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Sammanfattning 

Bakgrund:  
Fibromyalgi är en livslång sjukdom med en okänd bakgrund. Smärtan 

bedöms som ett av de grundläggande symtomen vid fibromyalgi som 

påverkar rörelseförmågan och patienten får svårigheter i att röra kroppen. 

Sjukdomen drabbar cirka två procent av världens befolkning och 75–85 

procent av de drabbade är kvinnor. Etiologin bakom sjukdomen är inte helt 

känd. Det är svår att diagnostisera fibromyalgi och patienterna går igenom 

många undersökningar och vilket kan ta upp till fem år innan diagnosen 

fastställs.  

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

Metod:  
En litteraturöversikt som baseras på åtta kvalitativa studier som är hämtade 

från databaserna PubMed och CHINAL.  

 

Resultat:  

 

Fyra huvudkategorier identifierade: upplevelsen av smärta och trötthet. 

Upplevelsen av total förändring i dagligalivet med tillhörande 

underkategorier: Begränsad i dagliga arbeten, begränsad i sociala livet, 

begränsad i arbetslivet. Den tredje är upplevelse av att förlora identitet. Den 

fjärde är att bli misstrodd med tillhörande underkategorier: Att bli misstrodd 

av sin omgivning, att bli misstrodd av sjukvården. 

 

Diskussion:  
Diskussionen påbörjas med en metoddiskussion där författaren diskuterade 

studiens svagheter och styrkor. I resultatdiskussionen diskuterades 

resultatenen med hjälp av Katie Erikssons omvårdnadsteori. Fibromyalgi 

har en stor påverkan på kvinnornas liv. Smärta och trötthet har beskrivits 

som grunden till alla begränsningar. Utifrån Katie Erikssons teori kan detta 

definieras som att kvinnorna har fått olika former av lidande där bland annat 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Nyckelord:  
Fibromyalgi, Kvinnor, upplevelse. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

Abstract 

 

Background:  
Fibromyalgia is a lifelong disease. The exact cause is unknown, but 

pain is one of the fundamental symptoms that affects the mobility of 

the patient. The disease affects about two percent of the world's 

population and 75-85 percent are women. The etiology behind the 

disease is not entirely known. It is difficult to diagnose fibromyalgia 

and patients go through many medical examinations. It usually takes 

up to five years to receive a diagnosis. 

 

Aim:  The purpose was to describe women’s experience of living with 

fibromyalgia. 

Method:  
A literature review based on eight qualitative studies from the 

databases PubMed and CINAHL.  

 

Results:  
Four main categories were identified: The experience of pain and 

fatigue, experience of total change in the daily life with three 

subcategories: Limitation in daily routines, limitations in social life 

and limitations at work. The third main category is the experience of 

losing identity. The fourth is to be mistrusted with the associated 

subcategories: To be mistrusted by the surrounding, to be mistrusted 

by the medical care. 

Discussion:    The discussion contains of a method discussion where the weaknesses 

and strengths of the review are discussed. In the result discussion, the 

results were discussed using Katie Eriksson's Nursing Theory. 

Fibromyalgia has a major impact on women’s lives. Pain and fatigue 

have been described as the basis for all limitations. According to Katie 

Eriksson theory this can be defined as different kinds of suffering that 

the woman living with fibromyalgia have experienced.  
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1. Inledning 

Fibromyalgi är en sjukdom som karaktäriseras av smärta, sjukdomen kan visa sig på 

varierande sätt hos olika personer, en del personer får enbart några få symtom medan andra 

får en svårare form med många olika symtom som kan ha en betydande inverkan på 

livskvaliteten för den drabbade samt kan även påverka dennes familj. Jag fick intresset för 

ämnet när en familjemedlem fick kämpa i många år innan hon fick diagnosen.  

För att kunna få en bättre förståelse, ge en god vård och ett professionell bemötande är det 

betydelsefullt för sjuksköterskor att få en närmare inblick av kvinnors upplevelser av att leva 

med fibromyalgi. En översikt av aktuell forskning kan vara behjälplig till sjuksköterskor att få 

ökad kunskap om innebörden av att leva med fibromyalgi och därefter kunna hitta bästa 

möjliga hälsofrämjande metoder för att öka personens livskvalitet. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Fibromyalgi       

Fibromyalgi är en livslång sjukdom med en okänd bakgrund som karakteriseras av matthet 

och diffus muskelsmärta, stelhet och ömhet i muskler, senor och leder. Även Huvudvärk, 

irritabilitet, sömnsvårigheter är mer vanliga symtom som förekommer hos patienter med 

fibromyalgi. Långvarig smärta som uppkommer hos individer med fibromyalgi leder till 

förminskad livskvalitet och ett lidande (Lindell, Bergman, Petersson, Jacobsson och 

Herrström., 2000). Sjukdomen drabbar två procent av befolkning i världen. I Sverige beräknas 

att ca 3–5 % ha fibromyalgi, 70–85 procent av de drabbade är kvinnor. Grunden till 

fibromyalgi är inte fullständigt väldefinierad (Arnold, Clauw, Dunegan & Turk, 2012). 

Forskning betonar att orsaken till fibromyalgi är biologisk. Flera kroniska, tilltagna 

inströmningar av smärtsignaler till centrala nervsystemet orsakar en stegrad stimulering och 

ett nedsatt arbete i kroppens smärtfunktion. Det sänds flera och starka smärtsignaler till 

hjärnan som hjärnan inte kan handskas med (Åsbring & Närvänens., 2003).  

 

2.2 Etiologi 

Termen fibromyalgi är ganska ny trots att sjukdomen har framställts i medicinska skrifter 

under flera årtionden. Redan i början av år 1904 började namnet fibrositis användas i avsikt 

att beteckna smärta i musklerna. Benämningen fibrositis innebär att vävnader i musklerna har 

blivit inflammerade, där inflammationen är grunden för smärta (Williams & Clauw, 2009). 
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Tillståndet kommer av en neurologisk störning i centrala nervsystemet, relaterat till en 

överansträngning i några delar av hjärnan, som påverkar det centrala nervsystemet. Hjärnan 

får svårt att skicka exakta signaler (Arnold, Clauw, Dunegan & Turk, 2012). En annan teori 

beskriver att tillståndet uppkommer på grund av en förminskad mängd transmittorsubstanser 

som dopamin, serotonin och noradrenalin i cerebrospinalvätskan som leder till förändring av 

ämnesomsättningen i hjärnan (Clauw, Mease, Palmer, Gendreau & Wang., 2008). I en studie 

framkom att en läkare bedömde fibromyalgi som ett psykiskt tillstånd och inte en sjukdom. 

De anser att patienter med fibromyalgi saknar kriterier för en medicinsk sjukdom såsom 

biologiska orsaker, objektiva orsaker samt mätbara bevis. Läkaren upplevde att patienterna 

dramatiserade sina problem (Åsbring & Närvänens., 2003). Sjukdomen fick benämningen 

fibromyalgi av Moldofsky och Smythe under 1970 – talet (Clauw, 2009). 

  

2.3 Symtom 

Fibromyalgi omfattar ett flertal svåra symtom såsom urinträngningar på grund av irritabel 

blåsa, halsbränna, hjärtklappning, tarmbesvär (IBS), oro, ångest och humörsvängningar som 

bistår hela livet (Åsbring & Närvänens., 2003). Smärtan bedöms som ett av de grundläggande 

symtom vid fibromyalgi. Smärtan uppkommer generellt i musklerna, även smärta i lederna 

kan förekomma. Smärtan i muskler och leder påverkar rörelseförmågan och patienten får 

svårigheter i att röra kroppen samt svårt att klara av långa promenader eller bära tunga saker, 

stela muskler speciellt på morgonen. En stor del av patienterna får en svidande smärta, 

domningar och stickningar.  

