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Sammanfattning: 

Smärta och fatigue är två vanliga symtom vid reumatiska sjukdomar som kan leda till 

aktivitetsbegränsningar i vardagen. I forskning påvisas att smärta är varierande och gör att 

aktivitetsutförandet påverkas. Vissa dagar kunde utförandet vara smärtsamt och långsamt 

medan andra dagar kunde det fungera utan större svårigheter. Fatigue kan uttryckas både i 

fysisk och/eller psykisk form och har framställts som mer framträdande symtom än smärta. 

Detta för att utmattningen uppträdde plötsligt vilket visade sig vara stressande och ha en negativ 

inverkan på det dagliga livet. Syftet med studien var att undersöka hur personer med reumatisk 

sjukdom upplevde att symtomen smärta och fatigue påverkade vardagslivet samt vilka strategier 

de använde för att underlätta sin tillvaro. Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie. 

Material samlades in genom öppna intervjufrågor utifrån en intervjuguide och svaren 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sammanlagt deltog sex kvinnor med olika 

reumatiska sjukdomar. Efter analysen av materialet skapades 12 kategorier och 24 subkategorier 

som beskrev deltagarnas upplevelser. I studiens resultat framkom det att smärta och fatigue har 

lett till att deltagarna fått göra förändringar i sin tillvaro, allt ifrån att tvingas avstå från vissa 

aktiviteter, göra olika prioriteringar till att använda diverse strategier för att klara av aktiviteter 

de ville utföra. Istället försökte deltagarna hitta nya vägar och lyssna på kroppen samt göra 

saker de tyckte var meningsfullt. Hur påverkade de var i sin vardag var beroende på hur 

framträdande symtomen var och därav skiljde det sig i vad deltagarna kunde utföra.  Det var 

även beroende av vilka val de gjorde och vad de tyckte var meningsfullt, utifrån det gjorde 

deltagarna sina prioriteringar i vardagen.  

 

Nyckelord: Reumatiska sjukdomar, smärta, fatigue, dagliga aktiviteter och strategier.  
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Inledning:  

Reumatiska sjukdomar kan drabba både män och kvinnor och förknippas ofta med olika typer 

av funktionsnedsättningar. Detta ofta kroniska sjukdomstillstånd påverkar i olika utsträckning 

en persons förmåga och aktivitetsutförande i vardagen. En av författarna gjorde sin 

verksamhetsförlagda utbildning på en reumatologavdelning, där hon träffade på flera olika 

patientgrupper med olika symtom, aktivitetsförmåga och behov av arbetsterapi. Redan då 

väcktes ett intresse av att veta mer om hur reumatiska sjukdomar påverkar personer i deras 

tillvaro. Genom en av arbetsterapeuterna på avdelningen fick vi sedan hjälp att strukturera upp 

ett relevant syfte som de i klinisk verksamhet hade funderingar kring. Fokus blev hur symtomen 

smärta och fatigue påverkar aktiviteter i vardagen hos personer med reumatiska sjukdomar.  

Bakgrund: 

Reumatiska sjukdomar 

Reumatism är en folksjukdom som troligtvis har funnits i flera hundra år. Skelett som 

arkeologer grävt fram har visat sig ha samma typ av ledförändringar som är vanligt vid 

reumatiska sjukdomar. I Sverige idag uppskattas det finnas en miljon svenskar som har någon 

form av reumatism (1). Reumatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp som inkluderar de 

inflammatoriska led och ryggsjukdomarna såsom reumatoid artrit (RA) och bechterews 

sjukdom, systemsjukdomar såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) och rörelseorganens 

sjukdomar, såsom artros (ledförslitningar), degenerativa sjukdomar samt mjukdelsreumatism. 

Sjukdomarna drabbar i huvudsak rörelseapparaten, vilket innefattar leder, muskler och skelett, 

men kan även drabba allt ifrån det minsta kärlet till de större organen i kroppen (1). Vanligt vid 

reumatiska sjukdomar är att sjukdomstillståndet går i skov. Symtom som ofta uppträder är 

rörelsesmärta, morgon/kvällsstelhet, vilovärk, svullna/ömma leder och rörelseinskränkning. 

Allmänsymtom kan visa sig genom trötthet eller avmagring (2, s 471,474). 

Arbetsterapi 

Grunden i arbetsterapi är att se människan utifrån ett holistiskt synsätt. Det innebär att 

människan ses utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Arbetsterapeutens fokus ligger 

i att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att vara så självständiga som möjligt. 

Arbetsterapeutens uppgift är att få en bild av personens förmåga inom olika områden i 

vardagen, vilka aktivitetsbegränsningar som finns och behov/prioriteringar personen har . 

Konkret kan detta visa sig genom att arbetsterapeuten ger personen möjlighet att göra val, leva 

ut sina livsroller, arbeta tillsammans genom självhantering, erbjuda deltagande i självhjälps 

grupper, informera om ledskydd och energibesparande arbetssätt. Arbetsterapeuten fungerar 

även som en diskussionspartner där patienten får möjlighet att uttrycka sina känslor i relation till 

sjukdomen och dess konsekvenser (3, s 49-50). 

Aktivitet i vardagen 

Radomski och Latham (4, s 340) har beskrivit det människor gör i vardagen som aktiviteter där 

allt ifrån egenvård till arbete och fritid innefattas. Utifrån vilken kultur människor lever i 

värderas aktiviteterna på olika sätt och har olika betydelser för varje individ. Arbetsterapi 

grundar sig på att aktivitet är meningsfullt, självvalt och har ett syfte för den som utför det. 
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Huruvida aktivitet kan utföras beror på personens förmåga, motivation, målmedvetenhet och om 

omgivningen är anpassad utifrån individens behov. Samma författare beskriver också, att vid 

sjukdom eller skada finns risk för fysisk funktionsnedsättning som i sin tur påverkar utförandet 

av aktiviteter som personen vill, förväntas eller har behov av att utföra (4, s 66). Enligt en studie 

om utförande och tillfredställelse i aktivitet hos kvinnor med SLE (5) framkom det att högre 

aktivitetsnivå ledde till ökat välmående i dagliga livet. I studien påvisades att sociala 

förhållanden spelade en stor roll för hur de mådde i sitt vardagliga liv. Det var även skillnad 

beträffande om kvinnorna arbetade eller inte, levde ensamma eller tillsammans med någon samt 

om de hade barn eller inte.  Kvinnorna med en partner var generellt mer välmående eftersom de 

fick avlastning i de dagliga aktiviteterna, om de var trötta eller kände smärta. De kvinnor som 

arbetade var mer tillfredställda med sin vardag eftersom arbetet var en prioriterad aktivitet. De 

lade inte lika mycket energi på hushållsarbetet eller så utfördes det av någon annan 

familjemedlem. Att ha rollen som yrkesverksam var positiv då det gav känslan av att delta i 

samhället samt gav personlig utveckling.         

Smärta och fatigue 

Smärta är ett subjektivt, komplext fenomen som upplevs vara svårt att beskriva enligt personer 

med reumatiska sjukdomar (2, s 170-172). Det skiftar i karaktär och intensitet beroende på 

vilken diagnos och i vilken fas de är i sin sjukdom. I litteraturen beskrivs smärtan som värst då 

lederna inflammeras, men helt smärtfria blir de aldrig trots mediciner, då det konstant finns en 

så kallad background pain. Det innebär att smärtan är av molande karaktär och uthärdas genom 

aktiviteter men är ändå närvarande hela tiden. Smärtan är också påverkad av hur patienter med 

reumatisk sjukdom förhåller sig till sin situation. De som accepterat sin sjukdom kan ofta på ett 

lättare sätt förhålla sig till smärtan. Andra psykosociala omständigheter kan också påverka hur 

patienter hanterar sin smärta, då smärtan upplevs som starkare om något negativt händer i 

familjesituationen.   

