånd de befann sig i under studiernas gång. Alla i studien har fått diagnosen 

reumatoid artrit men det framkommer inte i alla studier vilka som tar medicin och vilka 

som inte gör det. Om personerna pågår behandling kan denna påverka och lindra 

sjukdomens symtom vilket kan ha påverkat studiens resultat. Att leva med RA innebär 

ett lidande av smärta under lång tid. Vissa personer anser att den fysiska smärtan 

sjukdomen orsakar har en stor roll i lidandet. Detta bekräftas av Ericsson (1994) som 

menar att kroppslig smärta innebär ett lidande för den drabbade. Det framkommer att 

många upplever smärtan som okontrollerbar och de känner ovisshet kring sin sjukdom, 

på grund av smärtans varierande från dag till dag. Enligt Lindström och Ålund (1996) 

är variationer av smärtupplevelsen karakteristiskt för sjukdomen, då den kommer i 

skov. 

 

Den fysiska förändringen som RA orsakar påverkar personernas kroppar så att deras 

förmåga att utföra vardagliga sysslor försvåras. Detta bekräftas av Lûtze och 

Archenholtz (2007) som menar att sjukdomen ofta orsakar svårigheter att utföra 

vardagliga aktiviteter. Dahlberg et al., (2003) förklarar att individen kan kastas mellan 

hopp och förtvivlan och känna sig ha tappat kontrollen över kroppen som inte längre 

går att lita på.  

 

Många upplever kroppsförändringar som sjukdomen medför som väldigt påfrestande 

och därför försöker de hålla sin kropp privat. De försöker gömma sina kroppar genom 
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att bete sig som om allt vore bra. Kroppsförändringen kan påverka självkänslan och 

detta kan medföra ett behov av att vilja dölja sin kropp. Det krävs att personer som 

drabbats av sjukdomen RA anstränger sig för att kunna anpassa sig till sin sjukdom. 

För att klara av vardagliga sysslor var personerna tvungna att planera grundlig för att 

kunna genomföra det som de alltid kunnat göra innan. Detta bekräftas av Gregersen 

(2002). Personerna är beroende av i vilket tillstånd de befinner sig i för att kunna utföra 

vissa sysslor. Enligt Lûtze och Archenholtz (2007) har RA en stor inverkan på det 

dagliga livet. Att RA förändrar ADL-funktionerna gör att personerna blir begränsade i 

sitt utförande av aktiviteter, vilket bekräftas av Gregersen (2002). Olika begränsningar 

som uppstår på grund av sjukdomen är svårigheter som att tvätta golv, laga mat eller 

att ta en joggingtur (Brown och Williams, 1995 & Tygesen, 2001). Även 

begränsningar utanför hemmet som på arbetsplatsen eller i samhället upplevs av 

personer med RA (Melanson och Downe-Wamboldt, 2003) Personer får svårigheter 

med att utföra sitt jobb (Plach et al., 2003). Att sjukdomen påverkar förmågan att 

kunna utföra sitt jobb bekräftas även av Lûtze och Archenholtz (2007).  

 

Familjen är en viktig del för personerna i denna litteraturstudie, för att de ska klara av 

vardagen. Många är tacksamma till sina närstående för all den hjälp de får med att 

sköta de dagliga aktiviteterna (Brown & Williams, 1995 & Hwang et al., 2004). Det 

framkommer även att många känner sig obekväma av deras beroende till andra (Brown 

& Williams, 1995 & Dildy, 1996). Detta bekräftas i Lûtze och Archenholtz (2007) 

studie som menar att sjukdomen gör det svårt att utföra aktiviteter och därför blir 

många beroende av sin familj. Detta leder ofta till att personerna känner rädsla över att 

förlora sin självständighet. Det är viktigt för personer med RA att klara av alla de krav 

som ställs på en i samhället, t ex som en god arbetskamrat. Tyvärr är detta inte alltid 

möjligt och det är en stor sorg för de drabbade. 

 

Kvinnor med RA blir ofta frustrerade när saker inte blir gjorda på rätt sätt i hemmet. 

