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Sammanfattning
Bakgrund: Oförklarlig muskelsmärta har funnits i århundraden, men det är inte förrän i 
modern tid som begreppet fibromyalgi har tillämpats på fenomenet. Fibromyalgi är en 
komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus muskelsmärta och trötthet. 
Idag är fibromyalgi den andra mest förekommande reumatologiska störningen, efter artros, 
och majoriteten av de som insjuknar är kvinnor.
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi.
Metod: En litteraturstudie baserad på tio artiklar har genomförts. Kvalitetsgranskningen 
gjordes med hjälp av granskningsmallen Qualitative Research Checklist. Artiklarna 
analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.
Resultat: Fem kategorier framkom: att leva med oförutsägbar smärta, känslan av att vara 
misstrodd, svårigheter att hantera vardagen, upplevelser av stöd i sociala relationer och
upplevelser av anpassning för välmående. Kvinnorna upplevde en oförutsägbar smärta som 
begränsade dem i deras vardag. På grund av sjukdomens osynlighet upplevde kvinnorna sig 
mer eller mindre misstrodda hela tiden och behövde alltid förklara sin sjukdom. Kvinnorna 
hade även svårigheter att hantera sin nya vardag som de nu tvingas anpassa sitt liv efter.
Slutsats: Kunskapen som har framkommit i studien kan användas som ett stöd för att skapa 
en bättre förståelse för denna patientgrupps upplevelser i olika vårdsammanhang, och därmed 
bidra till ett bättre bemötande som kan generera känslor av välbefinnande och minskat
lidande för patienten.

Nyckelord: att leva med, fibromyalgi, kronisk sjukdom, Roys adaptionsmodell, upplevelser
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Inledning
Fibromyalgi är en komplex kronisk sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus 

muskelsmärta och trötthet (Neumann & Buskila, 2003). Andra vanligt förekommande 

symtom är stelhet, sömnsvårigheter, huvudvärk och irritable bowel syndrome (IBS). Debuten 

av fibromyalgi sjunker allt lägre ner i åldrarna och allt fler unga insjuknar (Jones, Atzeni, 

Beasley, Flüss, Sarzi-Puttini & Macfarlane, 2015). Enligt Chinn, Caldwell och Gritsenko 

(2016) är fibromyalgi den andra vanligaste reumatologiska störningen efter artros. I världen 

beräknas det att mellan 1.2 % - 6.6 % av populationen har fibromyalgi, varav 70-90 % av de 

som insjuknar är kvinnor (Forseth, 2008). Då symtombilden av fibromyalgi är komplex och 

utan känd etiologi ligger det främst i sjuksköterskans omvårdnadsansvar att förstå patientens 

upplevelser och förbättra dennes hälsa (ibid.). Enligt Schaefer (2004) har 

sjukvårdspersonalens förhållningssätt till dessa kvinnor avgörande betydelse för hur de 

bemöts i vården och hur deras integritet respekteras. Fortsättningsvis poängterar Schaefer 

(2004) att sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att förstå sin sjukdom och en 

av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att möta patientens behov och bekräfta deras 

upplevelse av sjukdomen. Det finns emellertid brister i att använda kunskapen om kvinnornas 

upplevelser av att leva med fibromyalgi i den kliniska tillämpningen i mötet med patienten 

(ibid.).

Idag saknas tillräcklig forskning om upplevelser hos de individer som har fibromyalgi. På 

grund av att fibromyalgi är det andra vanligaste reumatologiska tillståndet är det ännu 

viktigare att utveckla och förbättra sjukvårdens kunskaper kring denna sjukdom och kring 

denna patientgrupps upplevelser av att leva med sjukdomen. En sammanställning av relevant 

forskning kring individers upplevelser av att leva med fibromyalgi skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att få en ökad kunskap om innebörden av att leva 

med fibromyalgi. Med denna ökade kunskap kan sjukvårdspersonalen förbättra individens 

livskvalitet och eventuellt utveckla olika hälsofrämjande strategier som är anpassade för 

individer med fibromyalgi. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor ges möjlighet att ta 

del av personers upplevelser av att leva med fibromyalgi för att kunna stödja dessa individer 

och ge en mer personcentrerad omvårdnad.
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Bakgrund

Fibromyalgi
Oförklarlig muskelsmärta har funnits i århundraden, men det är inte förrän i modern tid som 

begreppet fibromyalgi har tillämpats på fenomenet utbredd smärta utan känd etiologi 

(Forseth, 2008). Fibromyalgi kännetecknas genom utbredd och diffus smärta som skiftar 

lokalisering. Typiskt för detta tillstånd är också morgonstelhet, icke reparativ sömn, ömma 

punkter samt ett antal ospecifika symtom som huvudvärk, depression och svullnad. Däremot 

betraktas inte fibromyalgi som en specifik sjukdom, utan snarare en sammanhängande mängd 

symtom. På grund av de ofta överväldigande effekterna av smärta och trötthet hos de 

individer som uppfyller kriterierna för fibromyalgi, är det lämpligt att kunna sätta fibromyalgi 

som diagnos (ibid.). Enligt Forseth (2008) är depression och långvarig smärta, framförallt i 

ryggen, riskfaktorer. Men, den största riskfaktorn för att insjukna i fibromyalgi är det 

kvinnliga könet, endast 10-30% av de som insjuknar är män.

Symtom

Enligt Chinn et al. (2016) är smärtan vid fibromyalgi variabel och ändrar lokalisation och 

intensitet över tid. Smärtan karakteriseras av ökad känslighet för tryck och lätt beröring. 

Detta orsakar allodyni som definieras som upplevd smärta vid icke skadlig stimuli och 

hyperalgesi som är outhärdlig smärta vid smärtsam stimuli. Andra utmärkande symtom för 

fibromyalgi är trötthet och sömnstörningar där svårighetsgraden har samband med smärtans 

intensitet. Till följd av sömnlösheten uppstår ofta morgontrötthet och allmän trötthet under 

dagen. Vidare poängterar Chinn et al. (2016) att depression är mycket vanligt hos 

fibromyalgipatienter. Detta visar att fibromyalgi är en sjukdom som inkluderar flera olika 

symtom. Fibromyalgi kan också samexistera med andra sjukdomar som kroniskt 

trötthetssyndrom, IBS, dyspepsi och ångestsyndrom (ibid.).

Diagnos

Wolfe och Häuser (2011) förklarar att fibromyalgidiagnosen sätts på basis av patientens 

symtom på grund av avsaknaden av blodprover och tester som kan påvisa fibromyalgi. Vid 

diagnostisering av fibromyalgi används American College of Rheumatology 

klassificeringskriterier (ACR) (Wolfe, Clauw, Fitzcharles, Goldenberg, Katz, Mease & 

Yunus, 2010).  Kriterierna kräver att patienten uppfyller sju eller fler smärtområden av 19 
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utvalda områden på kroppen samt har ett värde på minst fem i en förutbestämd symtomskala 

för att en diagnos ska kunna ställas. Alternativt att patienten har tre till fem smärtområden 

och ett värde på minst nio på symtomskalan. Smärtan ska heller inte kunna relateras till 

någon annan sjukdom eller tillstånd (ibid.).

Dock poängterar Goldenberg (2009) att diagnostiseringen av fibromyalgi kan försvåras 

genom att många fibromyalgisymtom är svåra att särskilja från andra smärttillstånd som t.ex. 

kroniskt trötthetssyndrom och migrän. Dessutom kan diagnostiseringen kompliceras av att 

läkaren som ställer diagnosen inte behärskar den kliniska användningen av 

klassificeringskriterierna tillräckligt väl (ibid.).

Upplevelser
Enligt Eriksson (1991) har människan ett medvetande och självmedvetande som utgör 

grunden för dennes upplevelsevärld. En individs upplevelse är något som endast kan 

uppfattas av den egna individen. Eftersom upplevelser är subjektiva kan de inte fullt ut 

förstås eller tolkas av någon annan människa. Egidius (2006) definierar upplevelser som när 

en individ är delaktig och tar in en händelse. I enlighet med Eriksson (1991) kommer 

begreppet upplevelser i studien att definieras som tankar och känslor utifrån kvinnors 

erfarenheter.

Upplevelser av att leva med kronisk sjukdom
Att insjukna i en kronisk sjukdom innebär att sjukdomstillståndet är långvarigt, ofta 

permanent, och försämras under tid (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Enligt 

Whittemore och Dixon (2008) upplever de flesta individer beskedet att få en kronisk sjukdom 

som känslomässigt. Känslor som ilska, sorg, hopplöshet och förnekande är vanligt 

förekommande. Fortsättningsvis berättar Öhman et al. (2003) att en individ som insjuknat i 

en kronisk sjukdom upplever under sjukdomsförloppet känslor av svaghet och låg livsglädje. 

