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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Fibromyalgi är en sjukdom som drabbar cirka två procent av världens befolkning 

och cirka 80 procent av de som drabbas är kvinnor. Etiologin bakom sjukdomen är 

inte helt känd. Diagnosen fastställs genom så kallade “tender points” på patientens 

kropp och genom noggrann anamnes. Vanligt förekommande symtom är, smärta i 

muskler och leder, sömnbesvär och fatigue. Sjukdomen saknar botemedel och 

mycket fokus ligger kring symtomlindring. 

 

Syfte: Syftet var att studera kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes och baseras på elva kvalitativa studier från 

databaserna PubMed och CHINAL. Artiklarna har analyserats och sammanställts med 

avseende på likheter och skillnader och bildat tre huvudteman samt sex subteman. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman med underliggande subteman. 

Resultatet visade att kvinnor upplever att fibromyalgi påverkar identiteten, sociala 

relationer, vardagen och livet i det stora hela. Vidare visar resultatet att eftersom 

sjukdomen påverkar livet mycket så är acceptans och anpassning viktigt. Det 

framgår även att kvinnor upplever misstro och att det finns en okunskap både från 

sjukvård och anhöriga. 

 

Diskussion: Diskussionen inleds med en metoddiskussion där författarnas styrkor och svagheter 

presenteras. Vidare i resultatdiskussionen diskuteras resultatens huvudfynd med 

hjälp av Virginia Hendersons omvårdnadsteori och litteraturöversiktens bakgrund. 

Diskussionen delas in rubriker och sammanfattningsvis så belyses det att kvinnorna 

upplever en identitetsförändring, krav på anpassning och acceptans i livet kring 

sjukdomen. Vidare framgår det också att kvinnorna upplever misstro och brist på 

förståelse från olika håll. 

Nyckelord: Fibromyalgi, upplevelse, kvinnor, transition 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Fibromyalgia is a disease that affects about two percent of the world´s population 

and about 80 percent of those who are affected are women. The etiology behind the 

disease is not completely known. The diagnosis is the determined by so-called 

“tender points” and based on the patient´s body and on medical history. Common 

symtoms include pain in muscles and joints, sleep discomfort and fautige. The 

disease has no cure and the most focus is on symptom relief. 

Aim: The aim of this literature review was to study women´s experiences of living with 

fibromyalgia 

 

Method: A litterature review based on eleven qulitative studies from database PubMed and 

CHINAL. The articles have been analyzed and compiled with the respect to in the 

form of similarities and differences and formed themes and subthemes. 

 

Results: The result is presented by three main themes with underlying subthemes. The result 

showed that women experienced that fibromyalgia is affecting identity, social 

relations, everyday life and in large part of life. Furthermore, the result shows that 

since the disease affects life a lot, acceptance and adaptation are important. It also 

appears that women experience distrust and that there is an ignorance from both 

healthcare and relatives. 

 

Discussion: The discussion begins with a method discussion where the authors' strengths and 

weaknesses are presented. Further in the outcome discussion, the main findings of 

the findings are discussed using Virginia Henderson's nursing theory and 

background. The discussion is divided into headings and, in summary, it is 

illustrated that women experience an identity change, demands for adaptation and 

acceptance in life around the disease. Furthermore, it is also apparent that women 

experience distrust and lack of understanding from different sources. 

Keywords: Fibromyalgia, experinces, women, transition,  
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1 Inledning 

Intresset för fibromyalgi väcktes genom att författarna genom sitt yrke kommit i kontakt med 

kvinnor med diagnosen fibromyalgi. Eftersom majoriteten av de drabbade är kvinnor har vi 

valt att studera kvinnornas upplevelse av sjukdomen. För att kunna bemöta dessa personer på 

ett professionellt och meningsfullt sätt vill vi därför öka vår egen kunskap och förståelse för 

hur sjukdomen upplevs. För att kunna göra det känns det viktigt att studera kvinnornas egna 

upplevelser av hur sjukdomen påverkar dem och deras liv. Med den här uppsatsen är vår 

förhoppning att vi även ska kunna bidra med denna kunskap till övrig vårdpersonal men även 

till anhöriga till dem som drabbats. 

 

2 Bakgrund 

Fibromyalgi är ett långvarig kroniskt smärttillstånd vars orsak inte är fullständigt känt ännu 

enligt Magnusson och Mannheimer (2015). Kraven är att smärttillstånd ska ha pågått mellan 

tre till sex månader. Smärtan som tidigare bara var ett symtom har utvecklats till ett syndrom 

som nu stör i livet. I världen över uppskattas cirka två procent lida av sjukdomen och mer än 

80 procent av de drabbade är kvinnor. Diagnosen går inte att fastställa genom provtagningar 

eller röntgen. Patientens anamnes spelar en stor och viktig roll i utredningen och fram till 

diagnosen kan ställas (Arnold et al., 2008). Anamnesen tillsammans med kliniska fynd och 

undersökningar ger en möjlighet att ställa diagnosen.  

Den fysiska undersökningen som görs är en avsökning på kroppen efter ömma punkter, så 

kallade ”tender points” (Magnusson & Mannheimer, 2015). Punkterna är belägna på armar, 

ben, bäcken, rygg, samt nacke och hals. För att få diagnosen fastställd krävs en reaktion på 

minst elva av 18 tender points, samt att patienten har smärta i båda kroppshalvorna som 

funnits i minst tre månader. Fibromyalgi har kallats ord som “kärringsjukan” innan den fick 

sitt nuvarande namn. För många med sjukdomen var vägen till diagnos lång, 

feldiagnostisering är inte ovanligt eller att många själv söker egna svar på sitt 

sjukdomstillstånd (Arnold et al., 2008). 

 

2.1 Smärta 

Smärta definieras som en” obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (International Association for the 

Study of Pain). Det innebär att smärta är en personlig och subjektiv upplevelse som objektivt 

inte kan avfärdas. Vid fibromyalgi sitter smärtan oftast i muskler och leder och beskrivs som 

en diffus smärta som varierar i intensitet, där smärtan flyttar sig mellan olika kroppsdelar 
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(Råheim & Håland, 2006). Någonting som smärtar på ett ställe en dag, kan förflytta sig till en 

annan del av kroppen nästa dag. Smärtan kan lätt öka vid monotona rörelser, fysiskt tung 

aktivitet, kyla, växlande väderomslag och stress (Kosek, 2014). Smärtan kan också eskalera i 

sin intensitet vid bland annat infektioner i kroppen. Enligt E. Ericson och T. Ericson (2012) 

kan smärtan vara molande, brännande, huggande eller stickande. 

 Andra vanliga symtom och besvär som förekommer är huvudvärk, IBS (colon irritable), 

urinträngningar, minnesstörningar, svårigheter med oro och stora problemen med trötthet och 

sömnbesvär (E. Ericson och T. Ericson (2012). Svaghet, stelhet och kognitiva nedsättningar är 

också vanliga symtom som förekommer (Kosek, 2010).  Muskelbelastning eller annan 

fysikalisk belastning kan också göra att personen drabbas av smärtor som består under flera 

timmar och ibland i flera dagar, något som kallas eftersmärta (Råheim & Håland, 2006). 

Smärta delas in i olika kategorier beroende på vad som orsakar smärtan 

(Läkemedelsboken, 2014). Smärtan vid fibromyalgi räknas till kategorin, centralt störd 

smärtmodulering, där smärtan orsakas av central sensitisering, störd smärthämning, eller av 

både och. Inkommande smärtsignaler hämmas och balanseras av olika system i centrala 

nervsystemet och störningar i dessa smärthämningssystem kan ses hos personer med 

fibromyalgi. Personer med fibromyalgi har även visat sig ha en påverkan på det centrala 

nervsystemet genom en förändrad neurobiologi som bland annat innefattar 

transmittorsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin (Lundeberg & Norrbrink, 2014). 

Förändringen av halterna av transmittorsubstanser i ryggmärgsvätskan hos dessa personer kan 

vara en av orsakerna till den centrala sensitisering som sker i nervsystemet hos personer med 

fibromyalgi. Med sensitisering menas att en onormal bearbetning av smärtimpulser sker vilket 

förstärker smärtsignalerna i hjärnan hos den som är drabbad, vilket leder till en ökad 

smärtupplevelse (Fibromyalgiförbundet, 1998).  

Även en perifer sensitisering sker, vilket innebär att de nociceptiva receptorerna som 

belägna i kroppens vävnader, organ, muskulatur och benhinnor blir sensitiserade med 

förstärkta smärtsignaler till hjärnan som följd. Den perifera sensitiseringen i muskulaturen hos 

patienter med fibromyalgi, har med hjälp av biopsier av muskelvävnad kunnat påvisa en 

försämrad genomblödning i muskulaturen vid muskelarbete (Kosek, 2014). Den försämrade 

genomblödningen leder till minskad syresättning i muskulaturen, vilket i sin tur leder till 

ischemi med ökad smärta som följd.  

Långvarig smärta vid fibromyalgi aktiverar gliacellerna i hjärnan (Kadetoff, Lampa, 

Westman, Andersson & Kosek, 2012). Aktiverade gliaceller frisläpper proinflammatoriska 

cytokiner/kemokiner. Dessa inflammationsämnen återfinns i förhöjda halter i 
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ryggmärgsvätskan hos personer med fibromyalgi. Det kan tyda på en inflammation i centrala 

nervsystemet vilket ytterligare skulle kunna vara en bidragande orsak till smärtan. 