Detta bekräftas av Lûtze och Archenholtz (2007) som menar att kvinnor som drabbas 

av RA ofta är oroliga över att de inte längre har någon kontroll i hemmet. Utförandet 

av hushållsarbete försvåras för dem som lider av en reumatisk sjukdom, enligt 

Gregersen (2002). Att drabbas av en långvarig sjukdom som RA gör att roller ofta 

förändras i hemmet mellan familjemedlemmar, vilket bekräftas av Lûtze och 

Archenholtz (2007). Enligt kvinnorna i några av studierna är det ett stort problem att 

de förlorar sin roll som ”hemmafru”. Rollerna i hemmet är enligt studierna fördelade så 

att kvinnorna utför de flesta hushållssysslorna. Det är möjligt att rollfördelningen i 

hushållen ser annorlunda ut och att även make/familj hjälper till. Detta behöver inte 

vara ett typiskt kvinnligt problem, även män kan uppleva frustration över att inte kunna 

hjälpa till med hushållssysslorna. Eftersom många av de artiklar som användes i 

studien var utifrån kvinnors upplevelser, kan detta påverka trovärdigheten, eftersom 

män som drabbas av RA kanske inte tycker att detta är något problem.  

 

Många av personerna upplever depression i samband med sin sjukdom. Detta bekräftas 

av Covic et al., (2000) som förklarar att personer med RA lider av depression i en allt 

större grad än den generella befolkningen. Även i Lûtze och Archenholtz (2007) 

förklaras att depression är vanligt speciellt i början av sjukdomen och vid skov. De 

som drabbas av RA upplever många olika känslor relaterat till sin sjukdom som sorg, 

ångerfull, irriterande, känslig, skamlig, lidande, förvirrad och skyldig. Enligt Dahlberg 

et al., (2003) är detta känslor som individen ensamt bär på och det är lätt att känna sig 

sårad av sin egen kropp.  
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Upplevelsen av att leva med RA påverkas inte bara av själva sjukdomen utan även av 

hur personen var innan ”han” drabbades av RA. Varje individ är unik och har olika 

personligheter och känslor. Hur en person upplever och påverkas av sin sjukdom beror 

mycket på vilket förhållningssätt ”han” har och hur dem själva väljer att hantera sin 

sjukdom. Vissa är starkare som individer och kämpar för att inte låta sjukdomen styra 

deras liv medan andra får det svårare att skapa kontroll över sjukdomen.  

 

SLUTSATS 

 

Slutsatsen av denna studie visar att RA påverkar individen på flera olika plan, men det 

mest dominerande i sjukdomen var smärtan som påverkar och styr individens liv. Det 

är svårt att generalisera upplevelsen av att leva med RA. Sjukdomen visar sig vara 

mycket individuell och olika beskrivningar görs. Trots det ses några gemensamma 

nämnare i studiens resultat. Det framkommer att sjukdomen har en stor inverkan på det 

dagliga livet. Svårigheter med att utföra vardagliga ting utvecklas och ett beroende av 

andra människor skapas när personerna inte längre kan fungera självständigt.  

 

Det framkom även att sjukdomens karaktär ändrar sig från dag till dag och då även 

personernas humör. Personerna påverkas psykiskt och upplever negativa känslor 

orsakat av alla svårigheter som sjukdomen medför. Det underlättar för anhöriga om de 

förstår sjukdomen och blir det lättare att förstå personernas beteende. Även som 

sjukvårdspersonal är det viktigt att förstå och känna till de besvär som sjukdomen RA 

medför så att de lättare kan hjälpa patienterna att underlätta sin vardag, vilket denna 

studie kan bidra till.  
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Bilaga 1 Artikelöversikt 

 

Titel, författare Syfte Metod Resultat 

Brown, S & 

Williams, A 

(1995) England 

Women’s 

experiences of 

rheumatoid 

arthritis. Journal 

of Advanced 

Nursing 21, 695-

701 

  

Explore women’s 

experiences of 

rheumatoid 

arthritis 

Qualitative 

framework of 

analysis 

Tre teman skapades 

från analysen: Söka 

hjälp, hitta mening och 

osäkerhet om 

symtomen. 

Samford Fair, B 

(2003) USA 

Contrast in 

patients and 

providers 

Explanations of 

Rheumatoid 

Arthritis. Journal 

of Nursing 

Scholarship 35, 

339-344 

  

Investigate 

explanations of 

patients perception 

of RA and 

providers 

understanding of 

the disease 

Ethnographic 

study. Semi-

structured 

interviews were 

audiotaped. Field 

notes were 

recorded after the 

interviews.  