Fatigue är ett vanligt symtom vid autoimmun sjukdom till exempel vid RA och SLE (6, s 24). 

Tillståndet påverkar individens funktions - och aktivitetsförmåga och kan uttryckas i både fysisk 

och/eller psykisk form. Vid aktiv inflammation i lederna tvingas kroppen avvara mer energi för 

att bearbeta detta vilket mynnar ut i bland annat fatigue. En annan anledning till utmattning är 

smärta och stelhet som under perioder håller individen sömnlös och behovet av antalet timmars 

sömn uppfylls inte.  Fatigue kan vara ett symtom men också en anledning till stress, ångest och 

frustration då den låga energinivån leder till att individerna inte orkar utföra det de vill, vilket i 

sin tur yttrar sig i känslan av att inte ha kontroll över sin tillvaro (3, s 110). 

Enligt en studie (7) framkom det att vardagliga aktiviteter ibland är utmanande för personer med 

reumatisk sjukdom. Detta för att sjukdomens symtom är varierande, vilket ena dagen gör att 

aktivitetsutförandet är smärtsamt och långsamt medan de andra dagar kan fungera utan större 

svårigheter. En annan studie (8) visade att fatigue är ett mer framträdande symtom än smärta. 

Detta för att tröttheten upplevs som en komplex och stressande upplevelse som har negativ 

inverkan på det dagliga livet. I studien intervjuades personer med RA angående deras personliga 

upplevelse kring fatigue. Där framkom det bland annat att fatigue är oberäknelig då intensiteten 

och varaktigheten skiljer sig från gång till gång. Alsaker och Josephsson (7) kom i sin studie 

fram till att både smärta och fatigue ger blandade upplevelser vid utförande av aktiviteter. Vissa 
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perioder präglas av att vilja ge upp och andra av glädje och stolthet då personerna genomfört 

aktiviteter som de ville utföra. Deltagarna i studien beskriver att de har fått göra förändringar i 

tillvaron i form av prioriteringar för att de ska orka utföra det som är viktigt för dem. Enligt 

ovanstående studie om fatigue (8) visade sig prioriteringar genom att aktiviteten delades upp i 

delmoment för att deltagarna inte orkade utföra allt i en etapp. 

Problemområde: 

Möjligheter att kunna utföra vardagliga aktiviteter har god inverkan på hälsa och välmående. 

För att kunna förklara hur konsekvenser av reumatisk sjukdom påverkar vardagen är det viktigt 

att förstå vikten utav meningsfulla aktiviteter. För dem med reumatisk sjukdom fortgår en 

vardag där de får hitta alternativa sätt att genomföra det de anser är viktigt (7). Fokus i 

undersökningen var deltagarnas personliga upplevelser om hur symtom som smärta och fatigue 

påverkade vardagen. Att vi valde att fokusera på symtomen smärta och fatigue berodde bland 

annat på att det blev för omfattande att koncentrera sig på fler än två symtom. Förslaget från 

reumatologavdelningen var att göra en studie om fatigue vilket intresserade oss. Vi valde dock 

att inkludera symtomet smärta också eftersom vi tänkte att det skulle bli en spännande 

kombination och att upplevelserna från deltagarna skulle bli innehållsrikare om vi fokuserade på 

två symtom istället för ett. Enligt tidigare studie (9) förbises/missas oftast fatigue inom vården 

trots att det upplevas som ett av de största problemen hos en person med reumatisk sjukdom. 

Syfte:  

Syftet med studien var att undersöka hur personer med reumatisk sjukdom upplevde att 

symtomen fatigue och smärta påverkade vardagslivet. Det som önskades var att utifrån 

deltagarnas beskrivna upplevelser få ökad förståelse för hur det är att leva med en kronisk 

sjukdom och vilka faktorer som påverkar deras livssituation. Fokus låg på hur och när smärta 

och fatigue framträdde i vardagen samt vilka strategier deltagarna använde.  

Metod:  

Ansats 

Insamlingen av materialet skedde med hjälp av intervjuer från sex kvinnor med olika 

reumatiska sjukdomar. Sedan analyserades den transkriberade datan med kvalitativ 

innehållsanalys (10 s, 159-160). Metoden valdes för att huvudsyftet var att tolka olika texter. 

Eftersom upplevelser av att leva med kronisk sjukdom varierade, var metoden relevant då fokus 

var på att identifiera likheter och skillnader i upplevelserna. Designen som användes var 

induktiv vilket innebär att materialet från intervjuerna analyserades precis som deltagarna 

berättade.  

Datainsamling 

Informanterna till studien valdes ut via bekvämlighetsurval. En lokalavdelning av 

reumatikerförbundet kontaktades. De i sin tur kontaktade en del av sina medlemmar som sedan 

själva anmälde sitt intresse till oss. När väl informanterna valt att medverka skickades ett 

informationsbrev ut via mail. Informationsbrevet innehöll syfte med studien, hur studien skulle 

genomföras och att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 
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Inklusionskriterier i denna studie var personer mellan 18-99 år med någon reumatisk sjukdom. I 

undersökningen deltog sedan sex kvinnor i åldrarna 44-75 år. Inga män anmälde sig vilket kan 

bero på att kvinnor drabbas i större utsträckning av reumatiska sjukdomar och att vi tog de 

första som anmälde sig. De olika reumatiska sjukdomarna som representeras i studien var två 

kvinnor med artros, två med fibromyalgi, en med systemisk lupus erythematosus och en med 

reumatoid artrit. Hur länge deltagarna haft sin diagnos skiljde sig mellan 5-30 år. Boendeform 

var villa/gård eller lägenhet. Civilstatus varierade mellan deltagarna, två kvinnor var gifta, en 

levde med sambo och två var ensamstående.  

 

Information samlades in genom bandinspelad intervju med öppna frågor (se bilaga 1). Öppna 

frågor valdes för att inte styra deltagarnas svar i intervjuerna men också för att deltagarna skulle 

få möjlighet till att berätta fritt utifrån sin livssituation. I intervjuerna har författarna utgått ifrån 

specifika frågeområden såsom dagliga aktiviteter, fatigue och smärta i samband med reumatiska 

sjukdomar. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Intervjun ägde rum där deltagarna tyckte var 

en lämplig plats. Under samtliga intervjuer medverkade båda författarna. En genomförde 

intervjun medan den andra främst fokuserade på att lyssna och eventuellt inflika med 

följdfrågor till deltagaren.   

Analysmetod 

Samtliga intervjuer transkriberades av författarna var för sig. Utgångspunkten för bearbetningen 

av materialet var kvalitativ innehållsanalys från Lundman och Hällgren Granheims kapitel (10, 

s 159-171). Begrepp som analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

subkategori, kategori och teman identifierades och sorterades utifrån det transkriberade 

materialet.   

Analysenhet i uppsatsen var allt material som framkommit från samtliga intervjuer. Genom 

upprepad och noggrann inläsning av den transkriberade datan identifierade författarna 

meningsenheter. Meningsenheter innebar det meningsbärande i den transkriberade texten. Det 

kunde vara meningar eller ord som hörde ihop genom sitt innehåll eller sammanhang. Det 

transkriberade materialet lästes var för sig och sedan markerades meningsenheter vilket 

diskuterades och jämfördes för att identifiera de mest lämpliga i förhållande till syftet. Detta 

gjordes för att underlätta bearbetningen och endast använda det mest väsentliga, kondenserades 

och abstraherades meningsenheterna. Det innebar dels att endast det centrala i 

meningsenheterna bevarades och dels att materialet lyftes till en högre logisk nivå. Slutligen 

förseddes de kondenserade meningsenheterna med kod vilket var en sorts etikett som svarar för 

innehållet som framkommit. Det diskuterades fram och tillbaka de olika kodernas benämning 

för att se om de var lämpliga och koderna som hade samma innebörd strukturerades upp. 

