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Författarens Tack 

 

Jag riktar ett stort och varmt tack till: 

De respondenter som med sina kunskaper och erfarenheter bidragit till att denna 

undersökning kunde genomföras, när ämnet är något jag funderat på under hela min 

utbildning. 

Min handledare Jan Eriksson som gett mig handfasta råd om upplägg och innehåll så att 

jag kunnat slutföra min studie och C- uppsats. 

Min mamma som under processens gång hjälpt mig granska min text. 

Min pappa som i bakgrunden påpekat att långa meningar kan vara svårlästa. 

Min syster som bidragit med stöd vad gäller det datatekniska. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: De flesta kvinnor oavsett bh-storlek, belastar via sin bh:s axelband nacke, 

axlar och dess muskulatur med bystens tyngd hela dagen, vilket skapar ett statiskt tryck 

under en längre tid utan vila. För att belastningsskador inte ska uppstå bör belastning 

begränsas i tid (AFS 1998:1). Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur 

kvinnor i arbetsför ålder med diagnosen fibromyalgi upplever och hanterar smärtan i 

nacke och axlar utifrån bh-bandens statiska belastning, samt försöka förstå om och hur 

detta även påverkar arbetsförmågan. Metod: Med en kvalitativ forskningsansats som 

grund genomfördes en gruppdiskussion utifrån fokusgruppsintervjuns arbetssätt, samt 

två enskilda intervjuer där respondenterna fick delge sina erfarenheter och upplevelser 

inom ämnesområdet. Resultat: För tre av studiens fyra deltagare visade resultatet på att 

bh-bandens belastning hade betydelse för en utökad smärtupplevelse i nacke och axlar 

och att detta även påverkade arbetsförmågan negativt när deltagarna upplevde 

försämrad ork, koncentration och kraftlöshet. Slutsats: Bh-bandens statiska belastning 

kan ha negativ inverkan på smärta i nacke och axlar och för att i framtiden kunna 

underlätta hanteringen, minska belastningen och öka arbetsförmågan hos berörd 

målgrupp men även hos andra kvinnor med liknande problem, är information och vidare 

forskning inom området nödvändig. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, Kronisk muskelsmärta, Smärta Nacke-Axlar, Statisk 

belastning, Bh-band, Arbetsförmåga, Hanterbarhet 

 

 

 

 

”En uttröttad, smärtpåverkad eller frustrerad person kan inte förväntas vara optimalt 

produktiv.” 

(Toomingas., Mathiassen., Wigaeus Tornqvist, 2008, s.29). 



5 
 

Innehållsförteckning 

FÖRFATTARENS TACK ................................................................................................................... 3 

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................... 5 

BAKGRUND ........................................................................................................................................ 6 

TEORETISK INTRODUKTION......................................................................................................... 7 

FIBROMYALGI ........................................................................................................................................... 7 

NACK- SKULDERVÄRK/SMÄRTA ................................................................................................................ 8 

STATISK BELASTNING ............................................................................................................................... 8 

BELASTNINGENS RISKER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................... 9 

ARBETSFÖRMÅGA ..................................................................................................................................... 9 

ARBETSFÖRMÅGA/FIBROMYALGI .............................................................................................................. 9 

HANTERBARHET ..................................................................................................................................... 10 

SYFTE ................................................................................................................................................ 11 

FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................................. 11 

METOD .............................................................................................................................................. 12 

PLANERING/FÖRARBETE ......................................................................................................................... 12 

FORSKNINGSSTRATEGI ............................................................................................................................ 12 

FOKUSGRUPPSDISKUSSION ...................................................................................................................... 12 

URVAL .................................................................................................................................................... 13 

INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE .......................................................................................................... 14 

ANALYS .................................................................................................................................................. 14 

ETISKA ASPEKTER ......................................................................................................................... 15 

RESULTAT ........................................................................................................................................ 16 

FIBROMYALGI ......................................................................................................................................... 16 

STATISK BELASTNING OCH BH-BAND ...................................................................................................... 17 

ARBETSFÖRMÅGA ................................................................................................................................... 18 

HANTERBARHET ..................................................................................................................................... 20 

DISKUSSION ..................................................................................................................................... 22 

METODDISKUSSION ....................................................................................................................... 22 

RESULTATDISKUSSION................................................................................................................. 23 

SLUTSATS ......................................................................................................................................... 25 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................ 25 

REFERENSER ................................................................................................................................... 27 

BILAGOR .......................................................................................................................................... 29 

1. TIDSPLAN ............................................................................................................................................ 29 

2. INFORMATIONSBREV ........................................................................................................................... 30 

3. STUDIEPROTOKOLL FÖR FOKUSGRUPPSDISKUSSION ............................................................................ 31 

4. INTERVJUGUIDE .................................................................................................................................. 32 

5. ANTECKNINGSPROTOKOLL FÖR FOKUSGRUPPSINTERVJU .................................................................... 33 



6 
 

Bakgrund 

 

De flesta kvinnor oavsett bh-storlek belastar via sin bh:s axelband, nacke, axlar och dess 

muskulatur med bystens tyngd hela dagen, vilket skapar ett statiskt tryck under en 

längre tid utan vila. En belastning man kanske inte alltid tänker på och därför sällan 

sätter i samband med utökad smärta och trötthet och dessutom för somliga i 

kombination med statiska eller monotona arbetsuppgifter. Som symptomlindring finns 

idag bröstförminskande operationer för kvinnor som i allmänhet upplever problem med 

smärta i nacke och axlar på grund av upplevd tung byst och/eller tryckande bh-band. 

Dessa operationer är medicinskt motiverade för att lindra denna smärta, när smärtan 

innan operationen på grund av bh-bandens tryck skattades högst på en tiogradig skala, 

följt av sömnbesvär och problem med arbetsförmågan. I studien angående dessa 

operationer frågade man sig vilka alternativ som fanns förutom operation, när 

sjukgymnastik, värktabletter samt kortare eller längre sjukskrivningsperioder bara gett 

tillfällig lindring av besvären (Eriksson., Brandberg., Blomqvist, 2000). 

Det finns med andra ord en problematik i att det idag, förutom 

bröstförminskningsoperationer, finns få gångbara symptomlindringsmetoder för att 

förhindra uppkomsten av utökad nack- och axelsmärta hos kvinnor med upplevd tung 

byst. Marknadens utbud av en välfungerande anpassad axelbandslös bh för målgruppen 

är också magert. Detta kan i sig göra att de kvinnor med diagnosen fibromyalgi, som 

inför en möjlig bröstförminskningsoperation inte väljer en operation går, med onödig 

smärta. Idag finns heller inget specifikt botemedel för fibromyalgi vilket gör att det 

istället handlar om att i möjligaste mån lindra symptomen och där aktiv hanterbarhet 

genom uppmuntran, enligt studier visat sig vara bra att sträva mot 

(Fibromyalgiförbundet 2013; Ryan, 2011; Olin., Schenkmanis, 1996; Gauffin., 

Hankama., Hannonen., Kautianen., Pohjolainen., Haanpää, 2013).  