Två teman skapades hos 

personer med RA: Att 

lida av RA innebär 

smärta, och det 

förändrade mig.  

Två teman skapades för 

vårdgivarna: Att 

fungera normalt och att 

kontrollera sin sjukdom. 

 

Laquinta, M & 

Larrabee, J (2004) 

USA 

Phenomenological 

lived experiences 

of patients with 

rheumatoid 

arthritis. 

Journal of 

Nursing Care 

Quality, 19, 280-

289 

 

Explore the lived 

experience of 

rheumatoid 

arthritis, the 

patient’s view of 

the nurse’s role 

and the patient’s as 

comanager of 

rheumatoid 

arthritis 

Phenomenological 

investigation. 

Data gathering 

was accomplished 

through 

audiotaped 

interviews 

Sex teman skapades: 

Växa med sorgen, 

övertala sig själv och 

andra om RA:s 

existens, stärka 

återhämtningsförmågan, 

konfrontera negative 

känslor, hitta rätt i 

sjukvårdssystemet, 

hantera ny livssituation 

och beskrivning av att 

leva med RA. 

Hwang, E.J., 

Young, H.E & 

Jun, S.S (2004) 

Sydkorea 

Lived experience 

of Korean women 

suffering from 

rheumatoid 

arthritis: a 

phenomenological 

To explore and 

describe the illness 

experience of 

women with RA in 

Korea 

Phenomenological 

methodology 

Huvudteman som 

skapades var 8 stycken: 

svår smärta, 

självkänsla, negative 

känslor, reflektion over 

livet, koncentration på 

att bli frisk, vara 

bekväm i sin smärta, 

stöd av familj och andra 

och nytt liv 



 

2 

approach 

International 

Journal of 

Nursing Studies.  

41, 239-246. 

 

Plach, S.K & 

Stevens, P.A 

(2004) USA 

Corporeality 

Women’s 

experience of a 

body with 

rheumatoid 

arthritis  

Clinical Nursing 

Research, 13, 

137-155. 

  

To describe 

women’s 

experience living 

with rheumatoid 

arthritis 

Quality content 

analysis 

Tre teman skapades 

under undersökningen: 

förhålla sig till en icke 

fungerande kropp, 

okontrollerbar kropp 

och privat kropp görs 

offentlig 

Melanson, P.M & 

Downe-

Wamboldt, B 

(2003) Kanada 

Confronting life 

with rheumatoid 

arthritis.  

Journal of 

Advanced 

Nursing, 42, 125-

133. 

 

To identify and 

describe the 

illness-related 

stressors perceived 

by older people 

diagnosed with 

rheumatoid 

arthritis 

A longitudinal, 

descriptive design 

was used to assess 

older people’s 

perceptions of 

illness-related 

stress, their stress 

emotions and the 

coping strategies 

used to manage 

the illness-related 

stressors. 

Tre rubriker skapades: 

sjukdomsrelaterade 

stressmoment, Känslor 

för stressmomenten och 

coping av 

stressmomenten 

Dildy, S.P (1996) 

USA  

Suffering in 

people with 

Rheumatoid 

arthritis. Applied 

Nursing Research, 

9, 177-183. 

To identify and 

describe nature, 

meaning and 

impact of suffering 

from the 

perspective of 

persons with RA 

A grounded 

theory, a method 

developed by 

Glaser and Strauss 

(1967) was used 

in 14 people with 

RA 

Upplevelsen av lidande 

genom RA resulterade i 

olika känslor som rädsla 

för handikapp, förlorad 

självständighet, 

begränsningar av 

aktiviteter m.m. 

Plach, S.K, 

Stevens, P.E & 

Moss, V.A (2004) 

USA 

Social Role 

Experiences of 

women Living 

with Rheumatoid 

Arthritis. Journal 

of Family 

Nursing, 10, 33-

To study the 

relationship among 

social role quality, 

psychical health, 

psychological 

well-being of 

women living with 

RA. 

A Qualitative arm 

of a larger 

Quantitative 

study. 20 women 

participated in a 

semi structures 

interviews 

Resultatet visade att det 

var svårt att fullfölja det 

sociala nätverket 

pågrund av sjukdomen 
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49. 

Thygesen, E 

(2001) Norge 

Pasientopplevelser 

og kronisk 

sykdom. Vård i 

Norden, 21, 25-

29. 