Utifrån kodernas innehåll sorterade författarna dem i olika kategorier och sub-kategorier. Det 

resulterade i 12 kategorier och 24 sub-kategorier. Kategorier svarade på frågan ”vad" relaterat 

till innehållet i koderna. För att förtydliga kategoriernas olika abstraktionsnivåer delade 

författarna också in koderna i sub-kategorier. Detta för att påvisa olika synvinklar av en 

kategori. Flera koder kan passa in under en kategori/sub-kategori genom att innehållet är 

närbesläktat men att det skiljer sig ifrån övriga kategorier. Huvudsyftet var att ingen kod 

passade in i mer än en kategori eller föll bort mellan två kategorier. Två sub-kategorier fick 
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underrubriker för att de var för omfattande och gjordes tydligare för läsarens skull. Slutligen 

identifierades ett tema utifrån kategorierna, att leva med smärta och fatigue vid reumatisk 

sjukdom. Ett tema innebär att lyfta fram det underliggande innehållet som framkommit från 

kategorierna. Den röda tråden svarade på frågan ”hur” i materialet (10, s 162-164).  

Tabell I. Exempel från analysen. 

Meningsenhet 

Jag väljer att 

inte dammsuga 

så ofta som det 

skulle behövas, 

för dammsuger 

jag 

bottenvåningen 

är jag ett vrak i 

tre dagar 

efteråt. 

Kondensering/Abstraktion 

Dammsuger inte så ofta som 

det skulle behövas, för då är 

jag ett vrak i tre dagar. 

Kod 

Väljer att 

inte 

dammsug

a ofta. 

När jag blir så 

trött så påverkas 

minnet, då 

glömmer jag jätte 

enkla saker så 

som folks namn 

och vad saker 

heter. Man 

känner att det 

sitter långt bak i 

bakhuvudet men 

man är för trött 

för att orka få 

fram det man 

egentligen vill 

säga. 

När jag blir trött påverkas 

minnet, jag känner att det 

sitter i bakhuvudet men jag är 

för trött för att orka få fram 

det. 

Tröttheten 

påverkar 

minnet.  

Vissa dagar 

funkar det inte 

alls, då är man 

bara utslagen och 

kroppen vill 

ingenting. Idag 

kan jag inte och 

då får man stanna 

Vissa dagar är kroppen 

utslagen och vill ingenting, då 

stannar jag hemma.  

Lyssnar på 

kroppen.  
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hemma. 

    

Etiska aspekter 

Endast författarna lyssnade och har tillgång till bandinspelningen. När uppsatsen slutförs 

raderas bandinspelningen. I resultatet avidentifierades deltagarna vilket innebar att ingen kunde 

avläsa vem av de som svarade på frågorna. Vid varje intervju informerades det ännu en gång 

vad syftet med studien var både muntligt och skriftligt. Deltagarna kunde avbryta intervjun när 

de ville. Allt material tillhörande studien har förvarats på säker plats utom räckhåll för 

obehöriga. För att en studie ska vara etiskt riktig ska riskerna för deltagandet vara så liten som 

möjligt. Vi ser inte att vår studie har utsatt informanterna för några risker. 

Resultat: 

Nedanstående tabell visar de subkategorier, kategorier och tema som slutligen framkom utifrån 

intervjuerna. Det som förklaras nedan är vad varje subkategori innebar och innehållet 

förtydligas genom citat från deltagarna (P1-6). I slutet av resultatdelen beskrivs temat kort. 

Tabell II. Resultat indelat i subkategorier, kategorier och tema. 

Subkategorier Kategorier Tema  

-Smärtan är oberäknelig. 

-Smärtan ger 

konsekvenser 

-Att hantera smärtan. 

Smärta Att leva med smärta 

och fatigue vid 

reumatisk sjukdom. 

-Fatigue är både 

kroppslig och mental. 

-Fatigue ger 

konsekvenser. 

-Att hantera fatigue. 

Fatigue 

-Att få sluta sitt arbete. 

-Föräldrarollen påverkas. 

-Att inte kunna göra det 

man vill.  

Förlust 

-Relationer med andra. 

-Hushållsarbete. 

-Inte prova nya saker. 

Att välja bort 

-Finna sig i det som är 

och hitta nya sätt. 

-Lyssna på kroppen. 

Accepterande 
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-Rörelse är bra för 

kroppen. 

Medvetenhet 

-Att göra det man tycker 

om. 

-Att arbeta på sina 

villkor. 

Meningsfullhet  

-Att vara envis. Ihärdighet 

-Andra har svårt att 

förstå. 

Osynlighet 

-Känslan av att vara 

maktlös. 

Hopplöshet 

-Att anpassa sig. 

-Balans mellan aktivitet 

och vila. 

 

Strategier 

-Att få hjälp av 

människor i sin 

omgivning. 

-Att använda hjälpmedel. 

Olika stöd 

 

SMÄRTA - 

Smärtan är oberäknelig 

Flera av informanterna uttryckte att smärtan varierade beroende på dagsform och hur de 

reagerade på aktiviteter de utfört. Smärtan beskrevs på olika sätt hos deltagarna, bland annat 

som ilande, molande, huggande, stickande och brännande värk. Flera av deltagarna upplevde att 

smärtan inte var konstant på en plats utan flyttade runt på olika ställen på kroppen... ”Jag 

brukar förklara det som att värken flyttar runt, det sätter sig i knäna, axlarna eller höften. Så 

det är inte så att jag har värk på samma ställe hela tiden utan jag har rundgång. Just nu är det 

en fot som är värst” (P3) Hos majoriteten av informanterna fanns det hela tiden en konstant 

grundvärk, flera hade en specifik plats på kroppen där smärtan var mer framträdande… ”Jag 

kan nog säga att min rygg ligger på 10 på VAS skalan oftast. Det gör så ont att jag knappt 

klarar mig. I ryggen är smärtan konstant men i extremiteterna varierar den. Det gör att 

smärtan som är mindre påtaglig nästan försvinner”(P5). 
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Smärtan ger konsekvenser 

Deltagarna tyckte att smärtan gav konsekvenser i vardagen. De flesta upplevde att de hade 

sömnsvårigheter och problem att planera dagarna på grund av sin smärta. Flera av deltagarna 

beskrev också att deras smärttröskel höjts eftersom de dagligen levde med konstant smärta. 

Sömnsvårigheter 

Flera av deltagarna upplevde att det var svårt att somna, att de vaknade lätt samt att de sedan låg 

vakna i flera timmar under natten… ”När jag har värk så vaknar jag lättare av att jag har ont, 

kan ibland vakna vid 02-03 tiden av ont, då ligga vaken i sängen i 4 timmar”(P3). En person 

upplevde att hon aldrig kom ner i djupsömn på grund av sin värk. Det gjorde att hon var väldigt 

trött på morgonen och att det oftast tog hela förmiddagen för henne att komma igång. Två 

deltagare hade svårt att vända sig i sängen vilket också störde sömnrytmen.  

