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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att beskriva och förstå existentiella tankar hos personer med 

kronisk reumatisk sjukdom och deras behov att uttrycka dem i möten med sjukvården. För att 

undersöka detta intervjuade vi åtta personer med kronisk reumatisk sjukdom.  

Det framkom att majoriteten av intervjupersonerna hade existentiella tankar till följd av 

sjukdomen och de hade behov att uttrycka dem inom sjukvården, familj och omgivningen. De 

upplevde sorgeprocess kring livet de haft innan sjukdomen. Den kroniska sjukdomen gav 

upphov till påverkan inom många livsområden. Det påverkade familje- och sociala relationer, 

arbetslivet och framtidsplaner. Det framkom att många utav dem saknade psykosocialt stöd 

från sjukvården och att stödet från familjen var viktigt. Vidare framkom att de önskade att 

även anhöriga skulle få både information om deras kroniska sjukdom men även stöd.  

De av intervjupersonerna som hade haft kontakt med någon rehabiliteringsklinik med 

tillgång till hela vårdkedjan såsom kurator, psykolog, läkare och sjukgymnast var nöjda. De 

uppgav att de fått bra bemötande, blivit bekräftade och fått uppmuntran där. Samtliga 

intervjupersoner som var medlemmar i Reumatikerföreningen uppgav att den betydde mycket 

för dem. Även där blev de bra bemötta, bekräftade och det framkom att det var viktigt för dem 

att träffa andra personer i samma situation.  

Det framkom att intervjupersonerna hur mörk och omöjlig livssituationen, på grund av 

sjukdomen, än tedde sig med kämpande både för att upprätthålla kroppen, psyket och inom 

olika livsområden hittade de ändå någon strategi för att kunna ta sig framåt.  
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Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka de personer som gjort den här uppsatsen möjligt att skriva. 

Framförallt vill vi tacka de personer som öppenhjärtigt ställt upp och delat med sig av sina 

erfarenheter. Utan er hade det inte varit möjligt! Ett stort tack till kursansvarig Emilia Forsell 

som delat med sig av sin kunskap och gett värdefulla synpunkter. Vi vill också tacka vår 

läsegrupp för deras stöd, reflektioner och synpunkter, ett extra tack till Carina Donselius som 

hjälpt oss när vi inte kunde hantera datorn. Dessutom tackar vi bibliotekarierna Anette 

Krengel och Ann-Kristin Forsberg som hjälpt oss i vår strävan att hitta vetenskapliga artiklar 

och städerskan Rawee Thongvijit som alltid varit trevlig och uppmuntrat oss när vi suttit på 

skolan och arbetat på kvällar. Vi vill även tacka vaktmästaren Arne Bergsås.  

Ett stort tack till våra familjer som ställt upp och stöttat oss när vi varit frånvarande fysiskt 

men även frånvarande mentalt när vi varit fysiskt närvarande. Sist men inte minst vill vi tacka 

varandra och oss själva.  
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Inledning 

 

Jag har alltid varit aktiv, är utbildad … har tränat hela mitt liv,  … och friluftsliv har alltid 

varit stora grejen,… det var bara att ta bort allting, allt som var roligt och kvar fanns 

ingenting. ….det är att bara vara i skiten.                                                     Stina 

 
 

En kronisk sjukdom påverkar inte bara människan fysiskt utan även psykologiskt, socialt och 

emotionellt. Toombs (1993) menar att kroppen och personligheten hör ihop vilket leder till att 

en sjukdom utgör ett hot både mot personens kropp och själv. Den egna kroppen kan upplevas 

som ett främmande objekt. Vidare förändras relationen mellan självet och världen, det blir ett 

annat sätt att vara i världen som i sin tur kan upplevas som en förlust av den värld personen 

varit hemma i (Toombs, 1993, s. 68).   

Att ha en kronisk sjukdom innebär att den är livslång, obotlig och kräver kontinuerlig 

kontakt med sjukvården. När vi arbetat inom vården har vi uppmärksammat att en kronisk 

sjukdom kan innebära inskränkningar i aktiviteter som varit meningsfulla och 

arbetstidsförkortning kan ibland vara nödvändig. Den kroniskt sjuke är beroende av 

vårdpersonalens insatser vilket kan leda till känsla av maktlöshet och svårigheter att påverka 

sin situation. Många drabbas av en sorg som en reaktion på förlusten. Dessa aspekter kan 

väcka existentiella funderingar som till exempel meningen med livet hos den kroniskt sjuke. 

Till skillnad från en tillfällig sjukdom som är övergående är den kroniska sjukdomen livslång, 

obotlig och påverkar både kroppen och själen varför psykosocialt stöd blir extra viktigt för 

personer kronisk reumatisk sjukdom.  

 

Bakgrund 

Carl-Magnus Stolt, nordens förste och ende professor i humanistisk medicin, anser att läkare 

vid möten med patienter endast lockar fram ungefär hälften av patienternas åkommor som då 

kommer upp till ytan. Vidare menar han att läkare har en tendens att avbryta patienten (Stolt, 

2003 s.137). Enligt Stolt är medicinens och vårdens yttersta syfte att få det fysiska och 

psykiska lidandet hos människan att minska vilket speglar att kroppen och själen är åtskilda 

(a.a., s.20).  

Han poängterar att om det icke-materiella finns hos människa måste det tillmätas betydelse 

i praktisk sjukvård. Kvalitetskrav på vetenskap är nödvändigt men det som inte går att nå med 

vetenskapliga metoder, till exempel tros- och livsåskådningsfrågor, inte får åsidosättas 

eftersom det inte är oviktigt (a.a., s. 24). Fortsättningsvis menar han att kunskap om 
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människans liv inte nås bara genom kunskap om fysiologi och biokemi (a.a., s.133). Den 

medicinska naturvetenskapliga traditionen inom utbildning och praxis medför svårigheter för 

alternativa synsätt och metoder att förstå, betrakta och beskriva människan ur ett existentiellt 

perspektiv (a.a., s. 25).  

Vid allvarliga och livshotande sjukdomar blir existentiella och andliga frågor, till exempel 

sökande efter meningen med livet, mer centrala. Det är vanligt att dessa frågor bortses ifrån. 

En anledning till detta kan vara att vårdgivare själva inte är medvetna om sina egna 

existentiella värderingar och således saknar trygghet att diskutera patientens behov. Centralt 

för all sjukvård är bemötande vardagsetik och psykologiskt tänkande som inte är ett spår vid 

sidan om. Det är ett moraliskt projekt att möta och söka lindra sjukas lidande (a.a., s. 183). 

För att ha förmågan att tolka och förstå lidande måste vårdgivaren själv ha upplevt eget 

lidande, ha god inlevelseförmåga eller varit nära någons lidande (a.a., s. 99). Smärtans olika 

dimensioner, social, psykologisk, fysiologisk, andlig och existentiell, hänger samman (a.a., s. 

98). Huvudsyftet inom medicinen är att beskriva, förklara och förstå där förståelsen åsyftar 

den existentiella karaktären. Det är viktigt att läkaren förstår att patienten har tagit till sig och 

förstått den förklaring till symtom som framkommit. Vidare anser Stolt (2003) att läkare bör 

se patienten som en person, bekräfta och se denne som en helhet och inte bara se till 

diagnosen. Många vårdare behöver ingen vetenskaplig skolning för detta men den 

humanvetenskapliga förståelsen kan vara ett redskap för processen. På detta sätt kan insikt i 

och språkligt uttryck över patienters upplevelse av lidande vid sjukdom uppnås (Stolt, 2003, s. 

77).  

Ekonomin inom sjukvården leder till prioriteringar och i denna argumentation måste röst 

ges åt helhetsperspektivet på det mänskliga. Vårdaren ska ges redskap för att ha möjlighet att 

vidga perspektivet bortom det naturvetenskapliga och sträva efter att se hela människan (a.a., 

s. 30). De humanvetenskapliga kunskaperna blir vårdares värdefulla redskap i dagliga möten 

med patienter om de förstår och kan reflektera över det. Det teoretiska måste återkopplas till 

praktiken. (a.a., s. 31). Vidare är det viktigt att de som forskar fram nya teorier och språk för 

verksamhetsbeskrivning har ena foten kvar inom vårdyrket (a.a., s. 32).  

Idag är patienternas behov större än tidigare men det humanistiska perspektivet försummas 

inom medicinen. På grund av brist och att många inom och utom medicinen uppmärksammat 

att de vedertagna teorierna inte räcker till finns således ett behov av en humanvetenskaplig 

gren. Nya behov i samhället och inom utbildningsväsendet pekar mot att framtidens 

vårdutbildningar måste betrakta människan både ur humanvetenskaplig och naturvetenskaplig 

synvinkel (Stolt, 2003, s. 37).  
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Problemformulering 

Vi har genom arbete både inom sjukvården och under praktikperioden träffat personer med 

kronisk sjukdom varav många med reumatiska sjukdomar. Våra reflektioner vid dessa möten 

har varit att det medicinska varit i fokus och att existentiella tankar och behov att uttrycka 

dem inte uppmärksammats.  

Syfte  

Studiens syfte är att beskriva och förstå existentiella tankar och behov att uttrycka dem hos 

personer med kronisk reumatisk sjukdom i deras möten med sjukvården.  

Frågeställningar  

Vilka existentiella tankar och behov att uttrycka dem förekommer hos personer med kronisk 

reumatisk sjukdom?  

Erbjuds stöd för deras behov att uttrycka existentiella tankar  –  i så fall vilket?  

Vilket stöd för deras behov att uttrycka existentiella tankar önskas? 

 

 

 

Preciseringar av begrepp    

 

Med existentiell som utgår från begreppet existens menar vi i uppsatsen att en sjukdom kan 

leda till en förändring i livet och hela existensen kan rubbas. Detta kan medföra att 

existentiella tankar, livsfrågor, väcks till liv. Dessa kan handla om sorg, funderingar över 

meningen med livet, sjukskrivning, smärtor, fysisk och psykisk begränsning, rädsla för 

sjukdomens prognos och oro för framtiden med familj och arbete. Det är också ett uttryck för 

behov av bearbetning och reflektering över upplevelser av den egna personen och världen i 

relation till världen och livet men även den enskilde individens värderingar. 

 

Reumatisk sjukdom  

Gemensamt för de flesta reumatiska sjukdomar är ömhet i lednära muskler eller leder, smärta 

och funktionsinskränkning. Destruktion av ben och brosk som inte kan repareras på annat sätt 

än med protesoperation blir följden för många av sjukdomarna i sena stadier av sjukdomen. 

Inom vården görs försök att förhindra eller bromsa destruktionsutveckling i tidigt skede av 

sjukdomen. Inom reumatologin finns en tradition av teambaserad vård när besvär från 

rörelseorganen blivit allvarliga. Trots effektiv farmakologisk behandling har många 
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kvarstående besvär från leder och muskler. Det är då viktigt med hjälpmedel och specialiserad 

fysioterapi för att stärka viktiga funktioner.  

Uttalad trötthet är en konsekvens av den kroniska inflammationen som många drabbas av. 

Detta är ofta en avgörande faktor för att livskvaliteten och vitaliteten blir minskad samt 

oförmåga att arbeta. Av den anledningen är det viktigt att minska inflammationsaktiviteten för 

att patienten inte ska förlora viktiga funktioner i arbets- och privatlivet. Patienter med 

kroniska inflammatoriska sjukdomar har ökad risk att drabbas av andra sjukdomar, framförallt 

hjärtsjukdomar. Livsstils- och omgivningsfaktorer är en bidragande orsak till ökad risk att 

drabbas av reumatisk sjukdom (Klareskog, Saxne, 2005, s. 16).   

 

 

Disposition 

Introduktionen innefattar studiens sammanfattning, förord, inledning, bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar, begreppsdefinitioner, uppsatsens disposition 

och författarnas ansvarsfördelning av uppsatsen. Därefter följer metod och materialavsnitt 

som innehåller förförståelse, artikel- och litteratursök, tidigare forskning, avgränsning, urval, 

kvalitativ forskningsintervju, teori, tillvägagångssätt intervjuer, tillvägagångssätt, etiska 

överväganden, reliabilitet och validitet och presentation av intervjupersoner. I resultatdelen 

redovisas det empiriska materialet och därpå följer analys av empirin ställda mot teori och 

tidigare forskning. Det analyserade materialet tolkas varefter en diskussion om studiens 

analysresultat och dessa kopplas ihop med tidigare forskning och teori. Därefter kommer 

tolkning, diskussion och egna reflektioner. Bilagor informationsbrev och intervjuguide. 

 

Ansvarsfördelning 

Vi har tillsammans arbetat med alla avsnitt i uppsatsen, dock har vi haft olika 

ansvarsområden. Gulsen har haft det övergripande ansvaret för avsnitt om tidigare forskning 

och Lena har haft ansvaret för teoridelen. Vidare har vi transkriberat hälften av intervjuerna 

var.   
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Metod 

Förförståelse 

              

Lena har släktingar som har reumatisk sjukdom och har en sådan själv och är medveten om att 

det kan påverka studien. Vi ska försöka ha det i medvetandet hela tiden, speciellt vid 

utformningen av intervjufrågorna, intervjuerna och vid analys och tolkning. Det går dock inte 

helt att komma ifrån att det kan påverka studien.  

Artikelsök 

Vi har använt databas Academic Search Premier avancerad sökning med peer reviewed, detta 

innebär att artiklarna är vetenskapliga och är granskade. Vi använde sökorden existential 

patient, år 2008 och fick 44 antal träffar. När vi gick igenom abstrakten fann vi endast en som 

var relevant för vårt syfte.  

Vi gjorde en sökning på SocIndex Academic Search Premier med sökorden chronic 

disease, existential, patient, needs, fulltext. Vi valde ut tre artiklar och läste igenom abstracten 

varav vi valde bort en som vi inte ansåg relevant för studien eftersom den handlade om 

etnicitet. Vi valde att ta bort artiklar som vi inte ansåg relevanta för studien. Det finns mycket 

forskning som rör det existentiella inom det palliativa området men vi valde att inte ta med 

detta, förutom en del forskning där det berörts,  eftersom en kronisk sjukdom inte utgör ett 

dödshot. Våra intervjupersoner ska trots sin sjukdom kunna förhålla sig till vardagen och vi 

har därför valt att leta efter forskning som tar det området.  

 

 

Litteratursök  

Vi gjorde en sökning på Libris med sökordet existentiell och fann 76 antal träffar. När vi gick 

igenom dem fann vi sex av dem relevanta för studiens syfte. Övriga böcker valde vi bort 

därför att många av dem inte var relevanta och vi ansåg att antalet vi valde skulle uppfylla 

mättnad för vår studie. Vi valde att använda två böcker som vi fick tips om från dels personal 

på Stadsbiblioteket och dels en lärare på Ersta Sköndal Högskola. Utöver det har vi via den 

funna litteraturens referenslistor sökt oss vidare och valt ut det vi funnit relevant för studiens 

syfte. Enligt Backman (2008) kallas det manuell sökning (Backman, 2008, s. 163).  
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Tidigare forskning  

Forskningsfältet rörande upplevelser och erfarenheter vid kronisk sjukdom och konsekvenser 

av dem tog fart under 1960- och 1970-talen i USA och Storbritannien. Nya metoder för 

kvalitativa studier utvecklades med inspiration av interaktionistisk teori, där studieobjektet är 

samspelet mellan individ och dennes näromgivning sociala, fysiska och samhälleliga. Fältet 

kom efterhand att domineras av ett inifrånperspektiv genom kvalitativa forskningsmetoder 

(Runesson, 2005, s. 44). Bury (1982) är en förgrundsfigur gällande studier där personens 

sjukdomsupplevelse fick fokus på hur denne skapar en mening med det som hänt (Runesson, 

2005, s. 49). Bury (1982) menar att sjukdom, särskilt kroniska, leder till upplevelser att 

vardagslivet störs. Det innebär ett erkännande av lidande och smärta. För enskilda individer 

och deras familjer och sociala nätverk medför det en störning i relationen. Det ökade 

beroendet, planer och förväntningar som individen har att förhålla sig till måste ses över. 

Många patienter döljer sina symtom eller effekter av sjukdomen, en del döljer det för sina 

familjer. För yngre personer kom sjukdomen som en chock att den kunde börja i deras ålder. 

En vanlig reaktion på en sjukdom av detta slag är oro och ångest (a.a., s. 170-171).  

Charmazs (1991), arbetsterapeut och professor i sociologi, forskning kring kroniska 

sjukdomars sociala dimension har fått stor betydelse för kunskapsutvecklingen (Runesson, 

2005, s. 51). Charmaz (1991) har en positiv syn på människors förmåga att leva med kronisk 

sjukdom. Hon menar att de försöker vara sig själva och leva med sin sjukdom. När de blir 

utsatta för speglingar av andra leder det till att känslorna till dem själva förändras (Charmaz, 

1991., s. 257).  

För personer som får en kronisk sjukdom uppstår en kamp mot förlusten av livet de hade 

innan sjukdomen och av deras självständighet. De kämpar över kontrollen över sig själva och 

sina kroppar, att bli kontrollerade av sjukdomen eller själva ta kontrollen över den. När de 

kämpar för att bevara kontrollen över sin sjukdom kan andra tolka det som att de förnekar, 

undviker eller manipulerar. Det kan vara en lång process att acceptera sin sjukdom men hon 

menar att det så småningom går att lära sig leva med den. Vidare menar hon att när personer 

med kronisk sjukdom upplever att de har valmöjligheter kan de behålla en känsla av 

självständighet (a.a., s. 259-261).  

Toombs (1993) forskning visar att sjukdom hos en person kan uppfattas av andra genom 

kroppshållning eller gester och att den sjuke själv är medveten om dessa förändringar. Han 

menar att kroppsomvandlingen inte bara är obekväm för den sjuke själv utan även för andra. 

En följd av detta kan innebära att personens sociala interaktion som tidigare varit lätt kan bli 
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obekväm. Förlusten av personens autonomi och hjälplöshetskänslor kan medföra en 

beroenderoll. För att vårdgivare ska kunna bistå den sjuke räcker det inte att relationen mellan 

dem är omtänksam utan denne bör även uppmärksamma effekterna av funktionshindret 

(Toombs, 1993, s. 64-66). Vidare menar han att betydelse av dåtid och framtid kan ändras vid 

sjukdom. Ett sjukdomsangrepp som skett tidigare kan uppfattas som nära i tid. Sjukdomen 

kan även ge upphov till förlust av framtida mål och det som pågår i nuet (a.a., s. 69). 

Sjukdomen kan leda till en upplevelse som ett avbrott i den levda kroppen. Som i sin tur kan 

leda till en känsla av att kroppen är ett objekt snarare än en levande kropp. Toombs (1993) 

menar att en sjukdom inte bara påverkar kroppen utan utgör ett hot både mot personens kropp 

och personlighet eftersom dessa hör ihop. Även relationen mellan personligheten och världen 

förändras och det blir därmed ett annat sätt att vara i världen än personen känt sig hemma i 

vilket kan leda till en känsla av förlust till den. Personer med funktionshinder ser världen i 

ljuset av sjukdomen. Framtida möjligheter kan vid sjukdom verka utom räckhåll, personen är 

upptagen av kraven i nuet och inte till framtida projekt (Toombs, 1993, s. 70-71).  

Existentiella utmaningar förknippas särskilt vid störningar i kroppen och sjukdom, det kan 

bidra till tålamod och att acceptera sjukdomen (a.a., s. 88).  Liksom Toombs (1993) 

beskrivning att sjukdom förutom påverkan på kroppen även påverkar personligheten och 

relationen till världen, existensen menar Bullington, Lundberg, Styf (2007) att smärta hos 

personer påverkar deras existens och identitet, vad det i existentiellt sammanhang innebär för 

personer som inte kan röra sig. I studiens resultat om erfarenheter av förflyttning med smärta 

framkommer att smärtan påverkar mer än den fysiska förflyttningen. I studien identifierades 

anpassningsmisslyckanden, återupprättande av identitet och att hitta en väg ut. Informanterna 

i deras studie beskrev att förflyttning med långvarig smärta hade stor påverkan på deras liv 

med bland annat upplevelse av dramatisk identitetsförändring.  

Bullington, Lundberg, Styf (2007) menar att dessa erfarenheter sannolikt påverkar deras 

möjligheter att tillfriskna. Deras studie ger en utökad kunskap om vad det innebär i 

existentiellt sammanhang för personerna att inte kunna röra sig som tidigare för att kunna 

hjälpa dem med rehabilitering (Bullington, Lundberg, Styf (2007).  

Liksom Bury (1982) visar Runessons (2005) studie att en sjukdom påverkar vardagslivet 

men hon har fokus på arbetslivet vilket i sin tur påverkar andra roller i personens liv. 

Runesson (2005), fil mag. socialt arbete, skildrar vidare liksom (Charmaz, 1991) en positiv 

bild av att när personerna väl erkänt konsekvenserna av sin sjukdom kan de påbörja ett 

förändringsarbete för att förändra sin arbetssituation vilket i sin tur även påverkar andra 

livsområden positivt. Runesson (2005) har i sin studie intervjuat personer med kronisk 



 8 

reumatisk sjukdom med två års mellanrum för att se hur de påverkas av sin sjukdom i 

arbetslivet under första sjukdomstiden. Studien visar att sjukdomen och konsekvenserna av 

den på olika sätt hotar deras framträdande i olika sammanhang. Personerna försöker 

kompensera sin funktionsnedsättning i syfte att förhindra sociala konsekvenser i deras liv. Det 

nya sättet att hantera vardagen kunde medföra ett vacklande humör som i sin tur påverkade 

familjerelationer framförallt makarelationen (Runesson, 2005, s. 103).  

I hennes undersökning framkommer osäkerhet inför hur andra ser på dem vilket kan 

påverka hur de blir bemötta. Oron leder till behov att kontrollera sjukdomsyttringar i möten 

för att själva kunna påverka hur de blir bemötta. I början av sjukdomstiden kan en sådan 

kontroll yttra sig i ett försök att dölja konsekvenserna av sjukdomen eller att avväga vem som 

ges information om sin sjukdom. I inledande skedet av sjukdomen har personerna svårt att ta 

till sig innebörden av den och hoppas att den skall gå över.  Sjukdomens intrång i livet leder 

till tankar om framtida konsekvenser för kroppen, personlig image och över sitt framträdandet 

med sjukdomen i olika situationer. Sjukdomen upplevdes som intrång i livet som identifieras 

antingen i samband med att de får besked om diagnosen eller långt senare (Runesson, 2005, s. 

99). Personerna kämpar både med att återfå kontroll över sin självrepresentation inom olika 

livsarenor och att integrera sin förändrade kroppsupplevelse i sin självbild. Förändringsarbete 

på deras arbetslivsarena pågår aktivt under denna tid (a.a., s.109). När personliga värden kring 

yrket förloras utgör det inte bara ett hot mot yrkesrollen utan även mot andra roller i livet och 

mot självbilden i de rollerna.  

Personer som satsat på någon utbildning kan ifrågasätta värdet av det. Yrkesrollen kan 

även ses som hotad. Personer som haft planer i sitt framtida yrkesliv kanske är tvungen att 

ompröva det. Självbilden kan upplevas som hotad om en person inte kan leva upp till 

förväntade resultat eller till andras och egna krav och förväntningar i rollen (a.a., s. 174-175). 

När sjukdomen väl erkänts som ett faktum börjar personen handla för förändringar i sin 

arbetssituation. Denna process kan dock vara långdragen men när de väl erkänt 

konsekvenserna av sjukdomen funderar de över möjliga mål till förändring. Runesson (2005) 

menar att det krävs medvetenhet om vilken betydelse sjukdomen medför i livet och att 

uppleva att det finns en viss frihet att agera självständigt i en rollförändringsprocess i 

arbetslivet (a.a. s. 169). Studien visar att det den inledande sjukdomstiden är dynamisk och 

komplex med påverkan inbördes mellan självbild, sociala roller och kropp. Personerna 

pendlar mellan att förändra, försvara, lämna eller ersätta roller. Rollspelet pågår inom olika 

sociala arenor med variation i betydelse i personernas liv. Det beror i stor del på ett samspel 

mellan omgivningsfaktorer, fysiska, sociala och personliga faktorer (a.a., s. 116). Sjukdomen 
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väckte frågor och tankar om upprätthållandet av kontrollen över sin kropp och livet, särskilt 

arbetslivet (a.a., s. 172).  

Koenig (2004) framhäver vikten av att läkare uppmärksammar patienter att förstå och 

hantera sjukdom. I studien framkommer att ett ökat antal vetenskapliga undersökningar tyder 

på en koppling mellan religion, andlighet och både fysisk och mental hälsa. Resultatet av 

studien visar att existentiellt kämpande rörande mening och syfte är särskilt stora hos patienter 

med kroniska eller svåra sjukdomar med sociala förändringar och psykologisk stress. Färska 

studier visar att övertygelser av religiös karaktär påverkar medicinska beslut, användning av 

kemoterapi och övriga livräddande behandling ibland kan komma i konflikt med sjukvården. 

Koenig (2004) menar att andlighet är begränsad inom medicinsk utbildning och fortbildning 

varför många läkare blir obekväma inom området (Koenig, 2004).  

Sigurgeirsdottir, Halldorsdottir (2008) studie om att öka förståelsen för patienters 

erfarenheter av rehabiliteringsbehov. Resultatet visar att patienter i rehabilitering kämpar 

existentiellt, en sjukdom eller olycksfall leder ofta till existentiellt kämpande, samtidigt som 

de måste anpassa sig till förändringar i livet. I slutsatsen framkommer behov av en ny 

inriktning inom omvårdnadsrehabilitering med bedömning av det existentiella välbefinnandet 

med hjälp av kompetenta mellanmänskliga relationer. Detta bygger på en omsorg som är 

individualiserad, ett känslomässigt stöd och erkännande av den enskilde patientens behov. 

Inom ramen för en helhetssyn med behovsbedömning förespråkas bedömning av patienternas 

existentiella välbefinnande. Resultaten visar dock att varje person har sina specifika behov 

som måste identifieras individuellt. Vidare rekommenderas att personalen inom rehabilitering 

måste uppmärksamma patienternas erfarenhet av deras behov (Sigurgeirsdottir, 

Halldorsdottir, 2008).  

Ottosson (1993) anser att den ökade specialiseringen inom vården har lett till svårigheter 

att se till helheten. När fler yrkesprofessioner tar ansvar för varsin del av patientens 

problematik kan det bli en inskränkning då de endast ser till sitt specifika område vilket inte 

alltid hjälper. Han menar att ett sådant förfarande ofta kan bli otillfredsställande om endast 

kroppen, psykologiska eller den sociala situationen uppmärksammas. Utöver psykiska, 

fysiska och sociala dimensioner finns en existentiell dimension som innebär en djupare 

mening och innehåll i livet. Alla dessa dimensioner påverkar varandra.  

Ottosson (1993) menar att människan måste vara medveten om meningen med sitt liv för 

att förstå vad som ger tillfredsställelse i livet. Personen måste även veta vilka krav som ska 

uppfyllas för att känna tillfredsställelse. Ett rimligt antagande är att alla önskar känna 

tillfredsställelse med sina liv. Omgivningens och individens vilja att arbeta med existentiella 
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frågor kan vara svaga. Detta kan bero på att förståelse för betydelse av dessa frågor saknas 

och en tro att allt löser sig bara den fysiska prestationsförmågan, ekonomiska situationen eller 

det sociala anseendet förbättras men trots detta kan tillfredsställelse med livet saknas 

(Ottosson, 1993). I Cullingham, Jillings (2006) studien framkommer att läkare har svårt att 

fastställa tidig diagnos för personer med fibromyalgi och tenderar att feldiagnostisera då 

symtomen är osynliga, ospecifika och subjektiva. Detta medför att personer med fibromyalgi 

tvingats träffa flera läkare och genomgå många medicinska undersökningar innan de fått sin 

diagnos. I studien framkommer att intervjupersonerna med fibromyalgi tror att personer med 

den diagnosen skulle vara behjälpliga av stöd från familj, vänner och vårdpersonal 

(Cunningham, Jillings, 2006).  

I en longitudinell studie utförd av Chen, Kasen, Cohen (2009) jämfördes kvinnor med och 

utan kronisk sjukdom. I studien framkom att en kronisk sjukdom kan ändra personens 

uppfattning om viktiga värden som i sin tur påverkar deras förmåga att behålla sin mentala 

hälsa. Förändringen i deras upplevda värden i livet kan utgöra ett sätt för dem att anpassa sig 

psykiskt till att ha en kronisk sjukdom. Hos kroniskt sjuke kvinnor där makt och berömmelse 

minskat i betydelse var den psykiska hälsan större. Utan erfarenheten av kronisk sjukdom 

fanns inte någon nytta av att ändra sina värderingar. För optimal vård kan ökad förståelse av 

läkare hjälpa dem att förbättra insatser för att underlätta för patienter med anpassning till 

kronisk sjukdom. Detta kan förhindra psykiska problem. Studiens resultat visar att livets 

värden har en viktig roll gällande psykologisk anpassning hos kvinnor med kroniska 

sjukdomar (Chen, Kasen, Cohen, 2009).  

Allmänläkare på mottagningar ställs ofta inför livsfrågor hos patienter. Deras problem är 

inte enkla att fångas in och lösas med sjukdomsklassifikation som enda dimension. Det 

biologiska är nödvändiga men räcker inte. Inom ramen för sjukdom och hälsa innefattas 

existentiella fenomen. Vid belastning av sjukdom förändras jagupplevelsen som är förankrad i 

kroppen som framkommer genom tanke och känsla både till personen själv och till 

omvärlden. Patienten tar med sig sin värld i mottagningsrummet.   I en patient-läkarrelation 

växer uppfattningen av varje patient som unik fram (Lynöe, Mattsson, Rudebeck, 2000).   

 

Avgränsning 

Vi avgränsar studien genom att vända oss till en av Reumatikerförbundets lokalföreningar i en 

av Stockholms kranskommuner. Vi planerade att vände oss till mellangruppen 25-40 år 

eftersom de är mitt i livet och eventuellt yrkesverksamma och har familjer och barn. Äldre 

personer har oftast barn som flyttat hemifrån och åldern medför att det ändå dyker upp en och 
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annan krämpa. Eftersom intervjupersoner inom den planerade åldersgruppen visade sig svåra 

att få tag på och på grund av tidsbrist valde vi bort åldersavgränsningen.  

Urval 

Vi valde att intervju sju personer som är medlemmar i en av Reumatikerförbundets 

lokalföreningar i en kranskommun till Stockholm. Dessutom intervjuade vi en person med 

kronisk reumatisk sjukdom som inte är medlem i Reumatikerförbundet.  

 

Kvalitativ forskningsintervju           

Vår målsättning var att få en djupare förståelse för existentiella tankar och behov att uttrycka 

dem hos personer med kronisk reumatisk sjukdom. Enligt Kvale (1997) kan detta erhållas 

genom kvalitativ intervju (Kvale, 1997, s. 117). Vi har använt en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor till samtliga intervjupersoner, vid behov ställde vi följdfrågor 

(Kvale, 1997, s. 117).  

Vi kan inte generalisera något som framkommit i studien eftersom det endast är ett antal 

intervjupersoners utsagor (Kvale, 1997, s. 260). 

 

Teorival 

När vi valde teorin utgick vi ifrån syftet och frågeställningarna och valde existentiell teori 

därför att vi kan beskriva intervjupersonernas existentiella tankar med den som redskap. 

Vidare valde vi den teorin eftersom vi kan använda den som redskap för deras behov av stöd 

att uttrycka dessa tankar.  

 

Existentiell teori 

Det existentiella synsättet utgår från begreppet existens, det vill säga att människans 

uppfattning om sig själv är något som existerar självständigt och framstår från den omgivande 

världen (van Deurzen, 1998, s. 19). Sohlberg (2009) menar att den mänskliga existensen, 

tolkning och förståelse om vad som finns i mänskliga medvetandet, inte enbart kan förstås 

med förståndet utan innefattas även av upplevelser, intuition och känslor (Sohlberg, 2009, s. 

56-57).  

En kronisk sjukdom påverkar inte bara människan fysiskt utan även psykologiskt, socialt 

och emotionellt. Kroppen och personligheten hör ihop vilket leder till att en sjukdom utgör ett 

hot både mot personens kropp och personlighet. Den egna kroppen kan upplevas som ett 

främmande objekt. Vidare förändras relationen mellan personligheten och världen, det blir ett 
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annat sätt att vara i världen som i sin tur kan upplevas som en förlust av den värld personen 

varit hemma i (Toombs, 1993, s. 68). Jacobsens beskriver att det kan uppfattas som att få ett 

slag utifrån att få en kronisk sjukdom (Jacobsen, 2003, s. 71). Personen möter avgrunden och 

kaos och kämpar mot och med andra och söker finna mål som har någon betydelse (a.a., s. 

32). Krisen väcker stark ångest på grund av att existensen av personligheten hotas (Aronsson 

I: Stiwne, 2009, s. 156).   

 En sjukdom innebär en begränsning av en persons möjligheter till handling vilket medför 

inskränkningar i möten med omvärlden. Dessutom förlorar individen utvecklingsmöjligheter i 

livet och därmed en bit av sig själv. Personen har en upplevelse av att något är fel med 

kroppen som inte fungerar som vanligt och känner inte igen sig själv. En person kan insjukna 

plötsligt men oftast har det skett långsammare. I sådana fall blir påföljden ofta utmattning och 

trötthet och kan liknas vid att personen känner sig allt svagare och livet förtvinar vilket leder 

till missmod (Jacobsen, 2003, s. 70-71). 

Det nya sjukdomstillståndet måste antingen accepteras och därmed formulera om sin 

livsmening, det vill säga ändra sina livsmål. Eller måste det nya tillståndet förkastas, förneka 

sin sjukdom, och hålla fast vid sin gamla livsmening. Hur avskräckande eller oönskad 

sjukdomen än verkar kan den ändå ge personen möjlighet att välja sin egen mening och grund 

för sitt liv (a.a., s. 85).  

Enligt Yalom (2003) hör frihet till en av de grundläggande centrala livsfrågor och det kan 

väcka djup ångest när vi konfronteras med den. När friheten betraktas ur valens, handlingens, 

självförverkligandets och viljans perspektiv är det psykologiskt komplext och ångestladdat, i 

djupaste mening har vi ansvar för oss själva (Yalom, 2003, s. 176). Rollo (1981) menar att 

alla upplever sig verkliga i det ögonblick de gör ett val, de känner sin egen betydelse när de 

säger jag kan eller jag väljer. Förändringsmöjlighet kan innebära frihet som även innefattar 

möjligheten att låta det vara som det är. Personen har ändå ändrats genom att ha övervägt och 

avfärdat förändring (Rollo, 1981, s. 17).   

Enligt Aronsson I: Stiwne (2009) kan krisen leda till möjligheter att fördjupa sina 

kunskaper om sitt liv och existentiella dimensioner som legat i träda. Den kan ge insikter om 

livets natur. Högre insikter om varför personen lever och finns till kan komma genom smärtan 

(Aronsson I: Stiwne, 2009, s. 156-157).  

När personen tvingats ner på knä på grund av sjukdom kan hon antingen segna ner och gå 

under eller välja att resa sig upp och blomstra på nytt (Jacobsen, 2003, s. 51). Människans 

givna omständigheter går inte att ändra men det finns alltid en avgörande möjlighet, att 

bestämma sig för hur hon ska förhålla sig till sjukdomen. Det går att påverka sina reaktioner 
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för sina förutsättningar i livet, människans öde, som måste accepteras som en utgångspunkt 

för sin existens. Var och en har sitt givna öde som ingen annan människa kan leva åt en 

(a.a.,s. 55). Enligt Payne (2008) kan det för en existentialist kännas hämmande att acceptera 

en begränsning av den fria viljan (Payne, 2008, s. 294).  

Vid en kris förlorar människan något och detta leder till en saknad som utlöser en 

sorgereaktion (Jacobsen, 2003, s. 50). Jacobsen menar att en sjukdom hur avskräckande den 

än är kan ge personen möjlighet att välja en grund och mening i livet som är individens egen.  

Det nya tillståndet måste antingen accepteras och ändra livsmening (a.a., s. 85). Frankl (1994) 

menar att människan står inför ett öde som är ofrånkomligt, till exempel en obotlig sjukdom 

kan hon uppfylla sitt lidandes mening som är det högsta värdet (Frankl, 1994, s. 123). 

Meningen i livet ger form och struktur och samordnar aktiviteter och i livet och ger tillvaron 

sammanhang (Jacobsen, 2003, s. 32). Meningen med livet förändras ständigt men den upphör 

aldrig (Frankl, 1994, s. 149) 

Enligt Frankl (1994) är den viktigaste strävan för människan att finna en mening med livet 

och inte att undvika smärta eller uppleva lust (Frankl, 1994, s. 123-124). Även om ett lidande 

i början tycks förneka det verkliga livet kan det vända när personen mött sitt lidande som sin 

lott och erkänt det för sig själv (a.a., s. 89).  

Jacobsen (2003) menar att genom att föra dialog med sig själv om varför jag finns till, vad 

jag vill och hur jag vill utvecklas. På det sättet är personen uppmärksam på det levande hos 

sig själv vilket ger utrymme, utvecklingsmöjligheter samt riktning (Jacobsen, 2003, s. 102).  

 

 

Tillvägagångssätt 

Vi valde att kontakta Reumatikerförbundet på grund av tillgängligheten till intervjupersoner 

för vår studie därför att de har många medlemmar med kroniska reumatiska sjukdomar.    

Vi skickade ett mail till ett medlemsombud på Reumatikerförbundet i Stockholm med 

information om utbildning, skola och att vi skulle skriva en c-uppsats med kort beskrivning 

om vad den skulle handla om. På hennes rekommendation kontaktade vi per telefon 

ordförande i en mindre lokalförening i en kranskommun till Stockholm. Enligt 

överenskommelse träffade vi henne i föreningslokalen. I samband med detta överlämnade vi 

informationsbreven. Kvale (1997) menar att det är en balansgång mellan detaljerad 

överinformation och att utelämna eventuellt betydelsefulla aspekter för 

undersökningspersonerna. Genom att undanhålla syftet styrs inte intervjupersonerna mot 

specifika svar och kan ge oförfalskade åsikter om det aktuella ämnet (Kvale, 1997, s. 107). Vi 
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valde att lämna ganska detaljerad information om studiens syfte för att göra detta mer 

begripligt för dem. Kvale (1997) menar att sådant upplägg utesluter oärlighet för 

intervjupersonerna (a.a., s. 107). Ordförande i lokalföreningen vidarebefordrade information 

och informationsbreven till en kontaktperson för mellangruppen 25-40 år.  

Med anledning av att det drog ut på tiden kontaktade vi en person med reumatisk sjukdom 

som en av oss känner och bokade in henne för en provintervju. Vi utförde även provintervjun 

för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden, den utföll väl varför vi valde att använde 

oss av den i studien (Trost, 1997, s. 110).  

Vi besökte åter igen Reumatikerförbundets lokalförening och intervjuade sex medlemmar. 

Ytterligare en av medlemmarna var intresserad av att bli intervjuad veckan efter men eftersom 

vi ansåg att vi hade tillräckligt material med antalet intervjuer och att vi hade begränsad tid på 

oss med uppsatsarbetet meddelade vi henne detta. Neuman (2006) beskriver mättnad som 

någonting som inträffar när forskaren inte längre för sitt syfte får ny relevant information 

genom att göra fler intervjuer (Neuman, 2006, s. 224).  

När vi granskade det insamlade empirin upplevde vi det som heltäckande och tillräckligt 

för att ge svar på de frågeställningar vi hade. Vidare ansåg vi därmed att vi nått ett läge i 

informationsinsamlingen där vi uppnått mättnad.   

Samtliga intervjuer utfördes på ostörda platser för att de skulle känna sig bekväma. 

Intervjuerna varade mellan tjugo minuter till en timme. Vi var båda närvarande vid alla 

intervjuer utom vid en för att den ena skulle ha huvudansvaret och den andra en observerande 

funktion och kunna ställa eventuella följdfrågor. Vi spelade in alla intervjuer med bandspelare 

för att kunna koncentrera oss på ämnet och dynamiken under intervjun (Kvale 1997, s. 147). 

Vi transkriberade omedelbart efter intervjutillfällena eftersom vi då hade det i färskt minne. 

När vi intervjuat mer än en person åt gången transkriberade vi efter den sista intervjun. För att 

säkerställa materialet använde vi en intervjuguide med i förväg utformade semistrukturerade 

frågor. Vi ställde samma frågor ur intervjuguiden till samtliga intervju personer men ställde 

följdfrågor när något intressant framkom. (Neuman, 2006, s. 186; Kvale, 1997, s. 117). På det 

sättet kunde vi följa upp intervjupersonernas berättelser (Kvale, 1997, s. 117).  

 Enligt Kvale tillämpas den kvalitativa forskningsintervju för att beskriva och förstå 

centrala teman som intervjupersonerna upplever och förhåller sig till (Kvale 1997 s. 34-35). 

Vårt mål med att använda kvalitativ intervjuform har varit att få en förståelse för existentiella 

tankar och behov att uttrycka dem i möten med sjukvården hos personer med kronisk 

reumatisk sjukdom. Vi eftersträvade att leda intervjupersonerna med dialoger genom 

intervjuguiden där vi själva fungerade som forskningsinstrument vilket gav oss tillträde till 
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deras livsvärldar. Ur dessa dialoger utvecklades kunskap (Kvale, 1997, s. 118). Det 

intervjupersonerna genomlevt blev tillgängligt i intervjusituationerna som inte bara 

förmedlades genom ord utan även genom gester, tonfall och uttryck. För att kunna nå 

intervjupersonernas livsvärld hade vi enkla och korta frågor. Vi gav ett inledande exempel om 

hur en kronisk sjukdom kan väcka existentiella tankar om till exempel meningen med livet 

och sorgeprocess (a.a., s. 123). Omedelbart efter intervjuerna reflekterade vi över intervjun 

och samspelet under den och skrev ner detta. Vid tillfällen när vi intervjuade fler personer 

efter varandra gjorde vi det efter den sista intervjun vid det tillfället. Enligt Kvale (1997) kan 

det vara ett sätt att få mer information om intervjupersonens föreställningar än vad enbart 

texterna gav. Detta blev värdefull bakgrund för analysen (a.a., s. 121). 

 

Intervjumiljö 

 

Vi valde att intervjua sex personer en åt gången i föreningens lokaler. Tre av intervjuerna 

utfördes i ett enskilt rum i föreningslokalen. Rummet var stort med stängd dörr vilket innebar 

att intervjuerna kunde utföras ostört. Under en av intervjuerna var dock dörren öppen när vi 

påbörjade eftersom ingen annan befann sig i lokalerna. En oväntad person dök upp och vi 

stängde då dörren. Vi anser inte att intervjun påverkades av detta.  

Tre av mellangruppens medlemmar intervjuades i en lokal i närheten och även där hade vi 

tillgång till ett ostört rum. Dessa intervjuer skedde under kvällstid då resterande medlemmar 

hade möte. Vi var medvetna om att trötthet med tanke på att det var kväll kunde påverka 

intervjuerna men på grund av tidsbrist valde vi att utföra intervjuerna ändå. Personerna hade 

ändå avsatt tiden för medlemsmötet och hade precis fikat när vi kom dit och presenterade oss. 

Två av intervju personerna valde att bli intervjuade i deras hem. Ingen annan förutom intervju 

personerna var hemma.  

 

 

 

 

 

Analysmetod 

Vi började med syftet i åtanke att läsa igenom och strukturera det utskrivna intervjumaterialet 

och tog bort överflödigt material med upprepningar och det som vi ansåg oväsentligt (Kvale, 

1997, s. 171). Som en fortsättning på samtalen i intervjusituationerna fortsatte vi att analysera 
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(a.a.,s.167). Vi har valt olika teman ur empirin för att kunna tolka och beskriva 

intervjupersonernas livsvärldar. Enligt Kvale (1997) är detta syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale, 1997, s. 170).  

Vi har valt att använda många citat för att ge läsaren möjlighet till intryck av interaktionen 

i intervjusamtalet (a.a,s. 240). Vi använde meningskoncentrering och pressade uttalanden i 

långa citat till färre ord med samma innebörd (Kvale, 1997, s. 174). Vi använde i viss 

utsträckning meningskategorisering, till exempel genom att vi kategoriserade in uttalanden i 

om de fått stöd eller inte fått stöd för att uttrycka sina existentiella tankar. Kvale (1997) menar 

att långa uttalanden på detta sätt kan reduceras till enkla kategorier (a.a, s. 174).  

När flera personer belyst samma ståndpunkt har vi valt ut det bästa av de citaten. Vi har 

använt korta citat och i en del fall har vi delat på citat och använt dem med referenstext eller 

egen text mellan. Vidare har vi i de fall citaten innehållit flera olika dimensioner utan röd tråd 

tagit bort ord och meningar och försökt göra det lättbegripligt för läsaren. På de ställen vi 

reducerat citaten har vi ersatt de ställen med punkter (Kvale, 1997, s. 240-241). ).   

När vi fortsatte att läsa intervjumaterialet försökte vi få en uppfattning om en allmän 

mening (Kvale, 1997, s. 51). Enligt Backman (1998) befinner sig forskare i en fas där de kan 

dra slutsatser och innebörder av innehållet och analysens resultat kan framhäva en mening i 

innehållet (Backman, 1998, s. 29). Det blev som en dialog med texten vilket blev en möjlighet 

att utveckla ursprungsintervjuernas innebörder (Kvale, 1997, s. 167).Vi växlade mellan texten 

av hela intervjun och delar ur den. I en del teman där vi funnit meningen har vi återigen 

återgått till den allmänna meningen för att se den i ljuset av detta. Vi har funnit en del mönster 

ur det enhetliga sammanhanget ur de olika temans kontext. Enligt Kvale (1997) innebär den 

hermeneutiska cirkeln en växling mellan helhet och delar. Då vi har kunskap om texternas 

tema kan vi se nyanser i meningar ur de olika sammanhang som de ingår i (Kvale, 1997, s. 

51).  Texten går inte att tolka helt förutsättningslöst eftersom en av oss har förförståelse 

(Kvale, 1997, s. 51).  

 

 

Etiska överväganden   

All forskning som rör människor skyddas av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda individen samt att vidhålla 

respekten för människovärdet vid forskning. Vår studie berörs inte av denna lag  

Vi har för denna studie beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11).  

Forskare har informationskrav att informera deltagarna om vad som ska undersökas i 

studien för att de ska ha möjlighet att göra sig en bild av vad de tackar ja eller nej till (Kvale, 

1997, s. 107). Deltagarna fick få både muntlig och skriftlig information med kort presentation 

av oss själva och studiens syfte och tänkbart tillvägagångssätt. Vidare har vi informerat 

deltagarna att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att de när som helst kan 

avbryta. Gällande konfidentialitetskravet har vi informerat om att lokalföreningens och deras 

namn eller annan likvärdig information som kan röja deras identitet inte kommer att avslöjas. 

Vi informerade att vi inte kan garantera att de inte känner igen sig i den färdiga uppsatsen. Vi 

kommer att använda fiktiva namn på intervjupersonerna när vi citerar dem för att kunna 

särskilja dem och kommer att skriva kranskommun till Stockholm istället för att uppge vilken 

kommun det gäller. Vi informerade deltagarna om att allt material förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och att allt utom den färdiga godkända uppsatsen kommer att förstöras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-14; Kvale, 1997, s.107).  

Kvale (1997) beskriver att en forskningsintervju aldrig kan bli ett samtal mellan likställda 

parter eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale 1997 s. 

13).  När det gäller själva rapporteringen måste forskaren fundera på hur djupt och kritiskt 

intervjuerna kan analyseras och huruvida intervjupersonerna ska ha inflytande över deras 

uttalande tolkas samt vilka konsekvenser som den publicerade uppsatsen kan få för de 

intervjuade och för den grupp som de representerar (Kvale 1997 s. 105). Vi valde trots att det 

innebar större maktobalans att delta båda två vid varje intervjutillfälle utom ett av dem när vi 

inte hade möjlighet till det. Vi övervägde eventuella nackdelar för intervjupersonerna men i 

egenskap av att vara nybörjare som intervjupersoner ville vi inte riskera att förlora viktig 

information.  

När vi valde ämnet var vi medvetna om att det kunde bli känslig och väcka deras gamla 

och nya sorger och känslor till liv. Vi valde ändå detta ämne eftersom vi ansåg att de själva 

kunde ta ansvar, att det var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet             

Vi utformade tydliga frågor till intervjuguiden och samtliga intervjupersoner fick svara på 

samma frågor (Neuman, 2006, s.186). Vi ställde inte ledande frågor för att undvika att svaren 

påverkades av detta. Om något oklart framkom under intervjun bad vi intervjupersonen att 

vidareutveckla detta. Vidare ställde följdfrågor när något intressant framkom. Vi är medvetna 

om att vi kan uppfatta något en intervjuperson sagt på olika sätt. Därför transkriberade en utav 
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oss en liten del av en intervju som den andre redan transkriberat för att öka reliabiliteten 

(Kvale, 1997, s. 150). Studiens syfte hade vi synligt på ett papper under arbetets gång. Detta 

för att ständigt påminna oss om att undersökningen skedde i enlighet med syftet och för att 

erhålla så hög validitet som möjligt (a.a., s. 261). Det som framkom vid intervjuerna jämförde 

vi med studiens syfte (Neuman, 2006, s. 184). För att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar hade studiens syfte och frågeställningar i åtanke när vi formulerade frågorna i 

intervjuguiden. Vi anser att vi har studerat det vi avsett med studien. Enligt Sohlberg (2009) 

handlar validitet om att forskare mäter det som avsetts att mäta (Sohlberg, 2009, s. 119).  Vi 

har mailat citaten vi använt oss av i studien till samtliga intervjupersoner och fått deras 

godkännande vilket ökar reliabiliteten.  

 

 

Presentation av intervjupersonerna 

De åtta intervjupersonerna är kvinnor mellan 30 – 65 som har kronisk reumatisk sjukdom. 

Alla utom Ester har diagnosen fibromyalgi, hon är den ende av intervjupersonerna som har en 

reumatisk sjukdom sedan barndomen. Tora, Ylva och Charlotte har förutom fibromyalgi 

dessutom en annan reumatisk diagnos. Ester, Regina, Ylva, Fanny och Anna har arbetat eller 

arbetar inom vård- och omsorgssektorn varav Ester, Charlotte och Anna fortfarande är  

yrkesverksamma inom området. Ester och Anna arbetar heltid, Fanny är arbetssökande, 

Regina och Ylva är heltidssjukskrivna och Tora, Charlotte och Anna är deltidssjukskrivna.  

Samtliga utom Anna är medlemmar i Reumatikerförbundet och tillhör samma 

lokalförening i en kranskommun till Stockholm. Av medlemmarna i reumatikerförbundet är 

alla utom Ester, som är passiv medlem, aktiva medlemmar. De yngsta intervjupersonerna har 

små barn som bor hemma medan tre av de äldsta har barn som flyttat hemifrån.   
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Resultat 

Resultatredovisning 

I resultatdelen redogör vi för fakta som framkommit ur den insamlade empirin. Från 

intervjumaterialet utkristalliserades följande teman: existentiell, egen strategi, arbete, 

helhetssyn inom sjukvården, vårdteamet, föreningen, familjen och stödbehov. Dessa teman är 

kopplade till syftet att beskriva och förstå existentiella tankar hos personer med kronisk 

reumatisk sjukdom och deras behov att uttrycka dem i möten med sjukvården.  

 

Existentiellt tema 

Den kroniska sjukdomen hos intervjupersonerna påverkar deras livssituation i olika grad och 

på olika sätt.   

Vi började med att beskriva för intervjupersonerna vad det kan innebära att få en kronisk 

reumatisk sjukdom: att livet förändras och existentiella tankar kan väckas. Det kan medföra 

tankar över meningen med livet, sjukskrivning, smärtor, fysisk begränsning, rädsla för 

sjukdomens prognos, framtiden med familj och arbete. För många innebär det en 

sorgeprocess. Vi bad dem beskriva hur det är eller varit för dem och Ylva uttalade spontant att 

det var precis så hon upplevde och kände det. Oj, det stämmer så väldigt bra…………  

För samtliga intervjupersoner har den kroniska sjukdomen inneburit stora förändringar i 

livet på olika sätt. De berättade om den stora sorgen som sjukdomen orsakat. Regina och 

Fanny talar om att det är samma sorg som när någon dör. Man går igenom den vanliga 

sorgeprocessen som är när någon dör t ex, den går man igenom när man får såna här 

sjukdomar. Man blir inte handikappad av den och man dör inte av den men många tycker att 

de kan inte göra någonting och är bara hemma och då tappar man.  

Fanny uttrycker vidare att det blir som en förlust av personligheten………. Samma 

psykologiska saker som när någon dör för det är ju en förlust av ens personlighet.  

Charlotte berättar att hon sörjer det liv hon haft innan sjukdomen, att omställningen är stor 

och att hon får försöka skapa något nytt. Det är klart att det är en jättesorg för man får ju 

liksom ett helt annat liv, man sörjer det liv man har haft och samtidigt får man försöka skapa 

sig något nytt. Ylva som var van att arbeta mer än 100% berättar att det kändes som att någon 

högg av benen på henne. När man får en kronisk sjukdom och får en diagnos och är van att 

arbeta mer än 100% så känner man som nästan som någon hugger av benen på en, det är 

tufft kan jag säga. Stina som alltid varit aktiv, tränat hela sitt liv och friluftsliv har alltid varit 

viktigt i hennes liv uttrycker att ingenting finns kvar när hon inte kan göra något av detta 
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längre.  Jag har alltid varit aktiv, är utbildad ………, har tränat hela mitt liv,  …………. och 

friluftsliv har alltid varit stora grejen,………. det var bara att ta bort allting, allt som var 

roligt och kvar fanns ingenting. ………..det är att bara vara i Skiten.  

Regina ville inte leva när det var som värst eftersom hon upplevde att hon inte hade någon 

funktion längre, hennes barn var vuxna, hon kunde inte arbeta längre eller sköta hushållet som 

hon var van att göra.  Jag tänkte så här, varför skall jag leva egentligen, alla mina tre barn är 

vuxna och jag kan inte jobba och har ingen funktion längre, jag kan inte ens sköta ett hushåll 

längre som jag är van att göra.  

Samtliga intervjupersoner beskriver att sjukdomen inneburit stora påfrestningar och varit 

deprimerande. Ester som haft sjukdomen sedan barndomen berättar att även hon har svackor i 

livet när medicinen inte hjälper och hon har smärtor, hon känner även oro inför framtiden. 

Hon säger:.……..även fast jag har haft det i ..  år kan jag känna vissa svackor i livet när 

medicinen inte hjälper mig, stelheten ökar, smärtor i lederna, deformiteter i lederna. Kan 

känna oro för hur det blir när jag bli gammal. Tora upplevde det som tungt och var riktigt 

nere i skorna.…….. jätteont med fibromyalgin ibland går de hand i hand och det är svårt att 

veta vad som är vad men då var jag riktigt nere i skorna och det var jättetungt. Efter den stora 

förändringen låg Ylva bara i sängen efter att ha arbetat aktivt. När man arbetat aktivt och 

sedan ligger i sängen, jag kan inte sätta ord på vilken förändring det blir alltså, man blir 

deprimerad.                                                      

För att en person som fått en kronisk sjukdom gäller det att fortfarande kunna känna att 

hon är en människa som har kvar sina kunskaper. Hon kan fortfarande utföra saker och ting 

som tidigare om än i begränsad omfattning för att inte känna sig värdelös som Regina 

uttrycker det. Det gäller ju att man fortfarande är en människa som är en individ som har 

sina kunskaper kvar och som kan uträtta saker och ting ändå men i mer begränsad omfattning 

än vad man gjort förut, så att man inte känner sig värdelös och känner att man inte kan göra 

någonting.              

 

Egen strategi 

Samtliga intervjupersoner har hittat sina egna strategier för att klara utav sjukdomen och dess 

konsekvenser. Stina brukar tänka att det är som det är och att det kan vara rätt bra i alla fall, 

hennes barn är en glädjekälla för henne. Ofta får man förlika sig med att det är som det är och 

att det kan vara rätt bra i alla fall ………det är barnen som nu är glädjekälla…… Regina har 

tagit bort måsten hon hade tidigare och bytt ut det mot det hon vill göra även om hon är dålig 

dagen efter, hon övertalar sig själv att det är roligt att göra så. Jag har fått ta bort alla måsten 
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som jag hade förut, jag måste göra det och göra det. Då måste jag byta ut det mot vad vill jag 

även fast jag vet att att jag är dålig dan efter för nu vet jag att jag vill göra det här, övertala 

sig själv att det här är roligt att göra och så blir det så och så…Anna har lärt sig att leva med 

sin smärta genom att meditera och försöka trycka bort det onda.     

  
……..jag är inte en sån person som gräver ner mig och tycker liksom att, jag rycker på axlarna, 

spottar i nävarna och tar nya tag. Jag tycker att kan jag använda mina armar så försöker jag. 

………….jag har ju ont 24 timmar om dygnet men jag har lärt mig att leva med min smärta………..  

………….. samtidigt så är det det här att sätta sig och kunna meditera man går in i sin egen lilla 

bubbla och försöker bearbeta och det fungerar faktiskt det blir bättre med meditation………… jag 
går in i mig själv och liksom trycker bort det här onda för jag tror inte det hjälper att lägga sig på 

sängen och oj, oj, oj jag har så ont utan att man måste försöka bearbeta bort det där själv utan 

mediciner.                                                                                                                            Anna 

 

Hon handarbetar mycket och säger att smärtan försvinner då, hon är ute och går med 

sin hund och träffar då andra hundägare och säger att det är bra att vara ute och röra på 

sig när det gör ont.   

                                                                                                                                            
……..jag syr väldigt mycket, jag virkar och stickar och jag broderar. ………. och jag tror att det är 

mycket det också som hjälper mig när jag sitter och broderar…………………..då försvinner 

smärtan, det blir liksom nåt annat. Å sen hunden jag är ute och går mycket med honom, träffar 

andra hundägare, …………… även om man har ont ska man vara ute och gå och röra på sig. Jag 

tror att det är mycket det som har hjälpt mig.                                                          Anna 

 

Tora bestämde sig för att bli klar med sitt sorgearbete och sedan gå i rätt riktning. Hon har 

blivit duktig på att sätta en tid på det, att hon får sörja en viss tid och sedan får det vara bra.  

Jag bestämde mig för att bli klar med sorgearbetet och sedan gå i rätt riktning, det var ett 

beslut jag tog. Jag är ju väldigt positiv av mig från början, det är min grundinställning: 

Det händer att jag också går ner mig men jag har nog blivit mer duktig på att sätta en tid 

på det Jag får sörja så här länge och sedan får det vara bra.                           Tora   

 

Regina säger att hon har roligt under tiden hon planerar även om det inte blir något, hon tar 

vara på de positiva som finns.  Jag brukar säga det att jag hade roligt att jag planerade i alla 

fall även om det inte blev något. Man får hitta de här positiva bitarna som finns i alla fall. 

Ester tänker sig själv som frisk själ i en sjuk kropp. Hon forskar mycket själv ..man får tänka 

sig själv som en frisk människa, en frisk själ i en sjuk kropp. Det blir för mycket att forska 

själv                                                          

Stina menar att hennes kompisar börjar komma i en ålder när de får vanliga krämpor 

och då är hon redan van det, de andra kommer ikapp menar hon. Hon tröstar sig med att 

alla inte ens lever till de är 40 och att det ändå finns fördelar med att bo i Sverige.  

 
Vi satt och pratade om det om man är så här när man är 40 hur kommer man då att vara i 

kroppen när man är 70? Och då skämtade vi och sa men antagligen har alla kommit ikapp oss så 

att vi kanske inte är så mycket sämre, nu börjar mina kompisar säga att man börjar känna att 

kroppen inte är lika mer och har ont i någon axel, man är stel. Jaha grattis, liksom den delen 
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behöver man inte vara med om för den har man redan, det är ingenting i förhållande till vad man 

har i övrigt…………….                             En del klarar inte ens av att jobba någonting och en del 

är döda när de är 40. Det är så man får försöka överleva, det finns alltid de som har det värre. 

Det är det enda man kan trösta sig med man får vara glad att man bor i Sverige, det finns ju ändå 

lite fördelar här.                                                                                                                          Stina 

 

Charlotte tycker att det är positivt att hon får umgås mycket med sina barn. Det är positivt 

för att vi är hemma mycket, man är alltid hemma när barnen kommer och ja. Man får umgås 

mycket med sina barn.  

 

 

  

  

 

 

Arbete 

Intervjupersonerna berättar om att deras sjukdom påverkat arbetslivet på olika sätt. Fanny till 

exempel har satsat pengar på en utbildning inom ett yrke som hon sedan hon blev sjuk inte 

kunnat fortsätta arbete med. Hon säger:…….. jag kunde inte leva på det som jag hade satsat 

pengar på och utbildat mig till så att det var sorgligt på alla sätt och vis. Stina var ambitiös 

på jobbet och alla pratade om att hon kunde bli vad hon ville och efter att hon fått sin sjukdom 

kan hon bara jobba 50%. Samtidigt berättar hon om intressanta platsannonser hon ser som 

bara är att glömma. Likdadant på jobbet från att ha varit jätteambitiös, varit lovande, alla 

pratade om att jag kunde bli vad jag ville till att inse att jag bara kan jobba 50%……………... 

Hela tiden ser man annonser där det står att de söker någon på heltid till någon intressant 

tjänst så det är bara att glömma .  Fanny har varit arbetslös ganska länge, hon har haft en del 

små jobb men självförtroendet är ganska lågt, hon säger att hon får konkurrera om jobb med 

folk som är friska och det ser mörkt ut.  

Just nu är det jättejobbigt, arbetsmarknaden är katastrof, jag har varit arbetslös ganska 

länge, har haft små jobb men självförtroendet är ju ganska lågt och att lågkonjunkturen 
ska vända är ju ganska minimal, och man ska fajtas om jobb med folk som är friska, det 

ser lite mörkt ut.                                                                                         Fanny                                                               
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Helhetssyn inom sjukvården 

När intervjupersonerna berättat om deras existentiella tankar frågade vi om de upplevt att de 

fått den hjälp de varit i behov av i möten med sjukvården. Många av intervjupersonerna 

berättar att de saknar helhetssynen i möten med sjukvården.  Regina säger: Jag tycker inte att 

de ser till helheten på en vårdcentral hos en vanlig läkare…………Att man mår dåligt tror jag 

att de läkare som är intresserade av det ser men det värsta är ju att man är så snabb på att 

sätta in medicin tycker jag. Många av intervjupersonerna berättar att de inom sjukvården 

endast ser till det medicinska. Ester till exempel säger att läkarna gärna vill att hon ska sätta 

sig på en stol och tala om var hon har ont och därefter ökar eller minskar de på hennes 

medicin.  Läkaren tänker bara på det medicinska  ……….det är dåligt, de vill gärna att du 

kommer in och sätter dig ner och säger att jag har ont här och jag har ont här och antingen 

så ….ökar de medicinen som man har eller så  minskar man.                                                                                                                                                                

Ester säger även att hon själv är tvungen att be om remiss till psykolog eller kurator 

eftersom läkaren inte frågar om hur hon mår. Man kan alltid fråga sin läkare kan du skriva en 

remiss till kuratorn eller till någon psykolog, då är man hänvisad av den här läkaren, ämnet 

tas aldrig upp av en läkare det är ingen uppföljning över hur det går för mig, hur jag mår 

idag om jag mår bra eller fortsätter att vara dålig……… För intervjupersonerna är det viktigt 

att bli bekräftade och sedda och att de lyssnar på dem i möten med sjukvården. Ylva uttalar 

det på det här sättet: …det är viktigt även när man blir sjuk att bli sedd, att bli bekräftad, 

känna att man gör nytta……… inte så lätt när vården ser ut som den gör idag och ingen 

lyssnar på dem, det är svårt.   

Stina och Anna säger att det är enkelspårigt på vårdcentraler men att även specialistläkare 

har tunnelseende och bara ser från en synvinkel. Anna säger: De kan ju oftast framförallt de 

här läkarna som sitter på Vårdcentralen men också specialistläkare då får lite 

tunnelseende………………………..då är det viktigt att få in lite infallsvinklar även där. Men å 

andra sidan tycker hon att det fungerar bra med hennes nuvarande läkare och hon anser att 

helhetssynen har blivit bättre än det var på 80-talet men att det kan bli ändå bättre. Det tycker 

jag funkar jättebra i alla fall med min läkare ……………………..Se till helheten har blivit 

bättre, det klart det kan bli ändå bättre men det är bättre än vad det var på 80-talet det är det 

absolut. Det går ju framåt men det kommer att ta tid för att vi ska komma                                                     
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Vårdteamet 

Samtliga intervjupersoner som varit i kontakt med någon rehabiliteringsklinik där de hade en 

helhetssyn och tillgång till hela vårdkedjan var positiva till dessa. De blev bekräftade och fick 

stöd och uppmuntran. Regina berättar om att det var bra att få hela biten på samma ställe och 

att hon fick lära sig att se möjligheterna och att hon inte var värdelös för att hon har en 

sjukdom eftersom hon fortfarande är samma människa men med mer begränsningar än innan 

hon fick sjukdomen.  

 
Vi fick hela biten på samma ställe och det var väldigt väldigt bra……. det är jätteviktigt 

att man kan göra så man inte blir den sjuke utan att man ser möjligheterna, det tycker jag 

var jättebra …………. De tryckte mycket på att man är inte värdelös för att man har en 

sjukdom utan man är fortfarande samma människa det är bara det att man har mer 

begränsningar än man hade förut., det tryckte de väldigt mycket på          Regina 

                                                                                     

 Även Charlotte berättar om att hon fick mycket på en klinik där de hade hela vårdteamet. 

Det fanns inga hinder och var bara positivt. På smärtkliniken var det jättebra, där gick jag 

åtta veckor, man fick mycket, då var det inga hinder, det var bara positivt med min första men 

annars så tycker jag det är så lätt att skylla allt på har man ont någonstans så är det 

reumatiska, det kanske är något helt annat.                                                  

Regina berättar att det är viktigt att fortsätta att komma ut när hon har en sjukdom. 

Hon fick kompisar när hon gick på smärtskolan. När jag fick fibromyalgi gick jag på 

smärtskola på ……………..  och fick lite kompisar där och sen pratar vi mycket om 

sociala och det där att det är viktigt att man fortsätter och kommer ut.  Tora berättar att 

hon fick jobba mycket med sig själv och lära sig hitta sina styrkor och att tänka positivt.  

 .… och då var det mycket personlig utveckling, mycket jobba med sig själv och sina 

styrkor och positivt tänkande så att ………….där hände det jättemycket med mig , jobba 

med sig själv. Även Ylva berättar om att det enda stället hon fått stöd på är en 

rehabilitering hon varit på där de hade hela vårdkedjan och hon fick tillgång till 

psykolog, terapeut och sjukgymnast. Alla fick tid och utrymme där berättar hon vidare 

och hon fick till exempel förklarat för sig varför hon var ledsen vilket hon inte hade 

förstått innan. Inte mer än då när jag var på Rehabiliteringen i …………., där fick man 

tillgång till psykologer, terapeuter och sjukgymnaster hela kedjan…………..Det var så 

bra i och med att det var hela kedjan, hela teamet och man fick verkligen tid, alla fick 

tid och utrymme och de tog verkligen hand om en alltså och förklarade sådant man inte 

förstod eller varför man var så ledsen och så här, en väldigt bra            
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Föreningen 

Vi frågade våra intervjupersoner om de har eller haft behov av att prata med någon 

utomstående om deras sjukdom eller om frågor som hör ihop med sjukdomen, vi bad dem 

beskriva. Samtliga intervjupersoner som är aktiva medlemmar i reumatikerföreningen 

berättade om att föreningen betytt mycket för dem, speciellt att träffa personer i samma 

situation som dem själva. Inom lokalföreningen finns det olika aktiviteter och möten. Sedan 

något år har en mellangrupp 25-40 år startats där några av intervjupersonerna är med, de har 

möten en gång varannan vecka. Alla uttrycker att det betyder mycket för dem och att det är en 

plats där de kan uttrycka sina existentiella tankar och allt som är aktuellt för dem för tillfället. 

Vid träffarna fikar de gemensamt vilket också är uppskattat. Charlotte uttryckte att det är en 

bra ventil.………startade vi den här mellangruppen så då, för att få information, träffa andra 

i samma situation ………………..Vissa gånger pratar vi om våra barn, vi pratar om sex och 

samlevnad, vi pratar om allt utom värk men nästa gång kan det vara värken, eller 

försäkringskassan eller läkare, det är så olika beroende på humöret på alla, så det är allt 

mellan himmel och jord. Det är en bra ventil. 

Fanny uppskattar mellangruppsmötena, hon behöver inte känna att hon är tvungen att prata 

om hon inte orkar det när hon är där, de andra förstår. Hon kan de gångerna bara sitta med och 

fika om hon känner för det. Hon berättar vidare att hon kan kräkas ut sådant hon bär inom sig. 

 

…….det var nåt jag skulle bli av med fortfarande och då tänkte jag att jag måste prata ihop mig 

med dem som hamnat i liknande situation ……………… Ändå kan jag tycka att när vi är här vi 

som är här i den här gruppen att de flesta är ändå positiva på nåt sätt, vi har så kul här och 

skrattar och driver med varandra och med våra stackars män. Bara kräkas ur sig frustrationen 

över att det är som det är och sedan så skrattar man och så dricker man te och käkar en bulle och 

så går man hem och funderar över hur man ska göra…………. Här är ju jättebra, det har tjänat 

sitt syfte här verkligen. Jag vet inte hur man skulle ha klarat sig annars för att de……………….. 

Det är jättedjupa svackor ibland men då är den här gruppen jättejättebra för jag vet att de har 

också de svackorna och jag kan gå hit och sätta mig och grina om jag vill göra det, och jag kan 

sätta mig och inte säga ett ljud, de frågar hur är det och jag säger och då är det inte precis att 

man behöver förklara precis utan de vet                                                                           Fanny  

 

Regina berättar också att hon blivit bekräftad och fått höra om någon som har det likadant 

som henne med smärtor som flyttar sig, hon behöver inte känna sig konstig när hon får reda 

på att det hör till. Hon sitter med i styrelsen och uppskattar det, hon har fått en funktion i 

samhället igen.  

Idag tycker jag att jag mår bra, jag får vara med i föreningen och sitter med i styrelsen och jag får 

uppdrag och göra det i min egen takt så nu har jag en funktion igen i samhället, det tycker jag 

känns jättebra ……………. Det var föreningen, gruppen då fibrogruppen speciellt där alla hade 

fibromyalgi och man fick berätta hur det kändes och sen så fick man bekräftelse av dom, att så är 
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det, så har jag också haft det att det flyttar sig, så att inte jag är konstig. Det var jättebra, jag gick 

i flera år                                                                                                          Regina  
 

 

Familjen 

Flera av intervjupersonerna berättar att det var jobbigt för barnen när de blev sjuka. Regina 

berättar att hennes barn hade svårt att förstå att deras mamma helt plötsligt inte kunde göra det 

hon gjort tidigare eftersom hon såg ut som vanligt . 

…………..Sen har jag ju tre barn och de hade också lite svårt att förstå att nu helt plötsligt har 

mamma fått något som gör att hon inte kan baka kakor eller sånt som hon gjort, hon kan inte städa 

längre och varför kan hon inte det för hon ser ut som vanligt. Det är väldigt svåra saker för 

omgivningen att förstå.                                                                            Regina  

 

Fanny berättar om hur fruktansvärt tungt det var när hon inte orkade med hennes lilla barn 

på grund av sjukdomen. Hon exploderade och visste att det var fel men kunde inte annat.  

Problemet kom flera år senare när jag insåg att jag inte skulle bli av med den och det här med 
barn och inte orka vara en bra mamma det är väl generellt alla mammor tänker väl samma ibland 

men när man känner att idag har jag så ont och är så ledsen så när en stackars liten …. också är 

uttröttad från dagis, då exploderar man rakt ut och man vet att man gör fel, man vet att den lilla 

……… inte kan göra på annat sätt men att jag inte borde göra så, det är nog det tyngsta, 

fruktansvärt tungt. Man vet så väl.                                                                    Fanny                                                                                                           
 

Hon berättade också att det var svårt både för henne själv och hennes man när hon inte 

klarade av att uträtta samma saker i hemmet som hon gjort tidigare. 

 
Även fast min man är fullkomligt medveten och har tvingat läsa på sig men i praktiken när man 
har sjuka barn och jobb och snö som ligger på taket och behöver skottas o s v det är svårt att 

acceptera även för honom att jag egentligen skulle behöva gå och lägga mig på soffan och svårt 

för mig också eftersom jag inte är så som person. Balansgång mellan det man klarar av och göra 

det man tror att man måste…………..tänka på allt ……….. Den stackars mannen hemma får ju 

höra en del men för att generalisera lite så är han ju man, man kanske inte vill prata på det sättet 

som med sina väninnor där har man andra bekymmer med barnuppfostran och pengar, man 

behöver det är inga enkla saker att diskutera …………… Jag märker vid de tillfällen jag inte får 

stöd hemma då blir jag ledsen, så får jag ont, så bråkar man, så och det är inte illa ment från 

hans sida för han förstår ju när han är pigg och utvilad och jag själv inte har ont då är jag under 

kontroll.                                                                                                       Fanny 

 

Regina berättar att hennes barn så småningom och successivt lärt sig att förstå att hon är 

sjuk. Nu är de äldre och bor inte hemma och hon berättar att hon får mycket hjälp av dem.  

Mina barn förstår mycket väl nu, de har fått lärt sig hur det är. När det upprepades och 

upprepades, jag har två systrar som också har fibromyalgi och de träffade dom och dom kunde 

intyga att det är så här, det  känns så här så successivt har de lärt sig och de är ju äldre nu, 

allihop utflyttade och då ställer de upp…………De fick lära sig genom att titta på mig och lyssna 

på mig dessutom på mina systrar och så där vidare. Och när de fick höra talas om att det var hela 

grupper med människor som träffades och hade besvärligt så mer och mer insåg dom att det är 

som hon säger. Det är en lång process innan man kommer                                            Regina 
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Anna berättar att hon har en förstående man och barn som hjälpt henne mycket. Hon 

berättar även att barnen inte bor hemma längre och att hon då har lättare att planera. Hon har 

även en hund som hon är ute och går med och säger att det gör att hon kommer ut oavsett 

väder vilket är nyttigt.                                                    

 

……det är min familj som har hjälpt mig med allting, jag har inte pratat med någon 

kurator, jag har inte pratat eller någon över huvudtaget, jag får så stor hjälp utav 

familjen och jag är så själv …….. det här att kunna det går över, så går det vidare 

…………Så har jag en förstående man och förstående barn, jag har fått väldigt mycket 
hjälp från familjen genom att de har stöttat mig jämt och ständigt och hjälpt mig att städa 

och tvättat och sånt och så. Nu fungerar allting bättre för nu är det bara jag och min man 

så att nu kan jag lägga upp arbetet på ett annat sätt……………                         Anna     

 

 

Stödbehov 

Vi frågade intervjupersonerna om de saknar stöd för sina behov att uttrycka existentiella 

tankar i möten med sjukvården eller från annat håll. Många av intervjupersonerna uttrycker att 

det är viktigt med stöd både från sjukvården och från familjen. Charlotte uttrycker att det är 

klart att det finns behov av stöd, mer än vad som ges. Jag gick väl och pratade hos någon 

kurator när jag gick på smärtkliniken men det är ju snart 12 år sedan så det är men, det är 

klart man har behov av det mer än vad som ges.          

Fanny anser att anhörigbiten saknas, hon tycker att de bör få stöd och information om 

sjukdomen och dess konsekvenser.  

Anhörigbiten kan också saknas, det spelar ingen roll om jag talar om för min man att så här är det 

för mig att vara sjuk och så har man en dålig dag när man inte sovit och ungarna är trötta och 

griniga. Får de höra det av en läkare eller av en tredje part som inte är inblandad känslomässigt 

så är det något som tas emot på ett helt annat sätt. ……….. .Jag märker vid de tillfällen jag inte 

får stöd hemma då blir jag ledsen, så får jag ont, så bråkar man, så och det är inte illa ment från 

hans sida för han förstår ju när han är pigg och utvilad och jag själv inte har ont då är jag under 

kontroll. ……………Man behöver få information och han behöver ta hand om det på annat håll 

och då måste det finnas stöd för det.  

 

Fanny uttrycker att hon saknar långvarig uppföljning och stöd. Hon uttrycker att de 

ger en stämpel och sedan får man ingen mer hjälp.  

 

………..för jag känner att dom släpper en, här har du en stämpel i pannan och så poff så får man 

ingen mer hjälp, att det händer saker i livet, att man får barn och så , man får ingen mer hjälp, 

inget mer stöd för hur man ska hantera sitt liv och som psykiatrin funkar idag så får du ingen 

hjälp där heller om då måste man nästan vara självmordsbenägen för att få hjälp så att det är 

synd.                                                                                                                                  Fanny  
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Analys 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har vi använt existentiell teori som 

utgångspunkt. Vi har även ställt materialet mot tidigare forskning som vi funnit relevant för 

området. Vi har analyserat relevanta teman var för sig utifrån syftet att beskriva och förstå 

existentiella tankar och behov att uttrycka dem i möten med sjukvården hos personer med 

kronisk reumatisk sjukdom. Vidare har vi analyserat relevanta teman var för sig för att 

besvara frågeställningarna om de erbjuds stöd, i så fall vilket och vilket stöd de önskar för att 

uttrycka deras existentiella tankarna. För att få fram en nyanserad bild av det 

intervjupersonerna har berättat har vi valt att använda många citat eftersom det framhäver 

deras upplevelser bättre än om vi skriver om vad de sagt. Sohlberg (2009) menar att förståelse 

av det mänskliga medvetandet inte kan fås fram enbart med förståndet utan att känslor, 

intuition och upplevelser är viktiga (Sohlberg, 2009, s. 56-57). Vissa citat och referenser kan 

tas upp under flera rubriker eftersom dessa teman ibland går in i varandra.  

Existentiellt tema 

Resultatet blir ofta otillfredsställande om enbart kroppen, psykologiska eller sociala 

situationen uppmärksammas. Utöver psykiska, fysiska och sociala dimensioner finns det en 

existentiell dimension som innebär djupare mening och innehåll i livet. Dessa dimensioner 

påverkar och är beroende av varandra. För att förstå vad som ger tillfredsställelse i livet måste 

människan vara medveten om meningen med sitt liv (Ottosson, 1993).   

För samtliga intervjupersoner har den kroniska sjukdomen inneburit stora förändringar i 

livet som lett till existentiella tankar. Deras sjukdom har inte enbart inneburit att kroppen 

påverkats utan hela eller delar av deras livssituationer. Runessons (2005) studie visar att den 

första tiden med kronisk sjukdom innebär en dynamisk och komplex påverkan mellan 

personlighet, kropp och sociala roller (Runesson, 2005, s. 116). Majoriteten av 

intervjupersonerna berättar att de gått igenom en sorgeprocess och en del uttrycker att detta 

återkommer periodvis bland annat vid sjukdomsskov. Jacobsen (2003) anser att människor i 

kris förlorar något vilket leder till en saknad av det förlorade som i sin tur ger upphov till en 

sorgereaktion (Jacobsen, 2003, s. 50). Många uttalar att sorgeprocessen kan liknas vid när 

någon dör och en saknad av det liv de haft innan sjukdomen och Charlotte säger att hon får 

försöka skapa något nytt. 

 Det är klart att det är en jättesorg för man får ju liksom ett helt annat liv, man sörjer det liv man 

har haft och samtidigt får man försöka skapa sig något nytt……….Det blir ett sorgearbete som 

vilken sjukdom som helst………. sorgen då över det här irriterande som man måste acceptera. Det 

blir en stor omställning……                                                                       Charlotte 
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Sigurgeirsdottir och Halldorsdottir (2008) forskningsresultat visar att personer med 

sjukdomar kämpar existentiellt med förändringar i livet. Samtidigt måste de anpassa sig till 

dessa livsförändringar (Sigurgeirsdottir, Halldorsdottir, 2008). Även Charmaz (1991) menar 

att personer som får en kronisk sjukdom kämpar med förlusten av det livet de haft tidigare 

och även med sin självständighet (Charmaz, 1991, s. 260). Fanny upplever att hon förlorat 

hennes personlighet i samband med att hon blev sjuk. Samma psykologiska saker som när 

någon dör för det är ju en förlust av ens personlighet              

Enligt Toombs (1993) hör kroppen och personligheten ihop vilket leder till att en sjukdom 

utgör ett hot både mot personens kropp och personlighet. Vidare förändras relationen mellan 

personligheten och världen, den värld personen känt sig hemma i före sjukdomen försvinner 

och personen får förhålla sig till ett annat sätt att vara i världen (Toombs,1993, s.70). Vid 

belastning av sjukdom förändras jagupplevelsen som är förankrad i kroppen som framkommer 

genom tanke och känsla både till personen själv och till omvärlden (Lynöe, Mattsson, 

Rudebeck, 2000). (Bullington, Lundberg, Styf (2007) studie visar att smärta hos personer 

påverkar deras identitet och existens. Det nya tillståndet måste accepteras och personen ändra 

sin livsmening (Jacobsen, 2000, s. 85).  

För samtliga intervjupersoner har sjukdomen inneburit att de varit tvungna att avstå från 

intressen, aktiviteter, arbete, socialt umgänge som de deltagit i tidigare. Dessutom uttrycker 

en del av intervjupersonerna en oro för framtiden med bland annat sjukdomsprognos och 

arbetssituation. Runesson (2005) menar att en sjukdom medför en osäkerhet som gör att 

personen funderar över framtida konsekvenser med kroppen, personlig image och sociala 

situationer (Runesson, 2005, s. 108).  

En sjukdom, särskilt kroniska, leder till upplevelser att vardagslivet störs (Bury, 1982).  

Ylva säger att hon inte kan sätta ord på vilken förändring det och säger att det bara blev att 

ligga i sängen efter att ha varit van att arbeta, det kändes som att någon högg benen av henne 

när hon fick sin sjukdom.  

När man får en kronisk sjukdom och får en diagnos och är van att arbeta mer än 100% så känner 
man som nästan som någon hugger av benen på en, det är tufft kan jag säga………… När man 

arbetat aktivt och sedan ligger i sängen, jag kan inte sätta ord på vilken förändring det blir alltså, 

man blir deprimerad                                                                                              Ylva  
 

Jacobsens beskriver att kronisk sjukdom kan uppfattas som att få ett slag utifrån (Jacobsen, 

2003, s. 71). Slaget kan tvinga ner människan på knä och som antingen kan segna ner och gå 

under men kan välja att resa sig upp och blomstra på nytt (Jacobsen, 2003, s. 51). Även 

Runesson (2005) beskriver att sjukdomssymtom i kroppen kan upplevas som hot när de 

uppträder (Runesson, 2005, s. 108). Förändringen i deras upplevda värden i livet kan utgöra 
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ett sätt för dem att anpassa sig psykiskt till att ha en kronisk sjukdom (Chen, Kasen, Cohen, 

2009).   

För Stina som varit aktiv, tränat och friluftsliv varit en viktig del av hennes liv kändes det 

som att ingenting fanns kvar när hon inte kunde fortsätta med sina intressen. Jag har alltid 

varit aktiv, är utbildad ………, har tränat hela mitt liv,  …………. och friluftsliv har alltid 

varit stora grejen,………. det var bara att ta bort allting, allt som var roligt och kvar fanns 

ingenting ………..det är att bara vara i Skiten.                                            

En sjukdom medför begränsning av personens handlingsmöjligheter och inskränkningar i 

möten med omvärlden  (Jacobsen, 2003, s. 71). För Regina ledde omställningen att inte kunna 

arbeta och ha någon funktion längre att hon funderade över varför hon skulle leva. Jag tänkte 

så här, varför skall jag leva egentligen, alla mina tre barn är vuxna och jag kan inte jobba 

och har ingen funktion längre, jag kan inte ens sköta ett hushåll längre som jag är van att 

göra.  Vid kronisk sjukdom upphävs meningen som tidigare varit en grund i livet och 

personen försätts i en krävande valsituation (Jacobsen, 2003, s. 85). Det går inte att upphäva 

sina givna omständigheter men individen har en avgörande möjlighet, att bestämma hur denne 

ska förhålla sig till sin sjukdom. Det går att påverka sina reaktioner för livsförutsättningarna , 

människans öde måste accepteras som en utgångspunkt för sin existens. Ingen kan leva någon 

annan människas liv och var och en har sitt eget öde det vill säga det som är givet (a.a., s. 55). 

Enligt Yalom (2003) hör frihet till en av de grundläggande centrala livsfrågor och det kan 

väcka djup ångest när vi konfronteras med den. När friheten betraktas ur valens, handlingens, 

självförverkligandets och viljans perspektiv är det psykologiskt komplext och ångestladdat, i 

djupaste mening har vi ansvar för oss själva (Yalom, 2003, s. 176). Tora tog ett beslut att bli 

klar med hennes sorgearbete och sedan gå i rätt riktning.  

 

Jag bestämde mig för att bli klar med sorgearbetet och sedan gå i rätt riktning, det var ett beslut 

jag tog. Jag är ju väldigt positiv av mig från början, det är min grundinställning: Det händer att 
jag också går ner mig men jag har nog blivit mer duktig på att sätta en tid på det Jag får sörja så 

här länge och sedan får det vara bra.                                                        Tora      
                                                                                                                                                                                  

Rollo (1981) menar att alla upplever sig verkliga i det ögonblick de gör ett val, de känner 

sin egen betydelse när de säger jag kan eller jag väljer. Förändringsmöjlighet kan innebära 

frihet som även innefattar möjligheten att låta det vara som det är. Personen har ändå ändrats 

genom att ha övervägt och avfärdat förändring (Rollo, 1981, s. 17).   

Regina har roligt under tiden hon planerar även om det inte blir något och tar vara på de 

positiva bitar som finns. Jag brukar säga det att jag hade roligt att jag planerade i alla fall 

även om det inte blev något. Man får hitta de här positiva bitarna som finns i alla fall. Hon 
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menar att en person som är sjuk fortfarande är en individ som har kvar sina kunskaper och 

uträttar saker och ting om än i mer begränsad omfattning än tidigare, för att inte känna sig 

värdelös och inte kunna göra något. Det gäller ju att man fortfarande är en människa som är 

en individ som har sina kunskaper kvar och som kan uträtta saker och ting ändå men i mer 

begränsad omfattning än vad man gjort förut, så att man inte känner sig värdelös och känner 

att man inte kan göra någonting .             

 

Egen strategi 

Även om ett lidande i början tycks förneka det verkliga livet kan det vända när personen mött 

sitt lidande som sin lott och erkänt det för sig själv (Jacobsen, 2003, s. 89). Att se mönster och 

sammanhang i livet och uppfatta handlingars syften samt fylla sitt liv med det som ger 

inriktning och mönster innebär att ha en mening med livet (a.a., s. 14). Även Frankl (1994) 

menar att människan varenda gång hon ställs inför ett orubbligt öde, till exempel en obotlig 

sjukdom, har chans att förverkliga det högsta värdet, uppfylla lidandets eller den djupaste 

meningen (Frankl, 1994, s. 123). Utan erfarenhet av kronisk sjukdom finns inte någon nytta 

av att ändra sina värderingar (Chen, Kasen, Cohen, 2009). Stina försonar sig ofta med att det 

är som det är och hon tycker att det kan vara rätt bra i alla fall. Hon säger: Ofta får man 

förlika sig med att det är som det är och att det kan vara rätt bra i alla fall ………det är 

barnen som nu är glädjekälla…… Regina har tagit bort måsten hon hade tidigare och bytt ut 

det mot det hon vill göra även om hon är dålig dagen efter, hon övertalar sig själv att det är 

roligt att göra så. 

Personer som innan de fick en sjukdom har varit hårda mot sig själva har lärt sig acceptera sig 

själva (Jacobsen, 2003, s. 84). Genom att uppleva valmöjligheter trots kronisk sjukdom kan 

känsla av självständighet behållas (Charmaz, 1991, s. 259). 

Jag har fått ta bort alla måsten som jag hade förut, jag måste göra det och göra det. Då måste jag 

byta ut det mot vad vill jag även fast jag vet att att jag är dålig dan efter för nu vet jag att jag vill 

göra det här, övertala sig själv att det här är roligt att göra och så blir det så och så        Regina     
                                                                                           

Personer som innan de fick en sjukdom har varit hårda mot sig själva har lärt sig acceptera 

sig själva (Jacobsen, 2003, s. 84). Genom att uppleva valmöjligheter trots kronisk sjukdom 

kan känsla av självständighet behållas (Charmaz, 1991, s. 259). Anna har lärt sig att leva med 

sin smärta genom att meditera och försöka trycka bort det onda.     

 ……..jag är inte en sån person som gräver ner mig och tycker liksom att, jag rycker på axlarna, 

spottar i nävarna och tar nya tag. Jag tycker att kan jag använda mina armar så försöker jag. 

………….jag har ju ont 24 timmar om dygnet men jag har lärt mig att leva med min smärta………..  

………….. samtidigt så är det det här att sätta sig och kunna meditera man går in i sin egen lilla 
bubbla och försöker bearbeta och det fungerar faktiskt det blir bättre med meditation………… jag 

går in i mig själv och liksom trycker bort det här onda för jag tror inte det hjälper att lägga sig på 
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sängen och oj, oj, oj jag har så ont utan att man måste försöka bearbeta bort det där själv utan 

mediciner.                                                                                                   Anna                                                                                                                                                                                                                                                         

 

En stor del av sjukdom är smärta och det går inte att trolla bort men individen har 

förmåga att föra dialog med sin sjukdom. För att tala med sin sjukdom är det viktigt att 

ställa frågor, lyssna och fundera över vad sjukdomen vill säga, vad som kan göra 

sjukdomen mindre dominant (Jacobsen, 2003, s. 80-81).  

……..jag syr väldigt mycket, jag virkar och stickar och jag broderar. ………. och jag tror att det är 

mycket det också som hjälper mig när jag sitter och broderar…………………..då försvinner 

smärtan, det blir liksom nåt annat. Å sen hunden jag är ute och går mycket med honom, träffar 

andra hundägare, …………… även om man har ont ska man vara ute och gå och röra på sig. Jag 

tror att det är mycket det som har hjälpt mig.                                                          Anna 

 

Jacobsen (2003) menar att genom att föra dialog med sig själv om varför jag finns till, vad 

jag vill och hur jag vill utvecklas kan personen uppmärksamma på det levande hos sig själv. 

Det ger i sin tur utrymme, utvecklingsmöjligheter och riktning  (Jacobsen, 2003, s. 102).  

 

Arbete 

Runessons (2005) forskning visar att personer som fått en kronisk sjukdom börjar förändra sin 

arbetssituation sedan de erkänt sin sjukdom. Denna process kan dock vara långdragen innan 

de erkänner konsekvenser av sjukdomen och börjar tänka på förändringar. Därefter kan de 

vara motiverade att utforma nya mål. För detta krävs dock en medvetenhet om vilken 

betydelse sjukdomen har i livet och upplevelse av att självständigt agera i 

rollförändringsprocessen i arbetslivet (Runesson, 2005, s. 169).  

Fanny berättar att hon satsat pengar på en utbildning inom ett yrke som hon sedan hon blev 

sjuk inte kan fortsätta att arbeta med. Hon säger:…….. jag kunde inte leva på det som jag 

hade satsat pengar på och utbildat mig till så att det var sorgligt på alla sätt och vis. 

Runessons forskning (2005) visar att personer som satsat mycket och gjort stora investeringar 

i en yrkesroll kan ifrågasätta värdet av detta i och med att sjukdomen utgör ett hot mot 

yrkesrollen (Runesson, 2005, s. 175).                                                                                        

Stina var ambitiös på jobbet och alla pratade om att hon kunde bli vad hon ville och efter att 

hon fått sin sjukdom kan hon bara jobba 50%. Samtidigt berättar hon om intressanta 

platsannonser hon ser som bara är att glömma. Likadant på jobbet från att ha varit 

jätteambitiös, varit lovande, alla pratade om att jag kunde bli vad jag ville till att inse att jag 

bara kan jobba 50%……………... Hela tiden ser man annonser där det står att de söker 

någon på heltid till någon intressant tjänst så det är bara att glömma . Runessons (2005) 

forskning visar vidare att personer som haft framtidsplanet i yrkeslivet kanske får ompröva 
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dem. I och med detta kan självbilden hotas eftersom personen inte lever upp till andras och 

sina egna krav och förväntningar i yrkesrollen (Runesson, 2005, s. 175).  

 

Helhetssyn inom sjukvården 

Ökad specialisering inom vården har lett till svårigheter att se till helheten (Ottosson, 1993). 

Ester säger: Läkaren tänker bara på det medicinska  ……….det är dåligt, de vill gärna att du 

kommer in och sätter dig ner och säger att jag har ont här och jag har ont här och antingen 

så ökar de medicinen som man har eller så  minskar man. Inom existentiellt synsätt kommer 

en människa som behandlas som ett ting att så småningom själv se sig som ett ting som kan 

kontrolleras och styras. Den mänskliga och självständiga viljan motverkas på så sätt 

(Jacobsen, 2003, s. 80).  

Om personer som arbetar inom sjukvården enbart uppmärksammar den medicinska 

aspekten ser de inte till personens helhet. Ottosson (1993) anser att det ofta inte blir ett 

tillfredsställande resultat om enbart kroppen, sociala eller psykologiska situationen 

uppmärksammas. Han menar att det utöver det finns en existentiell dimension som har med 

personens innehåll och mening i livet att göra. De fysiska, psykologiska, sociala och 

existentiella dimensionerna är beroende av och påverkar varandra (Ottosson, 1993). För 

optimal vård kan ökad förståelse av läkare hjälpa dem att förbättra insatser för att underlätta 

för patienter med anpassning till kronisk sjukdom. Detta kan förhindra psykiska problem 

(Chen, Kasen, Cohen, 2009). Anna tycker att personal på vårdcentraler är enkelspåriga och 

har ett tunnelseende som gör att de inte ser till andra aspekter av människan. Hon säger: De 

kan ju oftast framförallt de här läkarna som sitter på Vårdcentralen men också 

specialistläkare då får lite tunnelseende, det kan man ju få själv också om man jobbar med 

samma sak hela tiden, man ser bara det här som är just i tunneln och då är det viktigt att få in 

lite infallsvinklar även där. Enligt Ottosson (1993) kan en individs och dennes omgivnings 

vilja för att fundera över existentiella frågor vara svag vilket han menar kan bero på att de tror 

att allt ordnar sig om den fysiska förmågan, sociala anseendet eller ekonomiska situationen 

förbättras (Ottosson, 1993).  

Toombs (1993) anser att det är viktigt att vårdgivare känner till och uppmärksammar 

effekter av en sjukdom för att kunna lindra dess effekter. Han menar att det inte räcker med 

att vårdgivaren har en omtänksam relation till patienten (Toombs, 1993, s. 66).  Ylva 

säger:…….det är viktigt även när man blir sjuk att bli sedd, att bli bekräftad, känna att man 

gör nytta……… inte så lätt när vården ser ut som den gör idag och ingen lyssnar på dem, det 

är svårt.  
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Sigurgeirsdottir, Halldorsdottir (2008) menar att omvårdnadsrehabiliteringen har behov av 

en ny inriktning där det existentiella välbefinnandet bedöms av mellanmänskliga relationer. 

Dessa bygger på individualiserad omsorg med känslomässigt stöd och ett erkännande av 

enskilda patienters behov. Behovsbedömning av patienternas existentiella välbefinnande 

förespråkas inom ramen för helhetssyn (Sigurgeirsdottir, Halldorsdottir (2008). I Koenigs 

(2004) studie framkommer att läkare ska uppmärksamma patienter att hantera och förstå 

sjukdomen (Koenig, 2004) 

 

Man kan alltid fråga sin läkare kan du skriva en remiss till kuratorn eller till någon psykolog, då 

är man hänvisad av den här läkaren, ämnet tas aldrig upp av en läkare det är ingen uppföljning 

över hur det går för mig, hur jag mår idag om jag mår bra eller fortsätter att vara dålig, hur kan 

man gå tillväga med det här                                                                                    Ester 
 

I Sigurgeirsdottir och Halldorsdottirs (2008) resultat framkommer att varje person har 

individuella och specifika behov varför de måste uppmärksammas individuellt 

(Sigurgeirsdottir, Halldorsdottir, 2008).  

Vårdteamet 

 

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att när de sett till helheten på kliniker där de haft 

tillgång till olika professioner såsom kurator, psykolog och läkare. De uttrycker att de blivit 

bra bemötta, omhändertagna, fått stöd och att personalen varit lyhörda och att de blivit 

betrodda. De har fått hjälp att bearbeta känslor och sorger som sjukdomen medfört och fått 

hjälp att se möjligheter. Ottosson (1993) däremot menar att teamarbete där olika 

yrkesprofessioner tar ansvar för varsin del av problematiken istället kan bli mer inskränkt då 

de olika professionerna bara ser till sitt specifika område (Ottosson, 1993).  

Vi fick hela biten på samma ställe och det var väldigt väldigt bra……. det är jätteviktigt att man 
kan göra så man inte blir den sjuke utan att man ser möjligheterna, det tycker jag var jättebra 

…………. De tryckte mycket på att man är inte värdelös för att man har en sjukdom utan man är 

fortfarande samma människa det är bara det att man har mer begränsningar än man hade förut., 

det tryckte de väldigt mycket på                                                                                 Regina                                                                                          

 

Jacobsen menar att en sjukdom hur avskräckande den än är kan ge personen möjlighet att 

välja en grund och mening i livet som är individens egen (Jacobsen, 2000, s. 85). Människor 

möter avgrunden och kaos och kämpar mot och med andra och söker finna mål med något 

som har betydelse. Meningen i livet ger form och struktur och samordnar aktiviteter i livet 

och ger tillvaron sammanhang (Jacobsen, 2000, s. 32). Bland livets alla möjligheter träffar 

människan ständigt sina val (Frankl, 1994, s. 130-131). 
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……………när jag var på Rehabiliteringen i …………., där fick man tillgång till psykologer, 

terapeuter och sjukgymnaster hela kedjan…………..Det var så bra i och med att det var hela 

kedjan, hela teamet och man fick verkligen tid, alla fick tid och utrymme och de tog verkligen hand 

om en alltså och förklarade sådant man inte förstod eller varför man var så ledsen och så 

här…………                                                                                                        Ylva  

 

För att få till gång till en persons upplevelsevärld ska personen få tillfälle att lugnt och 

stillsamt öppna sig, innan dess går det inte att veta vad människan behöver (Jacobsen, 2000, s. 

39). Personer som ska bistå andra i kris ska ha en förmåga att vara närvarande vilket enligt 

den existentiella uppfattningen är den viktigaste kvalifikationen. Den krisdrabbade har behov 

av öppenhet och mottagande från den som bistår och denne bör även kunna härbärgera. En 

ytterligare viktig förutsättning är att personen själv har erfarenhet från livets olika 

dimensioner (Jacobsen, 2000, s. 50).  

 

Föreningen 

 
De flesta intervjupersonerna uttrycker att de haft stort stöd från reumatikerföreningen. De 

berättar att de upplevt att det känns bra att träffa personer som befinner sig i samma situation 

som dem själva. Fanny säger att de inte behöver förklara sig om de inte orkar prata, då kan de 

bara delta genom att sitta med och fika tillsammans och de andra förstår. De får ett bra 

bemötande, stöd och får möjlighet att lära sig mer om sina sjukdomar och dess konsekvenser.   

…….det var nåt jag skulle bli av med fortfarande och då tänkte jag att jag måste prata ihop mig 

med dem som hamnat i liknande situation ……………… Ändå kan jag tycka att när vi är här vi 

som är här i den här gruppen att de flesta är ändå positiva på nåt sätt, vi har så kul här och 

skrattar och driver med varandra och med våra stackars män. Bara kräkas ur sig frustrationen 

över att det är som det är och sedan så skrattar man och så dricker man te och käkar en bulle och 

så går man hem och funderar över hur man ska göra…………. Här är ju jättebra, det har tjänat 

sitt syfte här verkligen. Jag vet inte hur man skulle ha klarat sig annars för att de……………….. 

Det är jättedjupa svackor ibland men då är den här gruppen jättejättebra för jag vet att de har 

också de svackorna och jag kan gå hit och sätta mig och grina om jag vill göra det, och jag kan 
sätta mig och inte säga ett ljud, de frågar hur är det och jag säger och då är det inte precis att 

man behöver förklara precis utan de vet                                                            Fanny    

van Deurzen menar att människan alltid har ett samband med yttervärlden och är tvungen 

att bege sig utanför sig själva till det som i nuet är betydelsefullt (van Deurzen, 1998, s. 139).  

Personer med kronisk sjukdom upplever att de kan behålla känsla av självständighet om de 

har valmöjligheter (Charmaz, 1991, s. 259) 

Idag tycker jag att jag mår bra, jag får vara med i föreningen och sitter med i styrelsen och jag får 

uppdrag och göra det i min egen takt så nu har jag en funktion igen i samhället, det tycker jag 

känns jättebra ……………. Det var föreningen, gruppen då fibrogruppen speciellt där alla hade 

fibromyalgi och man fick berätta hur det kändes och sen så fick man bekräftelse av dom, att så är 

det, så har jag också haft det att det flyttar sig, så att inte jag är konstig. Det var jättebra, jag gick 

i flera år                                                                                                          Regina                                                
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Personer kronisk sjukdom strävar efter att komma tillrätta och förstå sjukdomen för att 

uppnå jämvikt både i nuet och framtiden (Runesson, 2005, s. 110).  

 
 

Familjen 

Det framkommer i empirin att det är viktigt för personer med kronisk reumatisk sjukdom att 

ha stöd från sin omgivning, framförallt familjen. Regina berättar att hennes barn lärt sig 

successivt och att de nu är äldre nu än när hon insjuknade. De fick lära sig genom att lyssna 

på henne och när de fick höra att det finns grupper med människor som har samma sjukdom 

som träffades insåg de att det är som hon säger.   

 
Mina barn förstår mycket väl nu, de har fått lärt sig hur det är. När det upprepades och 

upprepades, jag har två systrar som också har fibromyalgi och de träffade dom och dom kunde 

intyga att det är så här, det  känns så här så successivt har de lärt sig och de är ju äldre nu, 

allihop utflyttade och då ställer de upp…………De fick lära sig genom att titta på mig och lyssna 

på mig dessutom på mina systrar och så där vidare. Och när de fick höra talas om att det var hela 

grupper med människor som träffades och hade besvärligt så mer och mer insåg dom att det är 

som hon säger. Det är en lång process innan man kommer                                 Regina                                                                                    

 

Anna berättar att hennes man och barn som är förstående har hjälpt och stöttat henne med 

allting. Barnen är äldre och bor inte hemma längre berättar hon och säger att hon nu kan lägga 

upp arbetet på ett annat sätt.  

 
……det är min familj som har hjälpt mig med allting, jag har inte pratat med någon kurator, jag 

har inte pratat eller någon över huvudtaget, jag får så stor hjälp utav familjen och jag är så själv 

…….. det här att kunna det går över, så går det vidare …………Så har jag en förstående man och 
förstående barn, jag har fått väldigt mycket hjälp från familjen genom att de har stöttat mig jämt 

och ständigt och hjälpt mig att städa och tvättat och sånt och så. Nu fungerar allting bättre för nu 

är det bara jag och min man så att nu kan jag lägga upp arbetet på ett annat sätt……Anna      

 

                                         

Stödbehov 

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att det är viktigt för dem att de får stöd både från 

sjukvården och familjen. Om en person är sjuk och har ont och inte får stöd hemifrån kan det 

lätt bli problem. Fanny berättar till exempel att hennes man förstår när han är utvilad men om 

han är trött och hon själv har ont blir det bråk men när hon inte har ont är hon under kontroll. 

Hon säger:……… Jag märker vid de tillfällen jag inte får stöd hemma då blir jag ledsen, så får 

jag ont, så bråkar man, så och det är inte illa ment från hans sida för han förstår ju när han 

är pigg och utvilad och jag själv inte har ont då är jag under kontroll. När en person får en 

sjukdom kan även familjen utsättas för hot men individen kan med stöd från närstående uppnå 

tillfredsställande förändring (Runesson, 2005, s. 167). Studien visar att sjukdomen och 

konsekvenserna av den på olika sätt hotar deras framträdande i olika sammanhang. 
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Personerna försöker kompensera sin funktionsnedsättning i syfte att förhindra sociala 

konsekvenser i deras liv. Det nya sättet att hantera vardagen kunde medföra ett vacklande 

humör som i sin tur påverkade familjerelationer framförallt makarelationen (Runesson, 2005, 

s. 103).  

Charlotte uttrycker att det är klart att det finns behov att prata om det när livet förändas. 

När man får förändringar i livet det är klart man har behov att prata om det… 

        Personer med fibromyalgi tror själva att de skulle vara hjälpta av att få stöd från 

vårdpersonal, familj och vänner (Cunningham, Jillings, 2006).  

Fanny uttrycker att hon får en stämpel och sedan släpper de henne,  hon saknar uppföljning 

och mer stöd.  

 

………..för jag känner att dom släpper en, här har du en stämpel i pannan och så poff så får man 

ingen mer hjälp, att det händer saker i livet, att man får barn och så , man får ingen mer hjälp, 

inget mer stöd för hur man ska hantera sitt liv och som psykiatrin funkar idag så får du ingen 
hjälp där heller om då måste man nästan vara självmordsbenägen för att få hjälp så att det är 

synd                                                                                                                                    Fanny 

 
 

Även anhöriga till en person med kronisk sjukdom kan vara i behov av stöd. Fanny 

uttrycker att de anhöriga borde få information av läkare eller någon annan tredje part om hur 

det är att vara sjuk.  

 
Anhörigbiten kan också saknas, det spelar ingen roll om jag talar om för min man att så här är det 

för mig att vara sjuk och så har man en dålig dag när man inte sovit och ungarna är trötta och 

griniga. Får de höra det av en läkare eller av en tredje part som inte är inblandad känslomässigt 

så är det något som tas emot på ett helt annat sätt. ………..                                  Fanny                                  

 

Bury (1982) menar att sjukdom, särskilt kroniska, leder till upplevelser att vardagslivet 

störs. För enskilda individer, deras familjer och sociala nätverk medför det en störning i 

relationen. Det ökade beroendet, planer och förväntningar som individen har att förhålla sig 

till måste ses över (Bury, 1982, s. 170)            

 
……………………. så känner man att grannarna då, vad är det för fel på henne då hon går ju 

hemma hela dagarna. Jag sa ibland till min läkare att det hade varit mycket bättre om jag hade 
brutit armen, då syns det att man har ont, att man är sjuk på något vis. Mycket sånt var det, hon är 

en lat människa som bara går hemma och kan läsa en bok istället för att jobba, det känns väldigt 

jobbigt när man får såna här sjukdomar. Sånt man inte tänker på annars                 Regina  
 

 

Tolkning  

I tolkningsdelen utgår vi från det som framkommit i analysdelen och tolkar det utifrån vår 

förståelse.  
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När en person får en kronisk sjukdom innebär det en stor förändring inom livets alla 

områden. Det kan upplevas som ett slag som omkullkastar livet och ingenting fungerar som 

det gjort tidigare. Jacobsens (2003) beskriver att det kan uppfattas som att få ett slag utifrån 

att få en kronisk sjukdom (Jacobsen, 2003, s. 71). Runesson (2005) beskriver det som ett 

intrång i livet som framkallar tankar och oro för framtiden (Runesson, 2005, s. 99). Vi tolkar 

Jacobsens (2003) och Runessons (2005) uttalanden som att en sjukdom är något som kan 

skaka om människans grundvalar, allt blir upp och nedvänt, främmande och skrämmande. 

Något personen inte har räknat med har inträffat som är omöjligt att förhålla sig till. Många av 

intervjupersonerna beskriver att det varit så för dem. Enligt Jacobsen (2003) upplever 

personen att något är fel med kroppen som inte fungerar som vanligt och personen känner inte 

igen sig själv (Jacobsen, 2003, s. 70-71).  

Utifrån vår tolkning har personen hamnat i en kris och förstår inte själv vad som pågår. 

Många av intervjupersonerna berättade att ingenting fungerade som det gjort tidigare. 

Jacobsen (2003) anser att en person som hamnat i kris möter avgrunden och upplever kaos 

(a.a., s. 32). Aronsson I: Stiwne (2009) menar att en kris väcker stark ångest på grund av att 

existensen av personligheten hotas (Aronsson I: Stiwne, 2009, s. 156). Jacobsen (2003) menar 

att människan förlorar något vid en kris, denna upplevelse av förlust kan utlösa en 

sorgereaktion (a.a., 2003, s. 50). Charmaz beskriver att det för personer med kronisk sjukdom 

uppstår en kamp mot förlusten av livet de hade innan sjukdomen och av deras självständighet. 

De kämpar med kontrollen över sig själva och sina kroppar, att bli kontrollerade av 

sjukdomen eller själva ta kontrollen över den (Charmaz, 1991, s. 260-261). Många av 

intervjupersonerna uttrycker en saknad av livet de hade innan sjukdomen.  

Vi tolkar det ovanstående som att kronisk sjukdom kan framkalla en känsla av otrygghet. 

Det som är gammalt och vant, rutiner och system, rycks undan. När allt fungerar som vanligt 

innebär det en trygghet, personen vet vad denne har att förhålla sig till, vad som fungerar, 

förväntas av sig själv och andra. En kronisk sjukdom påverkar de flesta områden i personens 

livsområden såsom arbete, familj, relationer och omgivning samtidigt som inte heller den 

fysiska kroppen fungerar som den gjort tidigare. Personen känner sig helt främmande med sig 

själv, fysiskt, psykiskt och socialt. Eventuella framtidsplaner får läggas åt sidan och personen 

kan bara vara här och nu. Vi ser det vidare som att en del av personen försvinner som när en 

nära anhörig som personen levt tillsammans med dör, det känns som halva delen av personen 

själv dör. Det blir ett kämpande för att försöka hålla ihop sig själv. Majoriteten av 

intervjupersonerna hade genomlevt detta på olika sätt. Vidare förstår vi att sjukdomen 
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påverkar hela människans existens och medför existentiella tankar och känslor som de haft 

behov att uttrycka.  

Enligt Bury (1982) kan sjukdomen bli en chock för yngre personer som inte räknat med att 

den kunde börja i deras ålder (Bury, 1982, s. 171). I vår studie framkom att flertalet av de 

yngre intervjupersonerna som var mitt i livet, hade små barn och var yrkesverksamma med 

olika framtidsplaner upplevde en kaotisk situation där de inte kunde se någon utväg. Inom 

sjukvården blev de misstrodda, dåligt bemötta och fick kämpa för att få hjälp och stöd i olika 

situationer. De flesta kände sig ensamma och isolerade i sin sorg som de hade behov att 

bearbeta.  

För flertalet mammor som tidigare tagit hand om sina barn och inte kunde göra det på 

samma sätt längre på grund av sjukdomen upplevde känslor av dåligt samvete och att inte 

räcka till i mammarollen. För små barn som inte förstår att mamman blivit sjuk kan även 

barnet må dåligt. En partner kanske får ta hand om en stor del av hushållsarbetet som de 

tidigare delat på. Bury (1982) anser att sjukdom särskilt de kroniska stör vardagslivet. Det 

medför även en störning i relationen till familjen (Bury, 1982, s. 170). Vi tolkar det som att 

det kan uppstå problem om en person i familjen blir sjuk när livet inte längre fungerar som 

vanligt. I en familj har alla sina egna roller som ändras när en person vid sjukdom förlorar sin 

roll. De övriga familjemedlemmarna påverkas eftersom samspelet försämras. Detta leder till 

ombytta roller då någon annan tar över rollen som den sjuke haft tidigare. Den sjuke i sin tur 

kan få en beroendeställning till någon annan medlem i familjen. Det är inte ovanligt att det 

uppstår konflikter mellan familjemedlemmar.   

Personen kanske inte heller orkar med andra sociala relationer utanför familjen på samma 

sätt som tidigare, detta kan leda till isolering. I studien framkom att personerna hade lättare att 

umgås tillsammans med personer som befann sig i samma situation som dem. De upplevde att 

de hade lättare att få förståelse och uttrycka sina tankar kring sjukdomen och dess 

konsekvenser tillsammans med dem. Då den kroniska sjukdomen inte är synlig upplevde de 

sig misstrodda av omgivningen. Ibland kunde de själva uppleva att de hade en stämpel på 

grund av sin sjukdom och därför kunde de ibland vara inåtvända och ta avstånd från 

omgivningen där de inte kände sig bekräftade. Många upplevde detta som en stor sorg. Enligt 

Runesson (2005) pendlar personerna mellan att förändra, försvara, lämna eller ersätta roller. 

Rollspelet pågår inom olika sociala arenor med variation i betydelse i personernas liv. Det 

beror i stor del på ett samspel mellan omgivningsfaktorer, fysiska, sociala och personliga 

faktorer (Runesson, 2005, s. 11).  
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Som vi uppfattar det kan personerna försvara sig och sin sjukdom för att försöka behålla 

sitt värde, samtidigt vill de vara som innan de blev sjuka och försöker uppträda på ett sådant 

sätt i sociala samspel. Det går inte att förändras från en dag till en annan varför vi antar att det 

är en process som pågår som växlar beroende på situation och hur de känner sig. Att lämna 

något bakom sig är inte alltid lätt eftersom personen vet vad den har men osäkerhet om vad 

som väntar kan göra att denne inte vågar förändra sig.  

Arbetslivet kan även bli påverkat vid sjukdom eftersom det kan innebära att personen inte 

kan fortsätta arbeta eller gå ner i arbetstid. Den fysiska och psykiska begränsningen kan 

innebära att personen inte kan utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. Detta påverkar även 

ekonomin som kan bli ansträngd och även familjen påverkas. Om personen haft ett aktivt liv 

tidigare och är van att arbeta och om arbetet dessutom varit en viktig del av personens liv kan 

det leda till känsla av misslyckande och värdelöshet. Flera av intervjupersonerna hade 

framtidsplaner i yrkeslivet som de var tvungna att avstå ifrån. Runesson (2005) menar att en 

person som förlorar värden kring yrket inte bara innebära hot mot själva yrkesrollen utan även 

mot övriga livsroller och mot rollernas självbild. De kan också se sin yrkesroll som hotad. Om 

en person haft framtida yrkesplaner kanske denne blir tvingad att ompröva det.  

Vidare kan självbilden upplevas hotad om personen inte kan leva upp till förväntningar 

eller krav och förväntningar i den rollen (Runesson, 2005, s. 174-175). Vi ser det som att om 

en person vars yrkesroll varit betydelsefull och en del av dennes identitet kan det upplevas 

som en del av den egna personen försvinner om denne plötsligt inte kan arbeta längre eller 

tvingas ändra sina arbetsuppgifter. Hela personens självbild kan förändras då denne kan 

uppleva det som ett misslyckande. Detta påverkar relationerna till familj och vänner eftersom 

en del som varit så viktig för personen försvunnit och upptar mycket av tankeverksamheten. 

Personen fungerar inte som vanligt i sociala roller.  

Det existentiella synsättet utgår från existensbegreppet, människans uppfattning om sig 

själv är något som existerar självständigt och framstår från den omgivande världen (van 

Deurzen, 1998, s. 19) Sohlberg (2009) menar att den mänskliga existensen, inte bara går att 

förstå med förståndet utan här är även upplevelser, intuition och känslor viktiga (Sohlberg, 

2009, s. 56-57). 

Vid sjukdom har människan två olika valmöjligheter antingen att dyka under eller att 

försöka hitta någon lösning för situationen. Det är viktigt att först och främst acceptera sin 

sjukdom för att kunna göra något som leder framåt. Det kanske går att se någon möjlighet att 

ta steg till förbättring hur liten den än kan vara. Sättet att tänka har en avgörande betydelse, att 

antingen tänka destruktivt att det inte går att göra något åt sin situation. Eller att tänka positivt 
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och försöka att ändå se de små detaljerna som är positiva som personen fortfarande kan 

utföra.   

Enligt Jacobsen, 2003) upphävs den mening en person haft som grund i livet vid sjukdom. 

Det finns två möjligheter och detta val är krävande, antingen förkasta det nya tillståndet och 

förneka sin sjukdom och hålla fast vid sin gamla livsmeningen. Det andra alternativet är att 

acceptera sitt nya tillstånd och omformulera sin livsmening. Hur oönskad och skrämmande 

sjukdomen än kan verka kan den ändå ge personen möjlighet att välja mening och grund för 

det egna livet (Jacobsen, 2003, s. 85). Vidare menar Jacobsen (2003) att en person som 

tvingas ner på knä på grund av en sjukdom kan segna ner och gå under eller resa sig upp (a.a., 

s. 51).  

 Rollo (1981) menar att alla upplever sig verkliga i det ögonblick de gör ett val, de känner 

sin egen betydelse när de säger jag kan eller jag väljer. Förändringsmöjlighet kan innebära 

frihet som även innefattar möjligheten att låta det vara som det är. Personen har ändå ändrats 

genom att ha övervägt och avfärdat förändring (Rollo, 1981, s. 17).  

Människans givna omständigheter, ödet, går inte att ändra men det finns alltid en 

avgörande möjlighet, att bestämma sig för hur hon ska förhålla sig till sjukdomen. Det går att 

påverka sina reaktioner för sina förutsättningar i livet (Jacobsen, 2003, s. 55). Många av 

intervjupersonerna har trots hur kaotiskt livet än varit ändå hittat någon lösning som gjort att 

de gått vidare. En av inte intervjupersonerna berättar till exempel att hon bestämde sig för att 

sörja färdigt och sedan gå vidare. Enligt Aronsson I: Stiwne (2009) kan en kris leda till 

fördjupade kunskaper om sitt liv och till existentiella dimensioner som de inte varit medvetna 

om. Den smärtsamma upplevelsen med krisen kan ge personen insikter om livets natur, 

insikter om varför personen lever och finns till (Aronsson I: Stiwne, 2009, s. 156-157).  

När sjukdomen väl erkänts som ett faktum börjar personen handla för förändringar i sin 

arbetssituation. Denna process kan dock vara långdragen men när de väl erkänt 

konsekvenserna av sjukdomen funderar de över möjliga mål till förändring. Runesson (2005). 

Vi tolkar Runessons (2005) beskrivning ovan att när en person accepterat sin sjukdom har 

denne lättare att se möjligheterna som innan var dolda på grund av att personen var upptagen 

av sjukdomstillståndet. Personer kan nu blicka framåt och har ett mål att arbeta mot. Detta kan 

leda till att personen strävar efter sitt mål och allteftersom denne tar sig framåt skapar det 

större självkänsla och vitaliteten ökar. När så sker har personen mer kraft och vilja för 

förändringsarbetet.  

Enligt Frankl (1994) träffar människan ständigt sitt val mitt ibland nuets alla möjligheter 

(Frankl, 1994, s. 130-131). Genom att finna en mening blir människan inte enbart lycklig utan 
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får även förmåga att hantera sitt lidande (a.a, s. 148). Meningen i livet ger form och struktur 

och samordnar aktiviteter i livet och ger tillvaron sammanhang (Jacobsen, 2000, s. 32). Även 

om ett lidande i början tycks förneka det verkliga livet kan det vända när personen mött sitt 

lidande som sin lott och erkänt det för sig själv (Jacobsen, 2003, s. 89). Att se mönster och 

sammanhang i livet och uppfatta handlingars syften samt fylla sitt liv med det som ger 

inriktning och mönster innebär att ha en mening med livet (Jacobsen, 2003, s. 14). Även 

Frankl (1994) menar att människan varenda gång hon ställs inför ett orubbligt öde, till 

exempel en obotlig sjukdom, har chans att förverkliga det högsta värdet, uppfylla lidandets 

eller den djupaste meningen (Frankl, 1994, s. 123). Om något i strukturen som hänger ihop i 

en enhet rubbas påverkar det strukturen i helhet och var och en för sig. Det är viktigt att ha ett 

värde som betyder något hur det än ser ut runtomkring. Intervjupersonerna gav inte upp hur 

turbulent och arbetsamt livet än var. Så småningom hittade de något som var betydelsefullt för 

dem och i och med detta kände de att livet var meningsfullt.  

 

 .  

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva och förstå existentiella tankar hos personer med kronisk 

reumatisk sjukdom och deras behov att uttrycka dem inom sjukvården. Vi lyfter fram det vi 

anser mest centrala aspekterna i studien.  

Samtliga intervjupersoner har fått hjälp med den medicinska delen inom sjukvården. 

Däremot saknar de stöd för att uttrycka deras existentiella tankar i möten på vårdcentraler och 

en del specialistkliniker.  

Stolt (2003) anser att läkaren bör se patienten som en person och bekräfta och se denne 

som en helhet och inte bara se till diagnosen. Många vårdare behöver ingen vetenskaplig 

skolning för detta men den humanvetenskapliga förståelsen kan vara ett redskap för 

processen. På detta sätt kan insikt erhållas i och språkligt uttryck över patienters upplevelse av 

lidande vid sjukdom (Stolt, 2003, s. 77). Stolt (2003) beskriver att vissa vårdare inte behöver 

någon vetenskaplig skolning för att kunna bekräfta och se patientens helhet. En av 

intervjupersonerna uttryckte att det finns en del läkare som är intresserade och att de då ser till 

helheten. Kan det vara så att dessa vårdare själva varit med om eller i sin närhet mött sjuka 
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personer där de fått ta del av andra aspekter än den medicinska som gör att de känner igen 

detta i möten med patienter i deras yrkesroll?  

Oftast var den första vårdkontakten för våra intervjupersoner personal på vårdcentraler och 

de upplevde att de inte blev bekräftade. Detta skedde oftast när de befann sig i kris i 

sjukdomens inledningsskede. De hade i det skedet existentiella tankar och behov av att 

uttrycka dem och var i behov av stöd och att bli bekräftade. Kan det bero på resursbrist och att 

läkarna har tidsbegränsning som endast räcker till att se till de medicinska behoven? Även om 

de inte hade tillräckligt med tid kunde de ha remitterat dem vidare. Ett antagande kan vara att 

intervjupersonerna inte beskrev sin situation tydligt varför det inte uppmärksammades vid 

dessa möten? Däremot blev de uppmärksammade på rehabiliteringskliniker, kan det vara så 

att de där fick det tidsutrymmet de var i behov av för att kunna uttrycka sina tankar? På dessa 

kliniker hade de tillgång till hela vårdkedjan och personalen såg till deras helhet.  

Ytterligare ett antagande att intervjupersonerna inte blivit uppmärksammade i möten med 

vårdcentraler är att det kan bero på okunskap om sjukdomens påverkan på den sjukes olika 

livsområden. Den tidigare forskning vi tagit del av pekar liksom vår studie att en kronisk 

reumatisk sjukdom medför stor förändring i livet som påverkar de flesta livsarenor förutom 

den fysiska. Stolt (2003) anser att det inte räcker med fysiologi och biokemi för att få kunskap 

om människans liv (Stolt, 2003, s. 133). Han menar att den medicinska naturvetenskapliga 

traditionen inom både utbildning och praxis medför svårigheter för alternativa synsätt och 

metoder att förstå, betrakta och beskriva människan ur ett existentiellt perspektiv (a.a., s. 25).  

Vi har reflekterat över om det behövs vidareutbildning inom sjukvården för att kunna se till 

patientens helhet? I studien framkom att en del vårdgivare har förmågan och intresset att se 

till helheten. Läkare har samma grundläggande kunskaper men vad är det som gör att vissa 

uppmärksammar människans helhet?  

Om existentiella tankar och behov av att uttrycka dem uppmärksammades i sjukdomens 

inledningsskede skulle det kunna innebära minskat lidande för patienterna. I Ottossons (1993) 

studie framkommer att det utöver den psykiska, fysiska och sociala dimensioner finns en 

existentiell dimension som innebär en djupare mening och innehåll i livet. Alla dessa 

dimensioner påverkar varandra (Ottosson, 1993).   

Det framkom i studien att majoriteten av intervjupersonerna hade diagnosen fibromyalgi 

och trots att det är en reumatisk sjukdom tillhör de inte någon Reumatologmottagning. Om de 

skulle ha tillgång till en Reumatologmottagning kanske de skulle få ett helt annat 

omhändertagande.  
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Intervjupersonerna tog själva initiativet att söka vidare till andra instanser för att få det stöd 

de var i behov av. Å ena sidan har personerna lidit under deras kamp att få stöd men å andra 

sidan kan denna självständighet att välja att leta sig fram för att få stöd ha förstärkt deras 

självkänsla eftersom det gör dem delaktiga i sina egna liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egna reflektioner 

Under intervjutillfällena har vi träffat personer som befinner sig i livssituationer som på grund 

av en kronisk sjukdom har stor påverkan på livet vilket kan göra dem sårbara. Dessa personer 

har funnits i våra tankar under arbetets gång och vi har fått en djupare förståelse och inser att 

sjukdomen påverkade dem mycket mer än vi förstod vid intervjutillfället. Denna erfarenhet 

och kunskap kommer vi att ha med oss till arbets- och privatlivet. Vidare har vi reflekterat 

över att hur mörk och avskräckande den kroniska sjukdomen än är har intervjupersonerna 

ändå hittat något som gett dem mening i livet.  

Det vore intressant att studera sjukvårdspersonalens syn på existentiella tankar och behov 

att uttrycka dem i möten med sjukvården hos personer med kronisk reumatisk sjukdom varför 

vi rekommenderar sådan forskning.  
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Vi är två socionomstudenter, Gulsen Koyuncu och Lena Axelsson, som går åttonde och sista 

terminen på Ersta Sköndal Högskola.  

Under våren ska vi skriva en c-uppsats som ska handla om existentiella funderingar och 

behov för personer med reumatisk sjukdom. Att ha en reumatisk sjukdom kan innebära att 

livet förändras och att existentiella funderingar väcks t ex: sorgeprocess, meningen med 

livet, sjukskrivning, smärtor, fysisk begränsning, rädsla för sjukdomens utveckling och 

framtiden med familj, arbete.  

 För att kunna genomföra denna studie behöver vi intervjua personer med reumatisk sjukdom. 

Du blir tillfrågad eftersom din erfarenhet inom området är värdefull och vi är tacksamma om 

vi kan få ta del av den.  

Den ungefär en timmes långa intervjun kommer att äga rum vecka 10-13 på en plats som vi 

kommer överens om. Den spelas in på bandspelare för att komma ihåg hela samtalet. Allt 

material kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det inspelade bandet och övrigt 

material förutom uppsatsen kommer att förstöras när den blivit godkänd. Ditt och föreningens 

namn kommer inte att framgå i uppsatsen men det är inte omöjligt att du känner igen dig i 
texten. 

Det är givetvis frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta den. Om du 

önskar får du en den färdiga uppsatsen skickad via mail.  

Eftersom vi har begränsad tid på oss för studien är vi tacksamma för svar snarast.  

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt.  

Med vänliga hälsningar 

 

Gulsen Koyuncu                                Lena Axelsson  

gulsen@live.se                                   lena_axe@hotmail.com 

070-5421747                                      073-1548633 
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Bilaga 2) Intervjuguiden 

 

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har du haft diagnosen? 

Hur länge har du varit medlem i föreningen?  

En reumatisk sjukdom kan innebära att livet förändras och att existentiella funderingar 

väcks t ex: sorgeprocess, meningen med livet, sjukskrivning, smärtor, fysisk 

begränsning, rädsla för sjukdomens utveckling och framtiden med familj, arbete. Kan 

du beskriva hur det är för dig 

Hur du fått stöd för dina behov att uttrycka existentiella tankar i möten med sjukvården?  

Hur? Av vem?  

Saknar du stöd för dina behov att uttrycka existentiella tankar i möten med sjukvården?  

Från annat håll?  

Föreningen? 

Kan du berätta hur du ser på din framtid? 

Har du något mer att tillägga?  

  

  

 

  