 

2.2 Sömn och fatigue 

Trötthet och sömnsvårigheter drabbar ca 70 procent av dem som har fibromyalgi (Kosek, 

2014). En natt innehåller ofta störd och avbruten sömn allt ifrån två gånger och uppåt. På 

morgonen har personen ofta morgonstelhet och sväller lätt upp i händer och fötter, vilket 

framemot lunchtid kan minska något. Morgontrötthet och trötthet under dagtid trots sömn på 

natten drabbar de flesta och att drabbas av depression är inte ovanligt (Chinn, Caldwell & 

Gritsenko, 2016). Tröttheten som drabbar personer med fibromyalgi går inte att vila bort 

vilket benämns fatigue (Asp & Ekstedt, 2014). Lättväckt och ytterst ytlig sömn är en vanlig 

beskrivning (Kosek, 2014).  

Enligt studien av Theadom & Cropley (2010) framgick det att uppvaknande mitt i natten 

ofta kunde bero på smärtan. All återhämtningen för en person med fibromyalgi behöver inte 

alltid handla om att sova, att luta sig tillbaka en timme utan några måsten är också värdefullt. 

Det finns olika definitioner på trötthet och utmattning är också ett vanligt beskrivet symtom 

(Kosek, 2014) Utmattning beskrivs som plötsligt påkommande, något som ger förvirring och 

koncentrationssvårigheter (Asp & Ekstedt, 2014). En utmattning som pågår länge löper stor 

risk för att skapa en depression. 

 

2.3 Ärftlighet och utlösande faktorer 
Flera hundra gener som anses relevanta för smärtregleringen har hitintills påvisats (Park & 

Lee, 2017). Genom att studera dessa gener och kroniska smärttillstånd har det gått att påvisa 

ett samband mellan ärftlighet och utvecklingen av kroniska smärttillstånd i upp till 50 procent 

av fallen. Det vanligaste sambandet mellan ärftlighet och fibromyalgi ses i relationen mellan 

mor och dotter (Kosek, 2014).  

Andra faktorer som påverkar utvecklingen av sjukdomen är miljöfaktorer och 

psykosociala faktorer där långvarig stress och upplevda trauman är av betydelse. Det kan röra 

sig om att som barn ha utsatts för press, stress eller liknande (Anderberg & Bojner-Horwitz, 

2007). Det kan även vara faktorer som att växa upp med en missbrukande förälder, ett sjukt 

syskon eller under pressade ekonomiska förhållanden. Andra förhållanden där barnet tidigt 

måste ta ansvar för sig själv och sin familj, är faktorer som även det kan påverka utvecklingen 

av fibromyalgi i vuxen ålder. Att utsättas för stressiga moment i livet såsom något 

traumatiskt, leva ett stressigt liv med höga krav på sig eller haft ett tungt fysiskt eller psykiskt 
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arbete, eller andra psykosociala erfarenheter kan vara bidragande orsaker till att sjukdomen 

bryter ut (Anderberg & Bojner-Horwitz, 2007). Exempel på sådana situationer/händelser kan 

vara jobbiga relationer, skilsmässor, dödsfall, sexuella övergrepp, kränkningar och mobbning. 

Många som drabbas har också levt med återkommande depressioner samt haft problem med 

lokal- och långvarig smärta.  

 

2.4 Prognos 

Helt tillfrisknande från sjukdomen är ovanligt (Magnusson & Mannheimer, 2015). Dock har 

det kunnat ses att om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede och att om rätt sorts behandlingar 

sätts in i tid, så har det gett en bättre prognos än om den upptäckt i ett sent skede (E. Ericson 

& T. Ericson, 2012). Det tar ofta lång tid att få diagnosen fibromyalgi då diagnosen är svår att 

ställa och på grund av långa utredningar. Risken är därför stor att sjukdomen hinner bli 

kronisk. Patienten väntar sig då ett liv som är fyllt med perioder som växlar mellan bättre och 

sämre. Spontan läkning kan förekomma om sjukdomen inte hunnit gå så långt samt är av en 

lättare karaktär. Skov inom sjukdomen är vanligt. 

 

2.5 Symtomlindring 

Många av de symtom som sjukdomen har, kan innebära stora handikapp i livet (Anderberg & 

Bojner-Horwitz, 2007). Läkemedel för viss symtomlindring finns men inget 

botemedel (Kosek, 2014). Läkemedel med effekt på centrala nervsystemet, samt nyare 

antidepressiva läkemedel, SNRI-preparat och antikonvulsiva preparat har visat sig ha en viss 

verksam effekt på smärtan, stelhet och sömn, samt mildare opioider har visat sig ha effekt (E. 

Ericson & T. Ericson, 2012). Annan icke medicinsk symtomlindring med viss effekt mot 

smärta, stelhet och sömn är sjukgymnastik, varmvattengympa i bassäng, akupunktur, värme 

eller behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) (Kosek, 2010). TENS är ett 

sätt att behandla smärtor som är på specifika ställen, och de små elektriska impulserna som 

den lilla maskinen ger, fungerar ibland som en smärtlindrande behandling (Anderberg & 

Bojner-Horwitz, 2007). Det framgår också att en behandlingsform i beteendeterapi kan ha god 

effekt, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) enligt Jensen (2016).  

Enligt Walker (2016) kan lättare fysisk aktivitet ge symtomlindring men måste utformas 

efter den enskilda individen och den komplexa sjukdom som Fibromyalgi är. Sker inte den 

utformningen kan träningen istället ge motsatt effekt med ökade symtom och smärtor. De 

olika inblandade professionerna måste ha god kunskap om sjukdomen.  
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2.6 Kronisk sjukdom, transition och stigmatisering 

Fibromyalgi är en komplex sjukdom som omfattar många fysiska- såväl som psykiska 

symtom och diagnosen räknas till kroniska sjukdomar (Anderberg & Horwitz, 2007). 

Kroniska sjukdomar är enligt Socialstyrelsen (2015) svårt att definiera. Sjukdomar som en 

person har under mycket lån tid eller genom hela livet räknas som kronisk sjukdom. 

Långvariga smärttillstånd tillsammans med KOL, cancersjukdomar, hjärt-kärl sjukdomar och 

neurologiska sjukdomar är några exempel av kroniska sjukdomar. Långvariga smärttillstånd 

är en av de svåraste diagnoserna för en läkare att behandla på rund av sin komplexitet 

(Gustavsson, 2015). Det är även en av de mest sökta orsakerna inom sjukvården. Långvariga 

smärttillstånd är även ett av de mest påfrestande tillstånden och är förknippat med en låg 

livskvalitet och ökad dödlighet.  

Under en livstid går människan igenom många transitioner (Ternestedt & Norberg, 2014). 

En sådan transition kan vara att gå från att vara frisk till att bli sjuk. Denna transition innebär 

en stor förändring i livet vilket utmanar identiteten hos den sjuka.  

Graden av funktionsnedsättning hos patienter med fibromyalgi kan variera mycket 

(Anderberg & Horwitz, 2007). Sjukdomen fibromyalgi och kroniska sjukdomar kan vara 

stigmatiserande. Att utsättas för stigma eller stigmatisering menas att en individ av någon 

anledning inte vinner fullt socialt erkännande av andra individer (Goffmann, 2014). För att 

minska stigmatisering och för att minska fördomar som finns kring en sjukdom är 

vårdpersonalens kunskap om sjukdom viktig. Kunskap är också nyckeln till att en 

förtroendefull relation mellan patient och vårdare ska vara möjlig. 

 

3 Problemformulering 
Många patienter har levt med smärta och trötthet under många år innan de får diagnosen 

fibromyalgi. Botemedel är ännu inte känt men en del symtomlindring finns. Prognosen för en 

drabbad är ofta inte av positiv bemärkelse, kampen är ofta livslång och kunskap kring 

sjukdomen låg. För att kunna bemöta dessa kvinnor på ett bra sätt behövs kunskap om 

sjukdomen, dess symtom, men framför allt kunskap om hur kvinnorna själva upplever sin 

sjukdom och hur den påverkar dem i livet. Genom att göra en litteraturöversikt över kvinnors 

upplevelse av att leva med fibromyalgi kan viktig kunskap kring deras upplevelser och 

hantering kring sjukdomen belysas. Målet med denna litteraturöversikt är att bidra med en 

ökad förståelse och kunskap, som kan vara till nytta för vårdpersonal och närstående, 

angående de drabbade kvinnornas upplevelser av att leva med sjukdomen. 
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4 Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Virginia Henderson föddes i USA och var en av pionjärerna inom omvårdnad (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2014). Hendersons omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskor ska hjälpa 

patienten att utföra omvårdnad när de själva saknar kapacitet eller kraft till detta (Henderson, 

1982). Omvårdnaden ska utföras så att patienten återfår sitt oberoende så snart som möjligt 

och sker utefter olika grundläggande principer. Dessa principer är kopplade till människans 

grundläggande behov, det fysiologiska- och sociala behovet samt människans behov av 

säkerhet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Oberoendet är sammanlänkat med upplevelsen 

av hälsa och att det skapas när människan har ork, kraft, kunskap och vilja att kunna 

tillfredsställa sina grundläggande behov.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2014) nämner att det finns tre grundprinciper kring 

omvårdnad i Hendersons teori. Den första grundprincipen innebär att patienten i normala fall 

utför dessa åtgärder på egen hand. Den andra grundprincipen är att om det inte är möjligt 

måste åtgärderna utföras av sjuksköterskan och på så sätt bidra till patientens upplevelse av 

hälsa och till deras tillfrisknande. Om det inte är möjligt ska sjuksköterskan hjälpa patienten 

till en fridfull död. Den sista grundprincipen är att målet med omvårdnaden är att patienten 

ska återfå sin självständighet för att på så sätt uppnå oberoende, hälsa och välbefinnande. 