 

En utökad kunskap inom området är därmed viktig för att man i arbetet med människor 

i behov av rehabilitering, i den mån det går, ska kunna stödja människor med denna 

problematik, då den antas påverka deras arbetsförmåga och därmed förutsättningarna 

för att aktivt kunna delta i arbetslivet. Till detta hör också att forskning inom detta 

specifika område har varit svår att finna. 
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Teoretisk introduktion 

 

Av olika anledningar kan vi alla någon gång under vårt liv/arbetsliv drabbas av 

muskelsmärtor. Som fenomen kan utbredningen av dessa muskulära smärtor betraktas 

som helt normala, när de flesta utav oss efter en tid blir fria från denna smärta även om 

den ibland har en tendens att komma tillbaka. Dessvärre finns det människor vars 

muskelsmärtor inte går över och därmed utvecklas de efterhand till kronisk smärta 

(Gundvaldsen., Abusdal., Natvig, 1997; Zetterberg, 1996). Smärtan påverkar i sin tur 

livskvaliten på olika områden och många är sjukskrivna från sitt arbete på hel eller 

deltid (Magnusson., Mannheimer, 2008; Mannerkorpi., Gard, 2012). Enligt en rapport 

från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är lånvarig smärta den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning (SBU, 2006). När det kommer till nack- och 

axelsmärta, beskrivs att dessa smärtor i 90 % av fallen försvinner inom tre till fyra 

månader, samtidigt som 2-10% utvecklar kronisk smärta. Vidare sägs också att nack- 

och axelsmärtor i många fall inte har någon konstaterad specifik orsak och att besvären 

är vanligast i åldrarna mellan 45-64 år, där kvinnor står för de som har störst problem 

(Mellegård., Grossi., Soares 2001; Zetterberg 1996). Nack- och axel/skuldersmärtor är 

också vanliga hos människor med diagnosen fibromyalgi (Kosek., Nisell, 2009).   

 

Fibromyalgi  

I studien Fibromyalgi ett Internationellt accepterat begrepp (Kosek & Nisell 2009), 

beskrivs att kvinnor står för ca 85-90% av diagnosen fibromyalgi och där symptom som 

stelhet, trötthet, sömnsvårigheter är vanligt förekommande liksom värk i händer, fötter, 

axlar och nacke. Svåra kroniska och långvariga muskelsmärtor med varierad 

lokalisation samt ömhet vid beröring är idag vanliga besvär vid diagnosen fibromyalgi. 

Utöver dessa kriterier kännetecknas fibromyalgi av att det upplevda smärtområdet 

förflyttar sig mellan olika delar av kroppen och intensiteten av smärtan kan upplevas 

olika från dag till dag. Övriga kännetecken är domningskänslor, huvudvärk samt en 

kraftlöshet och muskeluttröttbarhet. Även sömnsvårigheter med täta uppvakningar är 

mycket vanliga vilket ger en ständig trötthetskänsla som inte går att vila bort (Kosek., 

Nisell 2009). En vanlig orsak till fibromyalgipatienters smärtupplevelser är, att smärtan 

tilltar snabbt vid statiska belastningar av olika slag och att belastningen bara behöver 

pågå under en kortare tid för att upplevelsen av outhärdlig smärta ska uppstå. 
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Belastingssmärtan som framkallas vid tryck och retning av muskulaturen kan också 

lokaliseras utanför ömmande och smärtsamma områden vilket gör att smärtorna upplevs 

som svårförklarliga. Vid fibromyalgi finns således en grundsmärta som vid belastning 

har en tendens att öka (Gundvaldsen., Abusdal., Natvig, 1997).   

 

Nack- skuldervärk/smärta 

Myalgi är ett begrepp som beskriver nack- och muskelvärk och där en enighet om 

orsaker och bakgrund ofta saknas. Myalgi förknippas ofta med statiskt lågbelastande 

arbetsmoment, så som repetitiva arbetsmoment och belastande armrörelser (Zetterberg, 

1996; Holmström., Eklundh., Ohlsson, 1999; Praktisk Medicin.se). Av en grupp 

fibromyalgipatienter hade endast tio procent tillfrisknat efter fyra till fem år vilket gör 

prognosen vid etablerad myalgi dålig. Det dominanta symptomet är kronisk 

muskelsmärta med tillhörande ömma punkter. Även domningar, sömnsvårigheter, 

huvudvärk i bakhuvudet och mot tinningar, hörselförändringar samt diffusa 

nervinklämningar och stelhet är vanligt förekommande. Vad som visat sig är att kvinnor 

drabbas i dubbelt så stor utsträckning som män och en tänkbar orsak skulle kunna vara 

kvinnans fysiska kapacitet samt ansvaret för familj och hem i kombination med 

förvärvsarbete. Även säsongsbetonade orsaker finns när det visat sig att besvären har en 

tendens att öka på hösten och avta under våren (Zetterberg 1996; Holmström., Eklundh., 

Ohlsson, 1999). En orsak till svårigheten att anpassa sig till långvariga nack- och 

axelsmärtor skulle kunna vara den variation smärtan uppvisar vilket i sig skapar ett 

funktionshinder (Hunhammar., Nilsson- Wikmar., Löfgren, 2009).  

 

Statisk belastning 

Av de som drabbats av kronisk värk representerar människor med fibromyalgi 

extremfallen när det kommer till känslighet för belastning (Staud 2009). Statiska 

belastningar som begrepp avser normalt kontinuerliga belastningar på ex. rygg, nacke, 

axlar och skuldror som sker under en lång tid (Holmström., Eklundh., Ohlsson, 1999). 

Den belastning som stora tunga bröst innebär på kroppen, kan leda till både rygg- och 

nacksmärtor (Eriksson., Brandberg., Blomqvist, 2000). Även bh-banden kan orsaka 

smärta och missprydande avtryck eftersom de skär djupt in i huden på axlarna 

(plastikoperationer.net, 2013).  
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Belastningens risker och förutsättningar 

I Arbetarskyddstyrelsens författningssamling (AFS) sägs att det är viktigt att ta hänsyn 

till kvinnor och mäns olika förutsättningar när det kommer till risk för belastningar och 

ohälsa. Vidare beskrivs också att ohälsa inom arbetet kan ha ett annat ursprung eller 

annan orsak samtidigt som den förvärras av arbetet (AFS 1998:1). När det kommer till 

statiskt muskelarbete räcker det dessutom med tyngden från en kroppsdel för att 

överbelastning ska uppstå. Om förhållandena inte ändras kan därför ensidigt upprepad 

belastning ge besvär, varpå det är viktigt att vidta åtgärder i ett förebyggande syfte 

innan eventuella skador är ett faktum. Personer har olika förutsättningar och känslighet 

vad gäller belastning, vilket innebär att en gynnsam belastning kan vara olika för olika 

personer. Med gynnsam belastning menas att det bör vara återkommande variaton 

mellan aktivitet och återhämtning, samt att belastningen bör ha begränsning i tid (AFS 

1998:1; AV 2013:07).  

 

Arbetsförmåga 

Arbetsförmåga kan ses ur många perspektiv men bör förstås ur ett livsperspektiv i vårt 

samhälle. Innebörden av begreppet omfattar de möjligheter och den tillgång individen 

har till arbetsmarknaden, utbildningar och försörjningsmöjligheter, samt vilken tillgång 

till stöd man vid behov har från samhället. De grundläggande faktorer som vanligen 

framhålls i fråga om vad som påverkar arbetsförmågan är; social-, fysisk- och psykisk- 

funktionsförmåga i kombination med arbetsmiljö, arbetsorganisation, motivation och 

kompetens. Dessa faktorer avgör genom sin inbördes samverkan innehållet i begreppet 

arbetsförmåga (Vahlne-Westerhäll, 2010). Ett produktivt och hälsosamt arbetsliv skapas 

således genom att ta hänsyn till människors olika förmågor och begränsningar. De som 

utför arbetsuppgifterna har olika mentala och kroppsliga förutsättningar som ska 

motsvara de krav som arbetet ställer. Ur en arbetsrelaterad synvinkel beskrivs att besvär 

eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor 

är borta från arbetet (AFS 1998:1).  