Smärtan hos patienter med fibromyalgi framkallar indirekta symtom utformade av 

ihållande stress. Stressen som förekommer ofta hos den drabbade leder till sömnstörningar 

med utmattning, kraftlöshet, muskelsvaghet och allmän känsla av trötthet. Utmattningen 

resulterar till kognitiva påverkan som störningar i minnet och minskad förmåga i 

koncentrationen. Dessa problem är orsaken för den bristfälliga arbetsförmågan som oftast 

förekommer hos patienter med fibromyalgi (Williams & Clauw, 2009).  

 

2.4 Diagnostisering  

Fibromyalgi är en sjukdom som är svår att diagnostisera. Att det är svårt att diagnostisera 

sjukdomen beror bland annat på att symtomen vid fibromyalgi är vanligt förekommande vid 

andra sjukdomar. Det beror även på en bristfällig kunskap om sjukdomen hos läkare samt 

sjukvården, trots att forskning har bekräftat att sjukdomen existerar, förekommer ännu att 
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flera läkare misstror att sjukdomen existerar (Fibromyalgiförbundet; Danielson, Norberg & 

Paulson, 2002; Sturge-Jacobs, 2002; Åsbring & Närvänen, 2002). Diagnosen fibromyalgi 

grundas på vissa kriterier såsom att patienten haft smärta i hela kroppen i minst tre månader, 

patienten har smärta vid palpation, smärtan ska finnas i höger och vänster kroppshalva och 

ovan och nedanför midjan samt axialt, det vill säga i halsrygg, främre bröstrygg, eller 

ländrygg. Patienten ska inte heller lida av en reumatisk sjukdom, samt att smärtan inte ska 

förekommer på grund av en annan sjukdom. Generell smärta eller stelhet är ett av de kriterier 

som patienten måste uppfylla (Cunningham & Jillings, 2006). För att få diagnosen 

fibromyalgi, krävs många besök till olika sjukvårdsenheter. Patienterna träffar många olika 

läkare, de går igenom olika undersökningar innan diagnosen fastställs, och det kan ta ungefär 

fyra till fem år innan patienten får diagnosen (Moore Schafer, 2004). Tiden som patienterna 

går igenom innan de får diagnosen är fylld av oro, otrygghet och påfrestningar. Det är svårt att 

fastställa diagnosen fibromyalgi med hjälp av prover, kontroller eller undersökningar 

(Fibromyalgiförbundet; Larsson, 2010). Prover och tester används med syftet att utesluta 

andra sjukdomar som ger smärta och liknande symtom som fibromyalgi 

(Fibromyalgiförbundet).  

 

2.5 Behandling 

Det finns i nuläget inga behandlingar som botar fibromyalgi (Magnusson & Mannheimer, 

2015). Den behandling som sätts in är symtomlindrande, exempelvis medicinskbehandling 

används för att smärtlindra, antidepressiva läkemedel för att behandla depression och även för 

att förbättra sömnen. Förutom de medicinska behandlingarna rekommenderas icke-

farmakologiska behandlingar såsom vila, värme och fysisk aktivitet samt olika 

avslappningsterapier för att lindra lidandet. Det är ovanligt att personer med fibromyalgi blir 

helt friska från sjukdomen. Däremot kan patienterna få en bättre prognos om sjukdomen 

upptäcks tidigt och att om rätt omhändertagande påbörjas. (Magnusson & Mannheimer, 

2015). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll  

Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar alla individer som arbetar i offentlig och privat hälso- 

och sjukvård och som medverkar i vård av patienter, till exempel sjuksköterskor, läkare, 

undersköterskor, arbetsterapeuter och psykologer. Sjuksköterskans fyra grundläggande 

uppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande 
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(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska ha förmågan att identifiera patientens behov, 

därefter planera åtgärder, fullfölja och utvärdera dem, kunna kommunicera med patienten, 

vara lyhörd för individens behov och ta tillvara på deras kunskap. Sjuksköterskan ska även 

bekräfta patientens syn på sjukdomen, hur den upplevs samt bemöta deras tankar och känslor 

med respekt (Schaefer 2004). Omvårdnaden ska ges utifrån ett humanistiskt synsätt med 

respekt för individens självständighet, värdighet och integritet. Sjuksköterskan skall kunna 

bekräfta patientens funderingar och upplevelse av sjukdomen. Sjuksköterskan ska vidare 

gynna hälsa genom att identifiera hälsorisker och motivera individen till att göra ändringar 

med en god och säker omvårdnad (Socialstyrelsen., 2005). Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i att vårda patienter med fibromyalgi och att förstå deras sjukdom. Smärta 

vid fibromyalgi är inte lätt att identifiera, den kan inte kopplas ihop med en sjukdom, därför är 

det nödvändigt att sjuksköterskan tror på det patienten säger. Det är viktigt för sjuksköterskor 

att ha kunskap om hur det är att leva med fibromyalgi samt att förstå patienternas problem och 

behov. Patienten behöver få en sammankoppling av undervisning, psykologiskt stöd och 

smärtlindring för att få bättre välbefinnande och öka deras livskvalité (Schaefer, 2004).  

 

3. Problemformulering  

Etiologin för fibromyalgi är fortfarande inte helt känd, sjukdomen har så kallade osynliga 

symtom. Det finns inga kliniska prover eller undersökningar för att fastställa diagnosen och 

heller inget botemedel eller behandling. Allt det här kan försvåra vården av kvinnorna med 

fibromyalgi, det kan även vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska handskas med 

denna patientgrupp. Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi kan vara till 

nytta för sjuksköterskor och anhöriga som kan få en ökad kunskap och förståelse om 

sjukdomen och bättre omhändertagande och vård ges. 

4. Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Efter genomgång av material i bakgrunden, har smärtan beskrivits som en stor del av 

fibromyalgi. Eriksson (1994) beskriver smärta som en orsak till lidandet. Erikssons teori 

kommer att användas som teoretisk utgångspunkt för att diskutera studiens resultat. Att lida 

tillhör människans liv (Eriksson, 1994). Människan går igenom ett kroppsligt, andligt och 
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mentalt lidande. Inget lidande är de andra likt, det är en individuell upplevelse. Orsaken till 

lidande går inte att bestämma i förväg. Människan utsätts för lidandet som hen måste leva 

med (Eriksson ,1994). Eriksson menar att människor lider efter att de har förlorat någonting 

eller riskerar att förlora. Vidare beskriver Eriksson (1994) att det humana lidandet inte går att 

uttrycka med ord, människor har svårt att beskriva det. Vilket gör att människan kan uttrycka 

det på olika sätt, såsom att uppleva smärta, rädsla, oro eller andra indirekta berättelser. 

Eriksson delar upp lidandet till ett livslidande, ett sjukdomslidande och ett vårdlidande 

(Eriksson, 1994).   

Livslidande innefattar hela individens liv. Lidandet passerar hela individens existens och 

uppfattning. Det sker en stor förändring i livet som att drabbas av en sjukdom. Genom detta 

kan människan uppleva en förlust av makten över sig själv samt att inte kunna delta i olika 

sociala uppdrag. Livslidande kan hota människans tillvaro dessutom det kan även vara ett 

förtagande av något i människans liv.  