Teorin innefattar även 14 omvårdnadskomponenter och omfattar dels grundläggande 

mänskliga behov av fysiologisk karaktär, sociala behov, dels behovet av säkerhet och 

möjlighet att kunna bevara hälsan trots sjukdom med hjälp av rätt verktyg.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2014) beskriver hur Hendersons lyfter fram vikten av att 

sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med patienten, och att en god vårdrelation utgör en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna göra en korrekt bedömning av patientens 

situation och vilka behov patienten har. För att kunna förstå patienten och dennes 

livssammanhang är det viktigt att göra patienten aktiv och delaktig i sin egen vård. Även 

kommunikationen med anhöriga är viktig när det kommer till att uppmärksamma 

omvårdnadsbehov då de sitter inne med unik information om patienten och dennes situation.  

Eftersom fibromyalgi ofta är en livslång sjukdom som inte bara drabbar patienten utan som 

också påverkar hela familjen passar Hendersons omvårdnadsteori väl in som teoretisk 

utgångspunkt i vårdandet av patienter med fibromyalgi (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). I 



 
 7 (37) 

 

 

Hendersons teori framgår det att familjen är en del av patientens liv och att det därför inte går 

att bortse från familj och närstående i omvårdnaden av patienten. Omvårdnaden av patienter 

med fibromyalgi behöver fokusera både på fysiskt och psykisk mående (Anderberg & 

Horwitz, 2007). Detta är någonting som även beskrivs i Hendersons omvårdnadsteori 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2014).  

Varje människa är unik och har sina egna sätt att hantera och tillfredsställa behov som 

upprätthåller hälsan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Sjuksköterskans uppgift är att ta 

tillvara på den unika patientens inneboende krafter och styrkor och hjälpa patienten att 

tillfredsställa de omvårdnadsbehov som är aktuella för den enskilda individen. I Hendersons 

teori står patienten i centrum. Delaktigheten är viktig och omvårdnaden ska planeras 

tillsammans och i samråd med patienten för att vården ska vara effektiv. Gemensamma mål är 

en förutsättning för god omvårdnad och inte minst lyfter Hendersons teori fram vikten av att 

visa patienten förståelse och medkänsla. För att det ska vara möjligt för sjuksköterskan att 

förstå vilka utmaningar den drabbade står inför måste sjuksköterskan ha god kunskap om 

fibromyalgi och dess komplexitet (Poindexter, 2017). 

 

6 Metod 

En litteraturöversikt över kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi har genomförts där 

syftet var att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2016a). Denna litteraturöversikt var inte 

primärt att söka efter ny evidens, istället ville författarna skapa en översikt över den forskning 

som redan finns över kvinnors upplevelse av sin sjukdom.  

Sökorden som användes var: Fibromyalgia, experience, experiences, living with och women. 

 

6.1 Datainsamling  
Sökningarna i databaserna genomfördes först med hjälp av ämnesord i olika kombinationer. I 

brist på relevanta träffar där genomgång av titlarna inte svarade till studiens syfte, gjordes 

sedan fritextsökningar. Dessa sökningar gav fler träffar där titlarna i större utsträckning 

svarade till studiens syfte, där kvinnors upplevelser stod i fokus. Datainsamlingen gjordes i 

databaserna CINAHL Complete som innehåller studier gällande omvårdnad och med ett 

vårdvetenskapligt inslag samt PubMed som också innehåller studier med vårdvetenskaplig 

karaktär men också en del medicinska inslag. I databasen CINAHL Complete användes 

sökorden upplevelse, upplevelser, fibromyalgi, “leva med” och kvinnor. 
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Alla sökorden utom experiences användes i den första sökningen i CINAHL Complete och 

sökningen gjordes 2007-10-11. Inga MeSH termer för dessa ord användes och sökningen 

gjordes som en fritextsökning i Advanced search med AND mellan sökorden. Denna sökning 

resulterade i fyra valda artiklar till resultatet. För att kunna koppla ihop sökord, ämnesord och 

sammanhang med varandra används boolesk sökteknik, vilket innebär att operatorerna AND, 

OR eller NOT läggs till mellan sökorden (Östlundh, 2012).  

Den andra sökningen i CINAHL Complete gjordes 2017-10-16. Sökningen gjordes under 

Advanced search där ordet fibromyalgi gjordes som en fritextsökning och där ordet 

experiences gjordes om till en MeSH term, (MH, “Life experience”) och där sökningen sedan 

gjordes med AND emellan orden. Denna sökning resulterade i fyra valda artiklar till resultatet. 

Den tredje sökningen gjordes i databasen PubMed 2017-10-17, där användes sökorden 

fibromyalgi och upplevelser. Sökningen gjordes som en fritextsökning under Advanced med 

ordet AND mellan sökorden. Denna sökning resulterade i tre valda artiklar till resultatet i 

litteraturöversikten. Se bilaga 1. 

 

6.1.1 Urval 

Kriteriet för utvalda artiklar innebar att de skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

samt vara Peer Rewieved. Författarna valde att inte ha någon begränsning på årtal när artikeln 

publicerats samt inga geografiska avgränsningar. Både i CINAHL Complete och i PubMed 

gjordes begränsningen endast engelskt språk, då författarna inte behärskar andra språk än 

svenska och engelska. I CINAHL Complete gjordes ytterligare begränsningar i både sökning 

ett och sökning två med Peer Reviewed och Abstract Available. I PubMed gjordes ytterligare 

begränsning med Free full text och Abstract.          

I de artiklar som återstod efter tillagda begränsningar i CINAHL Complete läste författarna 

alla artiklarnas abstracts. Artiklar vars abstracts verkade relevanta för studiens resultatdel 

lästes sedan i sin helhet. I PubMed lästes först artiklarnas rubriker. Då många rubriker inte var 

ur ett patientperspektiv utan från ett medicinskt perspektiv valdes dessa bort direkt. I de 

artiklar som sedan återstod lästes abstracts igenom. Efter det valdes de artiklar som kunde 

svara till studiens syfte ut för att ingå i studiens resultatdel, sammanlagt elva artiklar från de 

två olika databaserna. Se bilaga 2. 

 

6.2 Analys 

Utvalda artiklar lästes sedan av båda författarna, där de använde sig av helikopterperspektiv 

enligt Friberg (2016a) för att ge ett helhetsperspektiv över artiklarnas innehåll. Alla artiklarna 
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som valts ut för granskning var av kvalitativ design och med olika typer av kunskapsteoretiska 

perspektiv, se bilaga 2. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av granskningsfrågor för 

kvalitativa studier (Friberg, 2016b). Författarna letade dels efter tydligt syfte som stämde 

överens med syftet till litteraturöversikten, samt etiska överväganden. Även artiklarnas metod, 

resultat och diskussion granskades för att se om tydlig beskrivning fanns. De artiklar som 

klarade kvalitetsgranskningen och som ansågs öka förståelsen för kvinnors upplevelse av att 

leva med fibromyalgi inkluderades i studien.  

 Valda artiklar fördes, i enlighet med Friberg (2016a), in i en översiktstabell där artiklarnas 

perspektiv, syfte, metod och resultat redovisades (se bilaga 2). Artiklarna lästes igenom flera 

gånger av båda författarna för att kunna urskilja likheter och skillnader i studiernas resultatdel. 

De redovisade resultat som svarade på syftet till författarnas litteraturöversikt markerades i 

alla artiklar med färgpenna. Likaså gjorde författarna med syftet, metod, analys, urval, 

datainsamling och etiska aspekter för lättare kunna urskilja texterna med varandra och skapa 

en överblick. I resultatdelen på de valda artiklarna skrevs nyckelord ute i marginalen. 

Nyckelorden i respektive artikel antecknades sedan även på artikelns framsida för att lättare 

kunna överblicka innehållet i artikelns resultat. Därefter skrevs alla nyckelord ner på ett 

papper. Där kunde författarna snabbt skapa sig en överblick över vilka nyckelord som 

nämndes fler gånger om. Utifrån vad nyckelorden beskrev så parades de ihop och mynnade 

sedan ut i teman och subteman.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska övervägande skall alltid göras under en studie men också inför en studie och ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2017). Integritet är viktigt att tillhandahålla för dem som 

deltar och tydliggör betydelsen av att alla människor är lika mycket värda samt att respekt och 

ett skydd finns för de som deltar. Deltagarna bör också ha en möjlighethet att kunna dra sig ur 

studien utan ifrågasättande. 

 En etisk utgångspunkt som är viktig att ta hänsyn till är urvalet av deltagare. Att noggrant 

göra sitt urval dels för att det skall bli rättvist och för att inga svaga eller personer i utsatt 

situation skall dras i något det inte vill eller inte kan hantera (Kjellström, 2017). I denna 

litteraturöversikt ingår därför endast personer med åldern 18 år och uppåt. 

Författarna har diskuterat den förförståelse som funnits för det som studerats så att den inte 

ska påverka litteraturöversiktens utformning eller resultat. Även ett kritiskt förhållningssätt 

till ämnet har funnits med under hela processen. Artiklarna var alla skrivna på engelska vilket 
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inte är författarnas modersmål. Vid översättningen har en så korrekt översättning som möjligt 

försökt göras för att texten ska överensstämma med artikelförfattarnas egen text och tolkning. 

Resultaten i de utvalda artiklarna som ingår i litteraturöversiktens resultatdel har lästs 

tillsammans av författarna för att säkerställa att inga olikheter i tolkningen av resultaten fanns. 