Att leva med en kronisk sjukdom innebär ofta en dramatisk förändring för de individer som 

insjuknat. De förändringarna involverar en varierad mängd av stressfulla upplevelser, 

exempelvis smärta, förnedring, förändrad livsstil samt social isolering. Social isolering 

beskrivs som en allvarlig konsekvens av kronisk sjukdom (ibid.).
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Roys adaptionsmodell
Roys adaptionsmodell handlar om människans förmåga att anpassa sig till en skiftande miljö 

samt människans förmåga att själv påverka sin miljö på ett ändamålsenligt sätt (Roy, 2009). 

Då fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som kräver anpassning av livet utifrån de nya 

förutsättningarna som sjukdomen ger valdes Roys adaptionsmodell som teoretisk referensram 

då den ansågs vara relevant för studiens syfte.

Människan strävar efter att bevara balans inom fysiologiska, psykologiska och sociala 

områden. Denna balans behålls genom att människan adapterar och anpassar sig till nya 

livsomständigheter. Enligt Roy (2009) har människor olika adaptionsnivåer som innebär att 

förmågan att hantera obalans och att ta in ny information varierar mellan olika människor. 

Adaptionen innebär inte att människan ger upp för det som finns utan hittar en balans och

jämvikt i tillvaron genom att anpassa sig till de aktuella omständigheterna eller genom att 

behärska situationen. I modellen finns tanken att hälsa och ohälsa kan förekomma samtidigt 

(ibid.).

Enligt Roy (2009) påverkas människor av olika stimuli som kan vara t.ex. smärta som har en 

direkt påverkan på individen, eller attityder och antaganden som kan vara svårare att se hur 

de påverkar individers hälsa. Varje stimuli måste människan hantera för att återta balansen. 

Hanteringen sker genom kontrollerande processer som resulterar i en respons. När det 

mänskliga systemet inte klarar av att hantera stimuli blir responsen ineffektiv och kan ta sig i 

uttryck genom att en individ t.ex. fortsätter med gamla levnadsvanor trots att det kan vara 

skadligt för dennes hälsa. Kontrollprocesserna utgår från olika adaptiva funktionsområden 

som individen kan adaptera sig inom (ibid.).

Självuppfattning

Enligt modellen är en människa som har adapterat i balans och har en klar bild över sin 

identitet och upplever sig själv som betydelsefull (Roy, 2009). Om en individ däremot börjar 

tvivla på sig själv och sin identitet eller förmåga kan det ledda till olika hälsoproblem som 

t.ex. känslor av maktlöshet eller förändrad kroppsuppfattning. Detta grundar sig på att 

individen har tappat kontakten med sig själv och sina behov och förutsättningar. Individens 

självuppfattning kan förändras av känslan av samhörighet och gemenskap som skapas när 
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individen ingår i en grupp. Självuppfattningen kan således omformas både utifrån egna 

erfarenheter men också utifrån andras reaktioner (ibid.).

Rollfunktion

Roy (2009) menar att individen innehar olika roller samtidigt i förhållande till olika 

människor samt har olika roller under olika perioder i livet. Sjukdom kan leda till att 

individen inte kan leva upp till sina roller. När individen inte kan uppnå sin roll och de 

förväntningar som finns på personen kan det leda till att individen får svårigheter att hantera 

det sociala samspelet. När en individ insjuknar i en sjukdom går personen in i en ny roll som 

innefattar nya förväntningar på hur individen ska bete sig samtidigt som erfarenheter från 

tidigare roller finns kvar. Detta kan leda till konflikter då individens nya förväntningar i den 

nya rollen inte stämmer överens med de tidigare förväntningar som funnits i tidigare roller. 

T.ex. kan vårdpersonal ha åsikter om en patients trovärdighet när individen trots sjukdomen 

försöker nå upp till förväntningar som har funnits på individen från tidigare roller. Detta kan i 

sin tur påverka patientens upplevelse av sig själv och personalens upplevelse av patienten. 

Detta kan i sin tur påverka patientens omvårdnad (ibid.).

Roy (2009) beskriver också att alla individer inom en grupp har olika roller för att 

tillsammans uppnå gruppens gemensamma mål. För att målet ska kunna uppnås är gruppen 

beroende av att alla gruppmedlemmar förstår och kan genomföra vad som förväntas av varje 

individ. Frustration och otillräcklighetskänslor kan uppstå hos en individ när denne inte kan 

uppfylla sin roll på grund av oväntade händelser som t.ex. sjukdom. Samtidigt uppstår det 

ofta även konflikter med människor i omgivningen som inte är tillräckligt förstående (ibid.).

Ömsesidigt relaterande

Människan har ett grundläggande behov av nära och vårdande relationer med andra 

människor samt att uppleva trygghet i dessa relationer (Roy, 2009). Om våra nära relationer 

med andra människor är gynnsamma och baseras på respekt, kärlek och omsorg hjälper de 

människan att utvecklas. I dessa gynnsamma relationer delar människor med sig till varandra 

av sina kunskaper och personliga erfarenheter. Om relationerna däremot är sämre kan istället 

konkurrenssituationer, fientlighet och dominans uppstå (ibid.).

Om en individ känner sig kritiserad av någon annan kan det resultera i känslomässiga obehag 

som får individen att reagera kroppsligt genom t.ex. nervositet eller spändhet (Roy, 2009). 
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Dessa kroppsliga reaktioner som t.ex. smärta kan leda till rädsla som gör att individen 

undviker sociala aktiviteter som tidigare har varit en självklar del i individens liv. Samtidigt 

kan glädje och trygghet få individen att bli motiverad att dela med sig med sig av sina 

erfarenheter till andra (ibid.).

Syfte
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi.

Metod
För att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi har en litteraturstudie av 

artiklar med kvalitativ metod genomförts. Enligt Segersten (2012) används en kvalitativ 

metod i studier för att få reda på individers livssituation och för att skapa förståelse för 

patienters erfarenheter, upplevelser och förväntningar. Enligt Friberg (2012) är en 

litteraturstudie en översikt av aktuell kunskap inom ett valt omvårdnadsrelaterat område.

Urval
Inklusionskriterier för studien var engelskspråkiga artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Artiklarna skulle använda en kvalitativ metod samt inkludera vuxna kvinnor med 

diagnosen fibromyalgi. Endast kvinnors upplevelser valdes att studeras då majoriteten av de 

individer som insjuknar i fibromyalgi är just kvinnor. I föreliggande studie har vuxna kvinnor 

mellan 18-67 år inkluderats eftersom den övervägande delen av dessa kvinnliga patienter är i 

denna åldersgrupp. För att få så tillförlitligt resultat som möjligt skulle artiklarna också vara 

peer-reviewed som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) innebär att artiklarna innan 

publicering är granskade av andra experter och forskare inom området. För att få fram ett så 

aktuellt resultat som möjligt var ett inklusionskriterium att de valda artiklarna skulle ha varit 

publicerade under de senaste 10 åren. 

Exklusionskriterier för studien var att artiklarna inte skulle handla om andra reumatologiska 

sjukdomar än fibromyalgi eller inkludera anhörigperspektiv eftersom syftet med studien inte 

hade för avsikt att belysa detta. Även artiklar som inte var skrivna på engelska exkluderades 

eftersom författarna inte behärskar andra språk.
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Datainsamling
En inledande pilotsökning i fritext gjordes för att få en uppfattning om det fanns relevanta 

vetenskapliga artiklar publicerade som kunde besvara studiens syfte. Enligt Axelsson (2012) 

görs en pilotsökning för att kontrollera om det finns vetenskapligt material inom det område 

som studien har för avsikt att undersöka samt för att sökningen ska preciseras. Sökningen var 

en fritextsökning utan några begränsningar. Pilotsökningen visade att tillräckligt material 

fanns till förfogande. Det framkom även att majoriteten av de befintliga artiklarna hade en 

kvalitativ ansats. Detta bidrog till ett större urval av artiklar då ett inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle vara kvalitativa.

Därefter gjordes den egentliga litteratursökningen som ligger till grund för studiens resultat 

(bilaga 1). Sökorden togs fram med svensk MeSH som samtidigt översattes till engelska av 

ordlistan. I sökningen användes också andra relevanta sökord som inte var MeSH-termer för 

att få fram ett så brett resultat som möjligt. Sökord togs också fram genom artiklarnas 

ämnesordlista som enligt Willman et al. (2011) kan användas för att försäkra sig om att 

lämpliga sökord använts. Därefter användes sökorden enskilt eller i kombination med 

varandra. Med hjälp av de använda sökorden ansågs det att sökningarna var tillräckligt 

bredda och att den största delen av artiklarna som kunde besvara studiens syfte identifierades. 