Sjukdomslidande omfattar det lidande som uppkommer av en sjukdom. Här består smärta 

av en vanlig orsak. Det somatiska lidandet kan inriktas till en del av kroppen, däremot kan det 

även resultera till ett lidande som drabbar hela människan, där i bland annat kropp, ande och 

själ. Vid sjukdomslidandet försöker personalen att hitta snabba motiveringar och svar för att 

lindra lidandet (Eriksson, 1994).    

Vårdlidandet är det lidande som uppkommer orsakat av vården och omfattar att den 

lidande individen blir försummad. Det kan även handla om att patienten inte blir bekräftad 

eller sedd av personalen. Detta medför en skada i patientens självförtroende. Vårdlidande 

uppkommer på grund av omedvetet agerande, bristande kunskap och brist på reflektion från 

vårdaren. Denna typ av lidandet gör att individen upplever sig mindre omhändertagen och 

otrygg i vården.  

Det svåraste lidandet uppkommer när individen inte bli sedd som hel. Smärtan är en grund 

till lidandet och bidrar till minskad livskvalitet. Att förebygga smärtan innebär att lindra 

lidandet. Vidare beskriver Eriksson att människan måste acceptera lidandet, den får ta en del 

av livet för att individen ska kunna bli hel (Eriksson, 1994). 

 

6. Metod  

För att kunna besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Denna metod används för att få 

en överblick av ett aktuellt kunskapsområde (Friberg, 2017). I en litteraturöversikt utförs en 

sammanfattning av tidigare vetenskapliga forskningsresultat och bilda en grund för kritisk 
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undersökning av ett särskilt kunskapsläge. Denna metod är lämplig för att den ger en djup 

uppfattning om aktuellt kunskapsläge. Studien grundar sig på artiklar som är vetenskapliga 

med en kvalitativ metod för att skapa en uppfattning om kvinnors upplevelse av att leva med 

fibromyalgi. Kvalitativa studier fördjupar sig i individens egna personliga livserfarenheter och 

upplevelser samt livsvärld (Friberg, 2017). 

 

6.1Datainsamling   

Vid sökningarna av artiklar till denna studie användes databaserna CINAHL och PubMed 

som är relevanta databaser för forskning inom omvårdnad. CINAHL är en databas som 

inriktar sig på omvårdnad och PubMed som täcker både omvårdnad och medicinska områden 

(Axelsson., 2012). Eftersom det var kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi som 

skulle undersökas formades sökord relaterade till syftet. Sökorden som valdes var 

Fibromyalgia, Experience och Women. Sökning av artiklar redovisas i bilaga 1. Författaren 

har använt sig av boolesk sökteknik, vilket betyder att operatorerna OR, AND eller NOT 

används mellan sökorden för att kunna sätta ihop två sökord (Östlundh, 2012). Författaren 

valde i datainsamlingen att sätta AND mellan sökorden. 

 

6.2 Urval   

Inklusionskriterier till denna studie var artiklar grundade på vetenskapliga artiklar med en 

kvalitativ ansats. Kvalitativa studier fördjupar sig i individens egna personliga 

livserfarenheter och upplevelser samt livsvärld. Artiklarna inte skulle vara mer än tio år gamla 

2008–2018 (publiceringssår), var skrivna på engelska samt hade abstract, fulltext och var peer 

reviewed. För att öka trovärdigheten för studien valdes enbart artiklar som tagit hänsyn till de 

etiska principerna och blivit godkända av den etiska kommittén. Enbart de artiklar som 

svarade på studiens syfte har använts. Artiklarna inkluderade vuxna kvinnor med fibromyalgi 

som var mellan 18–65 eftersom sjukdomen drabbar kvinnorna i denna ålder. Sökningarna 

utfördes mellan 181011–181013. 

Exklusionskriterier artiklar som beskriver familjens eller personalens uppfattning om 

upplevelsen av att leva med fibromyalgi valdes bort. 

 

6.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2017) tre steg för analys. I det första steget lästes 

artiklarnas resultat upprepade gånger för att få en överblick samt förstå innehållet och undvika 
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misstolkning. En sammanfattning av varje artikel har gjort och skrivits ner på ett dokument, 

detta för att säkerställa att allt väsentligt har dokumenterats. I andra steget har en tabell 

skapats, där syfte, metod och resultat förts in, detta för att få en bild och struktur på allt 

material jag har. Detta redovisas i matris (bilaga 2). I det tredje steget identifierades likheter 

och skillnader utifrån resultaten av valda artiklar. För att förenkla översikten av det nya 

resultatet användes färgpennor för att lättare se texten som svarade på studiens syfte. Texten 

som svarade på studiens syfte som författaren hittade i artiklarna plockades ut och sattes ihop 

i ett dokument för att kunna skapa kategorier och underkategorier, vilket slutligen blev 

studiens resultat.  

7. Forskningsetiska överväganden  

All vetenskaplig forskning ska vara etiskt godkänd. Forskaren har en plikt att inte förorsaka 

skada hos medverkande, och ska arbeta med omsorg och respekt (Kjellström., 2017). 

Forskningsetiken är till för att skydda individer från att förolämpas, ta skada eller att bli 

utnyttjade. Inför litteraturöversikten ska forskaren vara neutral, objektiv samt kritiskt 

medveten. Det är grundläggande att författaren använder sig av litteratur med forskningsetiska 

överväganden. Utsedda artiklar ska vara rika på lämplig information, godkända av 

forskningsetisk kommitté och grundade på vetenskap. Betraktandet av forskningsetik är något 

som inträffar innan och under en vetenskaplig studie (Kjellström., 2017). Alla artiklar som 

inkluderades i denna studie innehåller etiska överväganden där det redovisas i studierna att 

forskarna har tagit hänsyn till de etiska aspekterna och därefter blivit etiskt godkända. Detta 

innebär att deltagarna har blivit meddelade om studiens syfte samt att deltagarna själv har rätt 

att bestämma över sin deltagande i studien. Det innebär även att det insamlade materialet 

bevaras med hög säkerhet. Att artiklarna som valdes var etiskt godkända var viktigt för 

författaren till denna studie, eftersom detta garanterar deltagarnas trygghet och säkerhet. 

Resultaten till denna studie har sammanställts från de inkluderade artiklar, resultaten har 

bearbetats med noggrannhet, och inte ändrats eller manipulerats på något sätt då det betraktas 

vara oetiskt (Forsberg & Wengström, 2015). Alla artiklar som inkluderades i denna studie 

kommer från vetenskapliga tidskrifter vilket visar att de nått upp till de etiska krav som ställs 

för publicering.  

 

8. Resultat 

Resultaten till denna studie redovisas i fyra huvudkategorier. Den första är upplevelsen av 

smärta och trötthet. Den andra är upplevelsen av total förändring i dagligalivet med 
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tillhörande underkategorier: Begränsad i vardagen, begränsad i sociala livet, begränsad i 

arbetslivet. Den tredje är upplevelse av att förlora identitet. Den fjärde är att bli misstrodd 

med tillhörande underkategorier: Att bli misstrodd av sin omgivning, att bli misstrodd av 

sjukvården.  