Alla valda artiklar i denna litteraturöversikt har noggrant granskas för att inneha ett etiskt 

övervägande eller etisk prövning av en etisk kommitté eller ett etiskt råd. En artikel uteslöts 

på grund av avsaknad av detta. 

 

8 Resultat 

Resultatet presenteras utefter tre huvudteman med underliggande subteman.  

Första temat är “upplevelsen av misstro och oförståelse innan och efter diagnos med subtema 

“stigmatisering i mötet med vården och i sociala relationer”. Andra temat är “transition, 

krocken mellan det gamla och det nya jaget” med subtema “vägen till försoning”.  

Tredje temat är “svårigheter i vardagen” med subtema “sjukdomens påverkan på 

arbetsförmågan”, ”Hushållsarbetet, inte längre en självklarhet”, ”begränsade fritidsaktiviteter” 

och “sociala relationers betydelse. 

 

8.1 Upplevelsen av misstro och oförståelse innan och efter diagnos 

Innan kvinnorna fått diagnosen fibromyalgi, upplevde en del kvinnor att de möttes av misstro 

och oförståelse från närstående kring hur mycket smärtan egentligen påverkade det dagliga 

livet (Armentor, 2017; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). De ansåg att den misstro de 

möttes av kunde bero på att sjukdomen är osynlig på ytan och det därför var svårt för anhörig 

att förstå de begränsningar smärtan innebar (Juuso et al., 2011). De upplevde att deras 

trovärdighet ifrågasattes och att de inte blev tagna på allvar och lyssnade på. Partners, 

närstående och arbetskamrater hade svårt att förstå de begränsningar som kvinnorna ställdes 

inför, som behov av mer vila, undvika tyngre fysisk aktivitet och ökad tryckkänslighet i 

huden, vilket orsakade smärta (Armentor, 2017).  

När kvinnorna insåg att någonting var fel med dem och sökte vård möttes de av misstro, 

oförståelse samt brist på intresse och åtagande från sjukvårdspersonalen (Armentor, 2017; 

Juuso et al., 2011; Rodham, Rance & Blake, 2010; Taylor, Adelstein, Fischer-White, 

Murugesan & Anderson, 2016; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; 

Wuytack & Miller, 2011). Eftersom provsvaren inte visade något avvikande avfärdades 

kvinnornas beskrivning av sina symtom med att det berodde på psykiska problem, depression 

eller med kommentarer om att “det sitter i huvudet” (Armentor, 2017; Sallinen et al., 2011; 
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Taylor et al., 2016). Både innan och efter diagnosen fastställts visade studierna av Armentor, 

2017; Rodham et al., 2010; Taylor et al., 2016; Wuytack & Miller, 2011 att kvinnorna vid 

upprepade tillfällen upplevde att de möttes av sjukvårdspersonal som inte accepterade 

fibromyalgi som sjukdom och menade att sjukdomen inte existerade.  

Att få diagnosen fibromyalgi tog ofta flera år och kunde upplevas med ambivalenta känslor 

när den väl fastställdes (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, Mikkelsson & Anderberg, 2012; 

Taylor et al., 2016). Deltagare beskrev att de kände en lättnadskänsla av att äntligen ha fått en 

diagnos men samtidigt en oro för framtiden med tanke på hur sjukdomen skulle kunna komma 

att utvecklas (Taylor et al., 2016). I mötet med vården efter att de fått sin diagnos upplevde en 

del kvinnor att vårdpersonal avfärdade olika hälsotillstånd som kopplade till diagnosen 

fibromyalgi och ville därför inte gå vidare med medicinska undersökningar eller behandlingar 

för att utesluta andra möjligheter (Sallinen et al., 2012).  

 

8.1.1 Stigmatisering i mötet med vården och i sociala relationer 

Kvinnors upplevelser av stigmatisering finns beskrivet i flera olika studier (Armentor, 2017; 

Juuso et al., 2011; Rodham et al., 2010). I studien av Rodham et al. (2010) upplevde många 

kvinnor att de fick slåss för att få sjukdomen accepterad och erkänd av sjukvårdspersonal, 

trots att fibromyalgi är en faktisk diagnos. Negativa attityder från vårdpersonal bidrog till det 

stigma som kvinnorna upplevde fanns kring deras diagnos (Armentor, 2017; Rodham et al., 

2010). Misstron hos vårdpersonal angående de många symtom kvinnorna led av, bristen på 

förståelse, och det negativa bemötandet gjorde att många av kvinnorna drog sig för, eller helt 

avstod från att söka vård (Juuso et al., 2011). Armentor (2017) visade att kvinnorna upplevde 

stigmatisering även inom familjen. De accepterade inte att den drabbade behövde sova på 

dagen på grund av fatigue och kvinnorna kunde få kommentarer om att de sov alldeles för 

mycket eller att de var oansvariga. 

 

8.2 Transition, krocken mellan det gamla och det nya jaget 

Olika studier beskriver på vilket sätt identitetsutmaningar upplevs av kvinnor som fått 

diagnosen fibromyalgi (Briones-Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 2016; Juuso, Skär, 

Sundin & Söderberg, 2016; Söderberg & Lundman, 2001; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio 

& Mikkelsson, 2009; Sallinen et al., 2011; Taylor et al., 2016; Wuytack & Miller, 2011). I 

studierna av Söderberg och Lundman, (2001); Wuytack och Miller, (2011) & Juuso et al., 

(2016) upplevde kvinnorna en sorg när de inte längre kunde arbeta. Att förlora sin 

yrkesidentitet innebar även att självkänslan påverkas negativt.  
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En del kvinnor beskrev att arbetet betydde allt för dem, och att arbetet var starkt 

sammankopplat med deras identitet (Juuso et al., 2016; Wuytack & Miller, 2011). När det inte 

längre var möjligt att arbeta upplevde kvinnorna att de tappade sitt värde och förlusten av att 

ingå i sammanhanget kopplat till arbete/arbetskamrater var svår att acceptera (Juuso et al., 

2016; Söderberg & Lundman, 2001). Förlorad självidentitet var det som upplevdes särskilt 

smärtsamt för kvinnorna då de istället för att vara den som hjälpt andra, nu var den som 

behövde be om hjälp (Briones-Vozmediano et al., 2016; Söderberg & Lundman, 2001; Taylor 

et al., 2016). Förlusten av självständighet och känslan av att vara en börda för andra var en 

vanlig upplevelse. Deras roll inom familjen och äktenskapet förändrades, likaså inom andra 

sociala relationer, vilket kunde kännas svårt och påverkade identitetsupplevelsen. 

 

8.2.1 Vägen till försoning 

Vägen till acceptans och att lära sig leva med kroniska smärta var för många kvinnor lång 

(Juuso et al., 2011; Wuytack & Miller 2011). I studien av Taylor et al. (2016) beskrev kvinnor 

en känsla av att vinna över sjukdomen då de trots smärtan fortsatte att arbeta. De upplevde att 

det var bra att få fokusera på någonting annat och inte bara på smärtan. Andra studier visar att 

kvinnor upplevde det svårt att acceptera att de inte längre kunde arbeta (Juuso et al., 2016; 

Wuytack & Miller, 2011). Acceptansen handlade mycket om att inse att smärtan nu var en del 

av livet och att lära känna sin kropps begränsningar. Att trots smärtan delta i hobbys eller 

andra aktiviteter de tyckte om var ett sätt att bemästra sjukdomen och bevara självkänslan 

(Juuso et al., 2016; Söderberg & Lundman, 2001; Wuytack & Miller, 2011). Taylor et al. 

(2016) beskriver hur kvinnorna lärde sig att de måste ta dagen som den kommer eftersom 

vissa dagar är bättre än andra. Kvinnorna upplevde också att det var viktigt att tänka positivt 

och att känna hopp inför framtiden (Juuso et al., 2016; Söderberg & Lundman, 2001). Efter en 

varierande tid fann de flesta kvinnor en acceptans inför sjukdomen (Briones-Vozmediano et 

al., 2016).  

  

8.3 Svårigheter i vardagen  

8.3.1 Sjukdomens påverkan på arbetsförmågan 

Kvinnorna berättade om hur de upplevde svårigheter att kunna planera en dag, då varje dag 

var olik den andra med fibromyalgins alla symtom (Juuso et al., 2011; Wuytack & Miller, 

2011). Att drabbas av fibromyalgi påverkade ofta möjligheten att kunna arbeta (Juuso et al., 

2016; Sallinen et al., 2011; Söderberg & Lundman, 2001; Wuytack & Miller, 2011). Många 

arbeten innefattade en hög stressnivå och krävde ett visst resultat, vilket kunde vara svårt för 
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en drabbad av sjukdomen att leva upp till på grund av alla dess olika symtom (Taylor et al., 

2016; Wuytack & Miller, 2011). Flertalet kvinnor upplevde att de inte längre kunde utföra 

vissa arbetsuppgifter på grund av fibromyalgin. Det framkom i fler studier att några av de 

symtom kvinnorna upplevde som orsak till att de inte längre kunde klara av sina 

arbetsuppgifter bland annat var smärta, trötthet och utmattning samt stelhet och 

svaghetskänsla (Juuso et al., 2016; Sallinen et al., 2011; Wuytack & Miller, 2011). En del 

kvinnor upplevde även att de närmaste kollegorna på jobbet kunde sakna förståelse som 

tycktes grunda sig i bristande kunskap kring sjukdomen (Armentor, 2017). 