Vid sökningar som genererade en ohanterlig mängd träffar tillsattes fler sökord för att 

avgränsa sökningen tills ett hanterligt resultat visades. Axelsson (2012) förklarar att 

sökningar ska begränsas tillräckligt mycket så att författarna kan granska alla abstrakt för att 

kunna göra en bedömning av vilka artiklar som är relevanta för studiens syfte.

Datasökningarna har gjorts i databaserna CINAHL och PubMed. Valet av databaser ansågs 

vara relevant då Axelsson (2012) förklarar att CINAHL och PubMed är de mest aktuella 

databaserna inom omvårdnadsforskning. CINAHL är en databas som huvudsakligen 

innehåller engelskspråkiga artiklar från omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2011). 

PubMed är en databas som täcker vetenskapliga tidsartiklar inom framförallt omvårdad 

(Forsberg et al., 2013). Sökorden har kombinerats med den booleska operatorn AND för att 

få ett smalare och mer begränsat sökresultat. Databassökningen resulterade i 629 artiklar som 

granskades på titelnivå. Därefter granskades de 67 artiklar vars titel verkade kunna besvara 

studiens syfte på abstraktnivå. Efter genomläsning av artiklarnas abstrakt exkluderades 

artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltextformat, som inte svarade på studiens syfte 
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och/eller artiklar som inte var engelskspråkiga. Efter granskning på abstraktsnivå återstod 

elva artiklar som ansågs kunna besvara studiens syfte som därför lästes i fulltext. För översikt 

av databassökningarna v.g. se bilaga 1.

Kvalitetsgranskning

Därefter gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna, som enligt Willman et al. (2011) ska 

göras för att säkerställa att de valda artiklarna håller en hög standard och uppfyller 

vetenskapliga kriterier. Kvalitetsgranskningen gjordes enskilt av varje författare för att inte 

påverkas av varandra. Därefter diskuterades artiklarnas kvalitet gemensamt tills konsensus 

uppnåddes. Granskningsmallen som användes var Qualitative Research Checklist utgiven av 

Critical Appraisal Skills Programme [CASP] (2013) (bilaga 2). De två första frågorna i 

CASPs granskningsprotokoll var så kallade screeningfrågor. Uppfyllde artikeln inte ”Ja”-

kriteriet på båda frågorna ansåg författarna inte det var värt att fortsätta kvalitetsgranska 

artikeln. Vid kvalitetsgranskningen delades varje artikel in i hög, medelhög, medel eller låg 

kvalitet. För att artiklarna skulle vara av hög kvalitet krävdes att svaret var ja på 90 % av 

granskningsmallens frågor och för medelhög 85-90 % samt medelkvalitet 80-85 %. Artiklar 

under 80 % ansågs vara av låg kvalitet. Endast artiklar som bedömdes vara av hög eller 

medelhög kvalitet användes i resultatet. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades en artikel 

som inte besvarade syftet. Genom kvalitetsgranskningen bedömdes åtta artiklar ha hög 

kvalitet och två ha medelhög kvalitet och dessa tio artiklar användes sedan som underlag för 

studiens resultat. De inkluderade artiklarna presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3).

Dataanalys
I den föreliggande studien analyserades datan med en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom 

flertal gånger så förutsättningslöst som möjligt för att öka tillförlitligheten, som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det första steget i en kvalitativ innehållsanalys. Därefter 

samlades meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte från textmaterialet, som 

enligt Graneheim och Lundman (2004) menar är nästa steg. Meningsenheterna skrevs in i 

olika tabeller som namngavs efter artiklarnas titlar. Meningsenheterna översattes därefter till 

svenska manuellt av författarna med stöd av lexikon. De meningsbärande enheterna 

sorterades in i ett nytt dokument. Fortsättningsvis kondenserades meningsenheter till kortare, 
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men fortfarande textnära, texter, som enligt Graneheim och Lundman (2004) görs för att göra 

innehållet överskådligt utan att betydelsen förloras. Därefter kodades kondenseringarna, som 

enligt Graneheim och Lundman (2004) görs för att hitta olika trender och mönster. Slutligen 

kategoriserades de kodade meningsenheter i kategorier som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) återspeglar det centrala budskapet för meningsenheterna. För exempel från 

innehållsanalysen i föreliggande studie v.g. se bilaga 4.  Den första delen av 

innehållsanalysen fram till kodning genomfördes enskilt genom att artiklarna delades upp 

med hälften var mellan författarna. Därefter valde författarna att diskutera sina fynd med 

varandra samt kategorisera tillsammans tills konsensus uppnådes.

Eftersom Graneheim och Lundmans (2004) metodik är en tolkningsprocess kan texterna 

tolkas olika från person till person. Detta har författarna tänkt på och därmed diskuterat med 

varandra fortlöpande för att komma fram till ett så textnära resultat som möjligt.

Innehållsanalysen gjordes på manifest nivå med vissa latenta inslag. Enligt Lundman och 

Graneheim (2012) finns alltid ett latent och manifest budskap i varje text. Det manifesta 

budskapet representerar det uppenbara innehållet som uttrycks direkt i texten. Det latenta 

innehållet handlar om det underliggande budskapet i texten som uttrycks på en tolkande nivå. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att det i alla texter finns någon grad av tolkning.

De kategorier som kom fram i innehållsanalysen ligger till grund för utformningen av 

studiens resultat.

Etiska överväganden
De artiklar som studiens resultat grundas på innehåller etiska överväganden eller så redovisas 

det i studierna att etiska aspekter har funnit i åtanke. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) 

innebär detta att artiklarna har blivit godkända av en etisk kommitté och att författarna har 

berättat för deltagarna att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har rätt att avsluta sin 

medverkan när de vill samt att det insamlade materialet förvaras konfidentiellt.
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Resultat
Resultatet redovisas i form av fem kategorier: ”Att leva med oförutsägbar smärta”, ”Känslan 

av att vara misstrodd”, ”Svårigheter att hantera vardagen”, ”Upplevelser av stöd i sociala 

relationer” och ”Upplevelser av anpassning för välmående”.

Att leva med oförutsägbar smärta
I denna kategori framkom det framförallt hur kvinnornas liv påverkades fysiskt och psykiskt 

av smärtan som kvinnorna ansåg vara det symtom som påverkade dem mest.

När symtomen startade la kvinnorna inte någon uppmärksamhet på dem då de antog att det 

var en tillfällig smärta och värk som så småningom skulle gå över. Men när framförallt 

smärtan och tröttheten blev allt mer intensiv och oförutsägbar upplevde kvinnorna att 

vardagslivet och arbetet påverkades allt mer (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 

Mikkelsson, 2009).

Efter fibromyalgins debut upplevde kvinnorna en minskad förmåga att utföra aktiviteter som 

de tidigare hade varit vana vid att kunna utföra. Kommentarer om aktiviteter som nu 

upplevdes som svåra eller omöjliga att utföra var numera vanligt förekommande för 

kvinnorna (McMahon, Murray, Sanderson & Dalches, 2012). 

I used to be really active, I used to ride horses, motorbikes, jet ski, 

everything (.) I used to be really active. And now, I couldn’t even ride a 

push bike around the block. (McMahon et al., 2012, s. 1361).

Kvinnorna beskrev känslor av en främmande kropp som inte längre fungerade som den gjort 

tidigare, när de var friska. De upplevde en frustration över att behöva leva med en kropp som 

blivit obekant för dem. Smärtan hos kvinnorna var alltid närvarande, men upplevelsen av 

smärtans intensitet varierade. Smärtan beskrevs som periodvis okontrollerbar och förlamande 

och ledde till känslor av maktlöshet, sorg och svaghet. Andra vanligt förekommande känslor 

var ständig trötthet till följd av smärtans negativa påverkan på sömnen som upprepade gånger 

resulterat i sömnlösa nätter. Dessa nätter påverkade i sin tur nästkommande dag med total 

utmattning som ledde till en stor utmaning för kvinnorna att bara ta sig ur sängen (Juuso, 

Skär, Olsson & Söderberg, 2011).



17

Kvinnorna pratade om sin smärta som om den var en egen person och levde sitt eget liv. 

Smärtan gav stickningar, domningar, svullnad, stelhet och svårigheter att röra på sig, men det 

som uppfattades som det mest störande symtomet var den konstanta utmattningen (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Mikelsson, 2012). Den fysiska smärtan var ofta överväldigande 

och då berättade kvinnorna att det inte spelade någon roll vad de hade bestämt sig för att 

göra, det var fysiskt omöjligt. Huvudet ville, men kroppen orkade helt enkelt inte (Juuso et 

al., 2011). 

You have pain all over your body, it’s like the head wants to get up but the 

body wants to lie down. It’s like a total pain in my whole body and my 

head feels heavy. There’s nothing to do but lie down. (Juuso et al., 2011, 

s. 4).