Höjd smärttröskel 

Majoriteten upplevde att smärtan hade blivit en vana och att de nästintill alltid hade någon form 

av smärta att handskas med. Hade deltagarna haft riktigt ont någonstans under en viss period 

ledde det till att de senare inte registrerade annan smärta lika tydligt… ”Efter höftoperationen 

har jag fått ett nytt liv, jag registrerar inte smärta på samma sätt. När jag har ont i axeln eller i 

foten känns det okey för det har inte kommit upp i den nivån jag var i då”(P2).  

Svårt att planera dagarna 

En del upplevde att det var problematiskt att planera dagarna men även att vara spontan då de 

inte visste hur mycket värk de skulle ha kommande dag. En av deltagarna uttryckte sig ha svårt 

att planera aktiviteter tidigt på morgonen eftersom hon inte visste hur kroppen skulle må. Hon 

såg därför alltid till att ha möjlighet att avboka aktiviteter om det behövdes... ”Vissa dagar 

kommer man knappt ur sängen, kroppen säger nej. Därför är det väldigt svårt att planera in 

något som inte går att ändra på” (P1).    

Att hantera smärtan 

Deltagarna hade olika sätt att hantera sin smärta. Flera använde sig av olika tankesätt för att 

underlätta sin smärtsituation, allt från att de försökte nonchalera smärtan till att aktivt trotsa 

den… ”Det kan hända att jag har väldigt ont och tänker nej jag orkar inte åka till 

vattengympan, men så tänker jag, jo åk så blir det bättre sen men visst tar det emot ibland” 

(P2).  

För att undvika att smärtan hamnade i fokus såg en deltagare till att vara ensam så lite som 

möjligt… ”Skulle jag vara hemma ensam och sitta bara på ett ställe skulle jag nog inte klara av 

det tror jag. För då blir smärtan så central, den kommer ju mycket närmare då” (P5). 

Ett annat sätt att hantera smärtan var att ändra sittposition eftersom stillasittande i en och samma 

position gjorde att värken ökade. För att ändra belastningen på kroppen berättade en deltagare 

att hon brukade lägga sig utsträckt på sängen och på så vis avlasta kroppen. En annan delgav att 

hon undvek smärtan i händerna genom att hon bar matkassen på underarmen istället för i 

handen.  
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FATIGUE -  

Fatigue är både kroppslig och mental 

Tröttheten upplevs av de flesta som kroppslig. Den beskrevs som känslan precis innan 

influensan brutit ut, som träningsvärk eller som att deltagarna sugs emot golvet och kände sig 

helt orkeslösa.… ”Kroppslig trötthet ja, kroppen tar slut, som igår när jag gick bort till norr, då 

visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig hem”(P1). Ett fåtal beskrev även att tröttheten 

påverkade det mentala, allt gick sakta, nästan i slowmotion och det tog tid innan de kunde 

komma igång… ” Det är ju att kroppen kan vara så tung, så tung men man blir ju lite påverkad 

här inne också (pekar på huvud). Hela kroppen blir påverkad när man blir så där väldigt 

trött”(P5). 

Fatigue ger konsekvenser 

En del upplevde att deras fatigue kom med sådan kraft att de tvingades avsluta den aktivitet de 

höll på med. Detta hände oftast om de gjorde en aktivitet för länge. Flera deltagare upplevde att 

minnet och humöret påverkades samt att deras fatigue ibland var så påtaglig att till och med 

enklare aktiviteter blev jobbiga. 

 

Lättare aktiviteter blir ansträngande 

Under perioder när deltagarnas fatigue var mest framträdande kunde det vara svårt att planera 

kvällens middag eller att göra i ordning en kopp te... ”Ska jag koka en kopp te, nej jag orkar 

inte”(P4).  

 

Minnet påverkas 

En deltagare beskrev att tröttheten gjorde att hon fick minnessvårigheter… ”När jag blir så trött 

så påverkas minnet, jag glömmer jätteenkla saker så som folks namn och vad saker heter. Man 

känner att det sitter långt bak i huvudet och jag får söka i huvudet efter meningar när jag ska 

prata, jag känner mig liksom trögtänkt helt enkelt”(P6). 

 

Humöret påverkas 

Fatigue ledde också till dåligt humör enligt två deltagare, och det i sin tur påverkade dem i 

deltagarnas närhet… ” Tröttheten gör att jag blir grinig och det går ut över familjen. Jag har 

inget tålamod med någonting”(P6).  

 

Att hantera fatigue 

Merparten av deltagarna använde sig av olika knep för att bejaka och undvika tröttheten men 

även för att motverka samt ta kontroll över sin trötthet. Speciellt genom att de åt näringsrik kost, 

vitaminer, drack kaffe/juice och på så vis försökte de hålla energinivån uppe. Frisk luft och 

solljus var något alla deltagare tyckte hjälpte emot den värsta tröttheten. Därför valde flera att 

släppa det de gjorde just då och gå ut en runda.  
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FÖRLUST- 

Att få sluta sitt arbete 

Flera av informanterna hade på grund utav sin sjukdom fått sluta sitt tidigare arbete. De hade 

blivit tvungna att planera om sin livssituation. Värkande kroppar, tung belastning och trötthet 

var anledningar till att flera hade fått sluta ett arbete det egentligen trivdes med… ”Största 

påverkan i vardagen var att jag inte kunde arbeta längre. Jag fick lägga ner mitt företag, kurser 

och föreläsningar jag höll i (P1). För flertalet av deltagarna hade det varit svårt att acceptera att 

inte kunde arbeta, främst för att det var en stor del av deras identitet. 

En deltagare beskrev det som ett stort sorgearbete att tvingas sluta med det hon egentligen 

skulle vilja göra. Det gav en känsla av att förlora en del av sin personlighet och orsakade oro 

över vad som skulle hända i framtiden.   

Föräldrarollen påverkas 

Smärta och fatigue hade påverkat en deltagare i hennes roll som förälder.  Hon beskrev att 

smärtan och tröttheten påverkat hennes möjlighet att leka med sina barn under deras uppväxt. 

Hon har inte kunnat åka pulka, gunga eller hålla på med småsaker som hon egentligen hade 

velat göra med dem… ”Fick en förfrågan om att följa med till Bodaborg här förra veckan, det 

var det ju inte att tänka på och det är ju sådana saker jag tycker är roligt”(P6). 

Att inte kunna göra det man vill  

Ett par av deltagarna hade fått förändra sitt sätt att leva på grund utav sjukdomens symtom. De 

hade tvingats att ge upp aktiviteter de tidigare tyckt om att utföra… ”Jag avstår ifrån väldigt 

mycket jag skulle vilja göra, åka skridskor på Hjälmaren, jag hade velat åka skidor men det kan 

jag inte. Då blir man ju hemma när man inte kan göra det man är van att göra” (P5). 

Att ändra sin livsstil hade för vissa av deltagarna givit känslan av att tvingas ge upp en del av 

deras personlighet… ”Min absoluta glädje är att få åka båt på sommaren. Det är ju något som 

idag nästan blivit till ett besvär” (P6). En deltagare ägnande sig åt fysiskt krävande 

fritidsintressen innan hon fick sin sjukdom. Det beskrivs som en sorts besvikelse att hon inte 

kunde utföra det idag… ”Förr åkte jag slalom och spelade mycket golf det kan jag inte idag, det 

enda jag kan ägna mig åt är promenader och vattengymnastik”(P1).     