 

8.1 Upplevelsen av smärta och trötthet  

Kvinnorna beskrev att de tappade kontrollen över sitt liv på grund av smärta, smärtan trängde 

in i hela kroppen och styrde vardagliga livet (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 

Mikkelsson, 2011). Smärtan beskrevs som stundvis ohanterbar och förskräcklig. Kvinnorna 

upplevde en känsla av svaghet, förtvivlan och frustration vilken ofta uppstod efter att de har 

vaknat med stelkropp och smärta (Juuso, Skär, Olsson och Söderbergs, 2011). Att ligga i 

sängen en hel dag på grund av smärta beskrevs som normalt och förekom ofta (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Juuso, Skär, Olsson och Söderbergs, 2011).  

Kvinnorna beskrev att smärtan var ofta ofattbar och att det inte spelade någon roll vilket 

vardagligsyssla de hade försökt göra, det var omöjligt kroppsligt (Juuso, Skär, Olsson och 

Söderbergs, 2011). Kvinnorna menade att de ville, men kroppen hade ingen ork (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Juuso, Skär, Olsson och Söderbergs, 2011). 

 

Kvinnorna upplevde att dagarna uppfylldes av oavbruten smärta vilket tog all kraft ifrån 

kvinnorna. De beskrev även att smärtan blivit ett konstant sällskap och att den har blivit en 

del av deras liv. Smärtan i sig beskrevs ta all uppmärksamhet (Grape, Solbrække, Kirkevold 

& Mengshoel, 2017). Smärtan lede till att kvinnorna fick sömnsvårigheter, vissa dagar fick 

kvinnorna ingen sömn alls vilket i sin tur påverkade följande dagar med fullständig trötthet 

och utmaning (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). Några deltagare beskrev att de inte 

orkade delta i diskussioner med vänner eller anhöriga på grund av smärta och trötthet. 

Konstant smärta och trötthet fick kvinnorna att uppleva livet fullt av lidande (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). Att 

vara trött beskrevs som en orsak till och en följd av ständig smärta, kvinnor hade svårt att veta 

vilket hade börjat först (Sallinen et al, 2011). Några beskrev att de inte kunde minnas hur det 

är att vara smärtfri och att vissa dagar var huden så känslosam att beröring och skavning från 

kläder upplevdes smärtsam (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Lempp, 

Hatch, Carville, Choy., 2009). Tröttheten och den kroniska utmattningen lede till kognitiva 

problem, minnesförluster, svårt att ta in information samt samordningsproblem (Lempp, 

Hatch, Carville & Choy, 2009). 
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8.2.1Upplevelsen av total förändring i dagliga livet 

8.2.2Begränsad i vardagen 

Kvinnorna beskrev att de upplever sig svagare och inte orkade utföra sina vardagssysslor som 

tidigare. De behövde mer tid och ansträngde sig mera för att kunna genomföra sina tidigare 

självklara sysslor (Briones-Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 2016; Grape, Solbrække, 

Kirkevold & Mengshoel, 2017). Begränsades i sin förmåga att utföra sina vardagliga 

uppgifter på grund av deras minskade fysiska och psykiska förmågor, de påverkades 

exempelvis av yrsel och fysisk svaghet (Briones-Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 

2016). En del beskrev att de kände sig tvungna att möblera om i hemmet för att anpassa 

hemmiljön efter de hjälpmedel de har skaffat, såsom duschstol, gåbord och mobila toaletten 

för att göra vardagen lättare. Kvinnorna upplevde att de var noga med att förflytta sig i en 

ergonomisk rörelse och att det är viktigt att lyssna på sin kropp för att på bästa sätt kunna 

hantera vardagen. Många framhävde att strategier och metoder som hjälpte en dag möjligen 

inte hjälpte dagen efter vilket lede till frustration Lempp, Hatch, Carville & Choy, (2009). 

Kvinnor i Juuso, Skär, Olsson och Söderbergs (2011) studie beskriver att de noggrant utförde 

vardagsarbeten och hade en vilja att vara effektiva, däremot var de tvungna att anpassa sig 

efter kroppens förmåga. De fick lägga sig tidigt och vila sig flera gånger dagligen, detta för att 

klara av hushållsarbete eller andra ansträngande aktiviteter. När sjukdomens symtom var 

okontrollerade och kroppen inte orkade som tidigare fick kvinnorna skuldkänslor och skam, 

detta för att de tvingade sig att prioritera sig själva (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; 

Juuso, Skär, Olsson och Söderbergs, 2011). Upplevelse av att inte kunna finnas för familjen 

och barnen på samma sätt som tidigare. Att inte kunna hjälpa barnen med studier och andra 

skoluppgifter, fick kvinnorna att uppleva sig mindre värda. En känsla av skyldighet och 

frustration över sina hinder och att de inte kan utföra sina könsroller påverkade deras 

relationer till partner negativt (Sallinen et.al., 2011). De försökte hela tiden att undvika att 

belasta anhöriga (Briones-Vozmediano et.al, 2016; Sallinen et.al., 2011). Många upplevde att 

de mår bättre och inte hade lika mycket skuldkänslor genom att försöka anstränga sig till att 

vara effektiva trots deras smärta. Detta fick dem att uppleva sig som normala (Briones-

Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 2016). I studien av Lempp et al., (2009) försökte 

kvinnorna att behålla sin självständighet och inte bli beroende av andra. En del beskrev att de 

kunde utföra några arbeten om de utförde det mycket långsamt. Deras bestämdhet hade en 

stor betydelse för att inte bli beroende av andras hjälp.  
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8.2.3 Begränsad i sociala livet  

Det blev svårt för kvinnorna att bevara sociala kontakter med andra. Förhållandet till vänner 

och anhöriga försvagades. De hade nästan slutat umgås med sina vänner och en del vänner 

hade slutat höra av sig (Sallinen, M., Kukkurainen, M. L., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. 

2011; Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009). Hela socialkontakten anpassades efter 

sjukdomen, vilket upplevdes påfrestande för patienter, anhöriga och vänner. Smärtan ökade 

oftast vid aktivitet, vilket begränsade deras förmåga att vara aktiva i sociala aktiviteter och 

kvinnorna valde istället att tillbringa dagarna hemma (Grape, Solbrække, Kirkevold & 

Mengshoel, 2017; Sallinen, M., Kukkurainen, M. L., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. 2011). 

Kvinnorna upplevde att de blev isolerade till följd av sin sjukdom och smärta, att inte kunna 

utföra dagligaaktiviteter och inte följa med familjens aktiviteter fick kvinnorna att känna sig 

utanförskapet vilket påverkade kvinnornas välmående och livskvaliteten negativt (Wuytack, 

F., & Miller, P. 2011; Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Sallinen, M., Kukkurainen, M. 

L., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. 2011). För att hantera sin situation isolerade kvinnorna 

sig helt från sociala kontakter och de upplevde hopplöshet över livet och ville enbart sova 

hela dagarna. Att vara trött och utmattad kunde oftast upplevas av många kvinnor som värre 

än själva smärtan. Många kvinnor försökte hitta aktiviteter som passade deras förmåga och 

som de klarade av i vardagen. Eftersom kvinnorna inte hade ork att delta i aktiviteter, kände 

de bitterhet och frustration (Wuytack, F., & Miller, P. 2011).  