Beskrivningen kvinnorna gav om smärtan var att den var oförutsägbar och för det mesta 

outhärdlig. De var aldrig riktigt smärtfria, men vissa dagar eller stunder var bättre än andra. 

Smärtan var sammanflätad med utmattning och de orsakade tillsammans psykosomatiska 

besvär som sömnsvårigheter och depression (Sallinen et al., 2012). Depressionen orsakade 

känslor av ledsamhet och bidrog också med existentiella tankar där kvinnorna funderade över 

om livet verkligen var värt att leva (Juuso et al., 2011). 

Vetskapen om att aldrig kunna bli frisk igen gjorde kvinnorna både ängsliga och arga. Den 

ständiga stressen över att de behövde kämpa resten av livet orsakade också depression. 

Kvinnorna brottades dagligen med personliga kriser som berörde deras identitet och 

självkänsla (Råheim & Håland, 2006). Kvinnorna upplevde att deras liv bestod av en ond och 

smärtsam cirkel. Ingenting hjälpte, stress gav smärta och smärtan gjorde kvinnorna 

deprimerade (Kengen, Rutledge, Moutapa, Weiss & Aquino, 2011).

It was frustrating. It was frustrating, because I just didn’t know what else 

to do. All I was, was tired. The more tired I was, the more I got depressed. 

(…) I just didn’t know what was going on. (Armentor, 2015, s.7).

Känslan av att vara misstrodd 
I analysen framkom det att upplevelser av att på olika nivåer bli misstrodd var förekommande 

i alla kvinnors berättelser.
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Eftersom fibromyalgi inte utmärker sig genom några speciella tecken, utan är osynlig, 

upplevde kvinnorna att de ofta blev ifrågasatta, inte blev tagna på allvar och att de inte var 

trovärdiga (Juuso et al., 2011; Armentor, 2015; Råheim & Håland, 2006).

Because everybody kept saying, ”Oh, nothing’s wrong. You’re 

depressed.” I kept getting ”You’re depressed. You’re depressed.” I was 

like ”No.” (Armentor, 2015, s.6).

Att leva med en stigmatiserad sjukdom som fibromyalgi kan beskrivas som att vara utdömd 

på förhand. Kvinnorna berättade att de var rädda för att dela med sig av sina erfarenheter för 

de visste inte hur människor skulle reagera. Ofta ansågs andra hälsoproblem som en 

komplikation av fibromyalgin som väldigt sällan utreddes eller behandlades (Armentor, 

2015).

Upprepade gånger berättade kvinnorna att de kände sig tvungna att förklara sin sjukdom för 

andra eftersom de inte blev trodda på av människor i sin omgivning. Vanligt förekommande 

var det att kvinnorna fick förklara var de hade varit efter en period av frånvarande på grund 

av sjukdomens svårighet (Juuso et al., 2011). 

You aren’t believed, so you feel all the time that you have to explain. 

Explain what you have done and what you are suffering from and you 

have to say; now I’ve been in bed for 3 days because I’ve done that and 

that. (Juuso et al., 2011, s. 3). 

Kvinnornas smärtupplevelse blev ofta ifrågasatt på grund av smärtans osynlighet och att de 

därmed inte heller blev tagna på allvar. De upplevde framförallt att deras smärtupplevelse 

blev ifrågasatt när de genomförde hushållssysslor som matlagning trots smärtan. Kvinnorna 

uttryckte åsikter om att andra inte kan förstå något som de inte själva kan se. Kvinnornas 

smärtupplevelser var inte heller alltid trovärdiga av vårdpersonal. Det förekom också att 

deras egen familj inte heller förstod deras smärtupplevelser. Detta ledde till känslor av sorg, 

vrede och frustration hos kvinnorna Juuso et al., 2011). 

För många kvinnor krävdes det upprepade besök på vårdcentralen innan de upplevde att de 

blev trodda på (McMahon et al., 2012). Kvinnorna fick återkommande kommentarer från 

vårdpersonal, vänner och arbetsgivare att de inte var något fel på dem och att deras besvär 

berodde på psykiska problem. Fibromyalgins osynlighet upplevdes som ett hinder för 
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kvinnorna att bli tagna som en verklig patient (Sallinen et al., 2009).

De upprepade besöken hos läkaren fick dem att känna att de ständigt klagade och att de aldrig 

blev tagna på allvar. 

(…) So I just went to the doctors and I basically just got nowhere (…) so 

then I kept going back to the doctors, going back and going back, ’til I got 

somewhere, which took quite a while (…). (McMahon et al., 2012, s. 

1362).

Kvinnorna upplevde att människor inte trodde på dem just när det berättade att de hade 

fibromyalgi och att kvinnorna bara inbillade sig smärtan och sjukdomen. På grund av de 

negativa associationer som fibromyalgin gav föredrog en kvinna att berätta att hon istället 

hade artros.

En del kvinnor oroade sig över hur andra uppfattade dem på grund av det faktum att 

kvinnorna såg friskare ut än vad de kände sig. Det fick dem att känna sig skyldiga samtidigt 

som de blev upprörda över misstroheten från andra som baserades på att den yttre bilden av 

dem inte stämde överens med hur de kände sig. En del av kvinnorna upplevde irritation över 

att de ibland var tvungna att visa ett sämre yttre för att kunna bevisa för andra människor att 

de inte mådde bra (McMahon et al., 2012).

Många kvinnor hade inte berättat om sina upplevelser för vänner och kollegor eftersom de 

inte ville besvära dem. Att ständigt prata om sina upplevelser och känslor genererade 

skuldkänslor och värdelöshet (Sallinen et al., 2012). Ett fåtal kvinnor berättade också om 

rädslan att dela med sig av sina erfarenheter med sin familj. En kvinna uttryckte detta genom 

rädsla över att hennes make skulle klandra henne för att hon inte gör något i hemmet och 

kvinnan blev då rädd för att maken tyckte att hon enbart agerade på detta sätt på grund av 

lathet (Råheim & Håland, 2006).

Svårigheter att hantera vardagen
Livet med fibromyalgi upplevdes som en daglig kamp där sjukdomen sågs som en osynlig 

fiende som förhindrade kvinnorna att behålla sin tidigare livsstil. Känslor av frustration på 

grund av minskad känsla av kontroll som fibromyalgin hade lett till var återkommande 

(McMahon et al., 2012). 
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I wanted to make a soup, with meat and vegetables. But that means 

preparations. I had to stand by the bench for a long time, my back and 

feet aching intensely, I almost fainted. The knife slipped out of my fingers, 

and I had to lean my upper body over the bench to prevent myself from 

falling. (Råheim & Håland, 2006, s. 747-748).

På grund av sjukdomens oförutsägbarhet tvingades kvinnorna att leva en dag i taget på grund 

av svårigheter att planera i förväg. För att orka med vardagen krävdes ett noggrant 

övervägande kring att utföra dagliga sysslor (Wuytack & Miller, 2011). Aktiva dagar ledde 

oftast till sämre nätter och då upplevde kvinnorna att de befann sig i en ond cirkel av 

utmattning och trötthet. Genom att anpassa sitt vardagsliv och hitta nya sätt att leva på lärde 

sig kvinnorna att upprätthålla en balans mellan aktiviteter och smärtupplevelsen (Juuso et al., 

2011). 

Majoriteten av kvinnorna som fortfarande var aktiva i arbetslivet upplevde problem med att 

orka med arbetet efter fibromyalgisymtomens debut (Wuytack & Miller, 2011). Trots detta 

försökte kvinnorna fortsätta med arbetet. Svårigheterna med att fortsätta arbeta relaterades till 

den minskade fysiska förmågan och utmattningen som fibromyalgin bidrog till. En del av 

kvinnorna nämnde också de kognitiva störningar som ett hinder till att fortsätta arbeta. Dessa 

kognitiva störningar ledde exempelvis till minnesförlust som i sin tur påverkade kvinnornas 

arbete. Andra faktorer som gjorde det svårt för kvinnorna att fortsätta arbeta var 

arbetsrelaterad stress och dåligt arbetsklimat. Dessutom upplevde kvinnorna en brist på 

förståelse och empati från arbetsgivarna som förvärrade situationen. Enligt kvinnorna ledde 

alla dessa faktorer slutligen till utbrändhet och oförmåga att fungera på arbetet. I samband 

med att inte fungera på arbetet upplevde kvinnorna också en finansiell osäkerhet när de blev 

beroende av sjukpension (ibid.).