ATT VÄLJA BORT-  

Relationer med andra 

Då trötthet och smärta var påtagligt i informanternas liv valde två av deltagarna att prioritera 

bort relationer med män. Detta berodde bland annat på att det inte fanns tillräckligt med tid eller 

energi över då de hade gjort det de ville i sin vardag… ”Sen får ju privatlivet ta stryk, jag har 

valt bort relationer med män för att jag inte hinner med dem. Jag orkar inte när jag kommer 

hem”(P4)… ”Jag orkar inte med någon annan människa om man nu skulle ha en sambo eller 

så, jag skulle tycka det var jobbigt att passa upp en annan person, jag tror inte jag skulle orka 

det”(P5)   

Hushållsarbete 
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Att leva med smärta och trötthet innebar att stundtals leva på gränsen till vad en människa klarar 

av. Samtliga deltagare valde att lägga den energin de hade på saker de ville och kunde utföra. 

Därför valde flertalet att prioritera bort vissa hushållssysslor för att det kostade för mycket i 

form av trötthet och smärta vilket det inte var värt… ”Städning och sådant får stå tillbaka för 

det orkar jag inte, det får bli när jag har en extra lugn helg eller så.  Dammsugning gör jag inte 

så ofta som det behövs för då är jag ett vrak i tre dagar efter”(P4).  

Alla aktiviteter kunde dock inte väljas bort utan var tvungna att utföras ”Den här och förra 

vintern är nog det värsta jag varit med om, för tröttheten och smärtan för jag har fått skotta snö 

in till förbannelse”(P4). 

Att inte prova nya saker 

En informant beskrev att hon numera valde att inte prova nya saker. Detta för att hon hade 

tröttnat på att prova nya saker och sedan tvingas sluta med dem… ”Varje gång man gör 

någonting eller tar sig för någonting som man misslyckas med faller man djupare”(P6.) Hon 

beskrev också att hon hade velat lära sig mer om trädgårdsarbete men avstod, främst för att det 

inte fungerade på det sätt hon hade velat. Att prova nya saker var inte alltid en positiv 

upplevelse då aktiviteterna de valde ibland var för svåra och gav för mycket smärta. 

Aktiviteterna valdes utifrån vad deltagarna ville göra och blev då en negativ upplevelse när de 

insåg att kroppen sade nej. 

ACCEPTERANDE - 

Finna sig i det som är och hitta nya sätt 

Genom att acceptera sin situation, vilka förutsättningar och begränsningar de hade var det 

lättare att hantera sjukdomens symtom. Detta hade dock för flertalet av deltagarna varit ett stort 

steg att ta, att inse att de inte kunde göra allt det där de gjorde tidigare eller att de behövde hjälp 

med vissa saker. Det som beskrevs som svårast, var att acceptera att nu var de sjuka och 

kommer aldrig att bli friska igen… ”Nu har det gått 6 år sen jag fick min diagnos och först nu 

har jag äntligen landat i det här”(P1). Å andra sidan genom att fokusera på det de faktiskt 

kunde göra hittade de positiva aspekter i sin situation… ”Det finns ljuspunkter i mörkret, man 

får göra det bästa av allting annars blir det ju för tråkigt”(P5).   

Då kroppen sade ifrån att den inte orkade utföra det den gjorde förut hade några av 

informanterna hittat nya saker att göra... ”Jag går och plockar svamp och jag äter inte ens 

svamp men de är något jag tycker är jätteroligt, sen får ju andra glädje utav det också”(P6). 

Flera av informanterna beskrev att de hade lagt ner väldigt mycket tid på arbete och familjeliv 

tidigare. Efter att de blivit sjuka hade fokus flyttas till att hinna och orka med att göra ”allt det 

roliga” istället… ”Det var som en ketchupflaska, jag sprang på allting som jag inte gjort förut. 

Det finns mycket roligt att göra som jag upptäckt nu att jag inte hann förut”(P5).  

 

Lyssna på kroppen 

Genom att lyssna på kroppens signaler anpassade sig flera av deltagarna efter sin förmåga. Detta 

var något deltagarna beskrev som svårt därför att det hade inneburit att de varit tvungna att 
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förändra sin livssituation. Flera beskriver att när de väl började leva efter sina förutsättningar 

blev livet lättare… ”Jag har ju lärt mig det nu, att acceptera att så här är det, du kan inte och 

du måste göra det du kan”(P1)…”Det kanske tar längre tid än det gjorde tidigare att göra 

saker och jag kanske inte gör det den dagen som jag har svårt att lyfta en arm eller så. 

Beroende på hur jag mår så anpassar man ju sig litegrann”(P3). Deltagarna visste oftast hur 

mycket deras kropp orkar med, t.ex. att bära tungt inte var lämpligt. Samtidigt som vissa 

aktiviteter vill eller måste deltagarna göra och då fungerade det fast de blev trötta eller fick ont 

efteråt. Flera nämnde att aktiviteten då utfördes på deras premisser.  

MEDVETENHET - 

Rörelse är bra för kroppen 

Alla deltagare var medvetna om att träning och rörelse med kroppen var bra för att minska på 

smärta och motverka trötthet. Hur de aktiverade sig skilde sig en del. Det var alltifrån 

styrketräning, vattengymnastik, ut och cykla eller promenera till att leka med barnbarnen… 

”Alla sorters rörelse är bra, för rörelser lindrar ju alltid så det värsta du kan göra är ju att 

sätta dig still”(P2.) Träning var positivt i flera bemärkelser, dels för att det lindrade smärtan 

genom att t.ex. utföra vattengympa i varmvatten bassäng och dels för att de kände sig piggare 

och hade ny energi efteråt… ”Att komma ner i det varma vattnet vet du, det går inte att 

beskriva, det är så härligt för alla leder blir liksom mjukare då och det är en lagom träning. Det 

är aldrig det där hårda som om jag skulle springa”(P2). Det var inte bara den lättare träningen 

där kroppen inte belastades lika hårt som var aktuell för alla deltagarna. En deltagare beskrev att 

hon hellre gick på gym än tränade i varmvattenbassäng. Det var individuellt vad som var rätt 

träning för varje deltagare… ”Jag vet att andra artros patienter går och badar i bassängen på 

sjukhuset men, nej, jag mår bättre av att dra skrot”(P5.) En deltagare berättade att hon passade 

på att röra på sig när hon skulle hämta eller lämna sitt barnbarn på dagis… ”Tre eller fyra 

gånger varje vecka följde jag mitt barnbarn och då fick jag ju en aktivitet på en mil på 

cykeln”(P3).  

MENINGSFULLT - 

Att göra det man tycker om 

Majoriteten av deltagarna berättade att de försökte göra aktiviteter som de tyckte var 

meningsfulla. Det fick dem att för stunden fokusera bort från smärtan och tröttheten. Vad för 

aktiviteter de gjorde var väldigt individuellt utifrån intresse. Det kunde vara allt från att gå på 

bio, teater, studiecirklar, rida, fota i naturen, fixa i trädgården, resa till att umgås med familj och 

vänner… ”Jag försöker göra saker som jag mår bra utav, det kan vara att gå ut och äta lunch 

med en väninna som gör att den dagen blir bra”(P1). Flera deltagare beskriver att de i så stor 

utsträckning som möjligt fokuserar på det som var roligt i livet.… ”När jag sitter på 

hästryggen, det är då jag är som längst ifrån smärtan”(P4). Flera deltagare beskrev också 

meningsfulla aktiviteter som ett sätt att fylla vardagen med saker att göra… ”Det gäller att hitta 

saker att ersätta dagen med sådant man mår bra utav. Helst haka upp någonting varje dag i 

kalandern så att man vet att det här ska man göra idag”(P1).      