Efter en arbetsdag var många så utmattade att det inte upplevdes finnas någon energi över 

till någonting annat (Juuso et al., 2016). Utmattningen kunde innebära att de blev tvungna att 

sjukskriva sig en dag för att vila och återfå krafter för att det skulle vara möjligt att fortsätta 

arbeta. I en studie framgick det att kvinnorna upplevde att ingen hänsyn tagits till deras 

sjukdom och att ingen arbetsanpassning gjorts (Sallinen et al., 2011). På ställen där 

arbetsplatsanpassning förekom upplevde kvinnorna att anpassningen kunde röra sig om 

arbetstidanpassning där exempelvis kvällsarbete blev dagarbete för att undvika 

sjukskrivningar. Ibland upplevdes ett anpassat jobb utifrån sjukdomens svårigheter vara en 

lösning för flertalet kvinnor, det kunde innebära minskade arbetstimmar, mindre tungt arbete 

eller annat typ av arbete på samma arbetsplats (Taylor et al., 2016; Wuytack & Miller, 2011). 

Enligt flera kvinnors erfarenheter framkom det att en sjukskrivning eller sjukpension ofta 

kunde bli aktuellt, till och med uppsägningar av personer med sjukdomen kunde ske. En del 

kvinnor försökte även arbeta deltid, men upplevde att det ändå kunde vara för mycket i 

slutändan (Söderberg & Lundman, 2001). De kvinnor som hade lyckats få igenom en 

sjukpension upplevde att deras sjukdom förbättrades en aning efter det (Sallinen et al., 2012). 

Många kvinnor ansåg att sjukskrivningarna inte skulle behöva förekomma i samma 

utsträckning som det gör, om de som har sjukdomen får rätt hjälp och anpassning i tid 

(Sallinen et al., 2011). Ofta var sjukskrivningarna långa och majoriteten av kvinnorna ansåg 

att det fanns svårigheter att hitta anpassade arbeten som arbetslös, som i sin tur passade livet 

med den krävande sjukdomen (Sallinen et al., 2012; Wuytack & Miller, 2011). Detta 

upplevde kvinnorna var en stark orsak till att de utvecklade en oro och det gav således en 

stressig påverkan, framförallt kring ekonomin. 

      

8.3.2 Hushållsarbete, inte längre en självklarhet  

Att många patienter inte klarade av sitt arbete längre upplevdes ha påverkan på 

självförtroendet och upplevdes även orsaka en identitetsförlust (Briones-Vozmediano et al., 
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2016; Wuytack & Miller, 2011). Ofta handlade inte svårigheterna bara om möjligheten att 

kunna arbeta utan att ta hand om hushållet upplevdes också som en stor påfrestelse också 

enligt Briones-Vozmediano et al. (2016). Att ta hand om hushållet när det kom till sysslor som 

dammsugning, strykning eller moppning av golv kunde det anses som enormt påfrestande för 

kroppen av flertalet kvinnor. Det ledde enligt kvinnornas erfarenheter ofta till ännu mer 

smärta och fatigue.  

Kvinnorna beskrev att de drabbades av dåligt samvete och kände en skyldighet, då de inte 

längre klarade av det som dem sett som deras uppgift i hemmet och mer ansvar kunde behöva 

krävas av deras partner (Briones-Vozmediano et al., 2016; Taylor et al., 2016; Wuytack & 

Miller, 2011). Många av kvinnorna kunde uppleva en känsla av nedstämdhet och frustration i 

samband med detta och upplevde det som ett svek mot familjen. Kvinnorna upplevde vidare 

svårigheter att planera och anpassa vardagen med allt som den innehöll. För att kunna utföra 

en syssla så upplevde många att deras idéer och viljan att utföra en hushållssyssla ständigt 

fick anpassas genom att vänta på att kroppen var redo, vilket upplevdes vara ett av många 

hinder att leva med, som drabbad av sjukdomen (Juuso et al., 2011). 

 

8.3.3 Begränsade fritidsaktiviteter  

Många kvinnor upplevde att sjukdomen begränsade dem även i sin fritid (Söderberg & 

Lundman, 2001; Sallinen et al., 2011). En del kvinnor upplevde att aktiviteter de alltid tyckt 

mycket om och kunnat utföra nu istället skrämde dem på grund av rädsla om att symtomen 

skulle förvärras, och många anpassade sig efter det. Däremot fanns det en grupp kvinnor som 

upplevde att deras aktiviteter emellanåt kunde ge smärthämmande effekt en stund då tankarna 

istället fokuserade på de positiva känslor och glädje som utspelade sig i olika aktiviteterna 

(Juuso et al., 2011; Söderberg & Lundman, 2001; Wuytack & Miller, 2011). Självkänsla var 

något som var viktigt för många och att få möjlighet att känna att de kunnat utföra något, även 

om det rörde sig om små saker. Aktiviteter som att dansa upplevde en del kvinnor kunna leda 

till stelhet och smärtpåverkan (Wuytack & Miller, 2011). Att läsa en bok kunde upplevas som 

att det gav en kognitiv påverkan och ett besök på gym kunde lätt ge känsla av fatigue och 

smärta dagen efter.  

Kvinnorna i Juuso et al. (2011) studie upplevde att smärtan påverkade sömnen mycket. De 

kunde också se ett samband när det varit för aktiva av något slag som i sin tur upplevdes 

orsaka mer smärta och i sin tur sömnsvårigheter. Kvinnorna tycktes erfara att den enda 

hjälpen för att klara en sådan natt var med hjälp av sömntabletter, smärtstillande tabletter och 
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vila dagtid. Detta upplevdes i sin tur kunna orsaka att kvinnorna kände sig deprimerade, vilket 

inte anses som ovanligt förekommande för sjukdomen (Sallinen et al., 2011).  

 

8.3.4 Sociala relationers betydelse 

Att fibromyalgi påverkade livet även för de anhöriga, upplevdes som tydligt och nämndes av 

flertalet kvinnor (Armentor, 2017; Briones-Vozmediano et al., 2016; Söderberg & Lundman, 

2001; Wuytack & Miller, 2011). I en studie av Briones-Vozmediano et al. (2016) beskrev 

några kvinnor hur det upplevde känslor som värdelöshet och dålig självkänsla när deras 

sjukdom skapade svårigheter att ta hand om barnen som de gjort tidigare. En del kvinnor 

upplevde emellertid att de kommit på en rutin eller strategi som gjorde att de funnit små 

lösningar i livet kring barnen. Det framgick också att en del ansåg att äldre barn var lättare att 

ta hand om än om barnen var små, det upplevdes ha en annan förståelse kring kvinnornas 

sjukdom med anledning av sin ålder (Briones-Vozmediano et al., 2016; Wuytack & Miller, 

2011). Kvinnorna berättade också att de ofta fick bita ihop för att inte visa den värsta smärtan 

för barnen (Briones-Vozmediano et al., 2016).  

   En del kvinnor erfarade att deras män kunde sakna förståelse för deras sjukdom och ge 

dem dåligt samvete medan andra funnit att deras män helt var med på noterna om de 

begränsningar som sjukdomen innebar (Briones-Vozmediano et al., 2016). Många relationer 

upplevdes stöta på svårigheter på grund av sjukdomen och sexlivet var en av de saker som 

påverkades. Orsaken beskrevs vara fatigue, smärta och torra slemhinnor (Söderberg & 

Lundman, 2001; Briones-Vozmediano et al., 2016). 

Att umgås med andra blev svårare och skedde mer sällan än tidigare vilket ledde till 

känslor som utanförskap och vännerna kunde visa oförståelse inför den förändrade 

vänskapsrelationer (Armentor, 2017; Sallinen et al., 2011; Söderberg & Lundman, 2001; 

Rodham et al., 2010). Kvinnornas förändrade roll inom de sociala relationerna med familj, 

vänner och arbete gjorde att deras identitetsbild behövde omdefinieras (Sallinen et al., 2011). 

Ett flertal kvinnor ansåg att förståelsen från anhöriga kring sjukdomen var otroligt viktig 

(Armentor, 2017). Kvinnorna upplevde även att i familjer där fibromyalgi funnits med ett tag 

att sjukdomen inte alltid var osynlig. När smärtan var som mest påfrestande kunde en del 

kvinnor tycks ha erfarat att deras anhöriga kunde se det på dem, bara genom kvinnans 

kroppsliga uttryck. En familj som levt runt denna sjukdom länge hade med tiden lärt sig läsa 

av detta och uppskattade om det var en bra eller dålig dag med sjukdomen, upplevde 

kvinnorna. 
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Det framkom också i en studie av Taylor et al. (2016) att kvinnor hade olika upplevelser 

och blandade känslor kring om hur det uppfattade och kände kring stödgrupper. I stödgrupper 

kunde kvinnorna få möta folk med samma sjukdom och dela sina erfarenheter med varandra. 

Dock tycktes flertalet kvinnor ha upplevt en del negativa känslor när de varit och besökt 

stödgrupper, vilket kunde skapa en oro. Dels för att de sett hur andra kvinnor hade det värre 

än de själva, samt att tankar väckts om den egna sjukdomen och upplevdes ge rädsla om hur 

deras egna sjukdomstillstånd skulle kunna utvecklas och eskalera till det sämre. 

 

9 Diskussion 

Författarna presenterar i diskussionsdelen en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Författarna kommer dels i metoddiskussionen att lyfta fram samarbetet kring arbetet, samt 

svagheter och styrkor. Tidigare forskning, litteraturöversiktens resultat, den teoretiska 

utgångspunkten och egna reflektioner diskuteras i resultatdiskussionen. Vidare 

presenterar författarna i kliniska implikationer hur denna litteraturöversikt kan komma att 

användas samt en slutsats där författarna redogör för potentiella förslag för vidare forskning 

kring ämnet.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna fann elva användbara artiklar för litteraturöversiktens resultatdel som passade in 

på syftet. Från början var det tolv artiklar men författarna valde att utesluta en artikel på grund 

av att det inte framgick i artikeln att granskning av etisk kommitté genomförts. Detta var 

något som författarna ansåg som en rimlig begränsning för valda exklusionskriterier. 

