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Abstrakt 

Bakgrund: Tre procent utav Sveriges kvinnor lider idag av fibromyalgi, en sjukdom 

som karaktäriseras av flertalet symtom där de mest uttalade är smärta och utmattning. 

Trots symtomen bemöts de drabbade med skepticism och misstrohet då sjukdomen 

fortfarande inte anses legitim.  

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av att leva med fibromyalgi. 

Metod: En allmän litteraturöversikt har använts som metod för detta arbete och grundar 

sig på nio utvalda kvalitetsgranskade artiklar. Utav de nio artiklar var åtta stycken av 

kvalitativ metod och en var av mixad metod. Analysen utfördes i enlighet med Friberg 

(2017).  

Resultat: I resultatet framkom det att fibromyalgi hade påverkan kvinnornas vardagliga 

liv. Följande huvudkategorier skapades: Erfarenheter av symtom samt erfarenhet av 

omgivningens bemötande gentemot kvinnorna. Vidare skapades underkategorierna: 

upplevelsen av symtom, hanteringsstrategier av symtom, förändringar på vardagslivet 

orsakade av symtom respektive familj och vänners bemötande gentemot kvinnorna, 

kollegors bemötande gentemot kvinnorna, sjukvårdspersonals bemötande gentemot 

kvinnorna. Kvinnornas erfarenheter relaterade till dessa kategorier var övervägande 

negativa. 

Slutsats: För att förebygga och motarbeta att kvinnorna får fler negativa erfarenheter 

relaterade till fibromyalgi krävs vidare forskning som når ut till allmänhet samt 

sjukvårdsperonal. Sjukvårdspersonalen bör arbeta för att minska stigmatisering av 

sjukdomen samt att tillämpa personcentrerad vård. 

 

Nyckelord 

Erfarenhet.fibromyalgi, kvinnor. 

 

Tack 

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete och många skratt under framställandet av 

denna allmänna litteraturöversikt.  
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1 Inledning 

Den här allmänna litteraturöversikten kommer att belysa kvinnors erfarenhet av att leva 

med fibromyalgi. McCarberg (2012) förklarar att fibromyalgi är en sjukdom som främst 

drabbar kvinnor, medför kronisk smärta och stora förändringar i det vardagliga livet. 

Relevansen till ämnesvalet för oss grundar sig i att vi inte har någon tidigare personlig 

erfarenhet av sjukdomen samt finner ämnet kontroversiellt och otillräckligt beforskat 

relaterat till att det är en kvinnosjukdom. 

 

2 Bakgrund  

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är klassificerat som en obotbar sjukdom med oklar etiologi som 

karaktäriseras av kronisk utbredd smärta. Prevalensen globalt uppskattas vara två till 

åtta procent (Menzies, 2016). Prevalensen i Sverige är tre procent av den kvinnliga 

befolkningen och enbart en halv procent av den manliga (Ericson & Ericson, 2012). 

Troligen finns ett stort mörkertal, då diagnostisering kan dröja flertal år (Menzies, 

2016).  På grund av sjukdomens avsaknad av objektiva fynd finns en stor ambivalens 

från familj, vänner, kollegor och sjukvårdspersonal.  Ambivalensen resulterar i 

stigmatisering av sjukdomen och påverkar den drabbade (Sabik, 2010). Individer 

drabbade av fibromyalgi har därmed fått kämpa mot fördomar och är eniga om att det 

råder en kunskapsbrist kring vad fibromyalgi faktiskt innebär, såväl i samhället som 

inom sjukvården (Söderberg, 2007).  

 

Orsaken till sjukdomen är fortfarande oklar. Det har diskuterats att det finns en mental 

komponent som påverkas av patientens individuella upplevelse av smärta och 

smärtkänslighet. Ny forskning påvisar att smärtsyndromet uppstår på grund av obalans 

mellan perifera nociceptiva smärtimpulser och de smärtmodulerande systemen i centrala 

nervsystemet. I tidigt stadie är smärtpåverkan lokal för att sedan övergå till en 

generaliserad smärtupplevelse. Detta på grund av sensitisering och förändrad 

smärtsignalering i centrala nervsystemet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Fibromyalgi karaktäriseras av kronisk smärta främst med uppkomst från muskulatur, 

vanligtvis i nacke, skuldror, armar, ben eller rygg. Det är vanligt förekommande att 

smärtan är generaliserad och att smärtlokalisationen och smärtintensitet förändras på en 



 

 

5 
 

daglig basis (Ericson & Ericson, 2012). Smärta ger dålig sömnkvalitet som i sin tur ger 

upphov till förvärrad smärta och fatigue. Dålig sömn medför även minnes- och 

koncentrationsproblematik samt nedstämdhet, humörsvängningar, oro och ångest 

(Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). Utöver smärta är fatigue ett av huvudsymtomen. 

Fatigue beskrevs av personer med fibromyalgi som totalt utmattning som resulterade i 

stora begränsningar i vardagsfunktionen (Vincent, Whipple & Rhudy, 2016).  Andra 

vanligt förekommande symtom är parestesier, huvudvärk, kognitiv svikt samt 

tarmbesvär (Menzies, 2016).  

 

Diagnos och behandling  

Fibromyalgi har länge konfunderat läkare då inga uppenbara samband kunnat 

konstateras mellan symtom och kliniska fynd som kan upptäckas med hjälp av 

röntgenundersökningar eller blodprov. Diagnostiseringen sker med grund på patientens 

anamnes. Patienten ska också ha upplevt smärta längre än tre månader i samtliga fyra 

kroppskvadranter, mätning av smärta med hjälp av visuell analog skala (VAS) samt 

palpationssmärta på elva av arton tenderpoints. Tenderpoints är förutbestämda punkter 

på kroppen. Laboratorieprover såsom infektionsmarkörer ska vara negativa (Ericson & 

Ericson, 2012).  

 

Någon standardiserad behandlingsstrategi finns ännu inte att tillgå för patienter med 

fibromyalgi utan formas utifrån patientens individuella behov. Ett vårdteam bestående 

av relevanta professioner så som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast samt kurator bör 

sluta upp kring patienten och erbjuda den behandling varje profession har att tillgå 

(Ericson & Ericson, 2013). Wierwille (2012) lyfter dels farmaceutisk behandling men 

också icke-farmaceutiska behandlingsalternativ. Inom de farmaceutiska 

behandlingsalternativen figurerar antidepressiva, muskelrelaxerande, dopaminagonister 

och analgetika som de främsta alternativen. Effekten av den farmaceutiska 

behandlingen kan dock ifrågasättas och andra icke-farmaceutiska behandlingsalternativ 

hade större bevisvärde och effektivitet i att minska symtomen orsakade av fibromyalgi. 

Icke-farmaceutiska behandlingsalternativen som lyfts är akupunktur, psykiatrisk 

samtalsterapi, värmeterapi, fysisk träning och terapeutisk massage. Fortsättningsvis 

lyfter även Wierwille (2012) vikten av att rätt profession kopplas in kring patienten och 

att vården som erbjuds skall vara personcentrerad då fibromyalgi yttrar sig olika för 

varje individ. 
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Teamarbete 

Som tidigare nämnt i stycket diagnos och behandling krävs det att samverkan sker 

professioner sinsemellan för att kunna erbjuda den vård som patientgruppen bör erhålla. 

Friedrichsen (2012) lyfter sjuksköterskan som innehavande av rollen som koordinator. 

Det är sjuksköterskan som främst möter patienten i ett tidigt stadie och gör en adekvat 

bedömning kring patientens behov. Det är därför ett krav att sjuksköterskan ser till de 

resurser som finns och ser till att samordna dessa. I Svensk sjuksköterskeföreningens 

(2017) kompetensbeskrivning lyftes vikten av att ansvarig sjuksköterska konsulterar 

med relevanta aktörer och initierar en samordning utifrån patientens behov och resurser. 

Det är också sjuksköterskans ansvarsområde att utvärdera de insatser som teamet utfört 

för att säkerställa att patientens behov blivit mötta. Det empatiska och respektfulla 

arbetssättet skall även här vara grunden till all kommunikation som sker i teamet men 

också i kommunikationen till patienten och anhöriga.  