Att arbeta på sina villkor  
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Tre av deltagarna hade möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga. Det innebar att tjänsten var 

anpassad så att de kunde klara av att arbeta trots en sjukdom som går i skov. Arbetet var 

anpassat på det sättet att de kunde arbeta hemifrån och i sin takt… ”Jag jobbar hemifrån en del 

för att hinna med, det underlättar för tröttheten också att jag kan styra mitt jobb. Jag hade nog 

inte klarat 75 % annars”(P4) Ett annat sätt att arbeta på sina villkor var att vara sin egen 

arbetsgivare… ”Det går bra för att jag gör det i min takt och det är ingen som står med piskan 

och säger att något ska vara klart till vissa tider”(P2). 

En annan typ av arbete var ideellt arbete. Även om det inte gav någon ekonomi så beskrevs det 

av en deltagare som betydelsefullt, av anledningen att det gav så mycket till en själv att hjälpa 

andra människor.   

IHÄRDIGHET -  

Att vara envis  

Flera av deltagarna beskrev att de klarade av sin tillvaro med smärta och trötthet genom att vara 

envisa.  Det var en sorts drivkraft som fick dem att utföra de aktiviteter de ville… ”Jag kan 

sätta igång och baka på morgonen, sen väver jag en stund för att sedan cykla och handla. 

Orkar du det?(I) Ja, det gör jag, bara jag ger mig katten på det. Är född envis”(P3). 

Att leva med en reumatisk sjukdom och vara envis var inte enbart positivt. Två deltagare 

beskrev att de i arbetssituationer tog på sig för mycket saker och hade svårt att säga nej. Det 

ansvar de tog på sig utförde de fullt ut… ”Är ju väldigt envis och då blir man väldigt fokuserad. 

De uppdrag man tar på sig, slutför man.. nästan vad det än kostar mig”(P6).  Att ha ett 

ansvarstagande arbete ledde enligt en av deltagarna till känslan av att inte hinna med allt som 

arbetet innebar… ”När det är mycket stress vet jag inte hur jag ska hantera det utan det blir 

mer värk och mer trötthet. Jag försöker pressa på ändå”(P4). 

OSYNLIGHET - 

Andra har svårt att förstå 

”Det gör ont som Lena Philipsson sa (skratt), det är vår kampsång, det gör ont men ingen 

märker någonting. Det ligger mycket i det för vi reumatiker har mycket ont och man försöker 

ändå hålla ett glatt ansikte så det märks inte” (P2). Flera deltagare beskrev att det var jobbigt 

att ha en sjukdom som inte syns utåt. De upplevde att människor i deras omgivning inte hade 

förståelse för den smärta och trötthet de levde med… ”Får ofta höra, du ser ju så pigg och 

fräsch ut”(P1). 

En deltagare beskrev att det hade varit lättare att acceptera sin sjukdom om den hade syns utåt… 

”Ibland känner jag att jag skulle vilja ha en gipsad arm.. eller någonting. Då syns det i alla fall 

vad det är för fel, det gör det ju inte nu”(P1).   

En deltagare beskrev att hennes familj inte riktigt förstod hur tröttheten var och dess 

oberäknelighet… ”Ja, familjen har ju svårt att förstå den här tröttheten, de är aldrig beredda 

på när den kommer”(P6). Många deltagare pekade på att smärtan och tröttheten var individuell. 
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De som lever med symtomen kunde också ha svårt att förstå andra som lever med liknande 

problematik.   

HOPPLÖSHET - 

Känslan av att vara maktlös 

Två deltagare upplevde att de kände sig maktlösa över sin situation. En av dem beskrev känslan 

av hopplöshet när hon inte kunde påverka sin livssituation och att sjukvården inte kunde göra 

något mer för henne…” Jag var hemma i 12 år, jag var förlamad och har haft smärta som 

pulserade från tårna till hårrötterna. Jag var helt utdömd, ingen läkare eller sjukgymnast 

trodde att jag någonsin skulle kunna jobba igen och jag var 34 år när jag blev sjukpensionär. 

Jag kunde bara ligga på en brits och vifta på fötterna...”(P4). 

Den andra deltagare upplevde sig vara maktlös och frustrerad över sin träningssituation, att inte 

hitta sin plats och veta var hon får träna... ”Artrospatienter får inte träna på reumatologen, vi 

får inte vara på vårdcentralen där säger dom nej kom inte hit. Var ska jag vara då? Var ska jag 

vara någonstans? Jag mår ju så himla bra av att träna och så vet jag inte vart jag får vara...” 

(P5).  

STRATEGIER - 

Att anpassa sig 

För att klara av att leva med reumatisk sjukdom krävdes det för vissa deltagare att de anpassade 

aktiviteter efter sina förutsättningar. Flera av deltagarna beskrev hur de delade upp en aktivitet i 

delar …”När jag tömmer diskmaskinen får jag ta en tallrik i taget och lyfta upp i skåpet. Jag 

kan inte ta en bunt om tre tallrikar utan jag får göra det i väldigt små steg..” (P4. Ett annat sätt 

att anpassa aktiviteten var att förminska den… ” Baka gör jag väldigt mycket, då gör jag en sats 

på 5dl istället för en sats på 1½ liter som jag gjorde förr” (P4). Att förminska aktiviteten 

innebar för flera deltagare att de kunde utföra aktiviteten oftare. I och med det blev det inte lika 

påfrestande. 

En annan form av anpassning var att tänka på hur kroppen används… ” Mitt liv består utav att 

försöka tänka på varje sak jag gör så att jag inte gör det fel, hur jag klär mig, hur jag rör mig, 

hur jag går, hur jag sitter, vad jag lyfter” (P6).  

Balans mellan aktivitet och vila 

Många av deltagarna planerade sin dag och ansåg att det var nödvändigt. Planering i vardagen 

hjälpte dem att finna utrymme för pauser och på så sätt orkade de med dagen. Främst för att 

upprätthålla en balans mellan aktivitet och vila… ” Jag har fått lära mig att ta pauser. När jag 

känner att jag får ont i kroppen då är det dags att vila på spikmattan i 10-15 min och sedan får 

jag tillbaka igen…” (P1).  

 En deltagare använde sig av att sätta upp mål i arbetsrelaterad situation. På detta sätt kunde hon 

checka av hur hon mådde just då… ” Jag försöker dela upp tiden genom att jag kortsiktiga 

sätta upp mål. När jag passerat det får jag relatera till hur jag mår och sätta upp nya mål” 

(P4).  
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OLIKA STÖD -  

Att få hjälp av människor i sin omgivning 

Två av deltagarna upplevde att stöd från familj eller sambo var betydelsefullt. Detta visade sig 

genom att de istället fick göra aktiviteterna som deltagarna inte klarade av. Att hänga tvätt, 

klippa gräset eller dammsuga var exempel på tunga aktiviteter enligt deltagarna…” Vad jag 

däremot inte klarar av det är att tvätta. Den biten får min sambo sköta” (P1).  Stöd från 

omgivningen var inte nödvändigtvis från familj/sambo. Det kunde röra sig om att få hjälp av en 

städerska eller att hyresvärden plogade uppfarten vilket också ansågs vara värdefullt…. ”I år 

har mina hyresvärdar varit schyssta och plogat nästan ända upp till dörren så jag har sluppit 

en del av det” (P4). 

 

Att använda hjälpmedel 

En annan typ av stöd i vardagen var hjälpmedel. Det underlättade och möjliggjorde 

aktivitetsutförandet och minskade på smärta och fatigue. En deltagare beskrev hur 

duschsituationen blev lättare …”Duschen fick jag på väggen och en platta på badkaret att sitta 

på. Nu kan jag sitta och njuta när jag duschar (P1). En annan deltagare fick inhandla flera 

elektriska apparater för att underlätta i köksaktiviteter… ”Jag som egentligen hatar att hålla på 

med elektriska prylar men jag kan inte vara envis på min egen fysiska hälsas bekostnad” (P4).  