 

8.2.4 Begränsad i arbetslivet 

Sjukdomen begränsade kvinnornas förmåga att arbeta och att de förlorade kontroll över sina 

liv, eftersom de oroade sig för ekonomin och hur de kommer att klara sig (Juuso, Skär, Olsson 

& Söderberg, 2013; Juuso et al., 2016; Sallinen et al., 2009; Wuytack & Miller, 2011). Många 

utryckte en oro över att förlora sitt arbete, kämpade med smärta och tvingade sig att arbeta för 

att kunna behålla arbetet. I studien av Juuso et.al., (2011), beskrev deltagarna att de var 

tvungna att säga upp sig med anledning av att de var förvirrade, glömde att utföra 

arbetsuppgifter och minskad arbetsförmåga, klarade inte höga stressnivåer med arbetet och 

blev sjukskrivna, vilket medförde att många kvinnor fick ekonomiska svårigheter (Wuytack & 

Miller, 2011). Till följd av sjukskrivningar och förlorad arbetstid kände kvinnorna stress inför 

den osäkra framtiden. (Briones-Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 2016; Wuytack & 

Miller, 2011; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2009; Juuso et al., 2013; 

Juuso et al., 2016). Kvinnorna upplevde att de inte hade samma ork som tidigare. Efter en 
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arbetsdag upplevde flera kvinnor smärta och brist på energi. Många kvinnor upplevde att 

deras arbete blivit som en belastning i deras liv (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 

Mikkelsson, 2009). En arbetsdag krävde många lediga dagar med vila för att få krafterna 

tillbaka (Juuso et al., 2016; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). En del 

av deltagarna i Grape et.al., (2015; Wuytack & Miller, 2011) fick skam - och skuldkänslor när 

de inte klarade av sina uppgifter. De kämpade och försökte att klara av arbetet trots smärtan 

och tröttheten, tillslut blev de utmattade och kroppens kraft tog slut, kvinnorna blev 

långsjukskrivna och därefter lämnade arbetet (Grape et.al., 2015; Sallinen et.al., 2010; 

Sallinen et.al., 2011). 

  

8.3 Upplevelse av att förlora identitet  

Att uppleva en förlust av identiteten har beskrivits av många deltagare (Briones-Vozmediano, 

Vives-Cases & Goicolea, 2016; Wuytack och Miller, 2011 & Juuso et al., 2016; Lempp, 

Hatch, Carville & Choy ,2009). All förändring de har fått efter fibromyalgi i livet har påverkat 

deras identitet negativt, kvinnorna menade att de inte kände igen sin kropp och att de inte var 

samma individ som de var innan de blev sjuka, vilket framkallade en känsla av nedstämdhet 

och sorg (Lempp, Hatch, Carville & Choy ,2009). Förlorad identitet uppstod genom 

förändring av kognitiv funktion, humörsvängningar och karaktär. Vilket orsakade att 

kvinnorna fått en mindre kontroll över sina liv. Många kvinnor upplevde att de förlorade en 

del av sig själva, och att de har fått en ny identitet där de kände sig mindre värda på ett antal 

olika nivåer (Juuso et al. 2011; Sallinen et al. 2011; Lempp et al. 2009). En hopplöshet känsla 

har beskrivit när de förlorade arbetsförmåga och att de inte kunde arbeta längre. Att förlora 

sin yrkesidentitet orsakade en negativ självkänslan. Arbetet var en del av kvinnorna och var 

förknippat med deras identitet (Wuytack & Miller, 2011; Juuso et al., 2016). Att vara 

beroende av andras hjälp efter att de själva var de som gav hjälp skadade självidentiteten 

(Briones-Vozmediano et al., 2016; Söderberg & Lundman, 2001; Taylor et al., 2016).  

Att förlora sin roll i hushållet och äktenskapet, att inte kunna fullgöra de uppgifter de 

tidigare haft och att inte kunna var självständig påverkade identitetsupplevelsen hos många 

kvinnor (Lempp, Hatch, Carville & Choy ,2009). Svåra och okontrollerade symtom, 

förändrade kroppsliga funktionen, till att det inte längre gick att fortsätta med sin sociala 

livsstil de hade innan de fick fibromyalgi var ett hinder och begränsade kvinnorna på många 

olika sätt. Denna begränsade förmåga berörde inte enbart dagliga sysslor utan likaså hur 

kvinnorna såg sig själva och vilken identitet de har (Briones-Vozmediano, 2016). Att inte 
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kunde tro på sina kroppar på samma grad som tidigare, vilket upplevdes som irriterande, 

fruktansvärt eller skrämmande samtidigt som deras självkänsla successivt försvagades (Juuso 

et al. 2011; Lempp et al., 2009; Briones-Vozmediano, 2016; Wuytack och Miller, 2011). 

Många kvinnor upplevde en hotad identitet när de blev ifrågasatta av vården, anhöriga eller 

vänner (Wuytack och Miller, 2011). Samt att de inte kunde tillgodose sina partners sexuella 

behov (Wuytack & Miller, 2011; Briones-Vozmediano et al., 2016). Kroppen upplevdes som 

besvärlig när de inte kunde ha samma sexliv som tidigare, de kände sig mindre värda samt att 

de var tvungna att leva med en kropp som blivit främmande för dem (Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2011). Några kvinnor undrade om deras partner fortfarande älskade dem, när de 

inte har samma identitet som tidigare (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 

2011; Briones-Vozmediano et.al., 2016). 

 

8.4 Att bli misstrodd 

8.4.1Upplevelsen av att bli misstrodd av sin omgivning  

Kvinnornas sjukdom blev ofta ifrågasatt av människor i deras omgivning (Juuso et.al., 2011; 

Grape et.al., 2015; Briones-Vozmediano et.al., 2016). Till följd av symtomens osynlighet 

upplevde kvinnorna att de inte blev tagna på allvar, ingen lyssnade på dem och att de inte var 

trovärdiga, som i sin tur orsakade känslor av bekymmer, ilska och frustration (Juuso et.al., 

2011; Grape et.al., 2015). Partner, anhöriga och kollegor hade svårt att inse de hinder som 

uppkom i kvinnornas liv exempelvis behövde vila sig ofta, begränsad fysisk aktivitet och 

ökad hudens ökade känslighet (Juuso et al., 2011; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 

Mikkelsson, 2011; Wuytack & Miller, 2011). Frustration över sina partner som inte förstod 

hur sjuka de var, och att de inte ställde upp mera gällande hjälp med hushållssysslorna 

(Wuytack & Miller, 2011). Några kvinnor berättade att deras partner kunde kritisera dem för 

att de vilade sig mycket och inte städade hemmet (Briones-Vozmediano et.al., 2016). De blev 

ifrågasatta när de utförde hushållsarbete som lättstädning eller matlagning trots smärtan.  

En kvinna berättade att hon blev kallad egoistisk av sin make och att hon enbart var lat, 

vilket ledde till att deras förhållande påverkats negativt. Att kvinnorna inte fick någon 

förståelse eller bekräftelse för deras smärta valde de att inte dela med sig deras känslor 

(Wuytack & Miller, 2011). Kvinnorna ville inte dela med sig om sina upplevelser för andra 

eftersom de ansåg att det var många som inte hade tagit de på allvar (Briones-Vozmediano 

et.al., 2016; Grape et.al., 2015). Att inte dela med sig om sina upplevelser för vänner och 

kollegor förekom ofta i kvinnors berättelser, kvinnorna menade att de inte ville belasta dem 
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(Grape et.al., 2015; Sallinen et al., 2012). De kände sig tvungna att förklara för sin omgivning 

var de hade varit efter en period av frånvarande på grund av sjukdomens svårighet (Juuso et 

al., 2011). De fick höra kommentarer från kollegor och arbetsgivare att det kan vara något 

psykiskt fel på dem och att kvinnorna inbillade sig smärtan och sjukdomen (Sallinen et al., 

2009). Kvinnorna upplevde att de blev utdömda redan i förväg. Detta bemötande av 

omgivningen orsakade minskat självförtroende och en rädsla att bli bedömda som 

otillförlitliga, lata, fåniga. Som resulterade i att de slutade be om hjälp. De var tvungna att 

berätta för sin omgivning att de har artrit som sjukdom (Sallinen et.al., 2010). Misstroheten 

från omgivningen som grundades på att de såg ut att må bra, och att hur de kände sig inte 

stämde överens med deras utseende fick kvinnorna att bli frustrerade. Många berättade att de 

ofta fick visa ett sämre utseende för att kunna påvisa att de inte mådde bra (Wuytack & 

Miller, 2011; Briones-Vozmediano et.al., 2016). 