Arbetsförmåga/fibromyalgi 

Arbetets art och arbetsbelastning i kombination med en reducerad fysisk kapacitet 

föreslås bestämma huruvida en person med fibromyalgi kan fortsätta arbeta 

(Mannerkorpi., Gard, 2012). I en tidigare studie vars respondenter bestod av svenska 

kvinnor med fibromyalgi visade det sig att 99 % av de tillfrågade upplevde att 
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symptomen påverkade deras arbetsförmåga. Även variationen av smärtan och tröttheten 

från dag till dag försvårade möjligheten att arbeta (Henriksson., Liedberg., Gerdle, 

2005). Vissa arbetsuppgifter för människor med fibromyalgi bör därmed undvikas när 

de generellt upplever problem med, långa arbetsdagar, kroppsligt tungt arbete, frekvent 

lyfta och bära tungt, statiska rörelser, repetitivt arbete, lyfta porslin i köket, samt arbete 

över axelhöjd.  

En djupare kunskap om möjliga hinder för ett fungerande arbetsliv behövs för att 

utveckla fungerande och användbara strategier som främjar arbetsförmågan 

(Mannerkropi., Gard, 2012; Henriksson., Liedberg., Gerdle, 2005). När individuella 

anpassningar i arbetssituationen görs och när kvinnorna hittar en nivå som matchar 

deras kapacitet har de större chans att kunna stanna kvar i arbete och känna 

tillfredställelse (Henriksson., Liedberg., Gerdle, 2005). Idag har man också förstått och 

accepterat att kronisk långvarig smärta är svårbehandlad, vilket medför att insatsen bör 

ligga på hanteringen av smärtan (Orth-Gomér., Perski, 2008). 

 

Hanterbarhet 

Som grundare av begreppet KASAM (Känslan av sammanhang) fann Aron Antonovsky 

att människor som klarat påfrestningar av olika slag upplevde någon form av 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet beskrivs som en viktig del 

i att förstå hur saker och ting förhåller sig till varandra och hur eventuella upplevda 

problem ska kunna bemästras och hanteras. Ur begripligheten föds sedan hanterbarhet 

vilket då innebär att människan själv ska hitta vägar att reda ut sina olika problem 

istället för att ha känslan av att bara vara en passiv mottagare (Hansson, 2004). 

 

Aktiv och passiv hantering 

Det finns två typer av hanteringsstrategier och dessa presenteras som aktiv och passiv 

hantering. Strategin aktiv hantering innebär att man bland annat försöker lätta på, lösa 

och eller kontrollera smärtan för att kunna fortsätta fungera trots problemen. Passiv 

hantering skulle generellt innebära att man tenderar att undvika aktiviteter för att minska 

smärtan. Hjälplöshet och negativa tankar skulle också vara karakteristiskt för passiv 

hantering (Mellegård., Grossi., Soares, 2001). 
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Att leva med och hantera långvariga nack- och axelbesvär har avsevärda konsekvenser 

för det dagliga livet och det är ofta en lång process att lära sig acceptera och anpassa sig 

till smärtan. Förutom att uppleva smärta finns också en rädsla och därmed tendens till 

att undvika situationer och moment som riskerar att förvärra smärtan. Patienter med 

nack- och axelsmärtor beskriver att de gärna vill hitta strategier att hantera denna rädsla 

när de ser situationer så som tunga lyft och monotona moment som specifika orsaker till 

smärtan. I detta avseende kan man se att hantering genom egenvård har betydelse för 

dessa människor där planering och prioritering av stimulerande aktiviteter kan fungera 

som en bra åtgärd (Hunhammar., Löfgren., Nilsson-Wikmar, 2009).  

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor i arbetsför ålder med diagnosen 

fibromyalgi upplever och hanterar smärtan i nacke och axlar utifrån bh-bandens statiska 

belastning, samt försöka förstå om och hur detta även påverkar arbetsförmågan.  

Frågeställningar 

 

 Vad innebär nack- och axelsmärta? 

 Hur upplever kvinnor med fibromyalgi belastningen, smärtan och trycket från 

bh-banden? 

 Hur påverkar denna värk och smärta arbetsförmågan och livskvaliten?  

 Vad gör de för att hantera denna upplevda belastning och smärta? 
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Metod  

 

Planering/förarbete 

Inför arbetet med c-uppsatsen upprättades en projektplan samt tidsplanering (bilaga1) 

för arbetets tio veckor, vilka sedan godkändes av handledaren. Intentionen var att hitta 

befintlig forskning inom området, men trots ett idogt sökande med hjälp av bibliotekarie 

och även förfrågan hos enskilda forskare kunde inte en enda vetenskaplig artikel som 

berörde ämnesområde på djupet hittas. Mer generella teman och teoretiska sökbegrepp 

fick då användas, för att kunna beröra temat där resultatet sedan fick tala sitt tydliga 

språk. Befintliga vetenskapliga teorier angående fibromyalgi/statisk belastning, nack- 

och axelsmärta, arbetsförmåga, livskvalitet och hanterbarhet söktes via Amed, Pubmed 

och SweMed+. 11 litteratur- och intervjustudier valdes sedan ut som ansågs kunna 

tillföra stödteorier till denna studie. Via bibliotek har även litteratur baserad på 

vetenskapliga fakta i samma ämnesområden hittats. Viss fakta har även hämtats från 

internetsidor. Inspelningsutrustning i form av en diktafon har lånats av ett studiecentrum 

och testats innan genomförandet av intervjuerna. 

Forskningsstrategi  

Till denna studie valdes en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa ansatsen 

bygger på en interaktion med andra människor, där forskaren finns nära de personer 

som medverkar och ibland även deltar som en del av metoden. Genom kvalitativ 

forskning kan man som forskare få en uppfattning om hur de som deltar i 

undersökningen upplever den sociala verklighet som de befinner sig i (Backman 2008; 

Bryman, 2009).  

 

För att samla empiriskt material som svarade mot uppsatsens syfte och teorier var 

tanken att använda en fokusgrupp. På grund av olika omständigheter blev det slutligen 

en gruppdiskussion och två enskilda intervjuer. 

Fokusgruppsdiskussion 

Fokusgruppsdiskussioner har vunnit mark inom hälsoforskning när målet varit att få 

kunskap om människors upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Detta förutsätter 

att gruppens medlemmar delar ett hälsoproblem samt har kunskap om problemområdet 

och därmed matchar forskarens intresse för ämnet (Ahrne., Svensson, 2012).  Denna 

samlade kunskap och gemensamma erfarenhet resulterar i gruppens homogenitet. 
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Fokusgruppsdiskusson som metod svarar mot idén om den kvalitativa uppsatsens 

”äkthet”. Detta innebär att forskningen bör kunna resultera i ny förståelse för egen och 

andras gemensamma problemsituation, samt ge uppslag till förändring, vilket i sig 

skulle kunna skapa möjligheter att vidta åtgärder för att förbättra situationen (Bryman, 

2009).  

 

Studieprotokoll och intervjuguide 

Som en del av planeringen av fokusgruppsdiskussionen utformades ett studieprotokoll 

(bilaga 3) vilket sedan fungerade som underlag för intervjuguiden. (Ahrne., Svensson, 

2012). Intervjuguiden (bilaga 4) innehåller givna teman utifrån uppsatsens syfte och 

mera allmänna frågeställningar där frågorna ger gruppledaren/forskaren en möjlighet att 

få information om hur deltagarna i intervjun upplever sin situation och sitt liv (Bryman, 

2009). 

Intervjuledare 

Jag kom själv att agera som intervjuledare under gruppdiskussionen och med 

högskoleutbildning inom pedagogik samt många års pedagogiskt arbete fanns stor 

erfarenhet av att leda grupper på olika nivåer. Egen erfarenhet av fibromyalgi sedan 13 

år tillbaka och de egna bh-bandens utlösande smärtsymptom och dess inverkan på 

arbetsförmågan gjorde att det fanns en förförståelse om problemområdet.  Denna 

erfarenhet svarar upp till att ledaren skapar förtroende genom att dela deltagarnas 

erfarenheter. En ledare för en fokusgrupp bör dessutom vara van att hantera grupper 

genom rollen att leda, lära och lyssna (Ahrne., Svensson, 2012). 