Kvinnorna berättade att de ville kunna leva ett normalt liv i framtiden, men att prognosen ser 

dålig ut för det idag (Sallinen et al., 2012). Kvinnorna berättade att sjukdomen gjorde 

vardagen mycket mer komplex än vad den hade varit när de var friska. De fortsatte berätta att 

det tar evigheter att ta sig ur sängen till badrummet på morgonen, men också att många 

praktiska saker som kräver energi aldrig kommer på frågan. Alla symtom påverkade 

kvinnornas dagliga aktiviteter på ett eller annat sätt och kvinnorna behövde ofta pusha sig 

själva till att få vissa saker utförda (Råheim & Håland, 2006).
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Upplevelser av stöd i sociala relationer
I denna kategori hade sociala relationer och stöd från nära och kära stor betydelse för hur 

kvinnorna upplevde hur det var att leva med fibromyalgi.

Majoriteten av kvinnorna deltog i någon form av stödgrupp för fibromyalgi (Juuso, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2014). De talade varmt om den support de har fått från andra deltagare i 

gruppen och poängterar att andra personer med fibromyalgi är de enda som verkligen förstår 

hur det är att leva med sjukdomen. Stödgruppen var det enda stället där de kunde prata öppet 

om sina erfarenheter utan rädsla för att bli misstrodda (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 

2014).

In the paingroup, you don’t need to say anything. Of course, everyone 

asks how you feel, but when you say it’s not a good day today, then it’s 

nothing more. Then, they understand because they have it themselves (…) 

(Juuso et al., 2014, s. 1385).

Kvinnorna betonade hur svårt det var att förklara och vara tydlig med andra om hur de mådde 

och ofta behövde de jämföra sina upplevelser med andra sjukdomstillstånd för att andra 

skulle förstå.

A lot of times whenever I try to explain it early on I would explain it that I 

feel like I have the worst flu in the world, but I don’t have the flu. That’s 

how I feel. Every part of the body just hurts, no matter what it is. It’s like 

flu-like symptoms, but it’s not really the flu (Armentor, 2015, s.5).

Trots svårigheterna och sjukdomens osynlighet pratade många av kvinnorna varmt om den 

support de fått från familj och vänner (Sallinen et al., 2012). Kvinnorna berättade att även om 

fibromyalgi är en osynlig sjukdom så kan närstående se osynligheten. Familjen märkte när 

kvinnorna inte mådde bra, förändrat beteende var tecken på att kvinnorna mådde sämre 

(Armentor, 2015).

Upplevelser av anpassning för välmående
För att klara av livet med sjukdomen hade kvinnorna utvecklat olika strategier. Den 

övergripande strategin som användes av majoriteten av kvinnorna var att reducera 

aktivitetsnivån och motstå frestelsen att utöva aktiviteter där det fanns risk att överanstränga 

kroppen. Trots att kvinnorna försökte bekämpa sjukdomen genom att göra saker hade 
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erfarenheter efter detta fått dem att inse att det skulle slå tillbaka på dem och bara göra det 

ännu värre (McMahon et al., 2012). Det var av stor betydelse för kvinnorna att lära känna sin 

kropp för att lära sig sina begränsningar (Juuso et al., 2011).  

Att lära sig att acceptera istället för att bli upprörda över vad de inte kunde göra ansåg 

kvinnorna vara ett steg i att lära sig hantera sjukdomen. Andra förhållningssätt var att tänka 

positivt och påminna sig själva om att andra människor har det sämre ställt. Det var viktigt 

för kvinnorna att behålla en inre styrka som de beskrev som beslutsamhet, envishet och 

oberoende för att orka med (McMahon et al., 2012). 

Kvinnorna fick prioritera och dela upp aktiviteter under flera dagar för att undvika lidande 

från sjukdomens symtom flera dagar efter slutförd aktivitet. Kvinnorna upplevde svårigheter 

att just dela upp aktiviteter under en längre tid på grund av frustration över att inte kunna 

utföra aktiviteter i samma tempo som tidigare. Sjukdomen innebar att kvinnorna fick sakta 

ner och ibland be om hjälp. Detta upplevdes också som frustrerande eftersom kvinnorna var 

vana vid självständighet och att kunna utföra allting själva. Att då bli tvungen att be andra om 

hjälp upplevdes som förlorande av självständighet (McMahon et al., 2012).

Flertal kvinnor mådde bra genom att hjälpa andra, exempelvis barnbarn eller vänner (Juuso et 

al., 2011; Juuso et al., 2013). Med hjälp av denna typ av aktivitet upplevde kvinnorna att de 

avledde smärtan och distraherade negativa tankar. Vänner till kvinnorna hjälpte dem att tänka 

på annat än bara smärtan och att fokusera på annat gav dem styrka och bättre självkänsla 

(Juuso et al., 2011). Kvinnorna berättade att de aldrig hade accepterat sjukdomen, men hade 

lärt sig att leva med den. De sökte ständigt efter information för att lära sig och förstå mer.

För att uthärda vardagen kunde kvinnorna, förutom att dela upp och prioritera sysslor, tänka 

positivt och vara optimistiska (Sallinen et al., 2012). 

Många kvinnor uppmärksammade betydelsen av regelbundna rutiner, framförallt på 

morgonen. Under morgonrutinerna gjorde kvinnorna strategiska val för att minimera 

chanserna att förvärra deras symtom. Många kvinnor poängterade att det var viktigt att ta ett 

varmt bad eller varm dusch det första de gjorde på morgonen, annars var risken stor att 

kroppen inte alls ville samarbeta under dagen (Sallinen et al., 2012). De uppmärksammade 

också att det var viktigt att undvika kallt vatten och kyla eftersom det förvärrade symtomen 

(Armentor, 2015). Enkelt beskrivet så la kvinnorna stor fokus på att utföra uppgifter som 

anpassades efter deras behov och förmåga, vilket hade gjort dem mer uppmärksamma på vad 
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de klarade av att göra. Att göra andningsövningar och lyssna på rogivande musik var ett bra 

sätt att hantera symtomen, men också att använda olika hjälpmedel vid olika aktiviteter, 

exempelvis duschstol, värmedynor, kuddar och att tänka ergonomiskt vid fysiska uppgifter 

underlättade (Kengen et al., 2011). 

För att uppnå välmående upplevde kvinnorna att de var tvungna att kämpa eftersom det inte 

var en naturlig del i vardagen på grund av fibromyalgin. Sjukdomen gjorde det lättare för 

kvinnorna att må dåligt än att må bra och därför var det viktigt för dem att inte låta 

sjukdomen ta över. De upplevde att inaktivitet gjorde smärtan och tröttheten mer påtaglig än 

när de utförde uppgifter. Detta fick dem att uppleva mer välmående när de tvingade sig vara 

aktiva och utföra vardagliga uppgifter trots smärtan och tröttheten som fibromyalgin gav. 

Aktiviteterna lindrade inte smärtan men lättade däremot deras humör. Kvinnorna uppskattade 

de små saker som de fortfarande kunde utföra trots fibromyalgin, men också att alltid ha 

något att se fram emot fick kvinnornas tankar att skingras. Att ha styrka att kunna genomföra 

vardagliga sysslor värdesattes högt av kvinnorna. När de kunde hantera och klara av dessa 

situationen som t.ex. matlagning och städning upplevde kvinnorna mer livsglädje. När de 

hade tillräcklig styrka att komma ut för att t.ex. handla och gå på evenemang fick de en 

känsla av att de nästan var friska från fibromyalgin (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013).

Diskussion

Metoddiskussion
Metoden som valdes var en litteraturstudie baserad på artiklar med en kvalitativ ansats. 

Metoden ansågs vara lämplig för att besvara studiens syfte. Val av metod stärks av Willman 

et al. (2011) som förklarar att kvalitativa forskningsmetoder används för att beskriva 

människors upplevelser och uppfattningar.

Att endast två databaser användes i artikelsökningen kan ses som en svaghet då Willman et 

al. (2011) förklarar att flera olika databaser bör användas för att sökningarna ska ha så bred 

omfattning som möjligt. Användande av fler databaser hade eventuellt bidragit till mer 

relevant forskning inom området och därmed till mer datamaterial. Dock ansågs två databaser 

vara tillräckligt för att hitta data som kunde täcka studiens syfte.
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En svaghet i litteratursökningen kan ha varit att den booleska termen OR uteslöts som enligt 

Willman et al. (2011) används för att få ett bredare träffresultat. Att inte använda denna term i 

sökningen kan därför ha resulterat i missade artiklar. Enligt Willman et al. (2011) innebär 

användning av sökoperatorn OR att resultatet baseras på referenser med varje enskilt sökord 

eller alla sökord tillsammans. Om inte uteslutning av den booleska termen OR hade gjorts 

skulle det därför resulterats i en ohanterlig mängd träffar med artiklar som inte berörde 

studiens syfte. Trots uteslutning av denna booleska term ansågs sökningarna ge ett tillräckligt 

brett resultat.

Vid artikelsökningen påträffades några artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltextformat. 

Dessa artiklar valdes att inte beställas och kunde därför inte heller ingå i studien. 