Hur det är att leva 

med en kronisk 

sjukdom som 

ledgångsreumatism 

och vilka 

konsekvenser det 

får i det dagliga 

livet och behovet 

av omsorg 

Fenomenologisk 

studie. 6 personer 

som haft 

sjukdomen i 10-

20 år blev 

intervjuade 

genom en icke 

strukturerat 

intervju. 

Olika moment som 

kändes centrala togs 

fram. Fokus på kroppen 

fick en helt annan 

innebörd. Upplevelser i 

mötet med sjukvården. 

Mitton, D.L,  

Treharne, G.J, 

Hale, E.D, 

Williams, R.A, & 

Kitas G.D (2007) 

England 

The health and 

life experiences of 

mothers with 

rheumatoid 

arthritis. 

Musculoskelet 

Care, 5, 191-205. 

To explores  To explore the 

health and life 

experiences of 

mothers with RA. 

This group. 

A 

phenomenological 

approach with 

face to face 

semistructured 

interviews with a 

sample of seven 

women, aged 21-

41 years. 

Olika teman skapades 

som inre styrka, 

depression och 

misslyckande 

konstaterades 

tillsammans med olika 

problem som att känna 

sig skyldig, isolerad 

vara en börda för andra 

m.m 
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Bilaga 2 Exempel på artikelanalys 

 

Meningsenhet Kodning Subkategori Kategori 

Participants 

experienced 

suffering. Physical 

pain represented a 

significant 

component in 

suffering. Extreme 

exhaustion a major 

part of the suffering 

experience. 

 

(Dildy, S, 1996, s 

179). 

Deltagarna 

upplevde lidande 

som påverkade 

deras liv och 

personlighet. 

Begränsningar och 

förändringar i livet. 
Ett liv med 

smärta. 

Kroppsförändringar 

och 

kroppsupplevelser. 

Begränsningar av 

livet. Att förlora 

kontrollen över 

kroppen. 

 

(Thygesen, E, 2001, 

s 26-27). 

Hur sjukdomen 

påverkar kroppen 

och hur den ”nya” 

kroppen upplevs. 

Tappar kontrollen 

över sin kropp. 
Begränsningar i 

livet. 

It can be difficult to 

fulfil social roles 

during to the illness. 

Feeling inadequate 

in the role as spouse 

due to the RA. 

Suffered the loose 

in their role as 

worker. The work 

role in the 

household as 

homemaker was 

affected.   

 

(Plach, S,K, et al., 

2004, s 38-39). 

Personernas sociala 

roller påverkades 

negativt pågrund av 

sjukdomen RA. Det 

var svårt att 

uppfylla rollen som 

maka. Personerna 

led av att förlora 

sin roll i yrkeslivet 

och rollen 

som ”hushållerska” 

i hemmet 

påverkades. 

Påverkan av de 

olika sociala 

rollerna i det 

dagliga livet. 

Känslor till sin 

sjukdom. 

No matter how hard 

they pushed, their 

bodies could not be 

coerced to move 

and do as they 

always had before. 

 

Hur mycket de än 

pressade sina 

kroppar så kommer 

de inte kunna röra 

sig som de gjort 

innan. 

Att förlora sin 

kroppsliga förmåga. 

Begränsningar i 

livet. 
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(Plach S.K, & 

Stevens P.E, 2004, s 

142) 

 
Participants 

describe that they 

have experienced 

uncontrollable sever 

pain caused by RA 

 

(Hwang E.J, Kim 

Y.H. & Jun S.S 

2004, s 242). 

Upplever 

okontrollerbar 

smärta orsakad av 

RA. 

Upplevelser av 

smärta. 
Ett liv med 

smärta.  

The women felt 

uncomfortable 

about the increasing 

dependence on their 

families and the 

associated 

restrictions on the 

freedom on family 

members. 

 

(Brown, S & 

Williams, A 1995, s 

699). 

Obekväma av deras 

beroende till 

familjen. 

Att vara beroende 

av andra. 
Beroende av 

andra. 

Living with RA 

meant having to 

relate over time to 

an increasingly 

noncompliant body. 

 

(Plach S.K, & 

Stevens P.E, 2004, s 

142). 

Kroppen förändras 

med tiden till en 

mer orörlih kropp. 

Kroppsförändringar. Begränsningar i 

livet. 

 

 