Urval  

I ett första försök kontaktades deltagare via Fibromyalgiförbundet i Norr- och 

Västerbotten men det visade sig att dessa förbund valt att lägga ned sin verksamhet. 

Efter samtal med före detta ledare för dessa grupper samt en vän kom förslaget att söka 

deltagare via en Facebookgrupp med inriktning mot Fibromyalgi. Efter inbjudan till 

denna grupp och med en allmän förfrågan om deltagande utifrån en presentation av 

studien anmälde sig fyra deltagare från denna grupp. Till dessa skickades sedan ett 

informationsbrev (bilaga 2) ut via mail. Via brevet informerades deltagarna om syftet 

med studien, etiska principer, sina rättigheter som respondenter samt hur intervjun 

skulle gå till. Innan intervjuerna togs även enskild kontakt med varje deltagare för 

ytterligare information.  
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Homogeniteten i den planerade fokusgruppen bestod av kvinnor som delade 

hälsoproblemen fibromyalgi och nack- axelsmärtor. Tre av deltagarna upplevde också 

problem med smärta från bh-banden. Heterogeniteten bestod i skillnader i 

sysselsättningsgrad där person 1 var 100 % sjukskriven, person 2 arbetade 77 %, person 

3 arbetade 25 % och person 4 arbetade 100 %. Åldersspridningen var mellan 32 och 52 

år och kupstorlekarna varierade från B till F där B står för den minsta storleken varpå 

nästkommande bokstav utgör storlekar i stigande ordning. En av deltagarna ansåg sig 

inte ha problem från bh-banden. Enligt Ahrne och Svensson bör det eftersträvas att 

använda både homogenitet och heterogenitet i fokusgrupper när diskussionen i sig då 

kan frambringa skillnader vilket också är ett viktigt bidrag (Ahrne., Svensson, 2012).  

Intervjuernas genomförande 

Till denna studie blev det slutligen nödvändigt att använda två intervjumetoder då det 

visade sig vara svårt att hitta en lämplig tid för en fokusgrupp som inom rimlig tid för 

uppsatsens färdigställande passade alla deltagare. Upplägget på de två intervjuformerna 

blev slutligen en diskussionsgrupp när gruppen endast kom att bestå av två deltagare, 

samt två enskilda intervjuer. Dessa två intervjuformer kunde dock utgå från samma 

intervjuguide som utformats utifrån studieprotokollet. Två personer deltog i den 

inplanerade gruppdiskussionen och de andra två intervjuerna skedde efter 

överenskommelse fyra dagar efteråt.  Gruppintervjun som tog en timme genomfördes 

hemma hos en av deltagarna för att underlätta för den av deltagarna där det även fanns 

annan samsjuklighet. De individuella intervjuerna bestod av en personlig intervju 

hemma hos en medverkande samt en telefonintervju av ytterligare en respondent. Dessa 

intervjuer tog trettio minuter. Intervjuerna spelades in och raderades efter transkribering 

och analys. Vid samtliga intervjuer fördes även stödanteckningar på ett förskrivet 

anteckningsprotokoll (bilaga 5).  

Analys  

Intervjuerna bearbetades i en trestegsanalys. Första steget innebar att gruppledaren 

under själva gruppdiskussionen och intervjuerna gjorde små tolkningar under samtalet 

utifrån det empiriska materialet som framkom och som svarade mot de teorier och de 

områden som utgjorde studiens nyckelteman. Denna första tolkning utgör dock en liten 

del av själva analysen då fokus under samtalen givetvis ligger på själva lyssnandet och 

ledandet av fokusgruppens samtal. Som steg två gjordes sedan en utskrift av inspelat 
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material för ytterligare innehållsanalys, sortering och reducering i kombination med de 

anteckningar som förts under diskussionen. Denna analys genomfördes dagen efter 

genomförda intervjuer och genererade sedan meningsbärande grupper av tematisk 

information utifrån de frågor som uppkommit och som diskuterats. Sista steget är en 

genomgående analys av denna tematiska information mot studiens syfte/ 

frågeställningar. Denna trestegsanalys görs för att uppnå ett bra empiriskt material att 

argumentera utifrån (Ahrne., Svensson, 2012).  

Etiska aspekter 

 

Via informationsbrevet införlivades informationskravet när deltagarna fick skriftlig 

information angående gällande etiska principer i en undersökning. Deltagarna fick 

också information om studiens syfte, vad metoden fokusgruppsdiskusson innebar, 

inspelningens nödvändighet, samt vad materialet skulle komma att användas till. 

Tydliga uppgifter om författaren av c-uppsatsen, handledarens kontaktuppgifter samt 

vilket universitet man som student utgår från fanns också med. Deltagarna fick även 

vetskap om att allt empiriskt material skulle hanteras med stor försiktighet samt att 

anonymitet garanterades när inga namn framkom, vare sig vid inspelning eller i 

uppsatsen. Av största vikt var också den muntliga överenskommelsen mellan alla 

deltagare, vad gäller tystnadsplikt med hänsyn till personlig integritet (Bryman, 2009; 

Ahrne., Svensson, 2012). 
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Resultat 

 

Enligt Backman ska resultatet endast innehålla data som har anknytning till de för 

studien aktuella frågeställningarna (Backman 2010). I denna studie ansågs det dock 

viktigt att som inledning av resultatet även belysa att respondenterna delade de 

karakteristiska symptom som övriga kvinnor med fibromyalgi rapporterat i tidigare 

studier. I sitt sammanhang och utifrån studiens frågeställningar kan det vara bra att ha i 

åtanke, när symptom från fibromyalgi, värk i nacke och axlar, samt belastning/tryck 

från bh-band med stor sannorlikhet inte är oberoende av varandra. Meningsbärande 

enheter utifrån trestegsanalysen hittas som underrubrik. 

 

Fibromyalgi 

Värk och trötthet 

Fibromyalgi innebar ständig värk och trötthet vilket hindrade respondenterna att göra 

det man egentligen ville göra utan planering, och planera var något de inte behövde göra 

innan diagnosen. Det innebar också att vakna, känna sig stel, tro att dagen skulle bli bra 

men upptäcka att smärtan och tröttheten inte gick över som man önskade. Skillnaden i 

smärtupplevelser kunde också härledas till årstider vilket innebar att höst, vinter och 

tidig vår var de svåraste perioderna och att sommarmånadernas värme hade en positiv 

effekt. Att inte kunna få några medicinska bevis i fråga om dåliga värden etc. upplevdes 

svårt eftersom känslan av att vara sjuk ändå alltid fanns.  

 

”Må då vara att man har ont och så, att det ömmar å sliter…//…det jobbiga är ju att 

alltid vara så trött.” 

 

Trötthets- och smärtsymptom från nacke och axlar 

Molande, ilande, huggande, irriterande och dragande smärtor och värk, samt svårigheter 

att arbeta med armarna ovanför axelhöjd rapporterades av alla respondenter.  Värken 

strålade också ut mot armar och händer med en stickande domningskänsla, vilket 

innebar att man upplevde fumlighet och kraftlöshet med ökad risk att tappa saker. 

Övriga diffusa men uppenbara och enskilt upplevda symptom var bland annat täppt 

näsa, synförsämringar, koncentrationssvårigheter, avdomnade kinder, minskad hörsel på 

den sidan där smärtan/ värken upplevdes som svårast. När man känt sig spänd och 
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dragit upp axlarna under dagen kom ofta smärtor på vissa punkter vid bakhuvudet under 

natten, vilket gjorde att man vaknade med nackvärk och ibland migrän. Funderingar 

uppstod också om huruvida trötthet skapade smärta alternativt om smärta skapade 

trötthet. 