Tema  

Utifrån subkategorier och kategorier framkom en röd tråd som svarade för deltagarnas 

upplevelser. Det var både likheter och skillnader i hur det var att leva med smärta och fatigue 

som identifierades. 

     

Diskussion: 

Metoddiskussion 

Att använda kvalitativ innehållsanalys (10, s 159-171) har varit lämpligt därför att fokus i 

metoden ligger på att tolka samt identifiera likheter och skillnader i materialet. Eftersom 

upplevelserna och erfarenheterna av att leva med smärta och fatigue är olika var metoden 

relevant. Att använda induktiv design berodde på att syftet med studien var att förstå 

deltagarnas upplevelser av symtomen. Därav gjordes tolkning endast på det som deltagarna 

beskrev i intervjuerna. Genom hela processen var författarna medvetna om sin förförståelse och 

att det kunde avspegla sig i materialet. I kvalitativ innehållsanalys var detta tillåtet då 

deltagarnas upplevelser tolkades genom författarnas synvinkel (10, s 169).  

Vårt sätt att samla in material var genom öppna intervjufrågor. Syftet med det var att ge 

möjlighet för deltagarna att berätta fritt utifrån sina upplevelser utan att vi styrde intervjun 

alltför mycket. Genom att guida deltagarna och ställa följdfrågor försökte vi få dem att berätta 

mer. Då vi var oerfarna intervjuare kan det ha påverkat insamlingen av materialet då vi inte 

ställde följdfrågorna vid rätt tillfälle eller på rätt sätt (11, s 394). I efterhand kanske vi skulle ha 

skickat ut intervju frågorna före intervjuerna så att deltagarna haft möjlighet att förbereda sig. 
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Vi upplever att detta hade givit möjlighet till en bredare reflektion kring vad som verkligen var 

svårt i vardagen och hur de hanterade det.  

Vad som räknas som tillräckligt med material inom kvalitativ forskning finns det inget korrekt 

svar på. Det är snarare hur ingående deltagarna berättar om sin situation än hur många 

informanter som deltar. (11, s 353). Kopplat till studiens syfte anser vi att tillräckligt med 

material blev insamlat. Att inga män representerades i urvalet kan ha påverkat studiens resultat 

då val av aktiviteter i vardagen kan skilja sig beroende om du är kvinna eller man. En 

jämförelsestudie (12) har gjorts angående kvinnor och mäns upplevelser av smärta, fatigue och 

aktivitetsbegränsning vid RA. I studien framkom det att kvinnorna upplevde sig ha mer smärta, 

fatigue och var mer aktivitetsbegränsade än män. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vår 

studie då resultatet kunde blivit annorlunda om fler män deltagit. Det hade eventuellt kunnat 

visa sig i skillnader i beskrivningarna av symtomen. 

 Att båda författarna deltog under samtliga intervjuer anser vi var en fördel då vi aldrig tidigare 

intervjuat någon. Detta gav möjlighet till stöttning till den som hade huvudansvaret under 

intervjun samt att den som inte hade huvudansvaret kunde fokusera på att enbart lyssna på vad 

deltagaren berättade. Författaren som främst lyssnade kunde under hela intervjun flika in med 

frågor och på så sätt öka informationsmängden. Enligt Trost finns risken att intervjupersonerna 

känner sig i underläge för att två personer kan ge något slags maktövertag (13, s 43-44). Detta 

var inte något vi upplevde under någon av intervjuerna. 

En annan viktig aspekt att tänka på var att vi som intervjuade inte fick överföra våra åsikter, 

förväntningar/värderingar på intervjupersonen eftersom det kan påverka hur deltagarna svarade. 

Det har också betydelse för att intervjuerna inte ska bli för enkelspåriga utan att alla områden 

som belyses blir utifrån ett helhetsperspektiv (14, s 25-27). Genom att använda intervjuguiden 

och låta deltagarna berätta fritt utifrån sin livssituation anser vi att alla områden i deras tillvaro 

beskrevs. Eventuellt kunde våra förväntningar avspeglas efter att vi utfört några intervjuer. 

Detta visade sig genom att vi ibland kunde ana vad deltagarna skulle svara på vissa frågor samt 

vilka följdfrågor vi skulle ställa.    

För att försäkra tillförlitlighet i studien har båda författarna läst intervjuerna samt diskuterat 

olika tolkningar för att komma fram till rätt koder och kategoribenämningar. Det har också 

gjorts för att koder inte ska passa in i flera kategorier. Det kan vara svårt vid analys av 

människors upplevelser då det beror på hur de tolkas (13, s 163). Viktigt att poängtera är att vid 

kvalitativa studier är författarna delaktiga genom hela processen vilket gör att de är medskapare 

till materialet. För att ytterligare försäkra studiens giltighet har vi valt att citerat en del av 

deltagarnas upplevelser i resultat (10, s 170).           

 

 

Resultatdiskussion 

Att leva med reumatiska sjukdomar kan leda till olika typer av funktionsnedsättningar vilket i 

sin tur kan påverka en persons aktivitetsförmåga. Det kan då inverka på vad en person vill, 

förväntas eller har behov av att utföra (4, s 66). Vår studie har visat att detta stämmer och att 
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deltagarna hade fått göra mer eller mindre förändringar i sin tillvaro. Beroende på vilken 

reumatisk sjukdom deltagarna hade var symtomen smärta och fatigue olika framträdande. Att 

det var olika framträdande hade bland annat att göra med att sjukdomarna och symtomen går i 

skov. Det gjorde att symtomens karaktär och intensitet var oberäknelig vilket i sin tur påverkade 

aktiviteter i vardagen. Det har lett till att deltagarna i vår studie har fått anpassa sig efter sin 

dagsform. Att leva efter de förutsättningarna gjorde att deltagarna fick göra prioriteringar för att 

hushålla med sina krafter och orka utföra det som var viktigt för dem. Det stämmer överens med 

vad Alsaker och Jospehsson (7) kom fram till i sin studie angående vikten av prioriteringar. 

Deltagarna i vår studie valde att prioritera det som var roligt och givande för dem. Vad som var 

meningsfullt berodde dels på intressen och dels på vart de befann sig i livet. Vissa av deltagarna 

var i arbetsför ålder medan andra var pensionärer. Prioriteringar kunde också innebära att 

deltagarna valde bort sådant som det inte fanns tid eller ork för. Det kunde både vara relationer 

och tyngre hushållssysslor såsom att dammsuga. 

Alsaker och Jospehsson (7) beskriver i sin studie att smärta och fatigue ger blandade 

upplevelser i samband med aktiviteter. Alla deltagarna i vår studie beskrev att när det utförde en 

meningsfull aktivitet kom de längst ifrån sin smärta och fatigue. Samtidigt beskrevs av vissa 

deltagare att symtomen hindrade dem från att utföra en del aktiviteter som de hade velat göra 

om de hade kunnat.  

Att tvingas avstå eller välja bort det betydelsefulla i livet har flera deltagare beskrivit som bland 

det svåraste med sin sjukdom, det kunde tillexempel röra sig om arbete, fritidsintressen eller att 

kunna leka med sina barn på det sättet de ville. Att inte kunna leva upp till sina livsroller 

beskrevs av deltagarna som att förlora en del av sin identitet. Det som hade varit svårast och 

mest tidskrävande var enligt flera av deltagarna att acceptera att de var sjuka när det utåt sett ser 

friska ut. Detta var en ny aspekt som inte framkommit i bakgrunden.  