Artiklarna kommer från två stor databaser, CINAHL Complete och PubMed. Den 

övervägande mängden artiklar fanns i CINAHL Complete, som är en stor databas med fokus 

på omvårdnad (Karlsson, 2017). I PubMed fann författarna ett färre antal artiklar som svarade 

på syftet då artiklarna i större omfattning hade en biomedicinsk inriktning. Dessa databaser 

valdes då författarna var ute efter artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. En 

del av artiklarna dök upp i båda databaserna, trots lite olika tillvägagångssätt att söka med 

olika nyckelord. Anledningen till urvalet av att endast skriva om kvinnors upplevelser beror 

på att det framgår att sjukdomen mest drabbar kvinnor, därför kändes det relevant att välja 

denna grupp. 

I litteraturöversikten inkluderades endast vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod då 

inga artiklar med kvantitativ metod hittades. Enligt Friberg (2016b) framgår det att kvalitativa 

artiklar ger information om hur saker upplevs, vilka erfarenheter som finns samt beskriver 
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patienters behov eller deras förväntningar. Det framgår enligt Kjellström (2017) att det såldes 

skall nämnas att detta ibland ses som en nackdel med kvalitativ metod då intervjuer ibland 

kan ha en viss påverkan på grund av hur de tolkas av författarna. Kvantitativa artiklar 

beskriver enligt Segesten (2016) mer mätningar av olika frågor samt visar på jämförelser 

mellan siffror.  

Författarna valde att göra större delen av artikelsökningarna med fritext för att det ansågs 

ge en bättre träff till valt syfte. Ett undantag gjordes dock för sökning två i CINAHL 

Complete. Detta för att antalet träffar blev för stor att hantera när endast fritextsökning 

gjordes på experiences. Omgjort till MeSH-termen (MH, “Life Experience”) blev antalet 

träffar hanterbart. Sökningen resulterade i fyra valda artiklar. Av dessa artiklar kommer tre 

artiklar från samma författare och deras resultat baseras på samma urval kvinnor. Detta kan 

anses som en svaghet men författarna bedömde att artiklarna var relevanta att ta med eftersom 

de belyser olika delar kring upplevelser av sjukdomen i olika sammanhang. Likaså finns det 

två andra artiklar även de med samma författare, här beslutade författarna att ta med dessa för 

att syftet belyser olika saker, och båda är relevanta för litteraturöversiktens resultat. Totala 

urvalet i litteraturöversiktens resultatdel innefattar 122 kvinnor. 

Resultatet är tolkat och översatt från engelska till svenska vilket inte är författarnas 

modersmål. En svaghet med detta som skulle kunna uppstå är att resultatet kan misstolkas. 

Författarna har dock på var sitt håll läst och granskat valda resultatartiklar och sedan jämfört 

dem och då har inga frågetecken kring översättning funnits. Att arbeta på detta sätt med 

granskning kan ses som en styrka enligt författarna. 

      Då upplevelser inte är någonting som förändras över tid har författarna valt att inte ha 

någon tidsbegränsning på artiklar som ansågs relevanta för resultatet. De flesta artiklarna är 

skrivna efter 2005, dock valdes en artikel från 2001 då den ansågs intressant och relevant till 

resultatet för att innehållet gav värdefull information om transition. Inte heller gjordes 

begränsning över geografiska områden då författarna ansåg att litteraturöversikten gällde 

kvinnor världen över, och att kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi var relevant 

oavsett vart kvinnorna kom ifrån. Båda författarna har under arbetet med litteraturöversikten 

samarbetat bra och deltagit lika mycket samt haft bra diskussioner kring examensarbetet i sin 

helhet, vilket författarna anser som en styrka. Det har funnits ett intresse om att vilja lära sig 

om sjukdomen och båda författarna ansåg att när analysen gjordes och tema bildades så kom 

det att visa på ett resultat som författarna inte kunnat föreställa sig. För att göra resultatet och 

det valda temat begripligt så bildades även subteman för att skapa en väldisponerad översikt 

kring kvinnors upplevelser av sjukdomen. 
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Misstro och Stigma  

I resultatet framgick det att många kvinnor innan diagnos blev bemötta av misstro och 

oförståelse av både anhöriga och sjukvårdspersonal. Det framgick också tydligt hur kvinnorna 

upplevde en stigmatisering i mötet med vårdpersonal. Ca 80 procent av dem som får 

diagnosen fibromyalgi är kvinnor och sjukdomen kallades tidigare namn som “kärring 

sjukan” (Magnusson & Mannheimer, 2015). Författarna menar att det kan vara en bidragande 

orsak till att stigmatiseringen inom vården och samhället fortfarande lever kvar. Att kvinnor 

upplever stigmatisering i mötet med vården styrks ytterligare av en studie av McInnis, 

McQuaid, Bombay, Matheson och Anisman (2015), i studien uppmättes en högre grad av 

stigmatisering hos kvinnor med fibromyalgi än hos kvinnor drabbade av andra kroniska 

sjukdomar. Studien visade även att upplevelsen av stigmatisering var lägre hos de kvinnor 

som upplevde ett större socialt stöd från omgivningen. 

Resultatet i litteraturöversikten visar på att det finns brister i vården i bemötandet av 

patienter med fibromyalgi. Det är någonting författarna anser går emot de beskrivningar av 

vad som kännetecknas som en god vårdrelation i Hendersons omvårdnadsteori, där patienten 

ska bemötas med förståelse och medkänsla (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). I teorin 

framgår att det är viktigt att både patienten och de närstående är med under planeringen av de 

omvårdnadsåtgärder som anses aktuella (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Att närstående 

närvarar i vårdplaneringen är något som författarna anser kan bidra till en ökad förståelse för 

kvinnornas situation och i sin tur leda till att deras upplevelse av stigmatisering minskar. En 

av grundprinciperna i teorin är att sjuksköterskan ska hjälpa patienten till hälsa, tillfrisknande 

eller en fridfull död. Författarna anser att det blir svårt att hjälpa kvinnorna till hälsa och 

tillfrisknande om vårdpersonalen brister i sin förmåga att skapa en tillitsfull vårdrelation där 

patienten inte kommer till tals eller blir betrodd. Målet med en vårdrelation är att patientens 

hälsoresurser ska stärkas och stödjas genom ett professionellt engagemang och fokus på 

patientens behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Om patienten blir förolämpad eller 

förödmjukad i vårdrelationen uppstår istället ett vårdlidande och en känsla av maktlöshet, 

något som författarna anser är en bidragande orsak till den stigmatisering kvinnorna upplever 

i mötet med vården.  
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9.2.2 Transition, identitet och acceptans 

I studiens resultatdel framgår att kvinnorna upplevde en identitetsförlust på grund av de 

begränsningar i livet som sjukdomen gav. Resultatet visar också att acceptans först uppnåddes 

när kvinnorna accepterade och lärde sig handskas med den kroniska smärtan, andra symtom 

och de förändringar i livet som fibromyalgin innebar. Resultatet av en upplevd 

identitetsförlust vid fibromyalgi styrks i en studie av Kralik, Koch, Price och Howard (2004). 

Deltagarna i studien levde med kronisk sjukdom och upplevde även dem en förändring av 

identiteten och en förlust av självet, då sjukdomen påverkade familje- och arbetsrelationer 

samt framtidsplaner. Det innebar en ständigt pågående process och ett självförhandlande 

angående sin självidentitet och självbevarande utifrån den “gamla” och den “nya” 

identiteten.   

Det finns tre grundprinciper beskriva i Hendersons omvårdnadsteori (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). En av dem är att patienten uppnår hälsa och välbefinnande då målet med 

omvårdnaden uppfylls, vilket är att personen uppnår ett oberoende och lär sig hantera 

sjukdomen. Chens (2016) studie styrker litteraturöversiktens resultat då även den visar att 

acceptansen för sjukdomen kom först när kvinnorna började genomföra förändringar i 

vardagen som innebar att de fick en större kontroll över smärtan och andra symtom, vilket 

gjorde det lättare att planera vardagen och återfå kontrollen över sina liv.  

 Här anser författarna att vårdpersonalens roll är oerhört viktig för att kvinnans resa mot en 

acceptans av livet med sjukdomen och den nya identiteten ska bli så bra som möjlig. Genom 

att förmedla kunskap om sjukdomen och om hur den kan hanteras ges kvinnorna verktyg att 

lära sig handskas med smärta och övriga symtom. I längden innebär det att kvinnornas resa 

mot en acceptans av sjukdomen och dess påverkan på vardagslivet och identiteten kan börja. 

Enligt Walker (2016) krävs det att all vårdpersonal som är inblandad i kvinnans behandling 

behöver ha god kunskap om sjukdomen och att vården anpassas till varje enskild individ för 

att behandlingen ska bli effektiv.  

Vidare visar resultatet att det finns brister i vården vad gäller kunskap om sjukdomen och 

kvinnors upplevelser av den. Kunskapsbrist i vården menar författarna påverkar möjligheten 

att hjälpa dessa kvinnor till att uppnå den grundläggande principen att hjälpa personen till 

oberoende, hälsa och välbefinnande. En ökad kunskap om sjukdomen hos vårdpersonalen 

anser författarna är viktigt för att kunna erbjuda rätt stöd och verktyg till kvinnorna och för att 

underlätta deras väg mot acceptans, oberoende och god hälsa trots sjukdom. 