 

”Jag blir mer trött när det gör ont… eller tvärt om! Om jag är trött för att jag sovit 

dåligt är det som om värken blir värre så det är svårt att veta vad som kommer först.” 

 

”Jag är säker på att värken gör mig trött.” 

 

”Då värken i nacken och axlarna gör sig påmind blir det automatiskt att jag drar upp 

axlar och biter ihop käkarna vilket givetvis ger värre smärtor som kommer i efterhand, 

men det sker ju per automatik…” 
 

Statisk belastning och bh-band 

Monotona rörelser och belastning 

Att belastningar av olika slag påverkar smärtan var alla respondenter överrens om. Små 

och stora monotona rörelser som gjordes utan vilopauser gav problem både under och 

efter pågående insats med tilltagande smärta och trötthet. De angav rörelser som att 

plocka ur diskmaskinen, dammsuga, plocka upp varor, tvätta fönster, arbete vid dator, 

diska och räfsa gräs som de mest besvärande monotona belastningarna vilket gjorde de 

flesta av dessa uppgifter svåra att arbeta med under en längre tid, eller rent av omöjliga 

att utföra. Övriga belastningar kunde uppkomma från örhängen, halsband och långt hår 

uppsatt i hästsvans vilket retade nacken. Att bära axelväskor om än de var lätta var 

också helt utesluten när det snabbt gav trötthet och domningar. 

 

”En liter mjölk kan vara nog besvärligt att flytta från påsen och in i kylskåpet, trots att 

det är under så kort tid man lyfter den från påsen och in i kylen!”   

 

”Räfsa är helt uteslutet, det är min mans uppgift samtidigt som jag upplever det jobbigt 

att jag bara ska stå och titta på… det är inte jag egentligen.”    

 

Bh-banden/glömska och påverkan på smärta och sömnsvårigheter 

Upplevelsen av bh-bandens tryck och smärtpåverkan var uppenbar bland tre av de 

medverkande i undersökningen. Beroende på hur länge man haft sin diagnos hade man 

dock lärt sig i efterhand att inte ha banden på axlarna. Svårigheten var dock att man 

ibland glömde av sig varpå banden då utan avbrott belastat axlar och nacke under 
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mycket stor del av dagen. Att komma på sitt misstag och ”hasa” ned dem gav då 

omedelbar lindring för stunden när det gällde spänningar och upplevd trötthet. 

 

”När jag vaknar på natten med gräslig nackvärk och illamående vet jag att jag glömt 

att hasa ned bh banden, samtidigt som jag stått för länge och suttit för länge framför 

datorn … hur lätt är det att sova då?” 

 

”Det händer att jag väljer att ha bh banden på om man t.ex. ska bort…//... men det 

straffar sig” 

 

”Jag glömmer bort mig, förstår inte varför jag plötsligt känner mig så trött och 

okoncentrerad, å så kommer jag på att jag haft banden på. Då flyttar jag ned dem och 

efter ett tag släpper spänningarna och jag mår mycket bättre och kan fortsätta jobba ett 

tag till.” 

 

Funktionell bh, nya insikter 

Deltagarna upplevde också att det var svårt att hitta en bra bh utan axelband utan byglar 

som dessutom skulle ge ett stöd. 

 

”Det är svårt att hitta en bh som fungerar i stora storlekar, för de vill ju på glida ned 

hela tiden och man vill ju ändå ha någon form av stöd…//…. Kul om de kunde vara lite 

snygga också och gärna utan byglar när de trycker och gör ont.” 

 

Respondenten som inte tidigare tänkt på belastning från bh banden beskrev att hon efter 

inbjudan till fokusgruppen börjat tänka på hur en halternekklänning som egentligen inte 

trycker så mycket innebär att, upplevelsen av smärtan i nacken på grund av nackbandets 

lätta belastning/tryck förvärras, men även att bh-bandens påverkan blev en ny tanke att 

fundera på. 

 

”Jag har inte känt av att bh banden upplevs som tunga å så, men oavsett så ligger de ju 

på samma ställe hela dagen å retar å ömmar…//… det här var nåt jag inte tidigare 

tänkt på.” 

 

Arbetsförmåga 

Orken och möjlighet till förändrade arbetsförhållanden och uppgifter 

Här föll diskussionen på det faktum att man som drabbad känner att exempelvis 

arbetsförmågetest endast kontrollerar hur mycket man orkar jobba och med vilka 

uppgifter. Ingen hänsyn tas till att arbetsuppgifter man tidigare klarat utan problem nu 

upplevs ta betydligt längre tid att utföra samtidigt som arbetet hemma blir lidande när 

orken redan är slut efter en arbetsdag. En gemensam upplevelse var att det man tidigare 
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gjort, exempelvis dammsuga eller plocka ur diskmaskinen helt plötsligt tog dubbelt så 

lång tid och med en kraftig känsla av utmattning efteråt. De ansåg att man i en 

bedömning måste beakta att det följer ett hemarbete på det vanliga arbetet och trots att 

det kanske finns hjälpsamma män så ligger ansvaret för hemarbete fortfarande på 

kvinnorna. Att gå ned i arbetstid, ha lediga dagar mitt i veckan istället för längre helg 

påverkade arbetsförmågan positivt. En utav respondenterna hade också bytt till natt när 

nattarbetet innebar mindre kroppsliga belastningar för nacke, armar och axlar. 

 

 

”Det handlar mest om hur mycket du anses kunna arbeta och inget om du efter jobbet 

kommer att orka med familj och hemarbete… det måste ju också övervägas i 

sammanhanget kan man tycka.” 

 

”Jag bytte till natt vilket genast gav mindre arbetstid i procent. Att jobba dag med mer 

krävande uppgifter gjorde mig trött…//…behövde vila de lediga dagarna för att orka 

nästkommande arbetsdagar.” 

 

Koncentrationssvårighet, kraftlöshet, osäkerhet 

Deltagarna var rörande överens om vilka förmågor som påverkas av fibromyalgi i sig 

men specifikt från nacke och axlar. Dessa skulle vara; Svårt att hålla sig vaken, svårt 

med koncentration om man behöver hålla hundraprocent focus. Förmåga att bära utan 

att tappa saker på grund av värk och kraftlöshet i händer och armar ansåg man också 

försämrades på grund av bh-bandens tryck. Smärta i nacken i kombination med trötthet 

påverkade även läsförmågan när texter ville flyta ihop. 

 

”Jag måste dubbelkolla flera gånger på instruktioner för att jag inte litar på att jag läst 

rätt när tröttheten kommer och jag upplever att det är koncentrationen som blir 

försämrad och då blir jag ju stressad eftersom det skapar osäkerhet.” 

 

Orkeslöshet och att släppa på måsten  

Vid denna punkt var deltagarna överens om att man måste lära sig att släppa på måsten i 

bemärkelsen att klara av arbetsuppgifter. De som levt med sin fibromyalgi under en 

längre tid upplevde detta som relativt enkelt medan den som inte haft diagnosen så 

länge behövde lära sig detta. Att hälsa på vänner kan också upplevas ansträngande 

beroende på dagsform. 

 

”Jag vill så mycket som jag gjorde förr, men nu kan jag inte och jag upplever att jag 

uppfattas som irriterad.” 
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”Det är svårt att orka med familjen när man är trött av jobbet, men jag stålsätter mig 

för att ändå göra det. Lägger mig tillslut ned och hör i någon dimma att jag blir 

tilltalad…//…får fråga dagen efter vad de sa till mig.” 

