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Abstract 

Fibromyalgi är en ”osynlig” och kronisk sjukdom med många och varierande symtom 
som t.ex. värk och trötthet. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor och har en stor inverkan 
på livssituationen. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur kvinnor 
beskriver sina erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Studien baserades på14 
kvalitativa vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsykInfo. Analysen utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet 
framkom att kvinnornas liv förändrades markant av sjukdomen. De beskrev en känsla 
av förlust av sitt gamla liv och sociala kontakter. Kvinnorna möttes ofta av oförståelse 
av omgivningen och sjukvården vilket upplevdes som kränkande. Stödet från familj och 
vänner var väldigt betydelsefullt för kvinnorna. Att bli trodd och lyssnad på utgör en bra 
grund för dessa i arbetet med att leva ett liv med fibromyalgi. Sjuksköterskan har en 
viktig roll när det gäller att stärka kvinnornas självkänsla i deras egna hårda arbete med 
att kontrollera sin sjukdom. 
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BAKGRUND 

Fibromyalgi är i många avseenden en ”osynlig” sjukdom men för kvinnor som 

drabbats av den kan det få svåra konsekvenser för deras livskvalitet och vardag. I 

denna studie ska jag belysa kvinnornas egna erfarenheter och beskrivning av sitt 

liv med fibromyalgi.  

Uppkomst och orsak 

Fibromyalgi är en sjukdom som är svår att förklara. Själva namnet fibromyalgi 

betyder ”smärta i muskelfibrer” vilket är ett missvisande namn då det inte finns 

någon sjukligt i dessa fibrer. Fibromyalgi har även benämnts som bl.a. sveda-

värk-bränn-käring (SVBK) och andra nedvärderande namn inom sjukvården 

(Olin, 2002, s. 11.) Fibromyalgi har mest troligt funnits en längre tid. Dokument 

från 1700-talet beskriver patienter med liknande symtom som vid fibromyalgi 

men sjukdomen har alltid varit ett frågetecken för sjukvården. Olika förklaringar 

har getts till sjukdomen. Vissa har sett det som en psykisk sjukdom eller en 

inbillningssjukdom i syfte att skaffa sig förmåner. Det anses att eftersom 

sjukdomen är väsentligt vanligare hos kvinnor så har forskningen runt fibromyalgi 

varit otillfredsställande (Olin & Schenkmanis, 2002, s. 8).  

Orsaken till fibromyalgi är fortfarande okänd dock är det vanligt med psykiatriska 

faktorer som en bidragande orsak. En annan orsak tros vara olika förändringar i 

muskelcellerna som hypoxi som skulle kunna tala för en försämrad 

blodcirkulation i musklerna. Det har också visat sig att musklerna hos patienter 

med fibromyalgi tar längre tid på sig för att slappna av mellan kontraktioner 

(Ericson & Ericson 2002, s.375).                                                                       

Patienter med fibromyalgi kommer för det mesta ihåg när symtomen började. 

Ungefär var tredje patient beskriver att man fick en utbredd värk i kroppen som 

kom akut efter endera en infektion, operation eller trauma. Efter inträdandet av 

smärtan så kom övriga symtom som sömnsvårigheter, trötthet och stelhet allt 

eftersom. Två tredjedelar av patienterna menar att det kom smygande. Det kunde 

börja med en lokal värk i t.ex. en led eller efter en whiplashskada. Smärtan blev 

mer och mer utbredd under tiden som gick och det kunde ta från tre månader upp 
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till ett år (Olin, 2002, s.42-43). Det gjorts många försök att förklara vad orsaken 

till fibromyalgi är, men det finns ingen teori som kan fullt ut förklara sjukdomen. 

Det påstås att den beror på flera olika faktorer (Podolecki, Podolecki & Hrycek, 

2009). Vissa påstår att den är genetiskt betingad då det har visat sig att flera i 

samma familj har drabbats. Det anses också i dessa fall eventuellt ligga 

psykologiska och miljömässiga faktorer i bakgrunden (Chakrabarty & Zoorob, 

2007). 

Symtom 

 

De vanligaste symtomen vid fibromyalgi är en ständig värk i kroppen som är 

utbredd och generell tillsammans med en uttalad och onormal trötthet och 

kraftlöshet. Andra vanliga symtom kan vara sömnstörningar, huvudvärk, stelhet, 

domningar, yrsel, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, symtom från slemhinnor, 

känslighet för lukt och ljud, allergi, hjärtrytmrubbningar, feberkänsla (Olin, 2002 

s.12-13). Andra åkommor som kan förekomma är yrsel, ångest eller depression. 

Symtomen anses förvärras av stress, sömnbrist och kyla. Det är också vanligt med 

irritable bowel syndrome (IBS) vilket innebär att patienterna drabbas av smärtor 

och funktionsstörningar i mage och tarm (Chakrabarty & Zoorob, 2007). 

Diagnosen 

För att definiera fibromyalgi använder man sig ofta av The American Collage of 

Rheumatologys definition. Kriterierna innebär att patienten ska ha generell smärta 

i alla fyra kvadranterna av kroppen i minst tre månader i sträck. Det omfattar även 

smärtor i ländrygg, bröstrygg och nacken. Smärtan skall finnas vid 11 av18 

specificerade ”tender points” på kroppen. På dessa ställen palperas det med ett 

tryck som i normala fall inte ska göra ont (Ericson & Ericson, 2002, s.375). 

Olin (2002 s.14-15) anser att fibromyalgi är en oberoende diagnos vilket innebär 

att den kan förekomma samtidigt som en annan sjukdom och att socialstyrelsen 

har godkänt diagnosen. 

Fibromyalgi är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män och de drabbade är 

vanligen i åldrarna 20-50 år (Chakrabarty & Zoorob, 2007). 
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Behandling 

Eftersom orsaken till fibromyalgi inte är känd så är det svårt att hitta en effektiv 

behandling. Det innebär att symtomen får behandlas var för sig (Podolecki, 

Podolecki & Hrycek, 2009). Den vanligaste behandlingen är den farmakologiska 

med bl.a. antidepressiva läkemedel som har visat sig ge bra effekt på smärtan och 

ger en förbättrad sömn. En annan behandlingsmetod som har visat sig haft god 

effekt hos vissa är motion.  Den bör inte vara intensiv utan vara varierande med 

konditionsträning, styrka och balans. Patient undervisning är också en viktig del i 

behandlingen samt beteendeterapi (Chakrabarty & Zoorob 2007). När diagnosen 

ställs är det viktigt för kvinnorna att kunna få någon typ av behandling eller åtgärd 

för att de ska kunna gå vidare i livet (Sylvain & Talbot, 2002). 

Livsvärldsperspektivet och patientens lidande 

Det anses vara viktigt att inte endast mäta t.ex. smärta och känslor i forskningen 

utan också hur livet levs med olika tillstånd. Att lära sig om individens situation 

och deras behov av omvårdnad innebär att vi lär oss hur vi kan ge vård på bästa 

sätt. Begreppet livsvärld i forskningens bemärkelse innebär att kunna förstå 

människans erfarenheter som inte är uttalade. Det innebär också att för att förstå 

en människa och deras tillstånd bör vi se på hela individen. Fysiologiska 

undersökningar är viktiga men bilden av människan blir inte komplett om vi inte 

ser till deras egen förståelse och hur de ser på sin livssituation (Dahlberg, Drew & 

Nyström, 2001 s.18, 29, 47, 91–92). 

Lidande är många gånger outtalade eller är svårt att förklara för någon annan. Om 

personen försöker förklara kan det bli en ofullständig bild av det. Lidande kan 

även innebära en känsla av ett livshot som personen strävar efter att vinna över. 

Det blir en ensam kamp för människan om inte den får sitt lidande bekräftat av 

någon annan. Genom omsorg från vårdpersonal och anhöriga kan man lindra 

lidandet och hjälpa personen att hantera sitt lidande på ett bättre sätt. Författaren 

menar att det är viktigt ”att vårdaren försöker förstå vad den sjuke själv 

upplever.” Detta för att utveckla sig och få mer kunskap som vårdare (Öhlen, 

2005, s. 155-156,171). 
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Sammanfattningsvis har fibromyalgi en stor inverkan på det dagliga livet och på 

livskvaliteten. En del forskning har gjorts under de senaste åren inom detta 

område. Dock fokuseras det oftast på orsaker och botemedel till tillståndet. Min 

erfarenhet av medvetenheten om fibromyalgi är att det fortfarande saknas kunskap 

och förståelse för tillståndet. I arbetet som sjuksköterska bör det vara av stor vikt 

att inhämta kunskaper om kvinnor med fibromyalgi för att öka förståelsen för 

deras tillstånd. Det bör alltid vara viktigt att bemöta dessa kvinnor genom att 

lyssna och visa att vi i alla fall försöker förstå deras situation. En bra erfarenhet av 

ett gott bemötande och en känsla av att vara trodd bör ge en bra start till att klara 

av ett liv med fibromyalgi. Denna litteraturstudie är tänkt att öka kunskapen och 

förståelsen för kvinnor med fibromyalgi. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur kvinnor beskriver sina 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. 

METOD 

Design 

Litteraturöversikten baseras på ett urval av kvalitativa artiklar. Kvalitativa studier 

bidrar till ökad förståelse för patienters lidande, erfarenheter, förväntningar och 

behov (Friberg, 2007, s.105). 

Litteratursökning och urval 

Artikelsökningarna gjordes under september och oktober månad 2009. 

Databaserna som användes var PubMed,Cinahl och Psycinfo (Bilaga I). MeSH 

termer som användes i Pub Med var fibromyalgia, quality of life, psychological. 

Andra ej vedertagna sökord som användes var experiences, qualitative study. 

Samtliga användes i alla använda databaser i olika kombinationer. Vissa manuella 

sökningar gjordes efter att ha läst referenslistor varav studien av Söderberg, 

Lundman och Norberg (1999) användes i resultatdelen. Kvalitativa artiklar som 

speglade kvinnors erfarenheter om fibromyalgi valdes ut och användes i studien.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle innefatta studier endast gjorda på 

kvinnor, vara skrivna på engelska, och skulle vara tillgängliga i mittuniversitetets 
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databas. Bedömningen av artiklarna gjordes med bedömningsmallen (Bilaga II) 

som är utformad av Carlsson och Eiman (URL 1). Artiklarna skulle komma upp i 

en grad I eller grad II för att uppnå den kvalitet som fodrades för att ingå i studien. 

I bedömningsmallen ersattes lungcancer med fibromyalgi. Artiklarna skulle också 

vara accepterade av en etisk kommitté eller ha ett annat etiskt tänkande. 

Exklusionskriterierna var artiklar som bedömdes till grad III i bedömningsmallen 

eller inte gick att skriva ut via databaserna vid Mittuniversitetet. 

I urvalsprocessen lästes alla titlar och de som ansågs relevanta lästes abstractet på. 

De som ansågs besvara arbetets syfte skrevs ut för en granskning av 

bedömningsmallen. 25 artiklar skrevs ut för granskning varav 14 användes i 

resultatdelen. En översikt av dessa kan ses i bilaga III. 

Analys 

I de artiklar som ingick i arbetet analyserades resultatdelen med inspiration av de 

metoder som tas upp i Lundman och Hällgren Graneheim (2008 s.162).  

Artiklarna lästes först igenom för att få en uppfattning om innehållet. Därefter 

lästes artiklarna grundligare för att plocka ut meningsenheter som svarade mot 

arbetets syfte. Dessa meningsenheter ansågs vara av vikt och svara på artikelns 

syfte. Meningsenheterna kondenserades och översattes för att texten skulle bli mer 

lätthanterlig och för att det lättare skulle ses ett mönster. 

 Dessa mönster utvecklades till subteman. Dessa sammanfördes sedan till olika 

teman. I analysprocessen sammanfördes sex subteman till två teman. Subteman 

och teman utgjorde sedan rubrikerna i resultatdelen. Exempel på analysförfarande 

kan ses i tabell 1. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras vad gäller urval och resultatpresentation vid en 

litteraturstudie. I denna litteraturstudie har artiklar inkluderats som fått tillstånd 

från etisk kommitté eller andra noggranna etiska överväganden har gjorts. 

Översättningen av texterna har gjorts med syfte att bevara textens ursprungliga 

betydelse. 
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Tabell 1 Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Subteman Teman 

The most typical sites of pain 
were head, arms, hands, hips, 
and low back. The women 
also described in detail in 
wich type of tissue the pain 
was perceived, e.g muscles, 
tendons, joints and skeleton, 
and abdominal organs such 
as the large intestine, 
stomach, and bladder. 
Hallberg & Carlsson, 2000        

De vanligaste 
lokalisationer för 
smärta var huvud, 
armar, händer, höfter 
och ryggslut. Smärtan 
beskrevs detaljerat i 
vilken vävnad smärtan 
satt. 

 
 
Personliga 
Upplevelser 

 
 
 
 
Fibromyalgins påverkan 
på det dagliga livet 
 
 
 
 

The participants described 
loss of credibility in various 
ways. They felt that they 
were not believed when they 
were seeking help for their 
complaints.  Söderberg et.al 
1999. 

Beskriver förlust av 
trovärdighet, kände sig 
inte trodda. 

 
 
Relation till andra 

To reach positive ways of 
looking upon oneself, and 
constructive ways of dealing 
with problems, the 
informants had to work 
through the loss of their 
former self and their former 
body. Löfgren et al. 2006 

De var tvungna att 
arbeta sig igenom 
förlusten av sin gamla 
identitet för att kunna 
fortsätta leva på ett bra 
sätt. 

 
 
Livsomställning 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den nya identiteten For instance, they often 

noted that they willingly 
engaged in activities that 
would cause pain rather than 
avoid the activity and lose 
out on an opportunity for joy.             
La Capelle et al. 2008 

Deltog i aktiviteter 
trots att det skulle 
orsaka smärta för att få 
ha roligt. 

 
 
Sociala konsekvenser 

Several women reported that 
the diagnosis, when finally 
given to them, reduced their 
suffering. Hallberg& 
Carlsson,1998 

Att få en diagnos 
innebar minskat 
lidande. 

 
Att få en diagnos 
 

...they manage their everyday 
life as they mobilized both 
their physical and 
psychological strength to 
fight their pain and fatigue.                              
Mannerkorpi et al. 1999 

Mobilisera kraft för att 
kämpa mor värk och 
trötthet. 

 
Lära sig leva med 
fibromyalgi 
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RESULTAT 

Fibromyalgins påverkan på det dagliga livet 

Detta tema har subteman ” personliga upplevelser” och ”relation till andra” och 

handlar om kvinnornas beskrivning av symtom som drabbar dem samt vilka 

konsekvenser det får för det dagliga livet. Det tas även upp hur kvinnorna 

beskriver hur sjukdomen påverkar deras relationer till andra. 

Personliga upplevelser 

Kvinnors beskrivning av sina symtom kan ge en bra förståelse för deras tillstånd. 

Det ansågs i en studie vara stor variation i hur symtomen påverkade kvinnornas 

vardag men den gemensamma beskrivningen var att fysisk och psykisk 

ansträngning förvärrar symtomen (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). 

Fibromyalgins symtombild är väldigt varierande men domineras av smärtan som 

kan vara utbredd eller lokal. Kvinnorna beskriver smärtan som oförutsägbar, de 

vet aldrig vart den ska uppträda och i vilken intensitet den ska vara från dag till 

dag. Ibland kan kvinnorna få några timmar med mindre smärta under dagen  

(Arnold et al.,2008; Hallberg & Carlsson, 2000). De vanligaste områdena för 

smärtan beskrivs av kvinnorna vara huvudet, armarna, händerna, höfterna och 

ryggslutet. De kunde också beskriva smärtan väldigt detaljerat som t.ex. i vilken 

typ av vävnad smärtan satt och att den kunde vara intensiv, outhärdlig och 

fruktansvärd (Hallberg & Carlsson, 2000). Trötthet och en känsla av utmattning är 

det symtom som uppfattades nästan lika svårhanterligt som smärtan. Den fanns 

alltid där även om kvinnorna sov bra om natten. Andra kvinnor anser att deras 

värk lindras om de får en god natts sömn som inte påverkas av smärtan under 

natten (Arnold et al., 2008; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999).  

Minnesstörningar och koncentrationssvårigheter är ett annat svårhanterligt 

symtom. Kvinnorna i studien beskriver det som att de har svårt att komma ihåg 

det man ska göra eller säga. Det beskrivs som om de blir långsammare i 

tankeverksamheten (Arnold et al.,2008; Hallberg & Carlsson,2000). Morgnarna 

ansågs vara väldigt jobbiga. Det kan ta lång tid att komma upp ur sängen pga. 

smärtor, stelhet och trötthet. Det beskrevs som att kvinnorna får tvinga sig upp ur 

sängen (Arnold et al., 2008; Råheim & Håland, 2006). 
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 ”It´s everything I can do to clean my body, to clean my 

 Clothes and to put food on the table. It takes all the energy 

 I have in the world to do those things on a daily basis” 

 (Arnold et al., 2008, s.117) 
 

 

Relation till andra 

Livet med fibromyalgi innebär många prövningar i relation till andra. Kvinnorna 

beskriver att det är vanligt med oförståelse, okunskap och en negativ attityd mot 

symtomen bland omgivningen men även hos sjukvårdspersonal (Gustafsson, 

Ekholm & Öhman, 2004; La Chapelle, Lavoie & Boudreau, 2008; Söderberg et 

al., 1999). Kvinnorna i studien ansåg att de inte har blivit trodda och att det har 

känts som om de blir klassade som inbillningssjuka och att det varit psykologiskt. 

Kvinnorna ansåg att det berodde på att sjukdomen inte syntes utanpå kroppen 

(Söderberg et al.,1999). 

               ” If you do not look like a sick person you cannot be sick” 

                 (Söderberg et al., 1999, s. 580) 
 

 Kvinnorna beskriver att de har tagits på allvar första gången de kontaktat 

sjukvården för hjälp. Då undersökningar och prover inte visat på några fel började 

doktorerna tvivla på kvinnornas beskrivning av symtomen och de ansågs 

överdriva. Kvinnornas beskrev att deras pålitlighet blev ifrågasatt och det har 

känts väldigt kränkande och nedvärderande (Åsbring & Närvänen, 2002). Detta 

bemötande kan leda till att kvinnorna inte söker hjälp för sina symtom (Hallberg 

& Carlsson 1998). Ett bra möte beskrevs av kvinnorna vara när det fanns tid, de 

blev trodda och blev lyssnade på (Söderberg et al., 1999). Det är ofta som 

kvinnorna fått försöka övertyga sjukvårdspersonal och närstående att de mått så 

dåligt som de gjorde. Kvinnorna beskriver det som att de ansågs se för friska ut 

för att må så dåligt (Schaefer Moore, 1995). Att ständigt vara ifrågasatt beskrevs 

av kvinnorna i studien som ett hot mot deras identitet och är oftast jobbigare att 

handskas med än själva sjukdomen (Åsbring & Närvänen, 2002). I en studie 

beskrev kvinnorna att de inte känner sig som en fullvärdig människa eller att de 

blir respekterade för den de är pga. sjukdomen. Detta ansågs vara ett hot mot 

deras integritet (Söderberg et al., 1999).            
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I en studie ansåg kvinnorna att ett arbete betyder att de är en del av samhället, det 

gav en social kontakt och att de kan känna sig uppskattade. De menade att det var 

viktigt med rutiner i deras vardag för att klara av fibromyalgin och genom att gå 

till jobbet upprätthölls detta (Liedberg & Henriksson, 2002). 

 Att känna stöd från sina arbetskolleger beskrevs som ovanligt dock fanns det 

större stöd hos arbetsledare och chefer (Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006). Det 

beskrevs av kvinnorna att orsaken till att de har kunnat fortsätta arbeta trots 

sjukdomen beror bl.a. på om de fått hjälp med hushållssysslorna i hemmet. Det 

ansågs också vara en ekonomisk fråga då det är enklare att gå ner i arbetstid eller 

sluta om de hade två inkomster i hushållet (Liedberg & Henriksson, 2002). 

 

 

Den nya identiteten 

Detta tema har subteman ”livsomställning, sociala konsekvenser, att få en diagnos 

och acceptera fibromyalgin samt lära sig leva med fibromyalgi”.  Temat handlar 

om hur kvinnorna beskriver hur deras liv förändrades med fibromyalgi. Det 

innefattar även hur det sociala livet med familj och vänner påverkades och hur 

kvinnorna beskriver hur det är att lära sig leva med sjukdomen. 

Livsomställning 

Den nya identiteten kan handla om att stå framför en livsomställning. Kvinnorna 

beskriver en känsla av sorg och besvikelse över att ha mist sitt gamla liv och sin 

”friska” kropp. De sörjer sitt gamla jag och de sysslor de kunnat utföra innan de 

drabbats av fibromyalgi. Det har känts som om de blev en annan person (La 

Chapelle et al., 2008; Löfgren et al., 2006; Raymond & Brown, 2000). Kvinnorna 

beskrev en känsla av skuld och dåligt samvete gentemot sin familj då de inte 

kunnat utföra sysslorna de brukade kunna göra. De beskrev också att de inte kan 

ta hand om sina barn som tidigare och bördan på maken har blivit större. 

Kvinnorna kände också skuld för att de tänkte mer på sig själva i vissa situationer 

(Arnold et al., 2008; Råheim & Håland, 2006). I denna process fick kvinnorna 

lära känna sin ”nya” kropp och dess begränsningar och omstrukturera livet för att 
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kunna lägga energi på vad som ansågs vara viktigt (Arnold et al., 2008; Asbring, 

2001; Löfgren et al., 2006).  

               ”You have to learn to make it clear….You can´t always 

                Stand babysitting and you can´t always cope with doing 

                certain things and then you shouldn´t have a bad  

                conscience and I´ve learned that now. I haven´t been  

                able to do it before but have pushed myself so as to  

                keep up and cope and you´re capable.” 

                (Asbring, 2001, s.317). 
                 

Att planera ansågs vara viktigt för att få ett så normalt liv som möjligt. Att ta allt i 

sin egen takt och lära sig olika tekniker är ett sätt att klara sin vardag. Denna 

förändrade livssituation och sorg anser kvinnorna att de behövde arbeta sig 

igenom och acceptera för att komma vidare i livet (Löfgren et al., 2006). Det 

ansågs också att acceptansen till sjukdomen och att den är kronisk är en process 

som fortgår hela tiden hos kvinnorna (La Chapelle, 2008). 

 

Sociala konsekvenser 

Fibromyalgi kan påverka det sociala livet för kvinnorna. Det beskrivs av många 

kvinnor i studierna att orken inte räcker till socialt umgänge vilket leder till en 

känsla av isolering (Asbring 2001; Hallberg & Carlsson, 2000; Mannerkorpi et al., 

1999). En ytterligare anledning till att kvinnorna undviker socialt umgänge är 

känslan av att slippa krav och förväntningar och behöva förklara hur de mår. 

Kvinnorna i studien menade att det var svårt att planera sammankomster eller 

evenemang med andra då sjukdomen är så oförutsägbar, då tillståndet kan 

förändras från den ena timmen till den andra (Asbring, 2000). Ibland kan 

kvinnorna delta i aktiviteter som de visste innan skulle få negativa konsekvenser 

bara för att det var roligt. De beskrev det som att de betalade ett pris för att vara 

med (La Chapelle et al., 2008; Mannerkorpi et al., 1999 ). Kvinnorna kan också 

undvika umgänge som de ansett inte trodde på sjukdomen. De kan också visa en 

sund och hälsosam yta i sociala sammanhang för att behålla sin gamla identitet. 

Detta beteende beskrevs som väldigt uttröttande av kvinnorna (Åsbring & 

Närvänen, 2002). I en studie beskriver kvinnorna att det kan vara svårt att få nya 

vänner eller behålla de gamla pga. att de inte kan delta i sociala evenemang och  
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för att vissa var skeptiska till kvinnornas sjukdom. Kvinnorna beskrev också att 

det är svårt att resa pga. att de har svårt att sitta stilla under en längre tid (Arnold 

et al., 2008) För kvinnorna i en studie har det varit viktigt att fortsätta sitt arbete 

för att upprätthålla en social krets (Liedberg & Henriksson 2002). I en annan 

studie beskrev kvinnorna det som en lättnad när de inte behövde arbeta längre för 

att det orsakade så mycket smärta (Raymond & Brown, 2000). Kvinnor i flera 

studier beskrev att stödet från familj och vänner är viktigt för välbefinnandet (La 

Chapell et al., 2008; Löfgren et al., 2006; Råheim & Håland, 2006).  

  

               ”I feel sometimes, I keep thinking to myself, I´m dragging 

                him down, but he´s so positive about it. He´s always there, 

                which of course helps me deal with it.” 

                (La Chapell et al., 2008, s.206) 
                            

Kvinnorna beskriver det som svårt att känna sina begränsningar när det blev 

mycket att göra och det leder oftast till negativa konsekvenser för deras kroppar. 

De ansåg också att omstruktureringar i arbetet kan innebära tyngre arbetsbörda 

vilket i sin tur kan innebära svårigheter att vara kvar. Kvinnorna beskriver att det 

är svårt att anpassa arbetet efter sjukdomen. Det skulle innebära större börda på 

arbetskamraterna och det kan leda till konflikter (Liedberg & Henriksson, 2002). 

 

               ”There are so many occupational injuries and strain  

                Injuries there…so that doesen´t work. Because everyone 

                Wants an easier job…you cannot come every day and say: 

                “my arms are aching or my back is aching today, so I  

                can´t do the cleaning.” That is impossible.” 

                (Liedberg & Henriksson, 2002, s. 269). 
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Att få en diagnos och acceptera fibromyalgin 

Det kan innebära en lång väg för kvinnorna att få en diagnos och att acceptera sitt 

tillstånd. Det kändes i de flesta fall av kvinnorna som en lättnad att få en diagnos 

efter att de har kämpat för att bevisa att de varit sjuka (La Chapell et al., 2008; 

Raymond & Brown, 2000; Söderberg et al., 1999). Det beskrivs av kvinnorna att 

få en diagnos minskade deras lidande och att det blev lättare att förklara för 

omgivningen (Hallberg & Carlsson, 1998). I en studie ansåg kvinnorna att när de 

hade fått en diagnos har det ändå varit svårt att få rätt hjälp och stöd pga. 

okunskap (Arnold et al., 2008). Att få diagnosen innebar även att kvinnorna 

försökte få förklaringar till varför man blev drabbad och att söka alternativa 

botemedel (Schaefer Moore, 1995). I en studie beskriver kvinnorna att söka hjälp 

för sina besvär är ett första steg till att acceptera fibromyalgin. Kvinnorna ansåg 

att det är en process som fortgår hela tiden. De ansåg att accepterade de sin nya 

identitet så är det lättare att acceptera sjukdomen. När fibromyalgin är accepterad 

kan de koncentrera sig på att lära sig att leva med sjukdomen och att anpassa livet 

efter den men det gav även en insikt i att det inte fanns något botemedel (La 

Chapelle et al., 2008). Kvinnorna beskrev orsaken till sjukdomen främst som 

biologisk men även orsakad av upprepade infektioner och överansträngning 

(Hallberg & Carlsson, 2000). I en annan studie ansåg kvinnorna att en bidragande 

orsak till att de fick fibromyalgi kunde vara stressen från att vara ansvarig för 

hemmets sysslor (Arnold et al., 2008). Många av kvinnorna i en studie ansåg att 

det kunde vara väldigt påfrestande för kroppen att få behandling för sin 

fibromyalgi eftersom det kunde omfatta flera behandlingar per vecka. Det 

beskrevs också bli en stor kostnad och att det var väldigt tidskrävande. Kvinnorna 

ansåg att psykoterapi kan vara till hjälp men även avslappningsövningar. Vissa av 

kvinnorna i studien beskriver att ibland ger de efter för smärtan och kan då bli 

liggande i sängen en hel dag (Hallberg & Carlsson, 2000). I en studie beskriver 

kvinnorna att de ibland kunnat känna frustration över deras egna begränsningar 

men även över sjukvården och omgivningen pga. deras oförståelse. De ansåg 

också att fibromyalgin blev svårare att hantera om de kände sig stressade (Arnold 

et al., 2008). 
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Att leva med fibromyalgi 

När kvinnorna accepterat sjukdomen får de lära sig leva med den på bästa sätt. 

För att lära sig leva med fibromyalgi använder kvinnorna sig av olika strategier. 

Många kvinnor anser att ju mer de lär sig om sjukdomen ju mer ökar förståelsen 

och detta i sin tur ökar självförtroendet (Löfgren et al., 2006; Reymond & Brown, 

2000). I en studie beskriver kvinnorna att de fått en bättre kontroll över sin kropp 

och sitt liv genom att lära sig hur kroppen fungerar med sjukdomen (Schaefer 

Moore, 1995). Informationen om fibromyalgi anser kvinnorna att de oftast fått 

leta fram själva och även använda den för att informera sjukvårdspersonalen (La 

Chapelle et al., 2008; Löfgren et al., 2006). Många kvinnor beskriver det som en 

kamp för att kontrollera och klara av sin vardag med smärtan och andra symtom 

(Mannerkorpi et al., 1999; Söderberg et al., 1999). Kvinnorna beskriver i en studie 

att de fått lära sig att ta hand om och lyssna på sin kropp bättre för att de skulle 

fungera i vardagen. Det kan också innebära att lära sig att sätta gränser och säga 

nej (Asbring, 2001; Gustafsson et al., 2004; Löfgren et al., 2006; Råheim & 

Håland, 2006). Det anses också viktigt att prioritera annorlunda, be om hjälp, 

sänka kraven på sig själv och att ta lite tid för sig själv (Gustafsson et al., 2004). I 

en studie beskrev kvinnorna det som att smärtan och de andra symtomen har tagit 

överhand och de har upplevt det som att de inte hade någon kontroll över livet. De 

strategier kvinnorna har använt sig av för att lindra smärta hjälpte inte längre. De 

har känt sig rädda för smärtan och de har också svårt att acceptera sin situation 

(Mannerkorpi et al., 1999). Kvinnorna i studierna beskrev att de fick lindring av 

sin smärta av fysisk aktivitet (Hallberg & Carlsson, 2000; Mannerkorpi et al., 

1999). Kvinnorna ansåg att det verkade som en lindring för kroppen men även för 

själen (Mannerkorpi et al., 1999). 

 

               ”Then you feel that you are participating just like 

                Everybody else and you feel that you are doing  

                Something with your body and you feel more content.” 

                (Mannerkorpi et al., 1999, s.116). 
 

 I en undersökning ansåg kvinnorna att motion kan bidra till ökad smärta (Arnold 

et al., 2008). Det beskrivs av kvinnorna att leva med konstant ont i kroppen kan 
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leda till irritation och det kan gå ut över omgivningen. De ansåg också att de har 

känt sänkt sinnesstämning eller känt sig deprimerade. Vissa av kvinnorna i studien 

beskriver att de inte vill visa sin smärta men att deras anhöriga ändå har kunnat se 

på deras kroppsspråk när de hade ont (Hallberg & Carlsson, 2000).  

 

 DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur kvinnor beskriver sina 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Resultatet visar att sjukdomen påverkar 

livet negativt i stor utsträckning för dessa kvinnor. Jag har valt att fokusera 

resultatdiskussionen på bemötandet och oförståelsen av dessa kvinnor. Det 

diskuteras även om diagnosen, hanteringen av sjukdomen och närståendes roll och 

det sociala stödet. 

I resultatet framkommer att kvinnorna känner sig kränkta och ifrågasatta och 

upplever att de inte blir trodda. Enligt socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) 

ansvarar sjuksköterskan över att bemötandet av patienter sker med respekt och 

värdighet oavsett funktionshinder (Socialstyrelsen). Ett gott bemötande kan vara 

väldigt viktigt för självkänslan och självförtroendet för dessa kvinnor. Detta 

självförtroende behövs i arbetet med att lära känna sin kropp och hur de ska 

hantera sitt liv med fibromyalgi och våga tro på att de kan klara av det. Det bör 

även vara vår uppgift att stötta och uppmuntra dessa kvinnor i detta arbete. Detta 

framkommer även i en studie gjord av Richardson, Adams och Poole (2006). De 

anser att i arbetet med patienter med kronisk smärta har sjuksköterskan dessa 

uppgifter som nämnts och att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten påverkar till stor del om patienten känner sig nöjd eller inte. 

I resultatdelen beskrev kvinnorna en lättnad över att få en diagnos efter att de 

kanske under en längre tid har känt att de hade varit sjuka men ingen trott på dem. 

Det blev som en bekräftelse på deras egna misstankar om att det var något fel. Det 

kunde kännas som en upprättelse för dessa kvinnor eftersom de kände att de 

kanske inbillade sig alltihopa. I de flesta fall visade det sig i resultatet att 

kvinnorna beskrev det som enklare att förklara för andra när de fick en diagnos. 
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Det underlättade också i de sociala sammanhangen då kvinnorna kunde förklara 

sina symtom och ange en orsak, vilket kändes betydelsefullt. Inte alla tycks dock 

känna lättnad. I en studie utförd av Madden och Sim (2006) framkommer det att 

diagnosen fibromyalgi inte bidrog med den kunskap som patienterna behövde och 

minskade inte osäkerheten kring sjukdomen hos patienten. 

Det visade sig i resultatet att kvinnorna kände en förlust och sorg över sitt gamla 

liv innan fibromyalgin. I deras nya liv med fibromyalgi kunde de inte utföra 

samma sysslor som de tidigare kunde och detta kunde i sin tur också ge kvinnorna 

dåligt samvete gentemot sin familj. Liknande beskrivningar av känslor kommer 

fram i en studie gjord av Rhodes och Bowles (2002). De intervjuade kvinnor med 

hjärtsvikt upplevde att de behövde acceptera sina begränsningar och förändra 

deras liv för att kunna leva med sjukdomen. 

Det bör också vara sjuksköterskans uppgift att informera kvinnorna om 

fibromyalgi vilket verkar vara något som brister. I en studie kom man fram till att 

patientutbildning är en effektiv behandlingsmetod för fibromyalgi i kombination 

med andra behandlingar (Chakrabarty och Zoorob, 2007). Anhöriga bör också 

informeras om sjukdomen då det kan bli en påfrestning för hela familjen. Det 

skulle nog underlätta och ge mer förståelse för den sjuke. Detta kan jämföras med 

en studie gjord av Paulson, Norberg och Söderberg (2003). Där ansåg anhöriga att 

de skulle kunna hjälpa till på ett bättre sätt om de hade mera kunskap om 

fibromyalgi men ingen sjukvårdspersonal hade frågat om de ville. Det borde vara 

mer information även till allmänheten där jag anser att det finns brister i 

förståelsen. Detta kunde kanske bidra till ett samhälle som var lättare att leva i för 

kvinnor med fibromyalgi. 

Sverker (2000) beskriver i sin magisteruppsats att det finns olika sätt att hantera 

smärta, dock anser hon att det är viktigt att ändra patienters inställning till sin 

smärta. Från ”smärtan har mig i sitt grepp” till ”jag har smärtan i mitt grepp”. 

Detta anser hon är ett viktigt mål för smärtpatienter att uppnå.                 

Jag kommer fram till att hanteringen av fibromyalgin varierar bland kvinnorna. 

Detta beror kanske på i vilken grad de har accepterat sjukdomen och vilket stöd 

kvinnorna har från omgivningen. Skärsäter (2002) kommer fram till i sin 
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avhandling, om vikten av social stöttning hos deprimerade, att det emotionella 

stödet saknades mest hos deltagarna (Skärsäter, 2002) 

Det visade sig i arbetet med hanteringen av sjukdomen att kvinnorna ansåg att det 

var viktigt med social stöttning. I arbetslivet är nog detta en bristvara i dagsläget 

då kraven på effektiviteten höjs och nerdragningar är ett faktum. Att anpassa ett 

arbete så att det fungerar med sjukdomen blir nog svårt i många fall. Ett annat 

socialt motstånd för kvinnorna kan vara i kontakt med försäkringskassan där det 

har blivit hårdare regler för att vara sjukskriven t.ex.  

 

Metoddiskussion 

Detta arbete baseras på kvalitativa studier då dessa kan anses svara bäst på syftet. 

Det bör ej uteslutas att kvantitativa artiklar kan ha medfört andra aspekter i detta 

arbete. 

Sökningarna i databaserna gjordes med MeSH termer och med egna icke 

vedertagna sökord. Många sökningar gjordes för att få så stor bredd som möjligt. 

Det kan dock ej uteslutas att studier har missats i sökningarna. Det fanns många 

studier men de flesta var kvantitativa. 

Ordet nursing användes inte och detta kan vara en brist i detta arbete. I början av 

detta arbete gjordes försök att använda nursing i kombination med de andra 

sökorden och avgränsningarna men resultatet blev endera inga träffar eller 

kvantitativa studier.  

Att använda sig av free full text i sökningarna var inte heller det en bra 

avgränsning eftersom det kunde missas artiklar som universitetsbiblioteket kunde 

tillhandahålla. Nya sökningar gjordes med endast abstract för att kontrollera så att 

det inte var missat några studier. 

En av inklusionskriterierna var fibromyalgi, dock användes artiklar med kvinnor 

där andra diagnoser och fibromyalgi ingick. Diagnoserna ansågs vara nära 

relaterat till fibromyalgi och artiklarna bidrog med bra beskrivningar om 

tillstånden så därför inkluderades dessa artiklar. I en artikel ingick kvinnor med 
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artrit och fibromyalgi. I detta fall gjordes ett noggrant urval i texten så det 

innefattade endast kvinnor med fibromyalgi. 

Ett annat inklusionskriterium för studierna som användes i resultatdelen var att de 

skulle finnas att tillgå i universitetets databas. Ett antal studier hade varit 

intressanta att inkludera i detta arbete men gick ej att tillgå. Detta kan ses som en 

brist i denna litteraturstudie men tanken var att vem som helst ska kunna hitta 

artiklarna som arbetet baseras på. 

Analysprocessen i detta arbete kan anses vara ganska enkel i sitt utförande. Det 

visade sig dock att under läsningen av artiklarna visade sig ett ganska tydligt 

mönster. Teman och subteman användes då dessa är att föredra när det gäller 

människors upplevelser. 

Det kan även tyckas vara många referenser i resultatdelens text. Syftet med detta 

är dock att resultatet ska ligga så nära sanningen som möjligt. 

En brist i denna studie kan vara att det är skrivet av en författare. Det har dock 

funnits utomstående som läst arbetet allt eftersom för att eventuellt få in vinklar 

som inte författaren tänkt på. 

 

Allmän diskussion 

I detta arbete har urvalet av studier kunnat styras av författaren. Med detta i 

åtanke har författaren ett ansvar över vilka studier som valts ut och varför, för att 

erhålla en god etik i det vetenskapliga arbetet. 

Fibromyalgi påverkar i stor utsträckning den drabbades liv. Denna 

litteraturstudiehar förhoppningsvis bidragit med större kunskap om sjukdomen. 

Det är av stor vikt att i arbetet som sjuksköterska ha ett bemötande som får 

patienterna att känna sig trodda, respekterade och att de känner att de blir lyssnade 

på. Detta kan tyckas vara en självklarhet men som det visar sig i studien så behövs 

det påminnas om. Kvinnorna i denna litteraturstudie ansåg att det sociala stödet 

var viktigt. Det bör vi också som sjuksköterskor uppmärksamma och fråga dessa 

kvinnor om.  Det finns föreningar som t.ex. Sveriges Fibromyalgiförbund eller 

stödgrupper som www.fibromyalgi.se som vi kan erbjuda information om. När en 
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kvinna drabbas av denna sjukdom blir många gånger hela familjen involverad. 

Det bör då också vara viktigt att sprida information till dessa. En del kvalitativ 

forskning har gjorts om fibromyalgi men det största fokuset ligger på den 

medicinska delen. Men då undrar jag vad som har hänt efter dessa kvalitativa 

forskningar. Har det påverkat sjukvårdens eller allmänhetens syn på fibromyalgi? 

Det kanske skulle forskas om det har förbättrats av den kvalitativa forskningen 

eller om det ser likadant ut. 
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Litteratursökning och urvalsprocess                                                                                                   Bilaga I 

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
 

Utvalda Använda i 
resultatet 

090916 PubMed Fibromyalgia, 
Experiences 

Free full text, 
Female 

11 4* 
5** 
1*** 

2 Raymond, M-C & 
Brown J-B, 2000 

090917 PubMed Fibromyalgia, 
Qualitative study 

Free full text, 
Female 

8 1* 
3** 
0*** 

2**** 

2 La Chapell, D. et 
al. 2008 
Liedberg, G & 
Henriksson, C., 
2002 

090917 PsykInfo Fibromyalgia 
ANDExperiences AND 
quality of lfe AND Qualitative 
study 

Subjekt area, 
1999 to current 

97 87* 
5** 
2*** 

2 Råheim, M. & 
Håland, W., 2006 
Arnold, L. et al. 
2008 

090923 Cinahl Fibromyalgia AND 
Psychological AND 
Experiences 

 20 8* 
9** 
2*** 

1 Hallberg, L. & 
Carlsson, S., 
2000. 

090923 PubMed Fibromyalgia, Psychological, 
Qualitative study 

Free full text,  
Female 

5 4**** 
1*** 

0  

090924 Cinahl Fibromyalgia AND 
Qualitative AND study 

 42 23* 
6** 
2*** 

8**** 

3 Gustafsson, M. et 
al. 2004. 
Löfgren, M. et al. 
2006. 
Hallberg, L. & 
Carlsson, S., 
1998. 

090928 PubMed Söderberg, Lundman ,Norberg  3 Manuell 
sökning 

 

1 Söderberg, 
Lundman & 
Norberg 1999. 

091001 PubMed Fibromyalgia, Experiences Abstract, 
Female, 
English 

49 29* 
10** 
1*** 

9**** 

0  

091001 PubMed Fibromyalgia, Qualitative 
study 

Abstracts, 
Female, 
English 

42 22* 
5** 
0*** 

14**** 

1 Mannerkorpi, K. 
ety al. 1999. 

091001 Cinahl Fibromyalgia MH 
Quality of life MM 

Peer-reviewed, 
English, 
Female 

35 32* 
1** 
0*** 

2**** 

0  

091001 PubMed Fibromyalgia/Psychological* 
Quality of life 

Abstract, 
Female, 
English 

92 66* 
17** 
0*** 

6**** 

3 Åsbring, P. & 
Närvänen, A-L., 
2002. 
Asbring, P. 2000. 
Schaefer Moore, 
K. 1995. 
 

 

Antal artiklar förkastade efter rubrik (*) 

Antal artiklar förkastade efter abstract (**) 

Artiklar förkastade efter kvalitetsbedömning (***) 

Artiklar granskade i tidigare sökningar (****) 

                   1(1)        

 

 

 



     

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod                                                  Bilaga II 

Poängsättning                         0                                    1                                   2                                    3 

Abstract (syfte, 
metod,resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     

Metodval adekvat 
till frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 

God 

Patienter med 
fibromyalgi 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ 
Ja 

 
Nej 

 

  

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
kodning etc.) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teori etc.) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 

Medel 
 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 

 
Saknas 

 

Låg 
 

God 
 

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets huvud- 
punkter belyses) 

 
Slutsats saknas 

 

Låg 
 

Medel 
 

God 

Ogrundade 
slutsatser 

Finns Saknas   

Total poäng max48                              p                                p                               p                             p 
Grad I: 80%      p 
Grad II: 70%   % 

Grad III: 60%  Grad 

                    1(1)



       

 

       

Tabell Översikt av resultatdelens analyserade artiklar                                                BilagaIII 

Författare 
Årtal 
Land 

 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Arnold et al. 
2008 
USA 

Patient 
perspektives on 
the impact of 
fibromyalgia 

Syftet var att få fram 
och fastställa viktiga 
domäner av symptom 
och fibromyalgins 
påverkan på  
livskvaliteten och 
funktionen hos 
fibromyalgipatienter 
ur deras perspektiv. 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer i 
sex fokusgrupper 

(n=48) 
Kvinnor med 
diagnostiserad 
fibromyalgi med 
en medelålder på 
51 år. 

Grounded theory Fibromyalgi har stor 
negativ påverkan på 
patienternas 
livskvalitet och 
funktion. 

Grad I 

Asbring 
2001 
Sverige 

Chronic illness- a 
disruption in life: 
identity-
transformation 
among women 
with chronic 
fatigue syndrome 
and fibomyalgia 

Syftet var att beskriva 
hur kvinnor med CFS 
och fibromyalgi 
skapar en ny typ av 
identitet efter 
insjuknandet och hur 
de accepterar sin nya 
identitet 

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer 

(n=25) 
12 kvinnor med 
CFS och 13 
kvinnor med 
fibromyalgi. 

Grounded theory  Fibromyalgi och 
CFS leder till 
konsekvenser för 
kvinnornasidentitet 
speciellt i relation 
till arbetet och det 
sociala livet 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Gustafsson et 
al. 
2004 
Sverige 

From shame to 
respect:Musculoskeletal 
pain 
patients´experience of a 
rehabilitation 
programme, a 
qualitative study 

Syftet var att beskriva 
och analysera hur 
patienter med 
fibromyalgi eller 
kronisk utbredd 
muskelsmärta 
upplevde ett 
rehabiliteringsprogram 
ett år efteråt vilka 
kunskaper och 
strategier de hade 
vunnit på det 

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer 

(n=16) 
6 kvinnor med 
fibromyalgi 
10 kvinnor med 
kronisk utbredda 
muskelsmärtor 
Medelålder var 
43år 

Grounded 
theory 
inspirerad med 
konstant 
jämförande 
analys 

Efter 
rehabiliteringsprogrammet 
lärde kvinnorna sig nya 
strategier för att hantera 
smärtan och andra 
symtom. De förbättrade 
sin självbild och 
kommunikationen i det 
sociala livet 

Grad I 

Hallberg & 
Carlsson 
1998 
Sverige 

Psychosocial 
vulnerability and 
maintaining forces 
related to fibromyalgia 

Syftet var att beskriva 
kvinnors erfarenheter 
av fibromyalgi och 
deras uppfattning om 
ursprunget av 
sjukdomen samt hur 
smärtan påverkar 
familjen och det 
sociala livet 

Kvalitativ ansats 
med öppna djup-
intervjuer 

(n=22) 
22 kvinnor  
14 med 
fibromyalgi 
Medelålder var 
43 år 

Grounded 
theory 

Genom intervjuerna så 
identifierades sociala och 
psykologiska dimensioner 
kopplat till fibromyalgi 
som kan ge en större 
förståelse för fibromyalgi 

Grad II 
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Författare 
Årtal  
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Hallberg & 
Carlsson 
2000 
Sverige 

Coping with 
fibromyalgia 

Syftet var att 
beskriva ur 
fibromyalgipatienters 
perspektiv sig själva, 
deras erfarenheter av 
att leva med kronisk 
smärta och hur dom 
hanterar situationen 

Kvalitativ ansats 
med öppna djup-
intervjuer 

(n=22) 
Kvinnor med 
fibromyalgi  
Medelålder var 43  
år 

Grounded  
theory 

Fibromyalgi 
påverkar varje del 
av livet och många 
strategier används 
för att hantera 
situationen. 
Hanteringen av 
smärta bör ej vara 
passivisering, 
flyktbeteende eller 
tillbakadragande 
då det påverkar det 
sociala- och 
psykologiska 
funktionerna 
negativt.  

Grad I 

La Chapelle 
2008 
Canada 

The meaning and 
process of pain 
acceptance. 
Perceptions of 
women living with 
arthritis and 
fibromyalgia 

Syftet var att 
utforska den 
personliga 
definitionen på 
acceptans och de 
faktorer som 
underlättar eller 
hindrar ett 
accepterande 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer i 
fokusgrupper 

(n=45) 
20 kvinnor med 
fibromyalgi 
13kvinnor med 
artrit 
15 kvinnor med 
både fibromyalgi 
och artrit 
Medelålder var 
51,4 år 

Thematic 
analysmetod 

Ett accepterande 
av sjukdomen var 
en process av 
insikt och 
medvetenhet. 
Diagnosen, 
utbildning,socialt 
stöd och egenvård 
befrämjade 
accepterandet            

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Liedberg & 
Henriksson 
2002 
Sverige 
 

Factors of 
importance for 
work disability in 
women with 
fibromyalgia: An 
interview study 

Syftet var 
upplevelsen av 
vilka faktorer som 
kvinnor med 
fibromyalgia 
påverkar deras 
kapasitet att vara 
kvar på arbetet 

Kvalitativ metod 
med intervjuer  

(n=39) 
Kvinnor med 
fibromyalgi 
Medelålder var 
49,5 i den ena 
gruppen och 48,6 i 
den andra gruppen 

Ingen namngiven 
analysmetod 
angiven i texten 

Att kunna arbeta 
kvar beror inte 
enbart på kvinnans 
kapacitet utan också 
på samhällets 
förmåga att anpassa 
arbetsuppgifterna. 
Det behövs fler 
individuella 
lösningar för att 
kvinnor med 
fibromyalgi ska 
kunna behålla sitt 
arbete 

GradI 

Löfgren et al. 
2006 
Sverige 

”Aconstant 
struggle”: 
Successful 
strategies of 
women in work 
despite 
fibromyalgia 

Syftet var att 
utforska och 
erhålla ökad 
kunskap om 
strategier som 
används av 
arbetande kvinnor 
med fibromyalgi 
angående 
smärtkontroll, 
tröttheten och 
andra symptom 

Kvalitativ metod 
med intervjuer, 
focusgrupper och 
dagböcker 
Emergent design 

(n=19) 
Kvinnor med 
fibromyalgi 
Tre deltog med 
dagböcker, två 
deltog i 
fokusgrupper och 
sju deltog med 
båda 

Grounded theory Kvinnorna kämpade 
konstant mot 
fibromyalgin. 
Strategierna var 
handlingsorienterade 
och visade en 
positiv attityd. Att 
acceptera och sörja 
sjukdomen var en 
förutsättning för att 
klara av situationen. 
Stöd från familjen 
var en hjälp i 
kampen 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Mannerkorpi et al. 
1999 
Sverige 

How patients with 
fibromyalgia 
experience their 
symptoms in 
everyday life 

Syftet var att söka 
efter en djupare 
kunskap i hur 
patienter med 
fibromyalgi upplever 
deras symtom i 
vardagslivet 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer 

(n=11) 
Kvinnor med 
fibromyalgi 

Fenomenologisk 
metod 

Effekten på 
vardagslivet ansågs 
vara omfattande. 
Fyra olika mönster 
för att hantera 
fibromyalgi kom 
fram. En kamp, 
anpassning, 
Misströstan och ge 
upp. Studien 
belyser olika 
erfarenheter och 
hanteringsstrategier 
över deras 
sjukdom. 

Grad I 

Raymond & 
Brown 
2000 
Canada, England 

Experience of 
fibromyalgia 

Syftet var att studera 
fibromyalgipatienters 
erfarenheter av 
sjukdomen 

Kvalitativ metod 
med djupintervjuer 

(n=7) 
6 Kvinnor och1 
man med 
fibromyalgi 
Medelålder var 
41år 

Fenomenologisk 
metod 

Erfarenheterna 
beskrevs som 
uppleva symtom, 
söka diagnos och 
hantera sjukdomen. 
Att få en diagnos 
innebar både 
lättnad men även 
en oro för 
framtiden. Efter 
diagnosen ledde 
olika steg till 
copingstrategier.  

Grad I 
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Författare 
Årtal  
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Råheim & Håland 
2006 
Norge 

Lived experience 
of chronic pain and 
fibromyalgia. 
Women´s stories 
from daily life 

Syftet var att från 
kvinnor med 
fibromyalgi eller 
kronisk smärta få 
en god beskrivning 
av att leva med 
sjukdomen eller 
tillståndet 

Kvalitativ metod 
med intervjuer 

(n=12) 
Kvinnor med 
fibromyalgi  
Medelålder var 
43,3 år 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 

Kvinnornas 
berättelser pekar 
på ett liv upplevt 
som grundligt 
förändrad med en 
kropp med kronisk 
smärta och där de 
beskriver en kamp 
för deras hotade 
existens 

Grad I 

Schaefer Moore 
1995 
USA 

Struggling to 
maintain balance: 
a study of women 
living with 
fibromyalgia 

Syftet var att 
beskriva kvinnors 
erfarenhet att leva 
med fibromyalgi 

Kvalitativ ansats 
med djupintervjuer 

(n=36) 
Kvinnor med 
fibromyalgi 

Grounded theory 
och en feministisk 
metod 

Kvinnorna 
beskriver att leva 
med sjukdomen 
som en kamp för 
att behålla en 
balans för att 
bevara ett normalt 
liv, söka efter en 
diagnos och gå 
vidare i livet efter 
diagnos. Kvinnor 
kunde frångå 
kampen pga. 
depressioner eller 
annat. Över tid blir 
sjukdomen inte det 
primära i livet utan 
en del av det  

Grad II 

 

 

          6(7) 



       

Tabell Översikt av resultatdelens analyserade artiklar                                                BilagaIII 

Författare  
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet 

Söderberg et al. 
1999 
Sverige 

Struggling for 
dignity: The 
meaning of 
women´s 
experiences of 
living with 
fibromyalgia 

Syftet var att 
belysa meningen 
med kvinnornas 
upplevelse av att 
leva med 
fibromyalgia 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer 

(n=14) 
Kvinnor med 
fibromyalgi 
 Medelålder var 
43,3 år 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 

Studien visar att 
sjukdomen 
påverkar 
kvinnornas liv på 
olika sätt. Tre 
teman bildades: 
förlust av frihet, 
hot mot 
integriteten och en 
kamp för att uppnå 
lättnad och 
förståelse 

Grad I 

Åsbring & 
Närvänen 
2002 
Sverige 

Women´s 
experiences of 
stigma in relation 
to chronic fatigue 
syndrome and 
fibromyalgia 

Syftet var att 
undersöka om 
kvinnor med 
fibromyalgia 
upplever 
sjukdomen som 
stigmatiserande 
och att undersöka 
strategierna som 
används för att 
undvika 
uppförandet av 
sjukdomstecken 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer 

(n=25) 
12 kvinnor med 
CFS och 13 
kvinnor med 
fibromyalgi 
Ålder var mellan 
32-65 år 

Grounded theory 
metod 

Kvinnorna 
upplevde 
stigmatisering 
främst innan 
diagnosen var 
bekräftad. 
Hanteringen av 
sjukdomstecknen 
innefattade både 
att dra sig tillbaka 
och komma fram 
till strategier. Detta 
var beroende av 
omständigheter 
och mål. 

Grad II 
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