Exkluderandet av fulltextartiklarna kan ses som en svaghet då Östlundh (2012) förklarar att 

sökningar inte bör begränsas till fulltextformat eftersom det resulterar i att artikelns form 

används som ett förstahandskriterium istället för artikelns innehåll. Vid genomläsning av 

artiklarnas abstrakt hittades inget nytt material som inte redan fanns i de valda artiklarna. 

Därför ansågs exkluderandet av dessa artiklar inte påverka studiens resultat. De artiklar som 

redan hade valts ut ansågs också innehålla tillräckligt med datamaterial för att besvara 

studiens syfte.

Alla de använda artiklarna i studien var engelskspråkiga. Enligt Polit och Beck (2016) kan 

översättningar medföra bias som är systematiska fel som leder till fel i studiens resultat. Vid 

översättningarna av studiens inkluderade artiklar finns det därför viss risk att bias kan ha 

förekommit som kan ha medfört ett felaktigt resultat. När resultatet utformades och vid 

översättning till svenska av meningsenheterna har författarna dock varit medvetna om att 

denna feltolkning kan uppstå. Detta har minimerats genom att författarna har rådfrågat 

varandra vid osäkerhet av översättningarna, använt lexikon samt citerat för att öka textens 

trovärdighet. Detta underbyggs av Polit och Beck (2016) som förklarar att forskaren ska 

reducera eller eliminera bias så långt som möjligt.

Granskningsmallen som användes var Qualitative Research Checklist (CASP). Denna valdes 

då författarna ansåg att den var lättförståelig och innehöll frågor som berörde alla viktiga 

delar som bör ingå i en kvalitetsgranskning. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör 

kvalitetsgranskningen innefatta syfte, frågeställningar, design, urval, analys och tolkning. 

Granskningsmallen innehöll också stödfrågor till varje fråga samt en beskrivning av hur 
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mallen ska användas. Detta ansågs minska risken för att mallen användes felaktigt och ökar 

kvalitetsgranskningens tillförlitlighet.

Vid kvalitetsgranskningen granskade författarna artiklarna var för sig för att inte bli 

påverkade av varandra, för att sedan diskutera och jämföra resultaten till konsensus 

uppnåddes. Enligt Henricson (2012) sänks trovärdigheten för granskningen om granskningen 

endast delas upp mellan författarna. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades därför tillsammans 

för att uppnå konsensus efter en första enskild granskning, som enligt Henricson (2012) 

stärker trovärdigheten.

Att inta en så objektiv roll som möjligt utan influerande av egna tolkningar i 

innehållsanalysen visade sig vara en svårighet. Vid den gemensamma granskningen av 

innehållsanalysen visade det sig att flera av de identifierade meningsenheterna inte kunde 

besvara studiens syfte, varvid de togs bort. En annan utmaning med analysen var att flera av 

koderna ansågs kunna sammanfalla under flera kategorier. Dock förklarar Lundman & 

Graneheim (2012) att ingen data får passa in i flera kategorier samt att detta kan vara en 

utmaning om textens innehåll baseras på upplevelser då dessa kan vara så sammanflätade att 

flera kategorier kan passa in på samma data. I den föreliggande studien löstes detta genom 

diskussion som ledde till konsensus för vilken kategori varje kod skulle tillhöra.

De inkluderade artiklarna har sitt ursprung i olika världsdelar, Europa och Nordamerika. Det 

finns en risk att de geografiska områdena har en viss påverkan på studiens resultat då 

Willman et al. (2011) betonar vikten av att värdera amerikanska studiers relevans för nordisk 

hälso- och sjukvård. Även Axelsson (2012) förklarar att författarna bör diskutera vilken 

betydelse artiklarnas ursprung kan ha på studiens giltighet. Detta stärks även av Sveriges 

Kommuner och Landsting (2005) som förklarar att USA:s sjukvårdssystem skiljer sig från 

övriga länder då det i nuläget grundas på privat finansiering. Den geografiska kontexten 

bedömdes inte ha påverkat resultatet anmärkningsvärt eftersom kvinnors upplevelser av att 

leva med fibromyalgi inte ansågs påverkas av landets sjukvårdssystem. Då alla artiklar från 

olika länder och världsdelar visade ett likvärdigt resultat kan det antas att kvinnors 

upplevelser av att leva med fibromyalgi är oberoende av de geografiska områdena. Därför 

bedöms resultatet också vara applicerbart kliniskt i svenska förhållanden. Användningen av 

artiklar från flera olika länder ansågs också vara en fördel eftersom det visar en översikt av 

det aktuella området internationellt.
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Tre av de utvalda artiklarna är skrivna av samma författare och två av artiklarna använder 

samma informanter. Detta kan ha gett ett mindre tillförlitligt resultat eftersom datamaterial 

skrivet av samma författare kan riskera att begränsa variationen i data som därmed också kan 

ge ett mer begränsat resultat. Artiklar med samma informanter resulterade i ett mindre urval 

med färre informanter som kunde uttrycka sina upplevelser och därmed mindre datamaterial. 

Ett minskat datamaterial riskerar att relevant information för studiens syfte utesluts. 

Författarna till den föreliggande studien är medvetna om svagheten i denna situation, men har 

trots det valt att använda artiklarna eftersom kvaliteten på dem bedömdes vara hög. 

Författarna bedömde att det inte har påverkat studiens resultat nämnvärt eftersom artiklarna 

inte har undersökt samma sak och haft olika syften. Detta hade kunnat förhindras om andra 

artiklar hade valts istället. Däremot kan det inte fastställas att ny information hade 

framkommit om författarna istället hade valt att använda andra artiklar.

Enligt Henricson (2012) kan tidigare erfarenheter och förväntningar diskuteras och 

reflekteras mellan författarna för att begränsa dess påverkan på resultatet. Detta valdes att inte 

göras eftersom författarna ansåg sig ha väldigt begränsad förförståelse och tidigare erfarenhet 

av fibromyalgi innan studien påbörjades. Henricson (2012) betonar också vikten av att 

författarna reflekterar över sin förförståelse för att öka studiens pålitlighet. För att minimera 

förförståelsens påverkan på dataanalys och resultat har författarna under arbetets gång försökt 

att hålla sig så textnära som möjligt och fokuserat på det manifesta innehållet i texten. Dock 

poängterar Lundman och Graneheim (2012) att förförståelsens påverkan på studien inte kan 

uteslutas helt. Därför finns risken att författarnas förförståelse har inverkat på analys och 

resultat i den föreliggande studien.

Resultatdiskussion
I kategorin ”Att leva med oförutsägbar smärta” visar resultatet att kvinnorna upplevde 

känslor av maktlöshet, sorg och svaghet till följd av att de inte längre kunde kontrollera sitt

liv på grund av deras oförutsägbara smärta. Kvinnorna upplevde också frustration över att 

numera vara beroende av andras hjälp för att klara av små, vardagliga sysslor. Utifrån Roys 

adaptionsmodell är frustration och otillräcklighetskänslor vanligt förekommande när en 

individ inte längre kan uppfylla sin tidigare roll på grund av den begränsning smärtan bidrar 

med. Fortsättningsvis upplevde kvinnorna sin omgivning som oförstående när de inte längre 

kunde utföra samma saker som tidigare. Roy (2009) förklarar att det ofta uppstår konflikter 
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med omgivningen som inte är tillräckligt förstående för att människan inte längre kan 

uppfylla sin roll tillfredsställande. Detta styrker även Townsend et al. (2006) och Whittemore 

och Dixon (2008) som visar att individer som lever med en kronisk sjukdom ofta upplever 

frustation och besvikelse över att inte längre vara oberoende. Whittemore och Dixon (2008) 

visar också att individer får en minskad förmåga att kontrollera sitt liv på grund av 

oförutsägbar smärta samt att förlusten av kontroll ofta upplevs som det största problemet.

I kategorin ”Känslan av att vara misstrodd” visar resultatet att kvinnorna ofta blev felaktigt 

eller dåligt bemötta. Trots att kvinnorna känner sig sjuka ser de friska ut och ingen kan se var 

felet ligger vilket i sin tur har lett till att kvinnornas problem anses vara påhittade eller 

psykiska. Det var i de situationer när kvinnorna utförde aktiviteter och hushållssysslor, trots 

smärta och trötthet, som misstroheten från familj, vänner och kollegor framträdde mest. Roy 

(2009) förklarar att individen går in i en ny roll med nya förväntningar hur personen ska vara 

när sjukdom bryter ut. Orsaken till den upplevda misstron från omgivningen kan därför 

förklaras utifrån Roys adaptionsmodell genom att kvinnornas nytillkomna sjukdomsroll inte 

stämde överens med den tidigare roll som kvinnorna hade haft när de fortfarande var friska. 

Den framträdande misstrohet från omgivningen kan utifrån kontrollprocessen ’ömsesidigt 

relaterade’ i Roys adaptionsmodell leda till att en individ upplever känslomässigt obehag som 

i sin tur kan uttryckas genom kroppsliga reaktioner hos kvinnorna. Att ständigt vara 

misstrodd påverkade också kvinnornas självuppfattning och identitet. Detta bekräftas av Roy 

(2009) som påtalar att en individ som har börjat tvivla på sin identitet eller förmåga kan 

utveckla känslor av maktlöshet och förändrad kroppsuppfattning och därmed kan individens 

självuppfattning förändras. 

I kategorin ”Svårigheter att hantera vardagen” visar resultatet att kvinnorna upplevde att 

sjukdomens symtom påverkade det vardagliga livet negativt och att de efter symtomens debut 

hade en sämre förmåga att upprätthålla aktiviteter som de tidigare hade kunnat utföra. Trots 

smärta och trötthet som fibromyalgin bidrog med tvingade kvinnorna sig själva att utföra 

hushållssysslor och aktiviteter för att fungera i vardagen. Orsaken till att kvinnorna försökte 

fullfölja sina uppgifter som de tidigare hade kunnat göra kan härledas till Roy (2009) som 

förklarar att människan, trots sjukdom, försöker leva upp sina tidigare roller som individen 

haft innan sjukdomsdebuten. Kvinnorna har lärt sig att läsa av sina kroppar och sätta 

restriktioner, vilket gör att de måste prioritera bland aktiviteter de vill utföra. Detta styrks av 

Townsend Wyke och Hunt (2006) och Whittemore och Dixon (2008) vars forskning visar att 
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individer med kronisk sjukdom anpassar sig till sin nya situation efter sjukdomens debut.

I kategorin ”Upplevelser av stöd i sociala relationer” visar resultatet att många av kvinnorna 

föredrog att inte berätta om sina erfarenheter av fibromyalgin till personer som stod dem 

nära. Detta kan härledas till Roy (2009) som förklarar att gynnsamma relationer präglas av 

respekt och kärlek där människor kan dela med sig av sina personliga erfarenheter till 

varandra. Roy (2009) förklarar också att mindre gynnsamma relationer kan leda till att 

fientlighet och dominans uppstår. Således visade resultatet utifrån Roys adaptionsmodell att 

många av kvinnorna inte befann sig i dessa gynnsamma relationer då de inte kunde dela med 

sig av sina erfarenheter till andra människor. Roy (2009) förklarar också att gynnsamma 

relationer hjälper människan att utvecklas. Följaktligen kan kvinnors ogynnsamma relationer 

med andra människor förhindra utveckling hos kvinnor med fibromyalgi. Emellertid visade 

resultatet i föreliggande studie att en del kvinnor upplevde att de fick support från familj och 

vänner trots fibromyalgins osynlighet. Genom stödgrupp, familj och vänner kunde kvinnorna 

upprätthålla gynnsamma relationer och därmed undvika social isolering. Detta påvisar att 

kvinnorna, trots ogynnsamma relationer, även hade upprätthållit vissa vårdande och 

betydelsefulla relationer som stödde dem i deras utveckling. Marcille, Cudney och Winert 

(2012) påtalar att sjukdom kan vara en faktor som påverkar individens nära relationer. 

Marcille et al. (2012) visar också att individer med kronisk sjukdom ofta upplever 

förändringar i sina sociala relationer efter insjuknande samt att vanliga reaktioner från 

omgivningen är frustration och minskad närvaro. I enighet med Cunningham och Jillings 

(2006) så påverkades och begränsades kvinnornas vardagsliv och sociala liv genom 

fibromyalgins konstanta närvaro. Trots den nya och komplexa vardagen kunde kvinnorna 

med fibromyalgi samtidigt känna välbefinnande och glädje. Detta uppnåddes när kvinnorna 

kände acceptans och support från familj och vänner. Kvinnornas samtidiga upplevelser av 

välbefinnande och obehag kan förklaras utifrån Roy (2009) som menar att hälsa och ohälsa 

kan förekomma samtidigt. Detta stöds också av Eriksson (2003) som hävdar att det är möjligt 

att uppleva lidande och välbefinnande samtidigt. 

I kategorin ”Upplevelser av anpassning för välmående” visar resultatet att många av 

kvinnorna hade lärt sig att anpassa sig till sina nya livsomständigheter genom exempelvis 

prioritering och uppdelning av aktiviteter under en längre tid och att hitta strategier som 

underlättade i vardagen. Genom anpassningar och prioriteringar hade kvinnorna inte övergett 

sina aktiviteter helt, utan hade istället hittat en balans och jämvikt genom att utföra dessa
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under en längre tid. Detta stöds av Roy (2009) som förklarar att individen genom adaption 

inte ger upp för det som finns, utan istället hittar en balans i situationen genom anpassning till 

de aktuella omständigheterna eller lär sig att behärska situationen. Även flera andra studier 

(Hedman, Pöder, Mamhidir, Nilsson, Kristofferzon & Häggström, 2015; Townsend et al., 

2006; Whittemore & Dixon, 2008) visar att människor med kronisk sjukdom lär sig att 

anpassa sin nytillkomna situation efter sjukdomsdebuten. Symtomens ökade intensitet hade 

däremot lett till att en del av kvinnorna börjat undvika aktiviteter på grund av rädsla att 

förvärra symtomen ytterligare. Undvikande av aktiviteter kan utifrån Roys adaptionsmodell 

förklaras som en följd av att det ömsesidiga relaterandet är bristfället. Roy (2009) förklarar 

att kroppsliga reaktioner som smärta kan leda till att individer undviker aktiviteter som 

tidigare har varit betydelsefulla och en självklar del i personens liv. Utifrån Roys

adaptionsmodell kan undvikande av aktiviteter också visa på att kvinnorna inte har klarar av 

att hantera det yttre stimuli som de har blivit utsatta för och därmed har det lett till en 

ineffektiv respons. Kvinnorna har då inte klarat av att anpassa sig till de aktuella 

omständigheterna eller lärt sig behärska situationen och därmed inte hittat en balans i 

tillvaron. I denna kategori framkommer det även att en del av kvinnorna hade lärt sig att göra 

dessa anpassningar eller behärska situationen medan andra kvinnor inte hade gjort det. Det 

kan förklaras utifrån Roy (2009) som förklarar att alla människor har olika adaptionsnivåer 

som innebär att förmågan att hantera obalans och ta in ny information varierar mellan olika 

individer. 

Slutsats
En framträdande del av resultatet var kvinnornas upplevelser av att vara misstrodda från 

människor i sin omgivning, bland annat från vårdpersonal. Detta visar att det finns en brist i 

sjukvårdpersonalens förståelse för denna patientgrupps upplevelser av att leva med 

sjukdomen. Resultatet från föreliggande studie skulle därför kunna användas som ett stöd för 

att skapa en bättre förståelse för denna patientgrupps upplevelser i olika vårdsammanhang. 

Därmed skulle resultatet kunna bidra till ett bättre bemötande från sjukvårdspersonal och 

generera känslor av välbefinnande och minskat lidande hos personer i denna patientgrupp 

genom att de känner att de blir trodda på. Ytterligare kvalitativ forskning skulle kunna bidra 

till ett ännu bättre stöd till och för att öka förståelsen för denna patientgrupp. Det finns också 

ett behov av vidare forskning med inriktning på framförallt mäns upplevelser av sjukdomen 

samt att undersöka skillnader mellan män och kvinnors upplevelser.



30

Självständighet 
Den största delen av studien är skriven gemensamt av båda författarna för att säkerställa att 

författarna är lika insatta i arbetet. De delar som skrivits separat har senare blivit granskade 

tillsammans. Den inledande texten är främst skriven av Julia. Båda författarna har letat upp 

relevant data och skrivit bakgrunden tillsammans. Vid sökning av artiklar i samband med 

datainsamlingen har författarna sökt på samma sökord, men arbetat självständigt för att inte 

bli påverkade av varandra. Vid översättning av artiklar till svenska har författarna, utöver

användning av lexikon, rådfrågat varandra för att få fram den mest korrekta översättningen. 

Emma och Julia har plockat ut meningsbärande enheter var för sig för att inte bli påverkade 

av varandra, sedan har kondensering, kodning och kategorisering av de meningsbärande 

enheterna utförts tillsammans. Emma har haft det främsta inflytandet på det som skrivits i 

metoden. Resultatet, diskussionerna och slutsatsen har utformats tillsammans av båda 

författarna. Emma har haft ansvar för tabellernas utformning. Julia har ansvarat så att arbetets 

struktur stämmer överens med den mall som finns tillgänglig.
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Bilaga 1 Databassökningar
Sökningar i CINAHL
Sökordskombinationer Antal 

träffar
Sökdatum Läsa på 

titelnivå
Lästa på 
abstraktnivå

Antal valda 
artiklar

Women 224 516 2016-10-04 0 0 0
Fibromyalgia 4 239 2016-10-04 0 0 0
Life experience 15 638 2016-10-04 0 0 0
Life experiences 15 003 2016-10-04 0 0 0
Experience 195 231 2016-10-04 0 0 0
Living with 88 841 2016-10-04 0 0 0
Female 1 397 900 2016-10-04 0 0 0
Describe 120 936 2016-10-04 0 0 0
Patient 1 060 608 2016-10-04 0 0 0
Patients 7 913 2016-10-04 0 0 0
Women AND 
Fibromyalgia

13 845 2016-10-04 0 0 0

FIbromyalgia AND 
Women AND Life 
experiences

20 2016-10-04 20 5 2

Fibromyalgia AND 
Women AND Female 
AND Experience

91 2016-10-04 91 8 1

Fibromyalgia AND 
Life experience AND 
Female

29 2016-10-04 29 4 0

Fibromyalgia AND 
Living with AND 
Female

71 2016-10-04 71 7 0

Fibromyalgia AND 
Experience AND
Woman

36 2016-10-04 36 2 0

Women AND 
Fibromyalgia AND 
Describe

41 2016-10-04 41 4 0

Fibromyalgia AND 
Life experience AND 
Patient

16 2016-10-04 16 3 0
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Sökningar i PubMed

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa på 
titelnivå

Lästa på 
abstraktnivå

Antal valda 
artiklar

Women 800 813 2016-10-04 0 0 0
Fibromyalgia 9 424 2016-10-04 0 0 0
Life experience 76 665 2016-10-04 0 0 0
Life experiences 44 937 2016-10-04 0 0 0
Experience 516 874 2016-10-04 0 0 0
Living with 1 414 389 2016-10-04 0 0 0
Female 7 452 013 2016-10-04 0 0 0
Describe 529 096 2016-10-04 0 0 0
Patient 5 633 573 2016-10-04 0 0 0
Patients 4 618 827 2016-10-04 0 0 0
Women AND 
Fibromyalgia

1 493 2016-10-04 0 0 0

Fibromyalgia AND 
Women AND Life 
experiences

47 2016-10-04 47 15 4

Women AND Life 
experience AND Living 
with AND Fibromyalgia

31 2016-10-04 31 1 1

Fibromyalgia AND 
Female AND Lived 
experience

7 2016-10-04 7 3 2

Fibromyalgia AND Life 
experiences AND 
Patients

64 2016-10-04 64 5 0

Fibromyalgia AND 
Experience AND Female 
AND Describe

22 2016-10-13 22 0 0

Fibromyalgia AND 
Living with AND 
Women AND 
Experiences

31 2016-10-13 31 1 1

Fibromyalgia AND 
Experience AND Women 
AND Living with

51 2016-10-13 51 4 0

Women AND 
Fibromyalgia AND 
Describe

72 2016-10-04 72 5 0
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll
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Bilaga 3 Artikelöversikt
Författare/År/Land Titel Metod Urval Kvalitet

Armentor, J.L
(2015)
USA

Living With a 
Contested, 
Stigmatized Illness: 
Experiences of 
Managing 
Relationships Among 
Women With 
Fibromyalgia

Kvalitativ, 
deskriptiv metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.

20 kvinnor i åldern 32-80 
år. Kvinnor med 
medicinsk diagnos 
fibromyalgi.
Bekvämlighetsurval.

Hög

Juuso, P., Skär, L., Olsson, 
M. & Söderberg, S.
(2011)
Sverige

Living with a double 
burden: Meanings of 
pain for women with 
fibromyalgia

Kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod med 
narrativa 
intervjuer

15 kvinnor i åldern 38-64 
år. Diagnostiserade med 
fibromyalgi enligt ACR-
kriterier.

Hög

Juuso, P., Skär, L., Olsson, 
M. & Söderberg, S.
(2014)
Sverige

Meanings of Being 
Received and Met by 
Others as 
Experienced by 
Women With 
Fibromyalgia

Kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod med 
narrativa 
intervjuer.

9 kvinnor i åldern 40-65
år. 
Kvinnor med diagnosen 
fibromyalgi.

Hög

Juuso, P., Skär, L., Olsson, 
M. & Söderberg, S.
(2013)
Sverige

Meanings of Feeling 
Well for Women 
With Fibromyalgia

Kvalitativ 
intervjumetod.

13 kvinnor i åldrarna 38-
64 år. Erhållit medicinsk 
diagnos fibromyalgi.

Hög

Kengen, T., Rutledge, 
D.N., Moutapa, M., Weiss, 
J. & Aquino, J.
(2011)
USA

Strategies used for 
managing symptoms 
by women with 
fibromyalgia

Kvalitativ, 
deskriptiv metod 
med 
gruppintervjuer.

8 kvinnor i åldern 54-81
år. 
Kvinnor med diagnosen 
fibromyalgi.

Medelhög

McMahon, L., Murray, C., 
Sanderson, J. & Dalches, 
A.
(2012) 
Storbritannien

”Governed by the 
pain”: narratives of 
fibromyalgia

Kvalitativ metod 
med narrativa 
intervjuer

10 kvinnor i åldern 25-70 
år. Erhållit 
fibromyalgidiagnos enligt 
ACR kriterier.

Hög
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Författare/År/Land Titel Metod Urval Kvalitet

Råheim, M. & Håland, W.
(2006)
Norge

Lived Experience of 
Chronic Pain and 
Fibromyalgia: 
Women’s Stories 
From Daily Life

Kvalitativ 
hermeneutisk 
metod med 
intervjuer

12 kvinnor i åldern 34-51 
år. Kvinnor som fått 
diagnosen fibromyalgi.
Strategiskt urval.

Hög

Sallinen, M., Kukkurainen, 
M.K, Peltokallio, L. & 
Mikkelsson, M.
(2009)
Finland

Women’s Narratives 
on Experiences of 
Work Abilities and 
Functioning in 
Fibromyalgia

Kvalitativ metod 
med narrativa 
intervjuer

20 kvinnor i åldern 34-65 
år.
Ändamålsenligt/strategiskt 
urval.

Hög

Sallinen, M., Kukkurainen, 
M.K, Peltokallio, L. & 
Mikkelsson, M., & 
Anderberg U.M.
(2011)
Finland

Fatigue, Worry, and 
Fear – Life Events of 
Women With 
Fibromyalgia

Kvalitativ metod 
med individuella 
narrativa 
intervjuer

20 kvinnor i åldern 34-65 
år.
Strategiskt urval.

Medelhög

Wuytack, F. & Miller, P.
(2011)
Belgien

The lived experience 
of fibromyalgia in 
female patients, a 
phenomenological 
study

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer

6 kvinnor i åldern 36-66
år. Erhållit 
fibromyalgidiagnos enligt 
ACR-kriterier.

Hög
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori

It was always present, 
unpredictable, and 
fluctuating

Den var alltid 
närvarande, 
oförutsägbar och 
skiftande

Alltid närvarande, 
oförutsägbar och 
skiftande

Alltid oförutsägbar Att leva med 
oförutsägbar 
smärta

You aren’t believed 
so you feel all the 
time you have to 
explain

Du är inte trovärdig, så 
du känner att du måste 
förklara hela tiden

Måste förklara för du 
inte är trovärdig

Inte trovärdig Känslan av att 
vara misstrodd

(…) the 
unpredictability of 
their symptoms 
obliged them to live 
on a day-to-day basis 
making it difficult to 
plan

(…) oförutsägbarheten 
av deras symtom 
tvingade dem att leva 
dag för dag och på 
grund av detta blev det 
svårt att planera

Oförutsägbarhet ledde 
till svårigheter att 
planera

Att leva dag för dag Svårigheter att 
hantera vardagen

That’s the nice thing 
about meeting in a 
self-help group, you 
don’t have to explain 
and justify yourself 
all the time

Det är det fina med att 
möta en 
självhjälpsgrupp, du 
behöver inte förklara 
och motivera dig själv 
hela tiden

I en självhjälpsgrupp 
behöver du inte 
förklara eller 
motivera dig själv

Behöver inte 
förklara i en 
självhjälpsgrupp

Upplevelser av 
stöd i sociala 
relationer

I try to slow myself 
down so I can 
continue to feel well 
for several days 
instead of just one 
day

Jag försöker att 
bromsa mitt tempo så 
jag kan fortsätta att må 
bra i flera dagar istället 
för bara en dag

Bromsa tempot så jag 
kan må bra flera 
dagar istället för bara 
en

Bromsa tempot Upplevelser av 
anpassning för 
välmående