 

Hanterbarhet 

Planering 

Att hantera smärtan handlade mycket om att acceptera både smärta och dagsform. Att 

försöka skratta och omge sig av positiva människor visade sig fungera bra. Man var 

mycket överens om att hanterbarheten är en process och att man lär sig eftersom vad 

som fungerar och inte. Att planera saker andra gör bara av farten blir en del av livet med 

fibromyalgi. 

 

”Vardagliga saker som människor gör utan att tänka på måste vi planera så att vi kan 

fungera även efteråt.” 

 

Tankar, vilja och medvetenhet 

Man upplevde allmänt att det fanns hjälpmedel att tillgå såsom mediciner, men att de 

ofta berodde på intensiteten när det kom till vilka alternativ som var bäst för stunden. 

Att inte bära och snedbelasta med ex matkassar eller handväska samt låta bh banden 

vara nedhasade var dock den bästa hanteringen när det innebar att minska risken för 

utökad nack- och axelsmärta. För att minska trycket från bh banden under dagen 

flyttade man dem på olika ställen på axeln vilket också gav en viss lindring. Värmande 

vetekuddar fungerade också såvida man inte la dem på nacken utan la sig ned på 

kudden. Att även jobba med tankarna kring sin smärta var viktigt, vilket i kombination 

med medvetenhet och vilja handlade om att hantera smärtan på ett aktivt sätt. 

 

”Jobba med tankar… smärtan minskar inte men jag kan lära mig hantera den bättre.” 

 

”Jag är medveten om att om jag flyttar bh-banden på olika ställen under dagen så blir 

det mindre värk, fast det bästa är ju att inte använda dem alls” 

 

Avlastning, vila, anpassning arbetsuppgifter  

Upplevelsen av att hantera smärtan med undvikande fanns om än man gemensamt 

strävade mot att försöka se positivt och inte låta rädsla för mer smärta hindra ett socialt 

och aktivt liv/arbetsliv. Att kunna anpassa arbetsuppgifter utefter sin dagsform vore en 
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dröm, samtidigt som de såg det svårt att kunna genomföra fullt ut. Att kunna hantera 

smärtan utifrån arbetsuppgifter i kombination med att sen ha en bra livskvalitet var dock 

något som kunde upplevas svårt. 

 

”Jag brukar passa på att sitta vid vissa arbetsuppgifter och då får jag ju avlasting och 

vila samtidigt som jag jobbar… det är en evig planering för att få det att fungera.” 

 

Även kvinnors roll diskuterades och man var även här överens om att både arbetsliv och 

livskvalitet påverkades när vi än idag förväntas göra samma jobb som våra mammor 

och mormödrar samtidigt som vi ska hinna med att arbeta heltid. Upplevda krav i 

kombination med vad man förväntades utföra och den kapacitet man för dagen hade 

upplevdes inte lätta hantera. 

 

”Egentligen är ju hemarbete plus heltidsjobb den största kvinnofällan! Vad är det för fel 

med att jobba halvtid för att sen fungera hemma? Det finns liksom en anledning till att 

vi drabbas av värk å smärtor mer än män. När det känns att man inte riktigt orkar med 

jobbet och sen inte orkar hemma. Hur ska vi kunna hantera det? När man kommer hem 

vill man ju bara gå undan…” 

 

Dubbelbelastning 

Att värken och smärtan i nacke och axlar var den ”jobbigaste” delen i fibromyalgi var 

alla överens om när just den värken och smärtan påverkade tröttheten, huvudvärken och 

koncentrationen mest, vilket i sig påverkade förmågan och hanterbarheten att klara 

arbetsuppgifter. 

 

”Att vilja men inte orka skapar stress som ger mer värk å då är det ofta nacke och axlar 

som är mest kännbara. Att på det dessutom bära tungt på grund av bh-band och kanske 

en arbetsrock med fulla fickor gör inte saken bättre. Tala om dubbelbelastning!” 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

 

Urval 

På grund av urvalet, ålderskategori, upplevd smärta från bh-band samt fokuseringen på 

kvinnor med fibromyalgi, utesluts en stor grupp kvinnor som skulle kunna lida av 

samma fenomen utanför dessa kriterier. Exempelvis kvinnor med whiplashskador, där 

liknande smärtsymptom förkommer i nacke och axlar (Andréll et al. 2009). Även 

kvinnor utan diagnos men med statiska monotona arbetsuppgifter utesluts. Utifrån den 

begränsade tid som fanns avsatt för detta arbete och med tanke på syftet för denna c-

uppsats, var det dock nödvändigt med detta urval för att öka sannorlikheten att 

intervjuerna klarar av att svara upp mot studiens syfte, så kallad intern validitet 

(tillförlitlighet) (Bryman 2009).  

Intervjuledare  

Egen erfarenhet och förståelse i fråga om upplevd smärta i nacke och axlar på grund av 

tryck från bh-banden, samt andra symptom inom problemområdet skulle under 

intervjuerna kunna utgöra en påverkan på deltagarna i fokusgruppen utifrån min egen 

tolkning av det som framkommit i samtalen. Som erfaren pedagog och gruppledare är 

detta något man i stor utsträckning bör kunna kontrollera och undvika när det utifrån 

studiens syfte är viktigt att deltagarna utan påverkan, får berätta om sin egen upplevelse 

inom problemområdet. Genom att medvetet försöka hålla mig neutral skulle det enligt 

Bryman (2009) innebära att man inte påverkar resultaten i studien. 

Intervjuer 

Genom respondentvalidering kunde jag kontinuerligt återkoppla diskuterat material 

under själva gruppdiskussionens samt de enskilda intervjuernas gång för att undvika 

missförstånd. Som metod skulle detta kunna öka tillförlitligheten. Respondentvalidering 

innebär att deltagarna för undersökningen bekräftar att forskaren eller intervjuaren 

uppfattat den givna informationen rätt (Bryman 2009). Att använda två typer av 

intervjuformer visade sig fungera bra om än önskan givetvis hade varit att få genomföra 

en enhetlig fokusgrupp med alla deltagare, för att motsvara syftet med densamma, i 

form av den tidigare beskrivna kvalitativa metodens äkthet. Resultaten av intervjuerna 

visade dock att de meningsbärande enheterna i form av deltagarnas upplevelser 

överensstämde med varandras, samtidigt som möjligheten till exempelvis pedagogisk 
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autenticitet inte kunde införlivas för de som deltog i de enskilda intervjuerna. 

Pedagogisk autenticitet innebär att deltagarna under själva undersökningen/ intervjun 

får en bättre bild av hur andra personer upplever samma situation (Bryman 2009). För 

att i efterhand kunna bidra till detta kommer en kopia på c-uppsatsen att skickas till alla 

deltagare.  

Transkribering/ reducering och analys  

Inspelningsutrustningen höll hög kvalitet vilket gjorde att den fugerade bra på alla 

intervjuer och inspelningsmaterialet kunde sedan enkelt skrivas ned. Utifrån de 

grundteman som valts för studien kunde materialet sedan reduceras för att hitta 

kärnpunkterna i ett försök att motsvara syftet. Det visade sig också att trestegsanalys 

som analysform fungerade mycket bra till dessa intervjuer och i kombination med de 

stödanteckningar som fördes på den förtryckta mallen blev det relativt enkelt att hitta de 

meningsbärande enheterna för att sedan kunna färdigställa resultatet. Ur en pedagogisk 

synvinkel och för att underlätta för läsarna har de teorier som legat till grund för studien 

satts in som överrubriker i resultatdelen. 

Resultatdiskussion 

 

Undersökningen resulterade i en gruppdiskussion och två enskilda intervjuer. Efter 

analys av deltagarnas svar och diskussioner visade det sig att deras upplevelser och 

berättelser utifrån fastställda teman och öppna frågeställningar i stort överensstämde 

med varandras.  