 



 
 20 (37) 

 

 

9.2.3 Begränsningar,anpassning och stöd 

Fortsättningsvis framgick det i resultatet att kvinnorna upplevde en stor och negativ 

begränsning i sina liv när det handlade om möjligheten att kunna arbeta, sköta 

hushållssysslor, ha aktiviteter samt sociala relationer. Kvinnorna upplevde att de behövde 

anpassa sig och sin kropp i de allra flesta situationerna som utspelar sig i en vardag på grund 

av de olika symtom, framför allt smärta, trötthet och fatigue som sjukdomen förde med sig. 

Tröttheten och svårigheter att sova, eller att vakna mitt i natten kunde ofta vara utlöst på 

grund av smärtan som fibromyalgi orsakar (Theadom & Cropley, 2010). Enligt Råheim och 

Håland (2006) så sitter smärtan ofta i muskler och leder och finns i kroppen som en konstant 

värk, med olika grader av intensitet och på olika uttalade ställen i kroppen varje dag. 

 I en studie av Söderberg, Lundman och Norberg (2002) har ett likartat resultat påvisats där 

det också framgår, att tröttheten påverkar det vardagliga livet enormt mycket. Kvinnor i den 

studien upplevde även att det fanns svårigheter att planera dagarna och utföra vardagliga 

sysslor, arbeta, umgås med familjen eller att hitta på något spontant. Det framgick att 

kvinnorna upplevde att hur de än vände på saker och ting så gav antingen smärtan mer trötthet 

eller trötthet mer smärta, vilket ansågs som oerhört frustrerande. I enlighet med Hendersons 

teori så framgår det också att för att en människa ska fungera så måste det finnas en ömsesidig 

helhet mellan kropp och själ, då de påverkar varandra enormt (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2014). Att få en viss tillfredställelse av att kunna utföra något bidrar i sin tur till ett gott liv 

och skapar en balans i själen, vilket i sin tur skapar förutsättningar i livet.  

Vidare framgick det i resultatdelen att en del kvinnor upptäckt små strategier i sina liv som 

gjorde saker lite lättare för dem. Det kunde röra sig om att anpassa livet efter sjukdomen på 

olika sätt. Det framgick också att många kvinnor hade svårt att be om hjälp och att stödet från 

familj och vänner, samt arbetet kunde upplevas väldigt varierande. Detta lyfts vidare fram i ett 

tidigare forskningsresultat och bekräftas av Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss och Aquino 

(2011) i en studie som påvisar hur kvinnorna upplever att aktiviteter i vardagen måste 

anpassas omsorgsfullt. Detta för att det ska finnas en möjlighet att uppnå dem. Det handlar 

om att finna en balans, göra en noggrann planering men också ha mod till att våga be om 

hjälp av folk runt omkring dem, såsom stöd av familjen. Många av kvinnorna upplevde också 

att det handlade om att lära sig prioritera vad i vardagen som var viktigt och att hitta 

hjälpmedel för att underlätta vardagen. 

Enligt Hendersons teori framgår det att det är viktigt att kunna tillgodose behov, men att 

det kräver både kraft och resurser (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). En sådan resurs anser 

Henderson kunna vara att stöd av familjen eller liknande finns. Det framgår även att för att 
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detta ska kunna fungera så måste det finnas kunskap i olika utsträckningar. Detta verkar dock 

vara ett återkommande problem runt kvinnornas upplevelser i resultatdelen att det saknas stöd 

och förståelse kring olika situationerna i vardagen. Enligt Henderson framgår det också att 

familjens betydelse i ett sjukdomsförlopp är viktigt oavsett vilken relation som finns. För en 

drabbad av sjukdom måste detta finnas med då verkligenheten ser ut så och är en del av livet 

för patienten oavsett om relationen till någon i familjen är dålig eller bra (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). 

Fortsättningsvis i resultatet framgick det hur kvinnor upplever stöd i form av att gå i 

stödgrupper och träffa andra med fibromyalgi. Författarna anser att det i enlighet med 

resultatet inte framgår att det verkade vara så positivt givande, utan att det mest upplevdes ge 

oro, och rädsla för framtiden. Dock motbevisar en tidigare studie det utav Traska et al. (2011) 

där det framgick att flertalet kvinnor faktiskt uppskattade stödgrupper. De beskrev det inte alls 

med oro och rädsla som framkommit i litteraturöversiktens resultat utan mer i positiv 

bemärkelse. Kvinnorna där upplevde det rogivande och lugnande att möta andra kvinnor med 

samma sjukdom, och att de fann en annan typ av förståelse av varandra, samt att deltagarna 

kunde byta tips, idéer och erfarenheter med varandra. Det ansågs som en värdefull tillgång. 

Enligt Henderson så är en del av hälsan att vara oberoende av andra (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). Dock är det trots detta viktigt att vara oberoende och samtidigt kunna berätta 

för människor runt omkring och kunna dela sin hälsa med andra. För att kunna må bra så 

krävs det att mänskliga relationer är ömsesidiga. Dock måste detta ske i lagom mängd för att 

den drabbade av sjukdom inte skall känna uppgivenhet utan istället kunna känna ännu mer 

självständighet. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visar att fibromyalgi påverkar många olika faktorer i kvinnornas liv. Ett problem 

som författarna har uppfattat är att det råder en brist på kunskap i vården angående 

sjukdomen. Utan kunskap blir det svårt för vårdpersonalen att bemöta och stödja drabbade 

personer på ett ändamålsenligt sätt. Författarna önskar genom denna litteraturstudie kunna 

bidra med kunskap om kvinnornas situation och deras upplevelser om hur det är att leva med 

sjukdomen. Författarnas önskar också kunna bidra till att stigmatiseringen kring diagnosen 

fibromyalgi minskar, både inom vården och övriga samhället. Genom ökad kunskap och 

förståelse för kvinnornas situation kan vården lättare stödja kvinnorna genom deras resa mot 
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acceptans, hälsa och välbefinnande trots kronisk sjukdom. Mer kunskap skulle också kunna 

bidra till att sjukdomen upptäcks i tid och kanske kan få ett bättre utgångsläge.  

För att kunskapen skall nå ut till vårdpersonal krävs det dels mer fokus på vad och hur 

smärta är och fungerar och på sjukdomen fibromyalgi i sin helhet under vårdpersonalens 

utbildning. En idé vore att utbilda vårdpersonal inom de vanligaste sjukdomarna kring smärta 

eftersom området är så pass brett. En annan idé är att ordna kurser på smärtkliniker och på 

vårdcentraler, för att dessa personer skall få en inblick i sjukdomen som drabbat deras 

anhörige men också få kunskap om vad sjukdomen är och hur den fungerar. Vi hoppas också 

på att personal på vårdcentraler som ofta är första kontakten för den som söker hjälp för 

smärta och trötthet som kanske senare visar sig vara fibromyalgi, kan få mer kunskap om 

sjukdomen. Detta skulle kunna ske genom föreläsningar och seminarium ute på vårdcentraler. 

Detta i sin tur kan komma leda vidare till att personer med fibromyalgi kan få hjälp fortare och 

kanske då får ett bättre utgångsläge med sjukdomen. Att trycka uppfolders och lägga i 

väntrum på vårdcentraler eller på smärtkliniker skulle också kunna göra att information kring 

sjukdomen når ut. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det skulle vara av intresse att forska vidare på frågor som dykt upp under 

arbetets gång gällande hur närstående upplever situationen när en anhörig drabbats. 

Förändringarna i vardagslivet påverkar även dem närstående och det har väckt tankar om 

huruvida även närstående skulle behöva stöd. Detta för att främja de närståendes hälsa. Stöd 

och kunskap till närstående skulle skapa en bättre förutsättning för att de i sin tur ska få en 

ökad förståelse och kunna stödja den som drabbats av fibromyalgi. Vidare anser författarna att 

mer forskning skulle behövas för att komma tillrätta med var i vården det brister när det 

kommer till vårdpersonalens kunskap om sjukdomen. Kvalitativ forskningsmetod med 

intervjuer av anhöriga och vårdpersonal tror författarna skulle vara av intresse för att få 

tydliga svar på vilket stöd de anhöriga behöver samt på varför det brister i kunskap hos 

vårdpersonal.  

 

9.5 Slutsats  
I denna litteraturöversikt framgår kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi och hur 

sjukdomen påverkar dem i vardagen och i sociala relationer. Vidare visar studien att 

kvinnorna upplever misstro, stigmatisering samt att det finns brist på kunskap inom vården 
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kring diagnosen fibromyalgi. Fortsättningsvis berättar kvinnor om hur deras vardag och 

identitet som person kräver mycket anpassning och att sjukdomen kräver en acceptans för att 

kunna ha ett drägligt liv. Det framgår också att kvinnorna upplever identitetsförändringar i 

samband med sjukdomen och att stöd från framför allt anhöriga är viktigt. Målet med 

litteraturöversikten var att bidra med en ökad förståelse kring upplevelsen av sjukdomen och 

en ökad kunskap för kvinnornas situation. Litteraturöversiktens resultat hoppas författarna ska 

kunna bidra till ökad kunskap till både närstående och vården. 
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överväldigande och outhärdlig 
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öppna frågor 
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Kvinnor med fibromyalgi 

upplevde att de inte längre 

erhöll samma kapacitet i sitt 

arbete som de tidigare haft. 