 

8.4.2 Upplevelsen av att bli misstrodd av sjukvårdpersonalen 

Kvinnorna beskrev i flera studier att de vid upprepade tillfällen upplevde de att bemöttes med 

misstro och blev ifrågasatta av sjukvården. De beskriver att orsaken till detta var att 

fibromyalgin är en osynlig sjukdom som inte går att fastställa med prover eller 

undersökningar. Sjukvården tog inte dem på allvar och behandlade inte dem som riktiga 

patienter (Sallinen et.al., 2010; Juuso et.al., 2011). Eftersom läkarna inte kunde hitta några 

avvikande prover eller kliniska undersökningar fick kvinnorna höra att deras symtom 

relaterades till psykiska problem eller depression (Sallinen et al., 2011). De fick inte något 

stöd eller sympati från sjukvården och att många läkare inte lyssnade på dem, fick alltid svar 

att det inte var något fel på dem och uppmanades att söka hjälp hos psykolog (Briones-

Vozmediano, 2016; Sallinen et al. 2011). Vårdpersonalen engagerade sitt intresse för dem. En 

del av personalen trodde på kvinnornas smärta men samtidigt visade att kvinnorna 

dramatiserade när de berättade om smärtans karaktär. Många beskrev att de fick ofta förlängt 

recept på smärtlindring utan att ha träffat läkaren. Bristen på förtroendet hos vårdpersonal 

beträffande kvinnornas symtom, bristen på sympati, och det negativa bemötandet ledde till att 

några kvinnor tyckte att det var jobbigt att söka vård och valde att inte söka vård (Juuso et al., 

2011).  

Kvinnorna upplevde en rädsla av att berätta om den psykiska energibristen eller om 

tröttheten för vårdpersonalen eftersom kvinnorna visste av tidigare erfarenheter att det alltid 

ledde till i mera läkemedel istället för stöd eller hjälp (Sallinen et.al., 2011). Vårdpersonalen 

enbart fokuserade på proverna och kontrollerna istället för deras upplevda hinder i livet 
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(Sallinen et.al., 2011). Det hade inte någon betydelse av vilken strategi som de använder sig 

av i mötet med sjukvården. De blev oftast bemötta med misstrohet. Många kvinnor berättar att 

deras läkare inte trott att fibromyalgi förekom alls. Vilket resulterade i att de valde att byta 

läkare. Kvinnorna beskriver att Vårdpersonalen ansågs sakna kunskap om fibromyalgin 

eftersom de fick oftast rådet att lägga sig tidigare när de beskrev hur trötta de var (Sallinen et 

al., 2011; Lempp et al., 2009). Kvinnorna beskrev att det var svårt att få läkarna att tro på hur 

sjuka de var, eftersom de såg ut att må bra. De blev inte sedda som trovärdiga av sjukvården. 

En ömsesidig åsikt är att bristen av yttre symtom ger till resultat att de blir ifrågasatta 

(Sallinen et al., 2011; Lempp et al., 2009; Briones-Vozmediano, 2016; Juuso et. al., 2011; 

Grape et.al., 2015; Wuytack & Miller, 2011). 

 

9. Diskussion 

Författaren presenterar under diskussionen en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

9.1 Metoddiskussion 

Författaren till denna studie valde att genomföra en litteraturöversikt grundad på artiklar med 

en kvalitativ analys. Eftersom syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att 

leva med fibromyalgi bedömdes metoden vara lämplig. Detta stödjs av Friberg (2017) som 

anser att kvalitativa forskningsmetoder skapar förståelse för en människa och dennes 

livssituation. Författaren valde bort kvantitativa studier eftersom de inte föreställer personers 

känslor och erfarenheter. Kvantitativa studier grundar sig på olika mätningar och jämförelser 

för att hitta ett resultat (Friberg, 2017). Kvalitativa studier fördjupar sig i individens egna 

personliga livserfarenheter och upplevelser samt livsvärld. Resultaten i kvalitativa studier 

presenteras med ord i form av teman eller kategorier. I kvantitativa studier presenteras 

resultaten med hjälp av siffror utifrån de statistiska beräkningar som har gjort (Friberg, 2017). 

Vid sökning av artiklar påträffades inga artiklar med mixad metod, därför inkluderade inga 

artiklar med mixad metod i denna studie.  

 Artiklarna som ingick i denna studie hämtades från databaserna PubMed och CINAHL. 

Eftersom vetenskapliga artiklar inom omvårdnad skulle användas vilket förstärker 

tillförlitlighet för forskning (Friberg, 2017). Att enbart två databaser användes för sökningen 

av artiklar kan vara en svaghet. Friberg, (2017) beskriver att flera olika databaser bör 

användas för att sökningarna ska ha så bredd omfattning som möjligt. Detta bedömdes inte 

vara nödvändigt eftersom nästan samma artiklar kom upp i båda databaser och belyste nästan 

likadana upplevelser i de flesta utav de valda artiklarna. För att finna lämpliga artiklar utgick 
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författaren från syftet till denna studie och sökorden kopplades till det. Operatorn AND 

användes även för att sammankoppla de olika sökorden (Friberg, 2017). Val av språk 

begränsades till engelska eftersom den är forskningens offentliga språk och de flesta artiklar 

går att hitta på engelska. En svaghet med detta kan vara att det inte är författarens modersmål 

vilket kan påverka tolkningen av resultaten. En svaghet även i denna studie kan vara att 

författaren var ensam och inte hade en skrivande partner, som kunde granska artiklarna och 

resultaten för sig och sedan jämföra dem för att minimera risken för översättning eller 

misstolkning. Författaren har dock läst och granskat resultaten till valda artiklar flera gånger 

och för att undvika misstolkning av orden som var svåra att förstå användes lexikon. Detta 

kan ses som en styrka. Avgränsningen peer reviewed användes under sökningarna i 

databaserna CINAHL då det ökade trovärdigheten av artikelns vetenskapliga kvalitet. Detta 

ses som en styrka för studien. I databasen PubMed saknades denna avgränsning och därför 

kontrollerades resultatdelen från PubMed manuellt, och författaren har använt sig av mall för 

kvalitetsgranskningen där syfte, design, urval, frågeställningar, analys och tolkning fanns i 

varje artikel. Detta ansågs öka kvalitetsgranskningens tillförlitlighet. Författaren har tagit en 

objektiv roll under hela arbetsgång, utan att påverka resultaten av egna tidigare upplevelser 

eller erfarenheter av sjukdomen. Författaren har hållit sig enbart för resultaten som valda 

artiklar har kommit fram till. 

 

 9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt tyder på att fibromyalgi har en stor påverkan på 

kvinnornas liv. Smärta och trötthet har beskrivits som grunden till alla begränsningar som de 

har fått till följd av fibromyalgi såsom begränsningar i dagliga livet, begränsad i sociala livet 

och begränsad i arbetslivet. Utifrån Katie Eriksson (1994) teori kan detta definieras som att 

kvinnorna har fått olika former av lidande där bland annat livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Eriksson (1994) skriver i sin teori att från att ha varit frisk till att hamna i en total 

förändring både fysiskt och psykiskt är enormt tärande för människan eftersom detta inte är 

naturligt. Att drabbas av sviktande hälsa och sjukdom kan påverka hela individens 

livssituation eller hota hela dennes tillvaro och leder till livslidande. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att när det sker en förändring i kroppen 

från att klara av allt och kunna utföra saker obehindrat, till att vilja kunna göra saker men inte 

klara av det är det ett lidande som skapar frustration för individen eftersom den personliga 

kroppens självständigheten rubbas. Att kvinnorna upplevde att de blev begränsade i sociala 
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livet är ett livslidande, Eriksson (1994) påpekar även hur minskad förmåga att delta i sociala 

sammanhang förvärras och skapar ett livslidande. Resultatet visade likaså på känslomässig 

förändring i förhållandet till sin partner och relationen till sina barn. Kvinnorna kände sig vara 

till en belastning på familjen eftersom de inte kunde genomföra de arbetsuppgifter som 

förväntades av dem. Samt att de kände att de svek sina anhöriga i sin otillräcklighet som fru 

eller mamma. West, Usher, Foster och Stewart (2012) bekräftar i sin studie hur familjelivet 

hos individer med långvarig smärta påverkas på ett negativt sätt. Författarna beskriver att det 

känslomässiga förhållandet mellan partnerna förändrades liksom hushållssysslor. Att 

kvinnorna kände skam och skuldkänslor över sina begränsningar och att de upplevde sig 

otillräckliga för familjen bekräftas även av West, Usher, Foster och Stewart (2012) där 

deltagarna upplevde sig som en börda för sin familj och upplevde känslor av skuld och skam. 

Detta kan tolkas som sjukdomslidande som uppstår på grund av en sjukdom och eller skada 

som patienten får (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande uppstår av två typer av lidande, 

kroppsligt lidande och mentalt lidande. Kroppsligt lidande består av exempelvis kroppslig 

smärta och fysiskt symtom. Mentalt lidande är upplevelser av förnedring, skam och-eller 

skuld som patienten upplever på grund av innevarande sjukdom eller behandling. Vidare 

beskriver Eriksson (1994) att patienten kan få en känsla av skam och skuld om patienten 

misslyckas med att sköta sig. I resultaten har det även kommit att deltagarna upplevde en 

identitetsförändring efter att aha fått fibromyalgi. Liknande studier har bekräftat dessa 

resultat, i en studie av Ellis-Hill, C. S., & Horn, S. (2000) som beskriver att patienter som har 

diagnostiserats med kronisk sjukdom har fått förändringar i sina självkänslor samt 

identitetförändring i jämförelse innan de insjuknade. Erikson (1994) beskriver att människan 

strävar efter att behålla en känsla av självständighet över situationer och tankar, känslan av sig 

själv som oföränderlig oavsett de förändringar människan genomgår. Personlig identitet 

betraktas som en avsiktlig inre känsla av att vara densamma i alla kontexter samt att ha ett 

stabilt inre (Erikson, 1994). Arnold, L., Clauw D., Dunegan, L., & Turk, D. (2012) beskriver 

att människor får tillgång till sitt liv genom sin kropp. När kroppen förändras, förändras 

förfogandet till livet, vilket medför att identiteten och uppfattningen om sig själv kan 

förändras. Det framkom även att kvinnorna upplevde en misstro från sin omgivning och 

vården, Eriksson (1994) skriver i sin teori att om individen inte blir sedd och bekräftad är i sig 

lidande som kränker patientens värdighet. Genom att lyssna på patienten, att betrakta deras 

upplevelser som sanna och att ta dem på allvar, ökas deras trovärdighet. Att inte bli sedd eller 

att anses som något man inte är framkallar skamkänsla, skuld och hopplöshet samt en känsla 

av att vara värdelös. Eriksson (1994) menar att när sjukvårdpersonalen bemöter patienten med 



 
 17 (30) 

 

misstro är detta en maktutövning som hindrar patienten från att delta i vården, patienten kan 

få en maktlöshet känsla och kan även leda till svårt vårdlidande. (Arnold, al., 2012) skriver att 

misstro från omgivningen hotar individens integritet, samt förstärker upplevelsen av tomhet 

och kraftlöshet. Att inte bli bekräftad kan rubba individens självkänsla och minska förtroendet 

till egna förmågan att ta utmaningar samt försvagar personens jagupplevelse.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är sjuksköterskan skyldig att utföra en vård av god 

kvalitet som ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet samt ge individuellt 

anpassad information (Hälso- och sjukvårdslag, 2014). Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Resultatet visar att sjuksköterskan brister i dessa 

krav. Patienter med fibromyalgi är en patientgrupp som sjuksköterskor bör skaffa sig mer 

kunskap om, samt förbättra bemötandet av de. Det är ytterst viktigt att sjuksköterskor arbetar 

tillsammans med patienten, samt inte ha egna fördomar. Sjuksköterskor ska arbeta med ett 

öppet sinne i mötet med patienter som inte har fått en diagnos eller det inte syns på deras yttre 

att de är sjuka. Det är viktigt att skaffa sig tid för att lyssna och bekräfta deras 

sjukdomskänsla, finnas där och lindra deras oro och lidande. Som sjuksköterskor ska 

uppmuntra patienter till att inte tappa hoppet. Även om det inte finns botemedel, så kan 

sjuksköterskan lindra smärta, Sjuksköterskan ska vara spindel i nätet såsom att hjälpa 

patienten att få kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Ska finnas för patienten 

och hjälpa de att få en god livskvalité. Smärta är en fiende som påverkar oss människor och vi 

kan behöva all hjälp vi kan få för att bemästra den. 

 

10. Kliniska implikationer  

För att kunna erbjuda god vård och kunna lindra lidande hos kvinnor med fibromyalgi 

behöver sjuksköterskorna kunskap om kvinnors upplevelse av fibromyalgi. Denna studie kan 

vara till en hjälp eftersom den beskriver hur kvinnor med fibromyalgi upplever livet med 

sjukdomen. Genom att få ta del av studiens resultat kan bemötandet mot kvinnorna inom 

vården förbättras och sjuksköterskorna kan bidra till att öka patientens livskvalité eftersom en 

åskådlig bild klargör vikten av att få bekräftelse och förståelse.  

Förhoppningar är att så många av allmänheten så som de drabbade, anhöriga kan ta del av 

min studie. Att så många blivande sjuksköterskor som går i samma kurs kan ta del av studiens 

resultat, och att när vi träffar på denna patientgrupp bemöta med mera förståelse och ger en 
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god vård. Författarens förhoppning är att en stor mängd sjukvårdspersonal kan få ta del av 

resultaten så att de får en större uppfattning om kvinnors upplevelse av sjukdomen. Mer 

kunskap om sjukdomen skulle var ett bra verktyg för sjukvårdpersonal. Mer forskning kring 

sjukdomen är nödvändig.  

 

11. Förslag till fortsatt forskning  

Brist på kunskap försvårar för vårdpersonalen att bemöta och stödja drabbade individer på ett 

praktiskt sätt. Denna studie har väckt ett intresse för forskning kring sjuksköterskans 

upplevelse av att möta patienter med fibromyalgi, och hur sjuksköterskorna beskriver sina 

kunskaper kring diagnosen fibromyalgi. Det skulle även vara intressant att studera hur 

sjuksköterskorna kan få hjälp för att få en ökad kunskap om sjukdomen och dess påverkan på 

livet kring sjukdomen.  

 

12. Slutsats 

Slutsatser som kan dras utifrån denna litteraturöversikt är att fibromyalgi har mången negativ 

inverkan på kvinnors liv. Kvinnorna har fått ett begränsat liv, där de blev begränsade i sina 

kroppsliga och psykiska förmågor, och därefter påverkades och hindrades dem från att utföra 

deras normala arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter. Misstro från omgivningen och vården 

resulterade till lidande hos dessa kvinnor. En förändring av patientens identitet har visat sig på 

olika sätt, bland annat genom att förlora den sociala kontakten, förlora arbetet eller helt enkelt 

genom all förändring sjukdomen gav.  
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Design: Kvalitativ studie  

 

Urval: Kvinnor med 

fibromyalgi i ålder 38–64 

 

Datainsamling: 15 

kvinnor deltog i narrativa 

intervjuer. 

 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk 

 

Kvinnorna beskrev att de lever med 

en dubbel påfrestning dels av en 

aggressiv, okontrollerad värk som är 

närvarande hela tiden och att de inte 

bli trodda. Kvinnor med fibromyalgi 

upplevde att smärtan tog över deras 

liv och påverkade hela deras tillvaro. 

Kvinnorna beskrev att de upplevde 

kroppen som främling och att de inte 

kände igen sin kropp. Kvinnorna 

undvek att prata med andra om 

sjukdomen, då omgivning hade brist 

på kunskap om sjukdomen, samt 

ingen förståelse för de osynliga 

symtomen. De beskrev att de 
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kämpade för att utstå symtomen och 

att även tänka positivt samt att lära 

sig leva med sjukdomen 

*Lempp, HK., 

Hatch, LS., 

Carville, SF., 

Choy, EH. 

(2009) 

Patients 

experiences of 

living with and 

receiving 

treatment for 

fibromyalgia 

syndrome: a 

qualitative study 

 

År: (2009) 

 

Tidskrift: 

Musculoskeletal 

disorders 

 

Land: England 

Att förstå 

patienternas upplevelser 

av att leva med 

långvariga sjukdomen 

fibromyalgi 

 

Metod 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade (del 

eller halv strukturera) 

design   

Urval: Patienter som 

diagnostiserade med 

fibromyalgi för minst ett 

år av en erfaren läkare. 

Pat är över 18 år  

Datasamling: 

Intervjustudie 

Analys: Innehållsanalys 

 

 

Kvinnorna beskriver att de har fått 

en förändring i sociala livet, fått 

psykisk ohälsa och minskad fysisk 

aktivitet. Kvinnorna beskrev en 

förändring i identiteten. Kvinnorna 

upplever att de inte får rätt hjälp av 

vården och att detta riskerar deras 

hälsa.   

 

*Rodham, K., 

Rance, N., & 

Blake, D. 

A Qualitative 

exploration of 

carers and 

patients, 

Experiences of 

Fibromyalgia: 

One illness, 

different 

perspectives 

År: (2010) 

  

Tidskrift: 

Musculoskeletal 

Care  

 

Land: Finland 

Syftet var att genom 

livsberättelsen hos 

deltagare att undersöka 

upplevelser för både 

den drabbad med 

Fibromyalgi och även 

deras partner  

 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Fibromyalgi 

drabbade kvinnor i ålder 

38–65 år. 

Diagnostiserade med 

fibromyalgi och deras 

partner 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

interjuver 

  

Kvinnorna upplevde en förlorad 

identitet, där de inte känner igen sin 

kropp, Svårt att acceptera att de ska 

leva resten av livet med smärta och 

en okänd kropp. Kvinnorna 

upplevde att de blev misstrodda av 

vårdpersonalen och omgivning. De 

beskrev att de var tvungna att 

övertyga sjukvården och alla i sin 

omgivning att de lider av ett verkligt 

problem. Kvinnorna beskrev att 

vårdpersonalen och omgivning 
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Analys:  Belysande 

fenomenologisk analys 

saknade förståelse och kunskap, 

vilket resulterade till isolering. 

Sallinen, 

Kukkurainen, 

Peltokallio, &* 

Mikkelsson. 

”Im tired of being 

tired”- Fatigue as 

experienced by 

women with 

Fibromyalgia 

År: (2011) 

 

Tidskrift: Advances 

in Physiotherapy   

 

Land: Finland 

Syftet är att studera hur 

kvinnor med 

fibromyalgi och har en 

långvarig 

sjukdomshistoria 

upplever extremt 

trötthet som ett 

fenomen. 

Metod: Kvalitativ studie  

  

Urval: kvinnor 

diagnostiserade med 

fibromyalgi i ålder 34–65 

 

Datainsamling: 

Djupgående narrativa 

(berättar) intervjuer 

genomfördes Kvalitativ 

studie 

 

Analys: Narrativ analys 

 

Kvinnor med fibromyalgi upplevde 

en total förändring i livet. Kvinnorna 

beskrev att de inte var lik sig själv 

jämfört mot hur de var för. Upplevde 

minskad energi. Ingen ork för att 

delta i sociala situationer. Kvinnorna 

ville inte vara en belastning för 

anhöriga och vänner. Kvinnorna 

beskrev tröttheten och smärta som 

värsta förändring som leder till 

funktionsnedsättning i livet samt led 

till lidande. Tröttheten var 

obestridligt problem i livet. 

*Wuytack, F., 

& Miller, P. 

The lived 

experience of 

fibromyalgia in 

female patients, a 

phenomenological 

study. 

År: 2011  

 

Tidskrift:  

Chiropractic & 

Manual Therapies  

 

Land: England 

Syftet är att skapa en 

förståelse för den 

personliga upplevelsen 

av att leva med 

fibromyalgi. 

Metod: Kvalitativ studie 

med deskriptiv 

fenomenologisk design 

 

Urval: Sex kvinnor i 

åldern 36–66 i 

genomsnitt 51 år 

gammal. Kvinnor med   

diagnosen fibromyalgi 

 

Datainsamling: Semi 

strukturerade interjuver 

 intervjuer som spelades 

in. 

  

Kvinnorna upplevde en stor 

förändring i livet, upplevelsen av att 

de inte ryckte till. Förlorad 

personlighet. Negativ påverkan på 

arbetslivet. Kvinnorna upplevde en 

obalans i livet, de förlorade nästan 

hela sociala livet, inte kunna delta i 

familjens aktiviteter, vänners träffar. 

Kvinnorna upplevde en oro för 

isolering samt att de skulle hamna i 

depression. Kvinnorna beskrev att 

sjukvårdpersonalen saknade kunskap 

om sjukdomen, de blev bemötta med 

många frågor och funderingar. 
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Analys: Data omskrevs 

och analyserades med en 

associativ analys och 

tematisk analys 

 

 

Personalen saknade förståelse för 

sjukdomen och ifrågasatte 

kvinnorna. Detta minskade kvinnors 

trygghet och ökat deras lidande. 

Kvinnorna beskrev att det inte var 

lätt att acceptera sjukdomen, men de 

lärde sig att leva med sjukdomen. 

 

 