Inledningsvis beskrev de fyra respondenterna redan vedertagna symptom vad gäller 

fibromyalgi och även symptom gällande nack- och axelsmärtor enligt denna studies 

teorier, vilket gör att frågeställningen angående nack- och axelsmärtor besvarats och 

även verifierats. De tillfrågade kunde nämligen med lätthet och utan närmare eftertanke 

snabbt förklara innebörden av dessa smärtor och hur de yttrade sig. Detta gör samtidigt 

att dessa kvinnor inte urskiljer sig från de som utan fibromyalgi upplever samma 

symptom och det förklarar inte heller om problemen skulle bero på bh-banden.  

 

Att få svar på hur belastningen från bh-banden upplevdes blev därför intressant utifrån 

det faktum att respondenterna ansåg sig ha en försämring av både värk, smärta, trötthet, 

kraftlöshet i armar och händer, samt koncentration och att dessa besvär minskade om 
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man lät banden vara av. Dessvärre fanns här färre teorier att luta sig mot. Istället fick 

deltagarnas berättelser bekräftelse utifrån de uppgifter som hittats angående 

bröstförminskningsoperationer. Det beskrivs nämligen att smärtan från bh-banden som 

skattats högst utifrån en tiogradig skala hade minskat från sju till två efter operationen 

och att en stor del av de som varit sjukskrivna på grund av nack- och axelsmärtor 

dessutom minskat konsumtionen av värktabletter samt kunnat återgå till arbete 

(Eriksson., Brandberg., Blomqvist, 2000). Det kan tyckas att dessa resultat signalerar 

betydelsen av att kunna minska besvären när de i sig påverkar många arbetsuppgifter. 

Vad som dock inte framgick här var om dessa kvinnor även led av fibromyalgi där då 

grundvärken skulle finnas utan belastning.  

 

De kvinnors arbetsförmåga som förutom nack- och axelsmärta även har diagnosen 

fibromyalgi hamnar därför kanske i ett sämre läge när det redan utan belastning finns 

besvärande värk och där det ibland kan vara svårt att avgöra vad som beror på vad. 

Denna studies deltagares upplevelser av besvärande belastning från bh-band, bör därför 

tas på största allvar när det kommer till rehabilitering och hantering av smärtan i 

framtiden. I tidigare studier sägs också att en bättre förståelse för hur livet med 

långvarig nack- och axelsmärta påverkar livskvaliten bör leda till ett förbättrat innehåll i 

rehabiliteringen (Hunhammar., Nilsson-Wikmar., Löfgren 2009). En gemensam 

ståndpunkt i denna studie var också att den upplevda arbetsförmågan som skulle 

motsvara arbetets krav i kombination med familjelivet kunde ge problem. Detta 

bekräftas genom tidigare studier där det beskrivs att den totala livssituationen måste tas 

i beaktning då det ofta finns många missförstånd angående arbetsförmåga och kronisk 

smärta, när kvinnors ansvar för familj och hemarbete har stor påverkan på möjligheten 

att stanna kvar i förvärvsarbete (Henriksson., Liedberg., Gerdle, 2005; Mannerkorpi., 

Gard, 2012).  

 

Genom intervjuerna visade det sig också att deltagarna tack vare kunskap och 

medvetenhet hanterade belastningssmärtan genom att försöka undvika att belasta axlar 

och nacke med besvärande bh-band, bära tungt eller snedbelasta, vilket skulle kunna 

uppfattas som en aktiv hantering när en passiv hantering i detta läge skulle innebära att 

inte ens försöka lindra besvären med egna medel. Detta skulle i stort motsvara 

begreppet KASAM som belyser vikten av att, i detta fall, förstå hur smärtan förvärras 

för att sedan kunna hantera den (Hanson, 2009). Samtidigt beskriver några av deltagarna 
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att de genom glömska utsätter sig själva för mer smärta och trötthet än nödvändigt. 

Möjligen kan detta bero på att kvinnor av gammal vana använder sig av bh-band utan 

att tänka på det, samtidigt som det faktiskt är svårt att hitta funktionella axelbandslösa 

bh-modeller i större storlekar, vilket även framgick i resultatet. Den fjärde 

respondenten, som inte tänkt på hur bh-banden faktiskt kunde påverka smärtan fick 

genom deltagandet i fokusgruppen nya insikter gällande denna belastning, vilket även 

stärker betydelsen av fokusgruppsdiskussioner samt den kvalitativa studiens äkthet.  

Slutsats 

 

I denna studie rapporterade alla respondenter att just smärta i nacke och axlar var den 

mest påtagliga smärtan utifrån fibromyalgins smärtområden på kroppen. Tre av fyra 

respondenter rapporterade också att bh-banden och den belastning, smärta och/eller 

retning de orsakade hade avgörande betydelse, när valet att inte ha banden uppe på 

axlarna innebar en minskad belastning och smärtupplevelse. Detta påverkade också i sin 

tur livskvaliten samt den upplevda arbetsförmågan positivt genom minskad trötthet/ 

kraftlöshet, ökad ork och förbättrad koncentration. Det tycks därmed vara uppenbart att 

bh-banden har sin roll i utökad smärtupplevelse för just denna grupp av kvinnor och att 

detta även påverkar arbetsförmågan, vilket givetvis gör att det är hög tid att se över 

möjligheten att utforma en bh, som genom anpassning till målgruppen, skulle kunna 

fungera både i ett förbyggande syfte och som rehabiliteringsåtgärd. När denna 

undersökning endast berörde fyra deltagare och för att i framtiden underlätta 

hanteringen av smärtan, minska belastningen och därmed öka arbetsförmågan hos 

berörd målgrupp, men även hos andra kvinnor med liknade symtom, är därför 

information och vidare forskning inom området nödvändig.  

Förslag till vidare forskning 

Befintliga teorier och forskning i fråga om belastning och belastningsskador handlar 

mestadels om symptom utifrån belastande arbetsuppgifter, samt hur dessa 

arbetsuppgifter ska minskas eller undvikas (AFS 1998:1; AV 2013:07). Genom större 

studier där fler kvinnor inom problemområdet ingår skulle man kunna genomföra 

experimentella test för att se orsak och verkan vad gäller bh-band och belastning, när 

det som det tidigare beskrivits är just kvinnor som står för det största 
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sjukskrivningsantalet vad gäller nack- och axelsmärta. Detta skulle kunna öka 

medvetenheten bland berörda grupper såsom forskare, läkare, patienter och 

rehabiliteringspersonal, för att i framtiden aktivt kunna hantera och kanske också 

förebygga denna typ av belastningsbesvär. En frågeställning som det skulle vara 

intressant att få svar på är, om de kvinnor som idag inte upplever att bh-banden skulle 

vara en utlösande faktor för utökad smärta, ändå påverkas av dem. 
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Bilagor  

 

1. Tidsplan 

  V. 12 Om projektplanen godkänns, Skicka inbjudan, informationsbrev om deltagande 

till handledare för godkännande. Sedan till de ställen jag söker fokusgruppsdeltagare. 

Kontakt via telefon och mail. Annars justera projektplanen. 

  V. 13 Sökning av ytterligare litteratur om så behövs, samt fortsätta min 

teoribeskrivning i uppsatsen, samt hålla formalia under arbetets gång. Förbereda för 

gruppdiskussion. 

  V. 14 Datumplanering Fokusgruppsdiskussioner. Ev. två stycken beroende på anmälda 

deltagare, samt påbörja analysarbete.  

  V. 15 Fortsatt analys av material, samt reducering och begreppsgenerering, gentemot 

syfte och teorier.  

  V. 16 Vecka tillgodo för förseningar samt oförutsedda händelser. 

  V. 17 Vidare bearbetning av material för argumentation och diskussion. 

  V. 18 Uppsatsskrivning och argumentation, diskussion, sammanfattning, formalia. 

  V. 19 Vecka tillgodo för förseningar samt oförutsedda händelser. 

  V. 20 Utkast till handledare, med tid för redigering. 

  V. 21 Slutlig uppsats skickas till handledare i PDF format? 

  V. 22 Inläsningstid av uppsats att opponera på, samt förbereda presentation av min 

egen. 

  V. 23 Redovisning Östersund, samt återkoppling till fokusgrupper. 
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2. Informationsbrev 

 

Hej 

Jag heter Catrin Sjögren och studerar till Rehabiliteringsvetare på programmet Hälsa 

och Rehabilitering i arbetslivet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det är nu den sista av 

sex terminer och jag ska skriva min C-uppsats i ämnet ”Statisk belastning och 

fibromyalgi” 

 

Som blivande rehabiliteringsvetare är det intressant att få mer kunskap om repetitiv 

belastning som visat sig utgöra en utökad smärtupplevelse vid kronisk smärta och 

fibromyalgi. Eftersom kvinnor står för största andelen av antalet människor med 

diagnosen fibromyalgi, föll mitt intresse utifrån egen erfarenhet på att få kunskap om 

hur Bh bandens statiska tryck på grund av upplevd tung byst (långvarig belastning) 

upplevs, hanteras och eventuellt lindras, när problem med smärta i nacke och axlar finns 

som diagnoskriterier.  

Mitt syfte med denna studie är således att beskriva hur kvinnor i arbetsför ålder med 

diagnosen fibromyalgi med upplevd tung byst, upplever, hanterar och eventuellt lindrar 

smärtan i nacke och axlar utifrån Bh-bandens statiska tryck. Jag vill också försöka förstå 

hur detta påverkar arbetsförmågan samt möjligheten att aktivt delta i arbetslivet.  

 

För att bättre förstå detta problemområde tänker jag använda mig av 

fokusgruppsdiskussion. Det innebär att deltagarna i gruppen diskuterar några 

frågeställningar tillsammans med mig som handledare. För att kunna bearbeta det som 

framkommer i gruppdiskussionen kommer samtalen att spelas in. Med anledning av 

personuppgiftslagen kommer inga namn att nämnas vare sig under diskussonen eller i 

den färdiga rapporten. Det är också viktigt att vi avtalar om att tystnadsplikt skall råda, 

vilket innebär att det som sägs under diskussionen inte förs vidare till personer som inte 

deltagit. Enligt lagen om samtycke kan du som medverkar när som helst avbryta ditt 

deltagande utan förklaring.  

Allt inspelat och skrivet material kommer under uppsatsens färdigställande att hanteras 

med stor försiktighet samt förstöras efter avslutat arbete. 

Jag hoppas att just Du med din kunskap vill bidra till att göra denna undersökning 

möjlig. 

 

Med Vänliga Hälsningar Catrin Sjögren. 

 

Kontaktuppgifter: 

Catrin Sjögren, Åkroksvägen 19, 944 94 Jävrebyn. Tel 070-694 90 16, Mail; 

solist71@hotmail.com Mittuniversitetet Sundsvall, Programmet Hälsa och 

Rehabilitering i arbetslivet,  

Handledare Jan Eriksson.  

mailto:solist71@hotmail.com
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3. Studieprotokoll för fokusgruppsdiskussion   

 

Syfte:  

Att försöka förstå hur kvinnor i arbetsför ålder med diagnosen fibromyalgi med upplevd 

tung byst, upplever, hanterar och eventuellt lindrar smärtan i nacke och axlar utifrån Bh-

bandens statiska tryck, samt försöka förstå hur detta påverkar arbetsförmågan samt 

möjligheten att aktivt delta i arbetslivet.  

Nyckelteman: 

 Fibromyalgi: Hur det upplevs bland deltagarna? 

 Belastning och Bh band: Påverkan, upplevelse smärta? 

 Arbetsförmåga: Påverkan utifrån Nack- och axelsmärtor? 

 Hanterbarhet: Vad innebär det, vilka möjligheter finns och hur påverkas man 

sett utifrån arbetslivet? 

 

Fokusgruppsammansättning: 

I studien ingår kvinnor som gemensamt delar diagnosen fibromyalgi, smärta i nacke och 

axlar, upplevd tung byst samt upplevt obehag från Bh banden. Alla kvinnor är i 

arbetsför ålder. Deltagarna har rekryterats genom fibromyalgiförbundet alternativt från 

grupp för personer med fibromyalgi via Facebook. 

Homogenitet uppnås genom att de delar ett gemensamt upplevt hälsoproblem med 

ovanstående kriterier. 

Heterogenitet uppnås genom variation i ålder, längd på diagnos, kupstorlek, skillnad i 

arbetsuppgifter altenativt sjukskrivning. 

En till två fokusgrupper genomförs under våren 2013 och samtalstiden beräknas mellan 

30-90 minuter inklusive paus om så nödvändigt. Deltagare per grupp 3-5 st. 

 

Gruppledare: 

Gruppledaren har rollen att leda gruppen genom de teman som ska diskuteras utifrån 

syftet. Gruppledaren är också van ledare och utbildad pedagog samt är väl insatt i 

deltagarnas situation utifrån fibromyalgi. 

 

Genomförande: 

Individuell kontakt En första kontakt med deltagarna etableras vid rekryteringen via 

telefonsamtal där förtydligande av syfte och fokusgruppsdiskussionens genomförande 

beskrivs närmare utifrån önskemål. Information om lokal och tid ges via samtal och 

mail. 

Gemensam introduktion Gruppledaren inleder med att berätta lite om sig själv, sin 

erfarenhet och en ytterligare introduktion av syfte och hur genomförandet kommer att 

gå till praktiskt.  Sedan är ordet fritt för deltagarna att berätta lite om sig själva om så 

önskas. Därefter startar inspelningen där deltagarna får diskutera och samtala kring 

valda temaområden (se ovan). 
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4. Intervjuguide 

 

Att tänka på: 

Introduktion och avslappnade samtal innan vi börjar själva intervjun. Varje tema bör 

förklaras när begrepp kan vara nya för deltagarna. Inspelningen startas upp för att 

avdramatisera det hela. Till hjälp har jag dessa frågeställningar på ett särskilt 

anteckningsdokument för att kunna föra stödanteckningar under diskussionen. 

Anteckningar som kan finnas som stöd vid bearbetningen av inspelat material. 

 

Förslag på öppna diskussionsfrågor som kan svara mot c-uppsatsens syfte och 

problemställning. 

 

Fibromyalgi:  

Diagnosen fibromyalgi 

Symptom från Nacke och axlar allmänt 

 

Statisk belastning: 

Kunskaper kring statisk belastning och fibromyalgi 

Bh band kontra smärta i nacke och axlar 

 

 

Arbetsförmåga: 

Påverkan på arbetsförmågan allmänt 

Påverkade förmågor 

Arbetsförmågans inverkan på livskvaliten 

 

 

Hanterbarhet: 

Hanterbarheten allmänt 

Hantering av smärtan 

Hanterbarhet ur synvinkeln arbetsförmåga/livskvalitet 

 

  

 

Övriga tankar kring de områden vi diskuterat: 

 

Genom dessa grundfrågeställningar hoppas jag att v i kan lära av varandra och få nya 

insikter/kunskaper kring hälsosymptomen, samt att diskussionens teman svarar upp mot 

de teorier jag valt att utgå från. 
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5. Anteckningsprotokoll för fokusgruppsintervju 

 

Fibromyalgi: 

 

 

 

Statisk belastning: 

 

 

 

 

Arbetsförmåga: 

 

 

 

 

 

Hanterbarhet: 

 

 

 

 

 

Övrigt: 