Enligt Sandles (3, s 170-2) hade de som accepterat sin sjukdom lättare att förhålla sig till 

smärtan och sin situation. Det stämmer överens med vad deltagarna i vår studie beskrivit men 

detsamma är relevant vid acceptans av fatigue. Genom att deltagarna lyssnade på kroppens 

signaler och anpassade sig efter sin förmåga hade de inte lika ont eller blev lika trötta som 

tidigare. Sandles (3 s, 110) skriver också att fatigue kan leda till frustration på grund av känslan 

av att inte ha kontroll över sin tillvaro. I jämförelse med vår studie stämmer det inte helt då flera 

deltagare beskrev att de inte lät sjukdomen bestämma och att de ibland trotsade sin smärta och 

fatigue för att göra det de ville. 

Enligt studien av Achterberg m.fl. (8) framgick det att aktiviteter delas upp i delmoment för att 

deltagarna inte orkade utföra allt i en etapp. Det och många andra strategier framgick också i vår 

studie. Deltagarna delade upp aktiviteten i delar för att de inte orkade utföra aktiviteten på en 

gång. De anpassade också aktiviteter, oftast genom att förminska dem. Detta gjorde att det inte 

var lika påfrestande för kroppen och att de kunde göra aktiviteterna oftare. Ett annat sätt för 

deltagarna att hantera sin smärta och fatigue var att ha balans mellan aktivitet och vila. Flera 

planerade sin dag genom att fördela mängden aktiviteter över dagen. Planeringen gjordes för att 

lämna utrymme för pauser. Dessa pauser var till stor betydelse för deltagarna eftersom de annars 

ansåg att de inte hade orkat med varken aktiviteten eller dagen. Majoriteten av deltagarna 
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hanterade sin fatigue på liknande sätt, alltså genom att ta promenader, vistas i solljus, ta frisk 

luft, äta vitaminer, dricker juicer och kaffe samt äta näringsrikkost. En deltagare använde sig av 

att sätta upp kortsiktiga mål, främst i arbetsrelaterad situation, för att stämma av hur hon mådde 

gällande sin smärta och fatigue. 

I Eklund och Sanqvists (5) studie visade sig arbete vara positivt i flera bemärkelser. Kvinnorna i 

studien kände sig tillfredställda då arbete ledde till delaktighet i samhället men att de också 

utvecklades på ett personligt plan. I vår studie upplevde deltagarna att arbete och arbetsliknande 

sysslor var betydelsefullt. Med betydelsefullt menade deltagarna att det var en positiv känsla av 

att ha ett roligt arbete, att kunna hjälpa någon annan samt att det gav bättre ekonomiska 

förutsättningar. Dock beskrev deltagarna i vår studie att det inte hade haft möjlighet att arbeta 

om det inte hade haft anpassad arbetssituation. Anpassad arbetssituation innebar bland annat att 

arbeta i sin egen takt. Till skillnad från det som Eklund och Sandqvist (5) beskriver i sin studie 

visade de sig i vår studie att arbete också kunde ge negativa konsekvenser. Två av deltagarna 

beskrev att de ibland tog på sig för mycket saker att göra och hade svårt att säga nej. Detta gav 

mer stress som i sin tur ökade deras smärta och fatigue.  En annan typ av anpassning var i 

hemmet. Enligt en studie (15) tillfrågades personer med RA och SLE angående sin livskvalité. 

Syftet med studien var att ta reda på vilka viktiga områden i tillvaron som var mest påverkade 

av deltagarnas sjukdom och hur det i sin tur påverkade deras livskvalité. Det var enligt 

deltagarna viktigt att ha ett hem som var anpassat och modernt oavsett om det var en lägenhet 

eller ett hus. Att bo i ett område som de ville och ha möjlighet till trädgård var också prioriterat. 

Stor vikt lades på att ha ett hem som var funktionellt och lätt att ta hand om. I vår studie 

framkom det inte att boendet behövde vara modernt eller anpassat. Ingen tog upp vikten av att 

ha ett funktionellt boende. En deltagare bodde i ett hus ute på landet som varken var modernt, 

anpassat eller alltför funktionellt men som hon trivdes i och inte kunde tänka sig och flytta ifrån. 

Ytterligare en aspekt som två av deltagarna beskrev var känslan av att vara maktlös gentemot 

högre instanser. En deltagare upplevde att hon inte hade någon tydlig plats i sjukvårdskedjan 

gällande hennes rehabiliterande insatser. Eftersom hon inte hade specifika träningstillfällen eller 

träningsplats fick hon mer smärta än hon upplevt att hon hade behövt. Den andra deltagaren 

beskrev känslan av maktlöshet då sjukvårdpersonal inte trodde att hon någonsin skulle bli 

bättre. Detta var något författarna blev fundersamma över då vi tolkade det som att hoppet togs 

ifrån deltagarna i en utsatt situation. När någon blir sjuk är det sjukvården de förlitar sig på och 

förväntar sig relevant vård och stöttning ifrån. 

Studiens resultat kan inte självklart överföras till andra personer med reumatiska sjukdomar 

utan det är upp till läsaren att tolka ifall det kan användas i andra kontexter (10, s 170). 

Materialet anses till viss del vara generaliserbart till kvinnor med liknande problematik, ålder 

och livssituation. Författarna bedömde att resultatet som framkom var värdefullt då det givit 

ökad förståelse för hur det var att leva med smärta och fatigue i vardagslivet.  

Slutsats: 

Att leva med reumatiska sjudomar och symtomen smärta och fatigue har påverkat deltagarnas 

liv på olika sätt. Likheter och skillnader i deltagarnas upplevelser har beskrivits vilket bland 

annat visat sig i att de hittat sitt eget sätt att hantera vardagen. Förändring i tillvaron har 
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beskrivits som svårt och känslomässigt ansträngande. Dock har flera av deltagarna ändå försökt 

fokusera på det positiva och därefter anpassat sin livssituation efter deras förmåga. Vikten av 

prioriteringar och att hitta det meningsfulla i livet har hjälpt deltagarna att handskas med 

sjukdomen och dess symtom. Genom att se vilka möjligheter de faktiskt hade samt försöka 

bortse från sina begränsningar fann majoriteten av deltagarna en hanterbar vardag.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Muntlig introduktion till deltagarna innan intervjun startar:  
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 Studiens syfte är att förstå hur symtom från reumatiska sjukdomar påverkar vardagen. 

Intervjun syftar till att få höra era personliga upplevelser. Idén fick vi ifrån en av 

praktikplatserna som vi gjorde vår VFU på.  

 En av oss intervjuar, den andra lyssnar men inflikar vid behov.   

 Studien är frivillig, ni får avbryta deltagandet när ni vill.    

 Vi berättar lite hur intervjun kommer gå till och att vi använder oss av öppna frågor med 

syfte att få det som en ”berättelse”. Intervjun är bandinspelad. 

 Vi vill förtydliga begreppet aktivitet, att det är centralt i arbetsterapi. Vi menar inte bara 

fritidssysselsättningar utan all aktivitet som man utför i vardagen, laga mat, egen vård, 

handla osv. 

Inledande uppgifter: 

 Namn. 

 Ålder. 

 Civilstatus. 

 Boendeform. 

 Diagnos och hur länge deltagarna har varit påverkade av sina reumatiska symtom. 

Intervju frågor: 

1. Vill du börja med att berätta om hur en vanlig dag ser ut för dig? 

2. Kan du berätta hur din sjukdom påverkar dig i din vardag?  

3. När vi säger fatigue, hur ser du på det kopplat till din situation? 

4. Hur gör du för att undvika eller hantera fatigue? 

5. När vi säger smärta, hur ser du på det kopplat till din situation? 

6. Hur gör du för att undvika eller hantera smärta? 