Till slut blev de tvungna att 

acceptera att arbetslivet hade 

förändrats eller de inte längre 

kunde arbeta. 

De kvinnor som var 

sjukskrivna eller arbetslösa 

upplevde oro över sin 

framtida arbetskapacitet och 

arbetssituation. 
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Rance, N.,& 
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carers and 

patients, 
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perspectives. 
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Musculoskeletal 

Care  
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erfarenheter/upplevelser 
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Urval: Fibromyalgi 
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Semistrukturerade 

interjuver 

Kvinnorna med fibromyalgi 

kände en identitetsförlust, som 

i sin tur ofta ledde till en 

känsla av isolering från både 

vänner och familj. De 

upplevde att det ofta missade 

sociala tillställningar på grund 

av sjukdomen. Kvinnorna 

upplevde också att de ofta 

behövde kämpa för sin 

trovärdighet kring sjukdomen 
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Analys: Förklarande 

fenomenologisk analys, 

5 stegs process 
 

och hela tiden övertyga 

samhället att deras symtom 

och sjukdom faktiskt är på 

riktigt. Identitetsförlusten 

gjorde att de hade svårt att 

vara den personen de en gång 

varit och det upplevdes svårt 

att acceptera att sjukdomen nu 

skulle vara en del av dem 

resten av livet. Att acceptera 

en ny identitet ansågs svårt. 

Konsekvenser med 

fibromyalgin gjorde att den 

sjukas identitet som den en 

gång i tiden varit saktas 

raderades ut. De upplevde 

också besvikelse över vårdens 

sätt att hantera det hela. 

 
 

Sallinen, M., 

Kukkarainen, 

M-L., 

Peltokallio, 

L.& 

Mikkelsson, M. 

Womens 

narratives on 

experiences of 

work, ability and 

funktioning in 

Fibromyalgia. 

 

2009 

Finland 

Musculoskeletal 

Care 

 

Syftet var att genom 

livsberättelsen, hos 

deltagare som haft 

fibromyalgi under lång 

tid, undersöka deras 

arbets- och 

funktionsförmåga 

Metod: Kvalitativ 

narrativ metod 

 

Urval: 20 kvinnor 

mellan 34-65 år 

 

Datainsamling: 

Narrativa intervjuer 

 

Analys: Tematisk analys 

  

 

Anpassning av arbetsuppgifter 

gjordes inte alls alternativt att 

de gjordes alldeles för sent. 

Krävande livssituationer 

tillsammans med smärtan och 

den extrema tröttheten bidrog 

till minskad arbetsförmåga 

över tid. Om rehabilitering 

sattes in gjordes det för sent 

och var därför ineffektiv. 
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Sallinen ,M., 

Kukkarainen, 

M-L., 

Peltokallio, 

L.,& 

Mikkelsson, M. 

 

”Im tired of being 

tired”- Fatigue as 

experienced by 

women with 

Fibromyalgia 

2011 

Finland 

Advances in 

Physiotherapy 

Syftet var att genom 

livsberättelser från 

kvinnor med fibromyalgi 

kunna undersöka hur de 

upplevde och förklarade 

extrem trötthet, och 

genom deras berättelser 

få en djupare förståelse 

för extrem trötthet som 

fenomen. 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk metod 

 

Urval: 20 kvinnor med 

fibromyalgi. Ålder 34-65 

 

Datainsamling: 

Narrativa intervjuer 

 

Analys: Tematisk analys 

Den extrema tröttheten 

innebar stora svårigheter och 

ansågs vara ett stort 

handikapp. Den extrema 

tröttheten kunde vara intensiv 

och extrem men även 

övergående. Från berättelserna 

kunde olika teman utläsas, 

fysisk trötthet, förlust av 

mental energi, sömnlösa 

nätter, överväldigande 

utmattning samt att kvinnorna 

drog sig tillbaka från sociala 

sammanhang. 

Sallinen, M., 

Kukkarainen, 

M-L., 

Peltokallio, L., 

Mikkelsson, 

M.,& 

Anderberg, U-

M. 

Fatigue, Worry 

and fear- 

Lifeevents in 

narratives of 

women with 

Fibromyalgia 

2012 

Finland och Sverige 

Health Care for 

Women 

International 

Syftet med studien var 

att finna en djupare 

förståelse för hur 

personer med en lång 

historia med fibromyalgi 

uttrycker och tolkar 

orsakerna och 

konsekvenserna av olika 

livshändelser och  

sjukdomsupplevelser ur 

en livshistorias 

perspektiv. 
 

Metod: Kvalitativ design 

 

Urval: 20 kvinnor med 

Fibromyalgi, ålder 34-65 

år. 

 

Datainsamling: 

Narrativa interjuver 

 

Analys: Berättande 

analys 
 

Många kvinnor ignorerade 

sina symtom i början. Resan 

till diagnos var lång. Möte 

med andra som hade 

fibromyalgi kunde leda till 

ångest om framtiden. 

Utlösande faktorer visade sig 

ofta ha en bakgrund med 

trauman och stress i livet. 

Trötthet och smärta en del av 

vardagen men fatigue ansågs 

var det jobbigaste symtomet.  

Tillsamman med smärtan 

skapade den ångest och oro. 

Kvinnorna upplevde 

bättre/sämre dagar med sina 

symtom. En del kvinnors 

arbetsförmåga påverkades och 
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gjorde det omöjligt att arbeta, 

vilket innebar en ständig oro 

kring ekonomin.  
 

 

Söderberg, S,. 

& Lundman, B. 

Transitions 

experienced by 

women with 

Fibromyalgia 

2001 

Sverige 

Health care for 

Women 

International 

Syftet var att belysa 

upplevelsen av transition 

hos kvinnor med 

fibromyalgi 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Urval: 25 kvinnor med 

fibromyalgia. Ålder 35-

60 år, M= 46,8 

 

Datainsamling: 

Narrativa intervjuer 

 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

En beskrivning av att leva i 

två världar samtidigt 

framkom, dels i en värld där 

de var sjuka men även i en 

värld av friska eftersom 

sjukdomen inte syns på ytan. 

Transitionen var någonting 

kvinnorna upplevde men som 

var osynlig för andra än dem 

själva. Fem områden framgick 

där transition ägde rum. 

Arbetslivet, det dagliga livet, 

det sociala livet, familjelivet 

och att lära sig att leva med 

förändringarna fibromyalgin 

innebar. 

 

 

Taylor, A.G., 

Adelstein, K.E., 

Fisher-White, 

T.G., 

Murugesan, M., 

& Anderson, 

J.G. 

Perspectives on 

living with 

Fibromyalgia 

2016 

USA 

Global Qualitative 

Nursing Research 

Syftet med studie var att 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer fånga 

övergripande 

upplevelser av 

människor 

diagnostiserade med 

fibromyalgi. 

Metod: Kvalitativ design 

 

Urval: 20 deltagare (1 

man, 19 kvinnor) med 

diagnosen fibromyalgi 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade interjuver 

 

Analys: Kvalitativ 

Kvinnorna i studie upplevde 

en identitetsförlust. De hade 

svårigheter att planera sin dag 

då de aldrig visste hur de 

skulle må. Många upplevde en 

känsla av lättnad att få sin 

diagnos efter lång utredning, 

men det kunde i sin tur startat 

en oro för framtiden. Många 

upplevde stress som nått 
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innehållsanalys samt 

fördjupad analys 
 

utlösande men också negativt 

för sjukdomen. Stödgrupper 

där kvinnorna fick möta andra 

i samma situation ansågs både 

bra och dåligt. Att fokusera på 

annat än smärta eller andra 

symtom och att de kunde se 

glädjen i livet gjorde det oftast 

lite lättare att leva med och 

handskas med sjukdomen.  

 

 

Waytuck, F., & 

Miller, P. 

The lived 

experience of 

Fibromyalgia in 

female patients, a 

phenomenological 

study. 

2011 

England 

Chiropractic & 

manul therapies 

Syftet med studie var att 

skapa bättre förståelse 

för den subjektiva 

upplevelsen av 

fibromyalgi med fokus 

på det personliga, 

yrkesmässiga och 

sociala konsekvenser av 

tillståndet i patienternas 

liv. 

Metod: Deskriptiv 

fenomenologisk metod 

och kvalitativ design 

 

Urval: 6 kvinnor med 

diagnosen fibromyalgi 

I, 36-66 år gamla. 

 

Datainsamling: Semi – 

strukturerade interjuver 

 

 

Analys: Associativ 

analys och förklarande 

analys 
 

Nästan alla deltagarna hade 

slutat arbeta. De hade en 

känsla av otillräcklighet och 

en upplevelse av 

identitetsförlust på grund av 

sjukdomen. Fritidsaktiviteter 

upplevdes påverka mycket i 

livet på ett negativt sätt. 

Familjeförhållanden 

påverkades också mycket, 

vissa bröts upp helt och hållet 

medan andra stärktes mer än 

någonsin. Många såg 

diagnosen som en lättnad 

eftersom de trott att de led av 

någon annan allvarligare 

sjukdom. Många upplevde 

frustration över att ha en 

obalans i livet. Minskade 

aktiviteter och ett minskat 
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socialt liv upplevdes leda till 

ensamhet, isolering och en 

risk för depression. Kvinnorna 

upplevde en känsla av 

förlorade vänner och 

oförståelse. Upplevelsen av att 

inte vilja berätta exakt hur de 

egentligen mådde till vänner 

med mera grundade sig i 

alldeles för många 

erfarenheter kring att ha mött 

känsla av misstro och 

oförståelse kring sjukdomen. 

 

 

 

 

 