 

Sjuksköterskans roll 

Med grund i hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvård att 

bedriva vård som skall förebygga ohälsa samt främja hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Vård skall ges med respekt för människors lika värde, se till individens 

enskilda värdighet och grundas i respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Verksamheten skall också vara lättillgänglig samt tillgodose patientens behov av 

trygghet och säkerhet. I Svensk sjuksköterskeföreningens (2017) kompetensbeskrivning 

som är framtagen i samråd med riksföreningar och sektioner beskrivs det att 

sjuksköterskan ska utföra sitt arbete i enlighet med gällande lagar, författningar samt 

övriga befintliga styrdokument. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och 

innefattar både det vetenskapliga kunskapsområdet men också patientnära arbetet 

grundat i en humanistisk människosyn. Kliniska beslut skall tas för att hjälpa patienten 

att hantera sina hälsoproblem med möjlighet att återfå alternativt förbättra sin hälsa. 

Detta för att kunna uppnå välmående och livskvalitet under de rådande förutsättningarna 

Även här belyses vikten av en arbetsmetod baserat på ett etiskt förhållningssätt där all 

omvårdnad sker med respekt för mänskliga rättigheter, tro, vanor, autonomi, integritet 

samt värdighet. 
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Sjukvårdspersonalens perspektiv på att vårda patienter med 

fibromyalgi 

Enligt Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérez och Gil-González (2013) är 

forskningen ur sjukvårdpersonalens perspektiv av att vårda patienter med fibromyalgi 

bristande. Den forskning som finns påvisar dock att sjukvårdspersonal känner en stor 

osäkerhet inför patientgruppen. Osäkerheten grundar sig i okunskapen kring sjukdomen 

och sjukvårdspersonalen upplever också att deras professionalism blir ifrågasatt av 

patienterna. Dock erfar sjukvårdspersonal att det är av största vikt att patientgruppen 

bemöts med visat intresse, tar sig tid för dem och visar empati.  

 

Erfarenhet 

Enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk (u.å) definieras erfarenhet som en händelse 

eller en upplevelse en människa har varit med om och genom den blivit mer erfaren på 

området. I denna allmänna litteraturöversikt påvisas kvinnors erfarenhet av att leva med 

fibromyalgi genom att de själva upplevt de olika aspekterna sjukdomen innefattar och 

dess påverkan på kvinnornas tillvaro.  

 

Sjukvårdspersonal 

Definition på vad hälso-och-sjukvårdspersonal lyder följande enligt 

Nationalencyklopedins uppslagsverk (u.å): Personer som erhållit legitimation alternativt 

har rätten att använda skyddad yrkestitel för vårdyrket. Däribland finns de som 

medverkar i hälso-och sjukvård samt biträdare för legitimerad yrkesutövare vid 

patientvård. I denna allmänna litteraturöversikt kommer alla professioner inom 

sjukvården benämnas som sjukvårdspersonal. 

 

3 Teoretisk referensram  

Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård sägs härstamma från psykologen Carl Rogers. Detta då 

han använde orden ”client-centred psycoherapy” och menade på att personen som sökte 

hjälp är den som besitter expertis om sig själv. Terapeuten är enbart där för att främja 

självinsikt. Tom Kitwood förde sedan begreppet vidare inom demensvården under 1990 

talet men benämndes då som ”person-centred”. Demensvården bestod på den tiden 

mestadels av förvaring vilket Kitwood var stark motståndare till. Människan är inte 
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enbart ett skal som kan förvaras utan det finns en person bakom sjukdomen som måste 

vårdas. De har också rätten att uppleva känslor, erfara meningsfulla relationer och 

givande sysselsättningar (Edvardsson, 2013) 

 

Slater (2006) bryter ner och definierar personcentrerad vård utifrån sex olika delar. Det 

första är att erkänna personens individualitet. Det innebär att se individen och erkänna 

denna som kapabel och se till dess individuella behov. Det andra är att erbjuda vård 

grundat på ett professionellt förhållningssätt. Det vill säga att vården grundar sig på 

respekt för patientens autonomi och värdighet. Det tredje är att erkänna patientens 

livsvärld, det vill säga respektera och förstå att människan bakom sjukdomen har levt 

och lever ett liv med erfarenheter och upplevelser. Fjärde är att erkänna styrkor och 

svagheter hos patienten. Det femte är vårdande relation mellan patient och vårdare. Det 

vill säga att vårdpersonalen bygger upp en relation till patienten baserad på tillit och 

fördomsfrihet. Sjätte och sista delen innefattar att främja patientens autonomi och 

förmåga att fatta egna beslut rörande sin vård och hälsa.  

 

I Svensk sjuksköterskeföreningens (2017) kompetensbeskrivning går det att utläsa att 

omvårdnaden skall bedrivas med en öppenhet och på ett sätt att både patient och 

närstående görs delaktiga. Detta för att främja att värdighet och integritet bevaras. Den 

personcentrerade vården kännetecknas av att patienten och närståendes individualitet 

med olika behov, kunskap, resurser, värderingar samt förväntningar tas till vara på och 

finns i åtanke för fortsatta vården. Det är därmed sjuksköterskans ansvar att planera och 

genomföra omvårdnad i samråd med patienten och de närstående.  

 
4 Problemformulering  
  

Ungefär tre procent av Sveriges kvinnor lever med fibromyalgi (Ericson & Ericson, 

2012). På grund utav sjukdomens avsaknad av objektiva fynd möts de drabbade 

kvinnorna många gånger med stor misstro och oförståelse från människor i sin 

omgivning samt sjukvårdspersonal. Bristen på förståelse resulterar i stigmatisering av 

sjukdomen och kvinnorna får därmed utstå många fördomar (Sabik, 2010). Genom att 

öka kunskapen kring denna patientgrupp och belysa kvinnornas erfarenheter av 

fibromyalgi kan stigmatiseringen av sjukdomen minskas och bättre vård erbjudas. 
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5 Syfte  
Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av att leva med fibromyalgi. 

 

6 Metod  
Syftet med en allmän litteraturöversikt är att sammanställa redan befintlig forskning för 

att skapa en översikt och generera ny kunskap. Metoden anses som ett adekvat 

tillvägagångssätt för ett arbete på kandidatnivå då ett systematiskt tillvägagångssätt 

tränas (Friberg, 2007a). Utifrån de premisserna ansågs metoden relevant att använda för 

att genomföra arbetet.  

 

Datainsamling  

Material för den allmänna litteraturöversikten har hämtats från Cinahl och PsycINFO då 

dessa databaser är inriktade på vårdvetenskapliga ämnen. Arbetet påbörjades med att 

göra en inledande fritextsökning på ordet fibromyalgia . Genom den gavs en översikt på 

ämnet som påvisade om och vilken typ av material som fanns kring ämnet samt om 

syftet redan besvarats i tidigare material (Östlund, 2017).  Genom att fördjupa den 

inledande sökningen kunde sökord identifieras som kändes relevanta för att nå fram till 

det material som krävdes för att kunna svara på syftet. Förslag på sökord kom även från 

Karolinska institutets (u.å) “Termer för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika  

former”. 

 

Cinahl  

Cinahl innhåller information om omvårdnadsvetenskap och genererade sju utav de 

utvalda artiklarna.  Sökorden som användes var: ”Daily life”, ”living”, ”Activities of 

daily living”, “experienc*”, “Fibromyalgia” samt “life experience”. För att kunna nå det 

efterfrågade materialet användes booelsk sökteknik, vilket är en hjälp för att kombinera 

sökord (Östlundh, 2017). Blocksökning användes för att sammansätta söktermer och 

sökfraser. Blocksökningarna resulterade i två slutgiltiga sökblock vars träfflistor 

resulterade i urvalet av artiklar.  

 

Sökordet ”fibromyalgia” användes i fritextsökning och som tesaurus. Östlundh (2017) 

beskriver att en tesaurus är en deskriptor som preciserar sökningarna och bidrar till ett 

bättre sökresultat då de genererar alla ämnesord. De olika formerna av ”fibromyalgia” 

kombinerades med operatorn OR i en blocksökning. Vidare kombinerades synonymerna 



 

 

10 
 

”Daily life”, ”living” och ”Activities of daily living” med operatorn OR till ytterligare 

en blocksökning.  “Activities of daily living” användes som tesaurus. De bildade 

tillsammans med blocksökningen av ”fibromyalgia” med hjälp av operatorn AND det 

första slutgiltiga sökblocket. Därefter användes sökordet ”experienc*” med en 

trunkering, vilket innebär att alla böjningsformer av ordet inkluderas i sökningen 

(Östlundh, 2017). ”Experienc*” kombinerades genom operatorn OR med ”life 

experience” som tesaurus. Dessa kombinerades sedan med blocksökningen av 

”fibromyalgia” och bildade med hjälp av operatorn AND det andra slutgiltiga 

sökblocket. (Bilaga A).  

 

PsycINFO  

I PsycINFO användes samma söktekniker som i Cinahl och ett slutgiltigt sökblock 

resulterade en träfflista där sex utav de utvalda artiklarna återfanns. Dock var fyra 

stycken dubbletter från tidigare sökningar i Cinahl.  

 

I PsycINFO användes sökorden “experienc*”, “life experiences” samt “fibromyalgia”. 

Sökordet ”experienc*” trunkerades och kombinerades med hjälp av operatorn OR med 

sökordet ”life experiences” som tesaurus och bildade en blocksökning.  Vidare 

användes sökordet ”fibromyalgia” både som fritext och som tesaurus. De olika formerna 

av ”fibromyalgia” bildade en blocksökning med operatorn OR. Vidare kombinerades 

den med den förstnämnda blocksökningen  genom att använda operatorn AND och 

bildade det slutgiltiga sökblock. (Bilaga A). 

 

Inklusionskriterier 

För att avgränsa träfflistorna för de olika sökblocken användes inklusionskriterierna: 

female, english, artiklar publicerade mellan 2007-2017 samt att artiklarna skulle vara 

peer reviewed. Östlundh (2017) beskriver att peer review innebär att sakkunniga inom 

ämnesområdet granskat artikeln och att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 

Ovanstående inklusionskriterier har använts för samtliga sökblock.  

 

Urval  

Träfflistorna från de slutgiltiga sökblocken resulterade i 75 artiklar respektive 125 

artiklar i Cinahl samt 203 stycken artiklar i PsycINFO. Träfflistorna gicks igenom 

manuellt och varje titel lästes. Titlar som sedan väckte intresse alternativt hade potential 
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att vara det som eftersöktes valdes då ut för att läsas vidare i dess abstract. Totalt lästes 

86 stycken abstracts. Genom att kritiskt läsa de utvalda abstracten kunde artiklar 

relevanta till syftet väljas ut för att läsas i fulltext (Friberg, 2017a). Tjugosex stycken 

artiklar lästes sedan i sin helhet. Utöver de inklusionskriterier som användes för 

datainsamlingen gjordes nu också manuella exkluderingar på artikelurvalet. Artiklar 

som exkluderades var dels om män och kvinnors erfarenheter inte gick att särskilja, om 

de var för medicinsk inriktade det vill säga inte omvårdnadsrelaterade samt om de inte 

vid närmare anblick inte delgav kvinnors erfarenheter av att leva med fibromyalgi. 

Texterna som sedan valdes ut var framtagna för att motsvara och kunna besvara syftet 

(Östlund, 2017).  

 

Kvalitetsgranskning  

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades för att utföra en totalbedömning av studiernas 

kvalitet och därmed exkludera artiklar med bristande kvalitet (Friberg, 2017a). Tio 

artiklar valdes ut för att kvalitetsgranskas.  Utav dessa bestod nio stycken av kvalitativa 

metoder och en av mixed metod.  För de kvalitativa artiklarna användes en 

granskningsmall från SBU (2014) (bilaga C). Granskningsmallen behandlade områdena: 

syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Instrumentets gränsdragningar för dess 

olika kvalitetsnivåer bestod av: ja, nej, oklart samt ej tillämpbart. Totalbedömningen av 

artikelns kvalité som hög, medelhög alternativ låg hade inget förutbestämt antal poäng 

per uppfyllt kriterier, det vill säga att mallen saknade ett fast poängsystem. Det 

resulterade i att artiklarnas kvalité bedömdes utifrån antal uppfyllda ja samt att 

författarna diskuterade de delar i mallen ifyllda nej och oklart för att avgöra dess 

inverkan på artikelns kvalité. Mallen modifierades och följande fråga exkluderades: 

“Genereras en hypotes/teori/modell?”. 

 

 För artikeln med mixad metod användes Röda Korsets Högskolas granskningsmall 

(2005) (bilaga D). Denna mall behandlade områdena: diskussion/konklusion, syfte, 

bakgrund, metod, resultat, innebörden av studien för den praktiska vården samt en 

sammanfattande helhetsbedömning. Även denna mall saknade ett förutbestämt antal 

poäng per uppfyllt kriterier och kvalitétsnivåerna Hög, medelhög och låg bestämdes 

genom diskussion mellan författarna.  
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Efter kvalitetsgranskningen var genomförd kvarstod nio artiklar (Bilaga B) som valts ut 

med systematik för att besvara syftet (Friberg, 2017b). Artikeln “Lived experiences of 

fibromyalgia” (Diviney, 2015) exkluderades på grund av bristande kvalité där 

urvalsförfarandet, analys samt resultat hade bristande redovisning och fick låg 

kvalitétsstatus enligt granskningsmallen och efter författarnas diskussion.  

 

Analys 

I enlighet med Friberg (2017a) genomfördes analysprocesen i fyra steg. I det första 

steget läste författarna igenom samtliga artiklar flertalet gånger för att förstå innehåll 

och sammanhang. Därefter sammanfattades studierna i sin helhet för att underlätta det 

fortsatta analysarbetet. Genom att reducera datan säkerställdes även att det väsentliga 

hade uppfattats och dokumenterats. I steg två skapades en artikelmatris (bilaga B) för att 

strukturera upp materialet för vidare analys. Artikelmatrisen behandlade artiklarnas 

metodologiska tillvägagångssätt, publikationskälla, analysgång och syften. Vidare 

skriver Friberg (2017a) att i det tredje steget ska likheter och skillnader identifieras för 

att tydliggöra vad som karaktäriserar de olika artiklarna. Först eftersöktes skillnader och 

likheter med utgångspunkt i artikelmatrisen (Bilaga B) och behandlade artiklarnas 

metodologiska tillvägagångssätt, syfte, publikationskälla samt urvalsförfarande.  Dessa 

likheter och skillnader låg sedan grund för resultatets första del där en kort 

sammanfattning gavs i löpande text. Därefter behandlades sedan likheter och skillnader 

med utgångspunkt enbart i artiklarnas resultatdel. För att identifiera likheter och 

skillnader plockade författarna ut nyckelfynd. För att underlätta identifikationen av 

studiernas nyckelfynd markerades all relevant information som kunde svara an syftet i 

artiklarna. I det fjärde och sista steget sammanställdes nyckelfynden författarna 

analyserat fram. Nyckelfynden jämfördes, kategoriserades och bildade 

huvudkategorierna. Sedan sorterades nyckelfynden in under lämplig huvudkategori och 

underkategorier blev synliga (Friberg, 2017a). Kategorierna skulle motsvara och 

nyansera kvinnornas erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Avslutningsvis lästes 

samtliga artiklar igenom i sin helhet igen för att säkerställa att inget material som 

besvarade syftet utelämnats. 
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Tabell 1 – exempel på analysprocessen  

Nyckelfynd Huvudkategori  Underkategori  

”When I’m in pain my 

body doesn’t want to 

function as normal.”  

Erfarenhet av symtom Upplevelsen av 

symtom 

“The women reported 

that taking daytime 

naps/rests and pacing 

tasks helped to manage 

the chronic fatigue.”  

Erfarenhet av symtom Hanteringsstrategier av 

symtom 

”Many of the women 

discontinued hobbies 

after developing FMS 

due to physical 

demands.”  

Erfarenhet av symtom Förändringar på 

vardagslivet orsakade 

av symtom 

”They were met with 

comments about being 

boring when they did 

not join activities and 

were adviced to pull 

themselves together.”  

Erfarenhet av 

omgivningens 

bemötande gentemot 

kvinnorna 

Familj och vänners 

bemötande gentemot 

kvinnorna   

”The women expressed 

that despite their efforts 

to try to explain their 

situation they were not 

understood or respected 

at work”  

Erfarenhet av 

omgivningens 

bemötande gentemot 

kvinnorna 

Kollegors bemötande 

gentemot kvinnorna   

”Some participants 

reported times where 

their doctor had been 

actively rude.”  

Erfarenhet av 

omgivningens 

bemötande gentemot 

kvinnorna 

Sjukvårdspersonals 

bemötande gentemot 

kvinnorna 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden kan inte frånses i allmänna litteraturöversikter då det är 

etiken i studierna som översikten grundar sig på som ska granskas (Kristensson, 2014). 

God etik för den allmänna litteraturöversikten har uppnåtts genom att arbeta ur ett 

källkritiskt perspektiv där var och en av källorna medvetet och kritiskt granskades 

(Segesten, 2017). Genom att gå till tidskrifternas hemsidor och läsa deras etiska krav på 

artiklar samt vad de utvalda artiklarna delger om etiska överväganden kunde god etisk 

kvalité säkerställas. Samtliga tidskrifter publicerar enbart artiklar som genomgått peer-

review och deklarerat sina etiska överväganden i artiklarna med grund i 

Helsingforsdeklarationen, fått godkännande av lokala etiska kommittéer samt 

informerat samtycke. Kristensson (2014) belyser vikten av att insamlad information 
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behandlas på ett respektfullt och korrekt vis och i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) 

har författarna läst om god forskningssed och försökt tillämpa det i litteraturstudien. Det 

har skett genom att den ursprungliga datan behandlats sanningsenligt i produktion av ny 

text. Genom att använda adekvat referensteknik , ange ursprungskällor och inte plagiera 

text har varit ett arbetssätt för att uppnå detta. Vidare har författarna eftersträvat att inte 

undanhålla material som inte överensstämmer med deras åsikter och värderingar.    

 

7  Resultat 
 

I enlighet med Friberg (2017a) presenteras resultatet uppdelat i två delar. Först ges en 

presentation av studiernas karaktär med skillnader och likheter i metodologiska 

tillvägagångsätt, syfte, publikationskälla samt urvalsförfarande och slutligen presenteras 

resultatet som analyserats fram. 

 

Två av de analyserade artiklarna kom ifrån Health Care for Women International (3,7) 

och två från Qualitative Health Research (1,8). Övriga artiklar är publicerade i olika 

tidskrifter. Gemensamt för alla tidskrifter är deras fokus på hälsa. Då artiklarna främst 

är grundade i kvalitativa tankegångar avser deras syften att klarlägga, förstå och 

utforska upplevelser och erfarenheter med avsikt att nå en djupare förståelse. Metoderna 

för studierna har i grunden varit åtta stycken kvalitativa samt en med mixad metod 

mellan kvantitativ samt kvalitativ ansats (4). Urvalet är genomgående ändamålsenligt 

alternativt ändamålsenligt kombinerat med snöbollsurval. Tillvägagångssätten för 

datainsamlingen har varit olika typer av intervjuer. En har baserats på e-mail (5) en via 

inspelade telefonintervjuer (7), en via fokusgrupper (2) och resterande via fysiska 

intervjuer.  Fem av de åtta kvalitativa studierna har haft en fenomenologisk 

hermeneutisk analysmetod (1, 5, 6, 7, 8). Övriga tre bestod av kvalitativa 

innehållsanalyser (3,4,9), varav en nyttjade principer från Grounded Theory (2). Den 

artikel som avviker mest från övriga är den med mixad metod på grund av 

publikationskällan samt analysförfarandet.  
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7.1 Erfarenhet av symtom  

 
7.1.1 Upplevelsen av symtom  

 

Symtomen kom smygande under en längre tid och under olika perioder av kvinnornas 

liv och begränsade deras kroppsfunktion (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013). För en 

majoritet var smärtan det mest påfrestande symtomet. Samtliga kvinnor i åldern 18-64 

erfor smärtan som konstant närvarande och fluktuerande i intensitet (Dennis et al., 

2013; Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008; Juso, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2011). Smärtan var något som invaderade hela kroppen och 

ansågs vara ett stort hinder i deras vardag. Det påverkade även deras kognitiva förmåga 

negativt (Juuso et al., 2011). En kvinna beskrev smärtan som så omfattande att hon inte 

ens var kapabel att ta sig upp från sängen (Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss 

& Aquino, 2012). Smärtan resulterade även i försämrad sömnkvalitet och kvinnorna 

upplevde sig aldrig utvilade (Juuso et al., 2011; Arnold et al., 2008; Crooks, 2007). 

 

Utöver smärta delgav kvinnorna att fatigue var det symtomet som hade störst negativ 

inverkan på deras vardag (Kengen Traska et al., 2012). Smärta tog bort deras förmåga 

att vara aktiva men kombinerat med fatigue begränsades kvinnorna helt. De tappade 

förmågan att uthärda smärtan vilket resulterade i att de inte kunde utföra aktiviteter 

överhuvudtaget (Dennis et al., 2013; Arnold et al., 2008).  Kvinnorna fann inga medel 

att hantera och behandla fatiguen med (Dennis et al., 2013).  

 

Förutom ovannämnda symtom beskrev kvinnorna andra symtom såsom ömmande hud, 

uppsvälldhet, domningar och överdriven känslighet mot kyla. Detta förstärkte känslorna 

av sjukdom och hade stor inverkan på deras humör (Juuso et al., 2011).  En del kvinnor 

upplevde den ömmande huden som efter att ha bränt sig rejält i solen (Arnold et al., 

2008).  

 

7.1.2 Hanteringsstrategier av symtom  

Kvinnorna i studierna delgav olika hanteringsstrategier för att hantera symtom och få en 

fungerande vardag.  

 

Kvinnorna hade till en början hoppats på att tillfriskna, med tiden insåg de att symtomen 

numera var en del av deras vardag som de fick lära sig att acceptera (Juuso et al., 2011). 
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En stor del som framkom var vikten av att planera. Fysisk och psykisk stress samt 

överdriven aktivitet resulterade i förvärrade symtom och var där med tvunget att 

undvikas (Dennis et al., 2013; Juuso et al., 2011). Kvinnorna fick därav planera sina 

dagar noggrant och prioritera de essentiella aktiviteterna och bortprioritera andra mindre 

viktiga aktiviteter (Dennis et al., 2013; Arnold et al., 2008; Briones-Vozmediano, 

Vives-Cases & Goicolea, 2016; Kengen Traska et al., 2012). 

 

Kvinnorna beskrev att vara kapabel till att kunna utföra fritidsaktiviteter såsom 

trädgårdsarbete, umgås med vänner, handarbete och promenader kunde distrahera dem 

från sina tankar och smärtan. Trots att dessa aktiviteter kunde öka smärtan avsevärt 

normaliserade det vardagslivet och det var därför värt att utföra aktiviteten trots detta. 

Genom att anpassa sin vardag och fritidsaktiviteter fann kvinnorna en balans mellan 

smärta och aktivitet (Juuso et al., 2011; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013; Crooks, 

2007). Vissa fann även nya fritidsaktiviteter som ett sätt att hantera symtomen, 

exempelvis meditation eller fysisk aktivitet (Dennis et al., 2013; Kengen Traska et al., 

2012).  

 

För att hantera sömnproblematiken användes hanteringsstrateriger såsom tupplur 

alternativt kortare vilostunder dagtid (Crooks, 2007). Vissa kvinnor valde även att 

använda sig utav sömnmedikament och smärtlindrande tabletter (Juuso et al., 2011). 

 

Att tänka positivt var också ett sätt att hantera och acceptera symtomen (Juuso et al., 

2011). Detta ledde till att de prioriterade sitt utseende. Kvinnorna beskrev att se fräsch 

ut var något som fick dem att känna sig mindre sårbara och normaliserade vardagen 

(Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014). 

 

Något som även framkom var relaterat till kroppsberöring. Vissa kvinnor upplevde att 

massage var något som hjälpte till att hantera symtom, medan andra kvinnor beskrev att 

de undvek fysisk kroppskontakt på grund av deras ömmande hud och därmed var 

massage inte ett alternativ (Dennis et al., 2013; Kengen Traska et al., 2012). 

 

7.1.3 Förändringar på vardagslivet orsakade av symtom  

Det som framkom kring kvinnornas erfarenhet av förändring på deras vardagsliv rörde 

främst fritidsaktiviteter och arbetsliv i både positiva och negativa bemärkelser.  
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För en del kvinnor var fritidsaktiviteter något som var svårt att upprätthålla på grund av 

anpassningen till livet med fibromyalgi. Symtomens påverkan gjorde att kraven för att 

utföra aktiviter blev för höga (Dennis et al., 2013; Arnold et al., 2008; Briones-

Vozmediano et al., 2016). Att inte längre kunna utföra fritidsaktiviteter krympte 

kvinnornas livsvärld och sociala interaktioner (Crooks, 2007). Vissa kvinnor erfor sina 

fysiska och psykiska begränsningar skamliga och för att inte behöva förklara sin 

sjukdom undvek de helt sociala aktiviteter (Armentor, 2017; Arnold et al., 2008; Dennis 

et al., 2013). En annan stor faktor var problematiken med att kunna planera på grund 

utav symtomens oförutsägbarhet. Då kvinnorna inte ville ses som opålitliga undvek de 

helt att planera in sociala aktiviteter (Arnold et al., 2008).  

 

För andra kvinnor bevarades tidigare fritidsintressen och aktiviteter trots 

begränsningarna, dock genom att anpassa dem till de nya förutsättningarna. Det var 

även en källa till livskraft och välmående. (Juuso et al., 2011; Juuso et al., 2013; 

Crooks, 2007). 

 

När det kom till förmågan att behålla sitt arbete resulterade symtompåverkan till slut att 

majoriteten av kvinnorna fick lämna sitt arbete, detta trots försök att reducera 

arbetstimmar, prioritera arbetet främst och försöka kämpa sig igenom symtom. Detta 

beskrevs som en stor förlust, inte bara förlust av inkomst och socialt nätverk utan även 

en identitetsförlust i form av karriärkvinna (Crooks, 2007; Arnold et al., 2008). Även de 

kvinnor som var hemmafruar och som såg hushållet som sitt arbete upplevde en stor 

identitetsförlust då de inte längre kunde utföra sina hushållssysslor i önskad 

utsträckning på grund av symtom (Briones-Vozmediano et al., 2016; Arnold et al., 

2008).  

 

De kvinnor som hade förmåga att fortsätta utföra sitt arbete, oavsett i hemmet eller på 

arbetsplatsen, fann tillfredsställelse och glädje i det (Juuso et al., 2013; Briones-

Vozmediano et al., 2016). Trots att arbetet alternativt hushållssysslor medförde 

förvärrade symtom vägdes det upp utav de positiva aspekterna. Det tillförde en 

meningsfullhet, var stimulerande och blev en viktig aspekt av deras vardag (Juuso et al., 

2013; Briones-Vozmediano et al., 2016).  
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7.2 Erfarenhet av omgivningens bemötande gentemot kvinnorna 

7.2.1 Familj och vänners bemötande gentemot kvinnorna   

Kvinnornas erfarenhet av familj och vänners bemötande gentemot dem skilde sig i både 

positiva och negativa bemärkelser.  

 

De kvinnor med partner och barn som hade övervägande negativa erfarenheter hade 

bemötts med brist på förståelse från sina familjer. På grund av kvinnornas frånvaro 

orsakade av symtomen fick övriga familjemedlemmar axla fler hushållssysslor, vilket 

de visade stor motvilja inför. De ansåg och förväntad sig att kvinnorna skulle utföra 

hushållssysslor som innan sjukdomsdebut (Juuso et al., 2014; Arnold et al., 2008; 

Briones-Vozmediano et al., 2016; Armentor, 2017). Familjemedlemmarna förväntade 

sig även att kvinnorna skulle delta i sociala aktiviteter i samma utsträckning som innan 

de drabbades av sjukdom.  De ansågs tråkiga och fick kommentarer i stil med att de 

skulle skärpa sig när de inte hade förmågan att delta (Juuso et al., 2014; Arnold et al., 

2008; Briones-Vozmediano et al., 2016). Kvinnorna fick även utstå skarp kritik från 

deras respektive som ansåg att sjukdomen endast var en ursäkt för att vara lat. Den 

attityden sårade kvinnorna och gav dem känslan av att vara missförstådd (Briones-

Vozmediano et al., 2016; Arnold et al., 2008). 

 

En del kvinnor som hade negativ erfarenheter till en början upplevde dock att stödet och 

förståelsen från familj och vänner ökade allt eftersom tid gick alternativt när de hade 

blivit diagnostiserade (Armentor, 2017).  

 

De kvinnor som hade positiva erfarenheter hade bemötts med omtanke och oro över 

deras välmående, vilket gav kvinnorna styrka (Juuso et al., 2014; Briones-Vozmediano 

et al., 2016). Genom att anhöriga själva fick bevittna hur sjukdomen förändrade 

kvinnans beteende, ansiktsuttryck och humör behövdes ingen verbal kommunikation 

förmedlas (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013). Anhöriga lärde sig med tiden när de 

behövde hjälpa till och förstod när de behövde finnas där (Juuso et al., 2014; Briones-

Vozmediano et al., 2016). 

 

Det som framkom kring kvinnornas erfarenhet av vänners bemötande var övervägande 

negativa. Detta oberoende studiernas ursprungsland eller deltagarnas ålder. 
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Kvinnornas vänner kunde uttrycka att de förstod vad kvinnorna erfor men de visade 

samtidigt oförståelse då de ifrågasatte varför kvinnorna inte kämpade sig igenom 

symtompåverkan och fortsatte sin vardag som tidigare (Armentor, 2017). Ytterligare en 

faktor till oförståelse var att kvinnorna inte såg sjuka ut och blev därmed även bemötta 

med skepticism och negativa kommentarer från vänner. Vänner med dessa åsikter valde 

kvinnorna att helt utesluta från sina liv (Juuso et al., 2014). Vänskaper förlorades även 

på grund utav att vänner tröttnade på kvinnornas opålitlighet då de många gånger ställde 

in planer på grund utav symtom (Arnold et al., 2008). 

 

7.2.2 Kollegors bemötande gentemot kvinnorna   

I rädsla att förlora sitt arbete valde en del kvinnor att initialt inte delge sina kollegor om 

sin sjukdom (Dennis et al., 2013). Olika erfarenheter beskrevs utifrån kollegors 

bemötande när kvinnorna antingen valde att berätta eller blev tvungna på grund utav att 

symtomen reducerade arbetsförmågan.  

 

De kvinnor som fick anpassning efter sina behov erfor bristande förståelse från kollegor 

(Dennis et al., 2013; Armentor, 2017). Kvinnorna anklagades för att vara lata när deras 

arbetstimmar reducerades och trots upprepade försök att förklara sin situation blev de 

varken förstådda eller respekterade av sina kollegor. För de kvinnorna som helt 

förvägrades arbetsanpassning efter deras behov stod kravet att utföra samma arbete som 

övriga kvar (Juuso et al., 2014). Kvinnor som var sjukskrivna på deltid fick höra att 

deras livskvalitet måste vara bättre, tack vare deras färre arbetstimmar. Detta fick 

kvinnorna att känna sig missförstådda. (Juuso et al., 2014).  

 

De kvinnor som hade positiva erfarenheter hade bemötts med förståelse och sympati 

och deras arbetsuppgifter anpassades efter deras förmåga. Deras kollegor avlastade dem 

utan att ifrågasätta kvinnornas minskade arbetskapacitet och åtog sig deras 

arbetsuppgifter när behovet fanns (Dennis et al., 2013; Juuso et al., 2014). 

 

7.2.3 Sjukvårdspersonals bemötande gentemot kvinnorna   

Gemensamt för alla kvinnor var att de erfarit bristfälligt bemötande från 

sjukvårdspersonal, oavsett profession kvinnorna blev bemötta av.  
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Kvinnorna blev ständigt ifrågasatta kring existensen av deras sjukdom och ansågs inte 

trovärdiga av sjukvårdspersonal. Avsaknad av fysiska bevis för fibromyalgi resulterade 

i att sjukvårdspersonal bemötte kvinnorna som simulanter (Armentor, 2017; Juuso et al., 

2014; Juuso et al., 2011). Generellt upplevdes förhållandet till sjukvårdspersonal icke 

tillfredsställande. Sjukvårdspersonalen uppvisade stor okunnighet kring sjukdomen och 

de var till och med medvetet oförskämda (Dennis et al., 2013). Bristen på förståelse och 

att bli sedda som hypokondriker fick kvinnorna att känna sig frustrerade, missförstådda 

och ledsna. Efter möten med sjukvårdspersonal uppgav kvinnorna att de kände sig 

sjukare på grund av misstroheten (Juuso et al., 2014). 

 

I de fåtal fall där kvinnorna möttes av sjukvårdspersonal som tog sig tid och intresse av 

att lyssna på deras historia kände de sig lyckligt lottade. Att mötas av ärlighet och 

sjukvårdspersonal som erkände sin kunskapsbrist resulterade i att kunskapsutbyte kunde 

ske. Därmed fick kvinnorna möjlighet att påverka sin sjukvård och behandling vilket 

stärkte deras autonomi. Dock hade det tagit åratal för vissa kvinnor att träffa kompetent 

sjukvårdspersonal och de uttryckte sorg att de inte mött dem tidigare då det hade 

besparat dem mycket smärta (Juuso et al., 2014).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Datainsamling- och urvalsdiskussion 

Databaserna som användes för datainsamlingen till den allmänna litteraturöversikten var 

Cinahl och PsycINFO. Sökningar gjordes även i PubMed men då tiden inte var 

obegränsad och enbart dubbletter framkom vid inledande sökningar lades mer energi på 

de två första databaserna. Hur det påverkat resultatet går endast att spekulera kring och 

huruvida mer energi lagts på PudMed hade kunnat förändra resultatet avsevärt. Dock 

påvisade dubbletterna att ett antagande kunde göras att ingen signifikant information 

skulle ha framkommit vid vidare sökningar i PudMed. 

  

Fortsättningsvis genererade sökningarna ett material som med enkelhet kunde 

överblickas. Det fanns därmed möjlighet att läsa varje artikels titel utan att redan då 

göra några större avgränsningar. Vilket var fördelaktigt då denna process ska ske med 

en öppenhet och inte styra in ämnet för snabbt så enbart vissa aspekter lyfts fram 
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(Friberg, 2017a). Genom sökningarna blev karaktärerna för studierna inom området 

tydliga och den kvalitativa forskningen var mer framträdande gentemot den kvantitativa. 

Att kvinnor var de som främst deltog i studierna var också klart och tydligt då de var 

övertaliga även i de studier där männen inte blivit helt exkluderade. Genom att denna 

information framträdde kändes sökvägarna samt helhetsbilden som genererades av 

sökningarna relevanta och speglade den erfarenhet som eftersöktes och syftet kunde 

besvaras. Vid första anblick kan litteraturöversiktens syfte upplevas något brett. Dock 

med facit i hand hade ett mer avgränsat och specifikt syfte inte varit optimalt på grund 

utav den bristande forskningen i ämnet.  

 

De exkluderingar och inkluderingar som gjordes var för att säkerställa att materialet 

som framkom var det som faktiskt eftersöktes, var på ett språk författarna kunde 

behärska, artiklarna inte var uråldriga och hade god vetenskaplig kvalitét då det var peer 

reviewed. Ur tidsaspekten kan ett tioårigt tidsspann ses som en lång tidsperiod och ett 

kortare hade varit att föredra för att säkerställa uppdaterad forskning. Dock var detta 

inte möjligt på grund utav bristande forskningsmängd. Vidare kan det diskuteras hur 

resultatet påverkats om män inte exkluderats, vilket i sig hade varit intressant men inte 

aktuellt då intresset låg i kvinnornas erfarenhet. Texterna som slutligen valdes ut skulle 

spegla den generella erfarenheten, därmed exkluderades också alldeles för 

ämnesspecifika artiklar, till exempel de som enbart hanterade sömn och diagnos. 

Artiklarnas ursprungsland begränsades inte till något specifikt då en variation gav en 

nyansering på hur fibromyalgi upplevdes i de olika kulturerna. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv för den framtida yrkesutövningen kunde det eventuellt varit mer 

relevant att fokusera på den västerländska kulturen, då yrkesutövningen kommer ske i 

Sverige. 

 

Utöver att artiklarna genomgått peer review krävdes ställningstagande kring 

forskningsetik, det vill säga huruvida utvalda artiklar är etiskt försvarbara (Kristensson, 

2014). Genom att granska de etiska kraven tidskrifterna ställt på studierna och deras 

författare garanterades att god forskningsetik tillämpats.  Det påvisar även att forskarna 

i studierna producerat ett objektivt resultat som överensstämde med deltagarnas utsagor.  

Utöver studiernas etik har författarna av den allmänna litteraturöversikten också 

tillämpat ett etiskt arbetssätt under produceringen av ny text. Genom att inte förvränga 

studiernas text, uppge fullständiga källor och använda adekvat referensteknik 
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motarbetades plagiering av text. Genom att medvetandegöra författarnas åsikter kring 

studiernas material och kontinuerligt föra en diskussion motarbetades risken att 

undanhålla material som inte överenstämde med dessa åsikter.  

 

Granskningsmallarna valdes med stor omsorg för att vara relevanta för den 

vetenskapliga ansats artiklarna tillämpat. Ett misstag från författarnas sida var att välja 

ut artikeln “'This constant being woken up is the worst thing' - experiences of sleep in 

fibromyalgia syndrome.”  (Theadom & Cropley, 2010) för kvalitetsgranskning då den 

inte besvarade syftet, eftersom mannens erfarenhet inte gick att urskilja från kvinnornas. 

Påföljderna blev att övriga artiklars urval granskades extra noggrant för att förhindra 

felaktigheter i resultatet. Det kan också diskuteras hur replikerbarheten påverkats av att  

artiklarnas kvalité delvis diskuterades fram. Då det fanns en subjektivitet i granskningen 

kan det förhindra att andra kommer till samma konklusion som författarna.  

 

Analysdiskussion 

Under metodprocessen var arbetsgången mindre strukturerad vilket gjorde att det tog 

längre tid att producera adekvat material och krävde många omskrivningar. Inför 

analysprocessen formulerades en tydlig plan med grund i kurslitteraturen innan arbetet 

påbörjades. Genom att vara mer pålästa underlättades processen och ett mer relevant 

tillvägagångssätt applicerades från början. Artikelmatrisen (bilaga B), vilken var 

grunden för resultatet underlättade även skapandet av en tydlig översikt som 

presenterade artiklarnas karaktär samt likheter och skillnader. Därefter fortsatte 

analysarbetet och framställandet av kategorierna. Att benämna huvudkategorierna föll 

sig naturligt. Det mest tidskrävande var att reducera och kategorisera nyckelfynden 

under korrekt huvudkategori. Under arbetsgången framkom ett flertal underkategorier 

som antingen förkastades eller slogs samman för att bilda en ny underkategori då de vid 

vidare analysering berörde samma område.   

 

Det mest problematiska under analysprocessen var bristande vägledning för 

tillvägagångsättet. Författarnas oerfarenhet av att utföra analysarbete lär oundvikligen 

påverkat resultatet. En tydligare beskrivning på hur skillnader och likheter skulle ha 

identifierats hade underlättat arbetet och hade resulterat i ett mer replikerbart resultat. 
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8.2 Resultatdiskussion  

Genom den allmänna litteraturöversikten har kvinnors erfarenheter av att leva med 

fibromyalgi belysts. Det mest signifikanta som framkommit är hur stor påverkan 

symtomen har på kvinnornas vardagsliv samt att bemötandet från personer i kvinnornas 

omgivning fortfarande är präglat av den stigmatisering Sabik (2010) lyfter.  

Kvinnorna får fortfarande kämpa emot fördomar samt misstrohet relaterat till 

omgivningens ambivalens kring sjukdomen.   

 

I Svensk sjuksköterskeförening (2017) kompetensbeskrivning lyfts vikten av en 

personcentrerad vård. Det är sjuksköterskans ansvar att värna om patientens värdighet 

och integritet samt autonomi.  Detta går i enlighet med Slaters (2006) definition av vad 

personcentrerad vård bör innehålla. Det som framkom i resultatet relaterat till 

kvinnornas erfarenhet av sjukvårdspersonalens bemötande var att det fortfarande var 

präglat av stigmatisering.  Det resulterade i att de blev ifrågasatta, anklagades att vara 

simulanter och möttes av bristande förståelse (Armentor, 2017; Juuso et al., 2014; Juuso 

et al., 2011). Detta går inte i enlighet med den personcentrerade vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; Slater, 2006). Sjukvårdspersonalen tar inte vara på 

kvinnornas expertis på sig själva, ser inte till kvinnornas livsvärld och vårdrelationen 

brister då den inte är baserad på fördomsfrihet eller tillit. Detta avspeglas i kvinnornas 

erfarenheter då vårdrelationen sågs som icke tillfredställande (Dennis et al., 2013). Det 

resulterade även i känslor av frustration och sorg och istället för att få sitt vårdbehov 

tillfredställt förstärktes sjukdomskänslan (Juuso et al., 2014). 

 

De fåtal kvinnor med positiva erfarenheter hade erfarit vård där sjukvårdspersonalen 

varit engagerade, ärliga och gjort kvinnorna delaktiga (Juuso et al., 2014).  Här kan 

vikten av personcentrerad vård påvisas. Ovanstående positiva erfarenheter kan kopplas 

till att ta del av patients livsvärld, skapa en vårdande relation, främja och respektera 

patientens autonomi samt där kvinnorna gjorts delaktiga och deras expertis togs i 

beaktning (Slater, 2006).  

 

Målet med hälso- och sjukvård är att bedriva vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska förebygga ohälsa och främja hälsa (SFS 2017:30). Briones-Vozmediano et 

al. (2013) lyfter att det finns en forskningsbrist kring hur sjukvårdspersonal upplever det 

att vårda patienter med fibromyalgi. Den befintliga forskingen påvisar dock att 
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sjukvårdspersonal saknar kunskap att vårda och bemöta denna patientgrupp.  Därmed 

fallerar målet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), då varken ohälsa inte kan 

förebyggas eller hälsa främjas utan adekvat kunskap. Artikeln från Briones-Vozmediano 

et al. (2013) utgår från en studie utförd i Spanien vilket inte är optimalt men författarna 

har valt att applicera detta även för den svenska vårdkulturen då svensk forskning ur 

sjukvårdens perspektiv inte gick att finna samt att artiklarnas ursprungsländer är av 

olika härkomster. Författarna diskuterade även att universitetets sjuksköterskeprogram 

utbildning av fibromyalgi är mycket grundläggande och lämnar mycket att önska. 

Därmed har författarna identifierat samma kunskapsbrist som Briones-Vozmediano et 

al. (2013) lyfter. 

 

I resultatet framkommer det att symtomen har en omfattande påverkan på kvinnornas 

vardagsliv. Det krävs därmed resurser för att kunna erbjuda kvinnan stöttning i att 

hantera sin sjukdom.  Ett behov finns av att samverkan sker mellan relevanta 

professioner för att kunna erbjuda den vård som patientgruppen bör erhålla. Det är 

sjuksköterskans ansvarsområde att se till patientens behov och kunna identifiera vilka 

professioner som behövs för att tillgodose dessa (Friedrichsen, 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). De hanteringsstrategier som framkommit i resultatet 

påvisar att sjukvårdens resurser inte används i någon större befattning. Utöver de 

farmaceutiska behandlingsalternativen nämns enbart strategier kvinnorna kommit fram 

till på egen hand såsom vila och planering. Dessa strategier är dock otillräckliga då 

många kvinnor begränsas på grund utav symtomen och det resulterar till exempel i att 

de slutar arbeta. Som tidigare nämnt i resultatdiskussionen har kvinnorna erfarit brister 

inom sjukvården då de inte tas på allvar. Om sjukvården istället tar kvinnornas 

erfarenheter i beaktning och sjuksköterskan samordnar ett team bestående av 

exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare samt psykiatrisk samtalskontakt hade 

troligen fler hanteringsstrategier kunnat identifieras. 

 

Kliniska implikationer och omvårdnadsåtgärder 

Den allmänna litteraturöversikten har bidragit med en ökad medvetenhet kring kvinnors 

erfarenheter där både positiva och negativa aspekter har lyfts fram. Dessvärre är de 

negativa aspekterna övertaliga och de positiva kan endast relateras till att uppnå en 

fungerande vardag under de rådande omständigheterna. Då flertalet utav de negativa 

erfarenheterna grundar sig ur brister från sjukvården finns utrymme för förbättring om 
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dessa kvinnor ska få adekvat hjälp med sin hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är allomfattande kunskap en utgångspunkt för att 

skapa förutsättningar för att kunna bistå till hälsa. Vårdandet skall grundas på empirisk 

vetenskap och den allomfattande kunskapen måste anpassas till den enskilda individen. 

Detta kan återkopplas till vikten av teamarbete och personcentrerad vård. Om 

sjukvårdspersonal tar sig tid och lyssnar på kvinnors upplevelser och ser på fibromyalgi 

som en verklig sjukdom kan ökad förståelse för deras verklighet uppnås (Söderberg, 

2007).  Utöver personcentrerad vård har Cohen (2009) kommit med andra relevanta 

strategier för att förbättra omvårdnaden för patienter med fibromyalgi. Dessa inkluderar 

bland annat utbildning för både patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal, bättre 

kommunikation sinsemellan patient och sjukvårdspersonal samt få sjukvårdspersonal att 

tillämpa en helhetssyn på patientens problematik. Författarna finner föreslagna 

strategier adekvata och bör tillämpas i omvårdnadsarbetet. Genom att lyfta fram 

patientgruppen och deras problematik till allmänhet och sjukvård kan god omvårdnad 

ges.  

 

Resultatets överförbarhet 

Lincoln och Guba (1985) definierar överförbarhet som ett resultats giltighet i annan 

kontext. Vidare skriver Graneheim och Lundman (2004) att kvalitativa studier inte har 

samma möjlighet att generaliseras som kvantitativa studier, utan handlar snarare om en 

rimlighetsbedömning som läsaren avgör. För att ge läsaren bästa förutsättningarna att 

kunna göra en rättvis bedömning av överförbarheten krävs utförlig beskrivning av 

deltagarna samt studiekontexten. Trots stor variation i artiklarnas urval såsom 

deltagarnas ålder och härkomst samt ursprungsländer där studien utfördes, framträder 

återkommande berättelser av att leva med fibromyalgi. Därmed kan konklusionen dras 

att det inte går att generalisera den subjektiva upplevelsen, men det finns en 

överförbarhet som påvisas av den liknande erfarenheten hos kvinnor med fibromyalgi.  

 

Vidare forskning 

Författarna av den allmänna litteraturöversikten har identifierat att det finns ett stort 

behov av vidare forskning inom erfarenheter av fibromyalgi. Ett särskilt stort behov av 

forskning finns ur sjukvårdspersonalens perspektiv då forskning kring deras erfarenhet 

av att vårda patientgruppen är av stor relevans. Detta för att kunna identifiera de brister 

som kvinnorna påtalat att de erfarit och förbättra vården för denna patientgrupp. 
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Konklusion 

Sammanfattningsvis menar författarna att de viktigaste slutsatserna kan härledas till 

okunskapen kring fibromyalgi och sjukdomens stigmatisering. Ur okunskapen skapas 

fördomar som ligger i grund för det ständiga ifrågasättandet av sjukdomen och den 

bristande förståelsen kvinnorna erfar. För att motarbeta detta och erbjuda bättre vård 

krävs vidare forskning, teamarbete och att personcentrerad vård tillämpas. 
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Contested, 

Stigmatized 

Illness: 

Experiences of 

Managing 

Relationships 

Among 

Women With 

Fibromyalgia 

 

Utforska 

kvinnors 

erfarenhet av 

att 

upprätthålla 

och hantera 

relationer i 

kombina- 

tion med en 

stigmatisera

d sjukdom.  

Urvalet var 

ändamålsenligt/snöbollsu

rval.  

Urvalskriterier var 

diagnos och kvinnligt 

kön.  

Kvinnor (n=20) deltog i 

individuella intervjuer. 

Datan analyserades med 

fenomenologisk-

hermenutisk ansats 

Kvinnorna delgav att 

stöd erbjudits från 

familj och nära 

vänner. Från övriga 

omgivningen var det 

dock vanligt med 

misstro och 

oförstående. Detta 

resulterade i att 

kvinnorna undvek 

sociala situationer.  

Hög  

#2  

 

Arnold, 

Crofford, Mease, 

Burgess, Palmer, 

Abetz & Martin. 

 

USA 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 

Education and 

Counseling  

 

Patient 

perspectives 

on the impact 

of 

fibromyalgia  

Klarlägga 

påverkan av 

fibromyalgi 

med 

avseende 

symtom, 

livskvalitet 

och 

funktions- 

duglighet ur 

ett patient- 

perspektiv.  

Urvalet var 

ändamålsenligt.  

Urvalskriterier var >18 

år, diagnos samt 

engelsktalande. 

Komorbiditet med 

livshotande sjukdom, 

allvarlig psykiatrisk 

störning samt nedsatt 

hörsel var 

exkluderingskriterier.  

Kvinnor (n=48) 

indelades i sex 

fokusgrupper.   

Principer från  

Grounded theory 

används som 

analysmetod.  

 

  

Fibromyalgi hade stor 

negativ inverkan på 

kvinnornas 

livskvalitet, t.ex. 

sociala relationer, 

sömn, ångest och 

depression, arbete 

och smärta.  

Hög  

#3 

 

Briones-

Vozmediano, 

Vives-Cases & 

Goicolea. 

 

Spanien 

 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Care 

for Women 

Inter- 

national 

 

“I’m not the 

woman I 

was”: 

Women’s 

perceptions on 

the effects of 

fibromyalgia 

on private life 

 

 

 

 

Utforska hur 

genus 

påverkar 

kvinnors 

upplevelse 

av att leva 

med 

fibromyalgi 

samt hur 

sjukdomen 

inverkar på 

privatlivet.  

Urvalet var 

ändamålsenligt.  

Urvalskriterier var 

diagnos och kvinnligt 

kön.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med kvinnor (n=13) 

Datan analyserades med 

latent kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sju teman 

identifierades, dessa 

omfattade 

upprätthålla hemmet, 

bibehålla rutiner, inte 

känna sig 

handikappad samt 

samlivspåverkan.  

Hög  



 

 

III 

 

Författare,  

Land, Årtal 

Tidskrift och 

titel 

Syfte  Metod (urval, analys 

m.m.) 

Resultat  Kvalitet  

#4  

 

Crooks. 

 

Kanada 

 

2007 

Social Science 

& Medicine  

 

Exploring the 

altered daily 

geographies 

and lifeworlds 

of women 

living with 

fibromyalgia 

syndrome: A 

mixed-method 

approach.  

 

Utforska den 

förändrade 

livsvärlden 

och “daily 

geogra-

phies” 

(=platserna 

som 

kvinnorna 

nyttjar för att 

leva sitt liv) 

hos kvinnor 

med 

fibromyalgi 

Snöbollsurval. 

Urvalskriterier var 

diagnos och kvinnligt 

kön.  

Kvinnor (n=55) deltog i 

en individuell 

semistrukturerad 

intervju, där SIP-test 

även utfördes. Den 

kvalitativa datan 

(intervju), användes för 

att förklara den 

kvantitativa datan (SIP-

score).  

Sociala interaktioner, 

kognitiva förmågor 

och känsloliv var de 

områden som 

fibromyalgi 

påverkade mest. 

Dessa  

hade även störst 

negativ inverkan över 

kvinnornas livsvärld 

och “daily 

geographies”.  

Medel  

#5  

 

Dennis, Larkin 

& Derbyshire. 

 

Storbritannien 

 

2013 

 

 

 

 

 

British 

Journal of 

Health 

Psychology  

 

“A giant 

mess” - 

making sense 

of complexity 

in the accounts 

of people with 

fibromyalgia 

 

Förstå 

variationen i 

hur personer 

med 

fibromyalgi 

tolkar sina 

symtom för 

att kunna ge 

lämpligt 

stöd.  

Urvalet var 

ändamålsenligt. 

Urvalskriteriet var 

diagnos.   

n=20 deltog initialt i en 

e-mailbaserad intervju. 

Därefter erbjöds 

deltagarna  

besvara fördjupande 

frågor. Datan 

analyserades med 

fenomenologisk-

hermenutisk ansats.   

Deltagarna beskrev 

ambivalenta känslor 

kring symtom, 

diagnos, läkare och 

mediciner. Vidare hur 

ovanstående 

inverkade på deras 

vardag, relationer och 

arbete.  

Medel  

#6  

 

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg.  

 

Sverige 

 

2011 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies of 

Health and 

Well-being  

 

Living with a 

double 

burden: 

Meanings of 

pain for 

women with 

fibromyalgia  

 

Klarlägga 

innebörden 

av smärt-

upplevelsen 

hos kvinnor 

med 

fibromyalgi 

Urvalet var 

ändamålsenligt.  

Urvalskriteriet var 

diagnos. 

Kvinnor (n=15) deltog i 

en individuell narrativ 

intervju.  

Datan analyserades med 

fenomenologisk-

hermenutisk ansats.  

Kvinnornas 

smärtupplevelse 

kunde ses som en 

dubbel börda. Dels 

var smärtan 

påfrestande och 

oberäknelig och dels 

innebar smärtans 

osynlighet att 

kvinnorna inte blev 

trodda.    

Hög  

#7 

 

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg.  

 

Sverige 

 

2013  

Health care 

for Women 

International  

 

Meanings of 

Feeling Well 

for Women  

with 

Fibromyalgia  

Klarlägga 

vikten av att 

må väl för 

kvinnor med 

fibromyalgi 

Urvalet var 

ändamålsenligt. 

Urvalskriterier var 

diagnos och kvinnligt 

kön. 

Kvinnor (n=13) deltog i 

en individuell narrativ 

semistruktuerad 

telefonintervju. Datan 

analyserades med 

fenomenologisk-

hermenutisk ansats.   

 

 

Att må väl för 

kvinnorna innebar att 

kunna hantera sin 

vardag självständigt, 

vara delaktig och ha 

självbestämmande-

rätt.   

Hög  



 

 

IV 

 

Författare,  

Land, Årtal 

Tidskrift och 

titel 

Syfte  Metod (urval, analys 

m.m.) 

Resultat  Kvalitet  

#8 

 

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg. 

 

Sverige 

 

2014 

Qualitative 

Health 

Research  

 

Meanings of 

Being 

Received and 

Met by Others 

as 

Experienced 

by Women 

With 

Fibromyalgia 

 

Klarlägga 

upplevelsen 

av att 

bemötas som 

kvinna med 

fibromyalgi.  

Urvalet var 

ändamålsenligt.  

Urvalskriterier var 

kvinnligt kön, diagnos 

samt ålder mellan 

18-65 år.  

Kvinnor (n=9) deltog i 

en individuell narrativ 

intervju. Analysen 

skedde genom 

fenomenologisk 

hermenutisk ansats.  

Kvinnornas 

upplevelse 

ifrågasattes av både 

vårdpersonal och 

personer i deras 

privatliv. Detta ledde 

till känslor av att bli 

förnedrad och 

förminskad. Dock 

ökade tryggheten och 

tilliten vid 

bekräftelse.    

Hög  

#9  

 

Kengen Traska, 

Rutledge, 

Mouttapa, Weiss 

& Aquino. 

 

USA 

 

2012 

Journal of 

clinical 

nursing 

 

Strategies 

used for 

managing 

symptoms by 

women with 

fibromyalgia. 

Beskriva hur 

kvinnor med 

fibromyalgi 

hanterar sina 

symtom 

Urvalet var 

ändamålsenligt. 

Urvalskriterier minst 50 

år. Diagnostiserade med 

fibromyalgi. Ingen 

samsjuklighet som kan 

påverka resultatet. 

Kvinnor (n=8) deltog 

först i en workshop och 

sedan i en gruppintervju. 

Analysen skedde genom 

kvalitativ deskriptiv 

ansats. 

  

Kvinnorna 

rapporterade flertalet 

hanteringsstrategier. 

Bland annat 

planering, 

distraktionstekniker 

och medikament.  

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

Bilaga C SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik 

Total bedömning av studiekvalitet: Hög Medelhög Låg

1. Syfte 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

 

2. Urval 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är urvalet relevant? 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven 

 

3. Datainsamling 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

c) Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen? 

 

4. Analys 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation 

till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen? 

 

 

5. Resultat 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i 

förhållande 

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras 

hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart 

till ett liknande sammanhang 

(kontext)? 

g) Är resultatet överförbart 

till ett annat sammanhang 

(kontext)



  
 

V1 
 

 

Bilaga D Röda Korsets högskolas mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar 

 

1. Konklusion och/eller diskussion. 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen? 

b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara 

en värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen? 

b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade? 

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om 

ja, vilken? 

b) Presenteras en teori som utgör ramen för 

studien? Om ja, vilken/vilka? 

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp 

definierade? Om ja, vilken/vilka? 

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden 

varför denna studie är nödvändig? Om ja, med 

vilka argument? 

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller 

sitt eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa 

data). Om ja, hur? 

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och författarens syfte? 

 

4. Metod  

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)? 

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 

skola, laboratorium)? 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs 

ev. försökspersoner, var de unika på något sätt 

eller “normaltyper”. 

d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)? 

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien? 

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? 

Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades? 

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)? 

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val 

av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte? 

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 

metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod 

etc)? 

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 

stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? 

Om ja, vilka? 

k) Vid statistisk analys, vilka variabler 

undersöktes? 

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet 

(kvantitativa analyser), trovärdighet och 

överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts? 

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 

möjligt att göra om (replikera) studien genom att 

följa metodbeskrivningen? 

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande 

till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? 

Finns det svagheter av betydelse för just Dina 

syften? 

 

5. Resultat  

a) