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Betydelsen av socialt stöd för anpassning till kronisk reumatisk sjukdom 
 

Daniel Wahlsten 

 

Vilka psykologiska processer som gör att vissa individer klarar sig 

bättre än andra i påfrestande situationer har väckt allt större intresse 

hos forskarna. Syftet med den här studien var att undersöka vilken 

betydelse socialt stöd har för anpassningen till kronisk reumatisk 

sjukdom. Studien utfördes i form av tolv halvstrukturerade intervjuer. 

Analys av materialet som helhet antydde att intervjupersonerna ansåg 

att socialt stöd från omgivningen hade hjälpt dem att anpassa sig till 

sjukdomen. Vården, i form av bland annat läkare, framstod som ett 

särskilt viktigt socialt stöd. Även stödet från andra individer med 

liknande sjukdom lyftes fram som betydelsefull. Den största 

anpassningen till sjukdomen verkar ske de första åren, men tycks 

också därefter pågå fortlöpande.  

 
Key words: social support, chronic disease, adjustment, rheumatism,   

 

 

Inledning 

 
Idag har uppskattningsvis en miljon svenskar någon form av reumatisk sjukdom. Reumatism 

är en folksjukdom som innefattar nästan hundra olika diagnoser, och kan drabba alltifrån de 

minsta kärlen i ögonen till kroppens stora leder och livsnödvändiga organ. De olika 

reumatiska sjukdomarna kan vara livshotande eller alldagliga som en förkylning. Symptomen 

är olika men de flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska; inflammationerna 

uppkommer spontant och framkallar smärta. Reumatiska symptom kan även uppstå som en 

effekt av en skada eller infektion (Vad är reumatiska sjukdomar, i.d.).  

     Många av de reumatiska sjukdomarna går inte att råda bot på vilket gör dem till kroniska. 

Begreppet kronisk sjukdom inbegriper en mängd olika sjukdomar med det gemensamt att de 

inte kan botas, endast lindras (Delmar et al., 2005).  

     Att vara kroniskt sjuk kan vara både påfrestande och innebära traumatiska upplevelser som 

att förlora kontrollen över olika fysiska funktioner. Det finns även risk för att en individs roll i 

olika sociala kontexter förändras (Persson & Rydén, 2006) till exempel kan sjukdomen 

innebära minskad energi och begränsa hur mycket individen orkar umgås med vänner och 

bekanta. 

     Att behöva anpassa sig till ett liv med sjukdom är en påfrestande prövning som varierar i 

komplexitet beroende på sjukdomens karaktär inbegripande hur allvarlig den är (Curtis, 

Groarke, Coughlan & Gsel, 2004). Intresset för vilka psykologiska processer som gör att vissa 

individer klarar sig emotionellt bättre än andra är stort och processerna blir ofta beskrivna 

som coping (Persson & Rydén, 2006). Coping enligt Kowalski och Westen (2005) handlar om 

hur individer hanterar situationer som de upplever är stressande. En del individer blir sjuka 

eller upplever obehagskänslor när de konfronteras med stress medan andra klarar sig bra i 

dessa situationer.  

     En viktig resurs för att hantera stress är social support (socialt stöd) vilket är ”närvaron av 

andra personer som man kan anförtro sig åt, och som man kan förvänta sig hjälp och omsorg 

ifrån” (Kowalski & Westen, 2005, s.414). Socialt stöd kan vidare delas upp i olika sorters stöd 

som emotionellt stöd, praktiskt stöd och socialt kamratskap.  
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Det sociala kamratskapet avser sociala relationer där båda parter får lika mycket positivt ur 

relationen, dvs. det pågår ett ömsedigt givande och tagande (Fyrand, Moum, Finset & Glennås, 

2001). Om den som drabbats av sjukdom reagerar med aggressivitet eller andra emotioner 

som omgivningen upplever som negativa kan det ha till följd att det sociala stödet undergrävs. 

Sociala relationer är inte heller något odelat positivt. Relationer med många konflikter eller 

med andra destruktiva inslag kan istället ha en skadlig effekt på hälsan och det psykologiska 

välbefinnandet (Fyrand, Moum, Finset & Glennås, 2001). 

     Det finns två hypoteser angående socialt stöd: Buffert hypotesen som föreslår att socialt 

stöd fungera som en buffert som kan skydda individen i perioder av akut stress, och den 

alternativa hypotesen som föreslår att socialt stöd är en kontinuerligt positiv kraft som gör 

individen mindre mottaglig för stress (Kowalski & Westen, 2005).  

     Den föreliggande studien undersökte det sociala stödets betydelse för anpassning hos 

kroniska reumatiker. Fokus låg på socialt stöd som en kontinuerligt positiv kraft. Alla 

individer som deltog i studien hade en reumatisk sjukdom som var kronisk, och som 

kontinuerligt genererade smärta. 

 

 Anpassning till Smärta 

 
Det finns enligt Walker, Jackson och Littlejohn (2003) tre övergripande paradigm för att 

teoretiskt beskriva anpassning till kronisk sjukdom, i synnerhet reumatoid artrit (RA). Den 

biomedicinska modellen som betonar det kroppsliga sjukdomstillståndet, och den 

psykologiska respektive den biopsykosociala som båda betonar hälsa, funktionalitet och 

välmående. Inom det psykologiska paradigmet, som är fokus för den här studien, ser man 

anpassning till kronisk sjukdom som en process som konstant förändras. När individen 

upplever förändringar i sjukdomen som att nya symptom dyker upp eller gamla förvärras, så 

ställs olika krav på individen och den psykosociala miljön. Även förekomsten av smärta och 

dess styrka är något som varierar över tid för individen, och därför är problemen med smärta 

något att hantera allteftersom (Walker, Jackson & Littlejohn, 2003).  
     Att få diagnosen och sedan uppleva hur den kroniska sjukdomen utvecklas är kritiska 

skeenden i en individs liv som ofta påverkar hennes psykologiska välmående negativt. Om 

individen anpassar sig dåligt kan det leda till både depression och ångest. Tidigare har dessa 

psykiska symptom som ångest och depressionen varit i forskningens centrum när det gällt 

relationen mellan psykologisk funktion och fysisk sjukdom (McLaughlin et al., 2005).  

     Men dessa faktorer hävdar Walker, Jackson och Littlejohn (2003) visar bara på en del av 

hur individer anpassar sig till kronisk sjukdom som till exempel RA. Det är inte heller svårt 

att tänka sig då individen dels behöver hantera smärtan och handikappet som sjukdomen 

innebär och dels osäkerheten om i vilken fysisk form hon kommer att vara i framtiden. 

Upplevelsen av smärta kan också tänkas vara mer än en biologisk verklighet, och involvera 

både psykologiska och sociala faktorer (Walker, Jackson & Littlejohn, 2003).  

     I en studie gjord av Nagoya, Stewart, Macejova,
 
Van Dijk,

 
och Van den Heuvel (2005) 

undersöktes den roll som självkänsla och anpassning till RA har för smärtans påverkan på 

psykologiskt välbefinnande. Studien visade att höga nivåer av smärta var direkt relaterade till 

minskad självkänsla och sämre anpassning till situationer som var kopplade till reumatismen. 

Individer som hade höga resultat för självkänsla och upplevd anpassning, upplevde däremot 

mindre psykologisk stress (Nagoya et al., 2005). 

     Undersökningen visade på att smärta minskar det psykologiska välbefinnandet avsevärt, 

och att självkänsla och anpassning till sjukdomen är viktiga länkar mellan smärta och 

psykologiskt välbefinnande. Resultaten antydde vidare att personlighetsvariabler som 

självkänsla är en viktig länk mellan relationen smärta och psykologiskt välbefinnande när 

sjukdomen förvärras (Nagoya et al., 2005).  
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Förslag för att dra nytta av denna relation består i att ge individer psykosocial hjälp som bör 

fokusera på att öka självkänslan och förbättra anpassningen till sjukdomen, vilket kan minska 

smärtans inverkan på individens psykologiska välmående och livskvaliteten i övrigt.      

      Författarna Sharpe och Curran (2005) har gjort en litteraturöversikt angående 

anpassningen till fysisk sjukdom. Enligt vad de kommit fram till är anpassning något som 

påbörjas redan vid de första symptomen och som sedan fortsätter under hela 

sjukdomsförloppet. Vissa individer lyckas bra att anpassa sig även till svåra sjukdomar utan 

att drabbas av kliniskt signifikanta psykologiska problem (Sharpe & Curran, 2005). Det är av 

intresse att få en förståelse för hur dessa människor lyckas anpassa sig och hitta mening i sina 

upplevelser. En integrerad sådan förklaring saknas hävdar Sharpe och Curran (2005) vidare. 

     En studie hade gjorts där man jämfört konventionell pain coping skills training (PCST), 

vilken har visat sig effektiv i hanteringen av smärta som uppstår vid reumatoid artrit (RA), 

med en liknande strategi som fokuserar på att bevara de positiva effekter som strategin skapar 

hos användaren (Carson et al., 2006).  

     Strategin kallas pain coping skills training with a maintenance training component 

(PCST/MT). Båda metoderna innefattar att undervisa RA-patienterna om deras egen roll i 

kontrolleringen av smärta och lära dem specifika beteenden samt kognitiva färdigheter för att 

hantera och minska smärtan (Carson et al., 2006).  
     Studien skiljer sig från andra studier då datainsamlandet om ledsmärtor, coping, coping 

efficacy och humör samlats in i form av dagliga skrifter från patienterna (dagböcker). 

Resultaten av studien visade på att PCST har många direkta positiva effekter, men att det är 

svårt att behålla dessa under en längre tid.  

     En studie av människor med personlig erfarenhet av att framgångsrikt anpassa sig till ett 

kronisk och/eller handikappande tillstånd hade genomförts av Persson och Rydén (2006). 

Studien utfördes med grounded theory (Holme & Solvang, 1997). Fem kategorier skapades, 

self-trust, problem-reducing actions, change of values, social trust och minimizing (Persson & 

Rydén, 2006). Self-trust, är individens tro på sin förmåga att hantera de utmaningar som 

sjukdomen ställer henne inför. Problem-reducing actions betecknar ett engagemang i 

situationen, att aktivt arbeta med att minska eller undvika problem som sjukdomen skapar. 

Change of values, innefattar att förändra sättet att tänka kring livsvärden och att omvärdera 

vad som egentligen är viktigt i livet. Social trust, innebär att individen bryter isoleringen som 

sjukdomen kan betyda, genom att träffa andra människor och lär sig att det är okej att be om 

hjälp. Minimizing, handlar slutligen om att fokusera på positiva aspekter och tona ned de 

negativa (Persson & Rydén, 2006).  

     Det finns förhållandevis många undersökningar som gjorts på negativa psykologiska 

aspekter av reumatisk sjukdom som depression och smärta. Men det finns också studier som 

den av Danoff-Burg och Revenson (2005) där de mer positiva aspekter som de drabbade kan 

uppleva tas upp, som att finna mening i upplevelserna och lyckas anpassa sig väl till 

sjukdomen. Studien fokuserar främst på vad som kan vara individen till nytta i 

mellanmänskliga relationer.  

     Den vanligaste förekommande positiva aspekten som de undersökta individerna upplevde 

var deras uppskattning av familjen och nära vänner för det stöd de fått av dem (Danoff-Burg 

& Revenson, 2005). Men positiva effekter var också för vissa att få undervisa andra om 

sjukdomen, det vill säga reumatoid artrit (RA). Andra uttryckte tillfredställelse över relationer 

de haft med människor de mött på sjukhus eller i stödgrupper.  

     Möten med läkare och andra professionella är viktiga då de kan ha stor betydelse för 

individens psykologiska anpassning till sjukdomen, vilket också gör det viktigt att inkludera 

dessa när man undersöker aspekter av socialt stöd (Danoff-Burg & Revenson, 2005).      
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     The shifting perspective model of chronic illness är en modell som skapats av Paterson 

(2001) och är baserad på en metastudie av 292 kvalitativa forskningsstudier, bestående av 

rapporterade upplevelser från vuxna med kronisk sjukdom. Modellen framhåller ett ständigt 

skiftande perspektiv på kronisk sjukdom där antingen hälsa eller ohälsa är i förgrunden.  

     Enligt ”shifting perspective model” är inte ett perspektiv rätt eller fel utan reflekterar 

endast individens behov och den situation hon befinner sig i. Vissa människor med kronisk 

sjukdom håller det jobbiga med att vara sjuk i bakgrunden, så att de för sig själva kan skapa 

en känsla av välmående som tillåter dem att leva som de önskar. Dock behöver det inte betyda 

att individen förnekar sitt tillstånd, utan snarare ger uttryck för adaptiv coping genom att 

personen väljer ett mer optimistiskt perspektiv (Paterson, 2001). 

     Många som arbetar med rehabilitering av individer med kronisk sjukdom har fastnat i att 

hjälpa dem att acceptera begränsningarna som sjukdomen innebär menar Paterson (2001). En 

sådan utgångspunkt kan enligt honom vara kontraproduktiv då förluster och begränsningar 

inte nödvändigtvis behöver upplevas som enbart negativt av individen utan även som 

möjligheter för förändring.  

     Det finns också många perspektiv och modeller för hur studier av anpassningsprocessen 

till sjukdomen bör gå till vilka dock har ett stort antal likheter sinsemellan (Sharpe & Curran, 

2005). Gemensamt för alla modeller är emellertid iakttagandet av att individer när de ställs 

inför till exempel en kronisk sjukdom skapar representationer av sjukdomen som är influerade 

av redan existerande trossystem. Anpassning till sjukdomen kan ses som att det handlar om att 

behållen positiv bild av sig själv och världen uttrycker Sharpe och Curran (2005) det, trots 

hälsoproblemen. 

     Litteraturen visar vidare att KBT (kognitiv beteendeterapi) är effektiv för att förbättra 

psykologiska funktioner för att hantera många kroniska sjukdomar (Sharpe & Curran, 2005). 

För vissa sjukdomar som reumatoid artrit (RA) har KBT gett fysiska resultat i form av 

förbättrade ledfunktioner. Terapin syftar till att minska oron som många gånger är förknippad 

med dålig hälsa, den handlar främst om att få del av kognitiva strategier för att utmana tankar 

som individen själv har om sjukdomen som inte är till hjälp (Sharpe & Curran, 2005). Men 

resultaten ska tolkas med försiktighet enligt författarna Sharpe och Curran (2001), då 

stickprovsstorleken varit begränsad.  

 

Socialt stöd 

 
Forskningen kring socialt stöd saknar enligt McNally och Newman (1999) enighet om hur 

forskaren skall göra sig en föreställning om, och mäta fenomenet vilket har lett till att socialt 

stöd omfattar en ökande mängd av psykosociala fenomen. Men tidig och övertygande 

forskning menar McNally och Newman (1999) visar på en tydlig länk mellan socialt stöd och 

olika hälsoaspekter. Denna tidiga forskning operationaliserade socialt stöd med förhållandevis 

enkel terminologi, som i en undersökning där fyra typer av sociala kontakter, äktenskap, 

familj, kyrka och andra gruppanslutningar predicerade dödligheten nio år senare (McNally & 

Newman, 1999).      

Det här sättet att mäta socialt stöd baseras främst på individens sociala nätverk och tar inte 

hänsyn till individens egna upplevelser av socialt stöd. Ett paradigm som är vanligt i senare 

forskning betonar dock personens egen upplevelse och uppfattning och gör socialt stöd delvis 

till ett personlighetsdrag. Upplevt socialt stöd ses nämligen representera en acceptans som 

fungerar som ett karaktärsdrag, och skapas vid individens tidiga upplevelser av tillgivenhet 

enligt McNally och Newman (1999). Neugebauer och Katz (2004) har undersökt vilken 

betydelse praktiskt stöd och emotionellt stöd har på vad de benämner som värderad 

livsaktivitet (VLA), handikapp och depressions- symptom.  
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Precis som i många andra undersökningar som görs på individer med reumatisk diagnos så 

har de valt att studera individer med reumatoid artrit (RA). Resultaten de fick visar på att 

individer som fått hjälp med dagliga sysslor hade mer tid över för att engagera sig i de 

aktiviteter som de värderade. Vilket är viktigt då VLA enligt undersökningen är en signifikant 

prediktor för framtida depressiva symptom (Neugebauer & Katz, 2004). Därför borde 

ingripanden från sjukvården fokusera på att förbättra individens praktiska stöd, för att hjälpa 

individen att ägna sig åt de aktiviteter de själva önskar och därmed gynna den långsiktiga 

anpassningen menar Neugebauer och Katz (2004). Individen kan få hjälp med att exempelvis 

städa, handla och laga mat. På så sätt får hon större möjligheter att engagera sig i saker som 

påverkar hennes psykologiska välmående mer direkt, som olika sociala och avkopplande 

aktiviteter.  

     Att få tillräckligt emotionellt stöd och lyckas bevara värderade livsaktiviteter gynnar både 

den kortsiktiga psykologiska anpassningen hos individer med RA enligt Neugebauer och Katz 

(2004). Det emotionella stödet visade sig emellertid inte vara relaterat till senare depressiva 

symptom, men det kan vara så att emotionellt stöd främst verkar under en kortare tid men inte 

innebär några långtidseffekter för anpassningen (Neugebauer & Katz, 2004).  

     Ytterligare en variabel som används för att mäta socialt stöd på och används bland andra 

av Fyrand, Moum, Finset och Glennås (2001) är socialt kamratskap detta innebär sociala 

interaktioner där båda parter får lika mycket positivt ur relationen. Begreppet antyder också 

social aktivitet där fysisk mobilitet är en förutsättning vilket innebär ett problem för de 

individer som har begränsad fysisk förmåga på grund av sjukdomen, och kanske som en 

effekt av detta drar sig tillbaka från den sociala arenan. Socialt kamratskap har visat sig vara 

relaterat till depression; ju mer socialt kamratskap desto mindre depression. I en undersökning 

av Fyrand et al. (2001) var vänner den viktigaste undergruppen i det sociala nätverk som 

påverkade mängden socialt stöd som togs emot av individen. Speciellt viktiga var socialt 

kamratskap och sociala aktiviteter, vilket påstås vara i linje med andra undersökningar som 

också pekar på att vänskap är starkare kopplat till socialt kamratskap än andra undergrupper 

av individens sociala nätverk.   

     Minnock, Fitzgerald och Bresnihan (2003) har undersökt relationen mellan livskvalité hos 

kvinnor med reumatoid artrit (RA) och hur mycket socialt stöd de upplevt att de fått av sina 

vänner och sin familj. De flesta rapporterade att de var nöjda med kvalitén av det sociala 

stödet de fick från sina vänner och sin familj, vilket gav stöd till undersökningens hypotes att 

nivån av stöd från familjen delvis bestämmer livskvalitén hos patienter med RA (Minnock et 

al., 2003).  

     Förutsättningarna för det stöd som kan ges inom familjen varierar emellertid. Det 

illustrerar en undersökning som gjorts på familjer där antingen mannen varit diagnostiserad 

med prostatacancer eller kvinnan med bröstcancer (Baider, Hadani, Goldzweig, Wygoda & 

Peretz, 2003). Syftet var att se om upplevt familjestöd är en relevant variabel för psykologisk 

oro, vilket gjordes genom att jämföra variabler som karaktäriserade par där någon av 

individerna hade höga nivåer av psykologisk oro med par där den psykologiska oron var att 

betrakta som normal (Baider et al, 2003). Resultatet av denna studie visade att par som 

upplevde hög psykologisk oro rapporterade lägre nivåer av upplevt familjestöd än par där 

båda partnerna rapporterade normala nivåer av oro. Den friske partnern upplever den nya 

livssituation stressande på en mängd olika sätt och bidrar till att parets kollektiva oro nivå höjs 

(Baider et al, 2003).  

     Resultaten går inte att generalisera, inte heller kan de överföras till den här studien där 

olika reumatisk sjukdomar är i fokus. Den visar däremot på ytterligare en aspekt, nämligen 

hur komplext ”det sociala samspelet” kan vara, även inom familjen. Munir, Leka och Griffiths 

(2005) hade gjort en studie av hur hanterandet av att vara kroniskt sjuk på arbetsplatsen 

fungerar som en prediktor för att man avslöjar sitt tillstånd.  
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Att avslöja att man är sjuk involverar många faktorer till exempel fördomar, vilken sorts 

sjukdom som det är fråga om, hur allvarlig situationen är och möjligheten att få stöd. Risker 

kan involvera diskriminering, förlorat socialt stöd och att man förlorar jobbet (Munir et al., 

2005). Strategin för majoriteten av de sjuka som deltog i studien var att man avslöjade 

sjukdomen om det fanns ett tydligt behov eller anledning att göra det och om man kunde 

kontrollera mängden information som gavs. Ett av huvudproblemen med att skapa en 

mottaglig och stödjande arbetsmiljö är enligt Munir et al., (2005) att komma över negativa 

attityder som kan finnas hos arbetsgivarna.  

     Att skapa en stödjande arbetsmiljö för kroniskt sjuka anställda som hjälper dem att hantera 

sjukdomen ligger i arbetsgivarnas intresse enligt Munir et al., (2005). Det kan bidra till att 

minimera sjukdomens inverkan på själva arbetet. Hänsyn behöver förstås tas till vilket typ av 

kronisk sjukdom som individen har. 

     

Syfte och frågeställning 
 

Det är viktigt för människor som arbetar med rehabilitering och för de kroniskt sjuka 

individerna själva och deras anhöriga att veta vilken betydelse socialt stöd har. För dem som 

rehabiliterar och för de anhöriga ges en insikt i den sjukes tillvaro, och eftersom de själva 

utgör en del av det sociala stödet också möjlighet att i bästa fall förbättra stödet man ger.  

    Syftet med den föreliggande studien var att genom intervjuer få ökad förståelse för 

betydelsen av socialt stöd för anpassningen hos individer med kronisk reumatisk sjukdom. 

Frågeställningen för studien lyder: Vilken betydelse anser individer med kronisk reumatisk 

sjukdom att socialt stöd haft för deras anpassning till sjukdomen?  

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Tretton individer deltog i studien, den yngsta var 48 år och den äldsta 68 år, medelåldern 

bland intervjupersonerna var 57 år. Tre av deltagarna var män medan de övriga tio var 

kvinnor. Eftersom en av individerna som ställt upp för intervju inte hade reumatisk diagnos, 

men ändå var aktiv i en av reumatikerföreningarna, togs denne bort ur intervjumaterialet. Alla 

tolv individer som användes i studien hade någon form av reumatisk sjukdom av kronisk 

karaktär, och hade haft diagnosen i några år. En av intervjupersonerna fick sin diagnos för 

nästan 40 år sedan, och var den som varit diagnostiserad med reumatism längst. 

     Studien utfördes i form av tolv halvstrukturerade intervjuer. Mättnad av insamlad 

intervjudata ansågs då också föreligga eftersom svaren på frågorna i intervjuguiden inte 

förnyades nämnvärt. Inga läkarintyg eller andra papper krävdes av deltagarna för att de skulle 

få delta. Författaren upplevde det inte rimligt att kräva av deltagarna att de skulle bevisa att de 

hade den diagnos de uppgav, då organisationen de tillhörde inte heller krävde det. 

 

Material  
 

En intervjuguide användes vid intervjuerna och bestod av totalt femton frågor varav tio av 

dessa var huvudfrågor. Frågorna berörde vilka personer som varit viktiga för intervjupersonen 

och hur de varit viktiga, vilka reaktioner de fått från omgivningen, samt hur intervjupersonen 

tänker kring sitt sociala liv och hur hon själv upplever att hon anpassat sig till sjukdomen med 

mera. Ett dokument togs med till alla intervjuer, som bestod av en definition av socialt stöd 

som lästes för deltagarna innan intervjun.  
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Definitionen baserades på Kowalski ochWestens (2005) definition och lydde: ”Socialt stöd är 

närvaron av andra personer som man kan anförtro sig åt, och som man kan förvänta sig hjälp 

och omsorg ifrån. Hjälpen kan både vara praktisk, att man får hjälp att göra saker som man 

inte klarar av eller har svårt med rent fysiskt. Men också av psykologiskt slag, att man har 

någon eller några som man kan tala med, och ’bolla’ idéer och tankar med”.  

 

Procedur 

 

Deltagare till studien rekryterades från Mellansverige, från olika reumatikerföreningar. 

Kontakt togs med föreningarnas huvudansvariga och de kom att erbjuda sig att ordna både 

med lokal, intervjupersoner och boka in tiderna för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i 

föreningslokalerna vilket var positivt då det var en plats där intervjupersonerna kunde känna 

sig bekväma. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum på respektive reumatikerförening.  

     Vid intervjutillfället innan intervjun påbörjats förklarade författaren att intervjun var 

konfidentiell och att alla uppgifter som kan tänkas avslöja vem individen var kommer att 

redigeras. En av fördelarna med att huvudansvarig på respektive förening ordnade 

intervjupersoner var att författaren kunde hållas ovetande om till och med namnen på dem 

som intervjuades. Författaren tillfrågade deltagarna om de tillät att en digital diktafon 

användes och förklarade vidare att inspelningarna bara skulle avlyssnas av denne själv och 

sedan förstöras. Det poängterades att inga individer skulle kunna identifieras i rapporten.  

 

Dataanalys 
 

Ljudupptagningarna som gjordes vid intervjuerna transkriberades ordagrant dock utan 

kodning av harklingar och kroppsspråk. Det transkriberade materialet uppgick till sjuttiofem 

sidor. Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger och materialet analyserades med 

hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997). Enheter skapades som koncentrerade materialet 

och relaterade till studiens frågeställning, dessa enheter belystes sedan med citat från 

intervjuerna. 

   Generellt framkom av analysen att intervjupersonerna trodde att det sociala stödet hade 

betydelse för anpassningen, även om de inte alltid kunde beskriva hur. Däremot berättade de 

från vilka de fick stöd, och hur dessa individer var till stöd. Under analysen av materialet 

kunde sju teman urskiljas som relaterar till sociala stödets betydelse för anpassningen, dessa 

var: vårdens betydelse, att få kunskap om sjukdomen, livet efter man slutat arbeta, stödet från 

andra som är sjuka, stödet från familjen, kraftlöshet och slutligen anpassning till 

kraftlösheten.  

 

Resultat 

 
Frågeställningen i studien var vilken betydelse individer med kronisk reumatisk sjukdom 

upplever att socialt stöd har haft för anpassningen till ett liv med sjukdom. Analysen av 

intervjumaterialet visade att alla intervjupersoner har haft någon form av socialt stöd som de 

har upplevt som betydelsefullt.   

 

Vårdens betydelse 
 

Över hälften av de intervjuade, åtta stycken, uppgav att vården hade haft betydelse som en 

viktig del av sociala stödet. Med ”vården” avsågs främst läkare men även till mindre del 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och beteendevetare.  
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Bidraget från vården bestod av kunskap om sjukdomen, visad förståelse gentemot 

intervjupersonen, att intervjupersonen blivit trodd, och praktiskt stöd på olika sätt.  

     En av intervjupersonerna tyckte att läkaren var viktigast i början. ”Man trodde själv att det 

satt i huvudet på en, att man inbillade sig, men sedan när jag fick prata med läkaren så 

lyssnade han på mig och ville till och med sjukskriva mig.” (ip 8). En annan av 

intervjupersonerna berättade också om sina upplevelser med sin läkare. ”Han har varit mitt 

stöd, han har aldrig låtit mig sitta ensam med försäkringskassan eller mina arbetsgivare för 

han har sagt att medicinska frågor det svarar jag på, och så här har vi följt varandra.” Och 

dels med en samtalsterapeut som hon fick hjälp av. ”Jätteduktig tjej som jag hade i 

samtalsterapi, hon menade att det är intet synd om dig, det är massor med människor som är 

sjuka.” (ip 6). 

 

Att få kunskap 
 

Att få kunskap om sjukdomen och hur den utvecklar sig nämndes av många intervjupersoner 

och var det bidrag till upplevt stöd av vården som nämndes flest gånger. För en av 

intervjupersonerna hade läkarna hela tiden haft stor betydelse, genom kunskap om sjukdomen 

samt hjälp ”att må så bra hon kan i sin sjukdom”. ”Man kan fråga vad som helst och 

ingenting är tokigt och hon kan fylla i det jag inte ser, sambandet mellan mina symptom och 

min diagnos… Vi diskuterar även medicinsammansättning så får man se om man kan bli lite 

bättre, för man måste sträva efter att må så bra man kan i sin sjukdom.” (ip 7). 

     Reumatikerföreningen som en av intervjupersonen är med i betydde mycket för denne när 

hon blev sjuk, främst för att hon genom föreningen fick fakta om sjukdomen. ”Ja det var väl 

lite reumatiker föreningen då för att det första man vill när man blir sjuk är att få reda på en 

massa fakta så det fick jag där, på det viset var det bra med den.” (ip 9). En annan 

intervjuperson berättade om att läkaren och sjukgymnasten var betydelsefulla då de kunde ge 

honom den kunskap om sjukdomen som han ville ha. ”Det är väl doktorn som man pratade 

med och sjukgymnasten för man ville ju veta lite grann naturligtvis… Det var kunskapen 

alltså, och vad som händer hur det utvecklar sig och så vidare.” (ip 4). 

      

Efter arbetslivet 
 

Alla intervjupersoner som haft kollegor innan de var tvungna att sluta arbeta berättade att de 

förlorat den största delen av det sociala nätverk som arbetet utgjort, vilket de alla upplevt som 

en jobbig period. ”Jag kan ju säga att det har förändrats radikalt sen jag slutade jobba. Det 

sociala umgänget snävas åt ganska hårt när man slutar arbeta.” (ip 1). En annan 

intervjuperson uttryckte sig också på liknande sätt: ”Så har jag väl någon gammal 

arbetskamrat också som brukar höras av sig. Annars är det inte så mycket, utan man blir lite 

utanför när man inte jobbar. Så känns det.” (ip 10). 

     En intervjuperson som också upplevde det jobbigt att förlora arbetskamraterna, menade 

emellertid att vännerna utanför arbetet fortfarande fanns kvar. ”De vänner man hade har man 

ju kvar det var ju bara arbetet som försvann, annars var det ju samma sociala på det viset.” 

(ip 2). För flera av intervjupersonerna hade reumatikerföreningen som de gått med i ersatt det 

sociala umgänget som de fick genom arbetet.  
 

Man deltar i olika aktiviteter som föreningen ordnar. Så nu när det ska vara 

sommaruppehåll i två månader, eller vad det är, då känns det lite så här då gäller det att 

man håller kontakten. Man kan ju ha kontakt på telefon med varandra. Det är ju a och o 

eftersom man inte har den här sociala biten med arbetet då. (ip 8). 
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Stödet från andra sjuka 
 

Stödet från andra individer med liknande sjukdom (inom vården och inom förbundet) 

berättade alla tolv intervjupersoner är betydelsefullt. Eftersom förståelsen finns där är det 

ingen som dömer en och man behöver inte förklara en massa, och man kan prata av sig, menar 

intervjupersonerna bland annat ”Ja man behövde inte förställa sig. Man var bara en i gänget 

så att säga. Man ser ju på varandra hur man mår så man behövde inte säga något, man 

förstår varandra det är en trygghet.” (ip 10). ”Ja det är nog människorna fortfarande som 

finns på föreningen för de har förståelsen, att man har ont här och var och så vidare. 

Eftersom de är sjuka själva så behöver man inte säga så mycket.” (ip 9).  

      

Stödet från familjen 
 

Vissa former av socialt stöd, speciellt det från familjen visade sig vara komplext och till stöd 

för vissa individer, medan andra mött oförståelse och skepsis. Det kunde också variera som i 

en intervjupersons fall där maken var oförstående, men där en syster, mamma och son 

utgjorde mer socialt stöd. Det bör dock tilläggas att intervjupersonens make hjälpte till 

praktiskt vilket också är en form av socialt stöd. ”Han kan inte sätta sig in i liksom hur det 

känns att inte ha styrkan, har man värk och är stel och dålig då skuttar man inte runt som 

man har gjort. Så att den biten tycker jag är svår.” (ip 7). 

 

Kraftlöshet 
 

Ordförande i en av de reumatikerföreningar som är representerade i studien berättade i början 

av arbetet med studien att kraftlöshet var ett ämne som hon trodde skulle återkomma i 

intervjuerna. Många av de intervjuade tog också mycket riktigt upp svårigheten att aldrig 

riktigt veta hur de skulle komma att må under dagen, och de bekymmer det skapar för att bl.a. 

planera sociala aktiviteter. Detta angavs vara ett hinder för att kunna tillgodogöra sig socialt 

stöd även om det fanns tillgängligt. ”De gånger jag orkar, när man har lust att träffa vänner 

så känner jag ju att jag mår bättre, man får en adrenalinkick lite grann och känner sig lite 

lättare och gladare på något sätt. Men även om jag känner så efteråt orkar jag ju ändå inte 

umgås med folk jämt.” (ip 3 ). En annan intervjuperson uttryckte det på följande sätt: ”Det är 

ju så man tappar umgänge, att man liksom säger: ´ja, tyvärr, jag kan inte´. Till slut blir man 

inte tillfrågad. Det där är svårt, hur man ska förhålla sig, man kan inte skicka runt böcker om 

sjukdomen till varenda människa.” (ip 7). 

 

Anpassning till kraftlösheten 
 

Analysen visade vidare att alla intervjupersoner hade varit tvungna att hitta sätt att anpassa sig 

till den varierande orken, vilket är förståeligt då det sociala stödet naturligtvis är starkt kopplat 

till sociala kontakter. De sociala kontakterna bestod av olika delar som familj, vänner, vården 

med flera och ställde olika krav på individen. En av intervjupersonerna berättade hur hon 

hanterade kraftlösheten genom att vara vaksam på individer som tar energi och tog också på 

slutet upp hur hon får energi: ”Det krävs väldigt mycket energi för att man är sjuk och har 

ont… vi ska akta oss för de här energitjuvarna och det gör ju att man rensar lite grann. Man 

umgås inte så mycket med de här som stjäl utav en, utan mer med de här som fyller på, och 

jag tycker att komma hit det blir lite påfyllning faktiskt.” (ip 12). Samma intervjuperson 

förklarade också att hon tror att det sociala stödet är viktigast när man är nere i en 

svacka. ”Det är väldigt väsentligt att ha stöd när man inte mår bra. Det är det faktiskt 

framförallt då när man är nere i den här svackan.”  
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     En annan person förklarade att han med åren har fått kunskap om hur sjukdomen 

fungerar. ”Man kan vara jättebra ena dagen, så kan man ha jätteont dagen därpå, men 

samtidigt så har jag haft det så länge så jag vet ju att idag så är det besvärligt. Men imorgon 

så är det säkert bättre igen, och då är det bara att anpassa sig efter det och ta det lugnt.” (ip 

4). Ytterligare en intervjuperson berättade att hon vet att hon troligen kommer att må dåligt 

efter att hon exempelvis tagit en promenad, men menar att hon ändå känner att hon måste 

passa på att göra saker medan hon mår bra. ”Det kan vara vad som helst, det kan vara att jag 

är ute och promenerar och är bra i foten, men på kvällen eller någon timme efteråt kan jag 

behöva stödja på foten. Sådant är också jobbigt men man får passa på när det känns bra.” (ip 

3).  

 

Diskussion 
 

Den föreliggande studien syftade till att genom intervjuer av en grupp reumatiker få en bild av 

det sociala stödets roll i anpassningen till en kronisk sjukdom. I intervjumaterialet framträdde 

sju teman som relaterade till frågeställningen. Vårdpersonal, som en källa till socio-

emotionellt stöd men framförallt som kunskapsgivande stöd, visades vara viktigast för 

anpassningsprocessen. Just att få kunskap om sjukdomen och hur den utvecklar sig tycks 

upplevas som en mycket betydelsefullt form av stöd. En annan aspekt som lyftes fram rörde 

sig om livet efter man slutat arbeta. Alla intervjupersoner som haft kollegor innan de var 

tvungna att sluta arbeta berättade att de förlorat den största delen av det sociala nätverk som 

arbetet utgjort. Lika viktig var också stödet från andra som är sjuka. Stödet från familjen, 

däremot visade sig vara en komplex källa till stöd. Den upplevdes som positiv för 

anpassningen av vissa individer medan andra mött oförståelse och skepsis av de närstående. 

Många av de intervjuade tog också upp kraftlösheten som ett hinder till att kunna tillgodogöra 

sig ett tillgängligt stöd. Svårigheten att aldrig riktigt veta hur de skulle komma att må under 

dagen, och de bekymmer det skapar för att bl.a. planera sociala aktiviteter tycks vara 

frustrerande och inverka negativt på anpassningen. Alla intervjupersoner har varit tvungna att 

hitta sätt att anpassa sig till den varierande orken. 

     Av det insamlade intervjumaterialet framkom tydligt att anpassningen till sjukdomen tycks 

vara en process som pågår kontinuerligt, anpassningen börjar för individen med att hantera de 

första åren efter diagnosen. Av nästan alla intervjupersoner beskrevs denna period som extra 

jobbig då många av dem behövde sluta jobba, vilket är en traumatisk upplevelse på många 

sätt. Inte minst eftersom ett stort socialt nätverk försvinner för individen. En del individer 

uttrycker att de accepterat sjukdomen, medan andra menade att de inte gjort det. Enligt 

Paterson (2001) är inte ett perspektiv rätt eller fel utan reflekterar endast individens behov och 

den situation hon befinner sig i. Vissa människor med kronisk sjukdom håller det jobbiga med 

att vara sjuk i bakgrunden, så att de för sig själva kan skapa en känsla av välmående som 

tillåter dem att leva som de önskar. Vilket inte behöver betyda att individen förnekar sitt 

tillstånd (Paterson, 2001).          

     Vid en tolkning av intervjumaterialet som helhet tycks det sociala stödet kontinuerligt 

bidra till individens anpassning till sjukdomen. Dock hade många av deltagarna svårt att mer 

direkt uttrycka hur det bidrog. Socialt stöd är inte heller nödvändigtvis enbart positivt, även 

om det tidigare i arbetet har lagts fram att socialt stöd främst kommer att ses som en 

kontinuerlig positiv kraft (Kowalski & Westen, 2005).  

Så kvarstår det faktum att de personer som individen tror att hon kan förvänta sig hjälp och 

omsorg ifrån, som exempelvis partner i ett förhållande, inte alls behöver innebära något stöd, 

utan kan snarare fungera mer som en källa för frustration och irritation. Som en röd tråd 

genom intervjuerna fanns problematiken att sjukdomstillståndet hela tiden förändras. 
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När individen upplever förändringar i sjukdomen som att nya symptom dyker upp eller gamla 

förvärras, så ställs olika krav på individen och den psykosociala miljön. Även förekomsten 

och styrkan av smärta är något som varierar för individen och därför blir något att hantera 

allteftersom (Walker, Jackson & Littlejohn, 2003). Det skulle därför kunna hävdas att det 

sociala stödet hela tiden kan verka som en faktor för individens anpassning, under 

förutsättning att man ser anpassning som något individen hela tiden behöver göra parallellt 

med sjukdomens skiftningar. 

     Som McNally och Newman (1999) påtalar så kan den typen av studie som presenteras här 

drabbas av bias som till exempel social önskvärdhet, då individerna som undersöks kan 

överskatta alternativt underskatta det upplevda stödet beroende på hur de önskar presentera 

sig själva. Det är dock inget som kunde uppmärksammas inom ramen för den kvalitativa 

ansatsen, men bör beaktas i tolkning och slutsatser av studien.  

     I den föreliggande studien ligger inte intresset främst på storleken på det sociala nätverket, 

utan på vilka delar av nätverket som individen upplever att man har fått störst stöd ifrån och 

som betytt mest för anpassningen till sjukdomen.  

     Andra metodbrister i studien kan vara att intervjupersonen fick en definition av begreppet 

socialt stöd uppläst för sig innan intervjufrågorna lästes. Tanken med att läsa en definition av 

socialt stöd var att göra begreppet och ämnesområdet mindre abstrakt för intervjupersonen. En 

risk med detta kan emellertid tänkas vara att intervjupersonen anstränger sig för mycket att 

svara i enlighet med definitionen.  

     Även om intervjumaterialet tydligt ger en bild av källor till socialt stöd och det framgår att 

socialt stöd har haft betydelse, så framgår det mindre tydligt hur det mer precist har haft 

betydelse för anpassningen till ett liv med kronisk smärta.  

     En frågeställning som har tagit form under arbetets gång som skulle vara intressant att 

studera i framtida projekt är hur ”negativt socialt stöd”, eller snarare omgivningens negativa 

attityder påverkar individen i hennes strävan efter att lära sig hantera och leva med sjukdomen. 
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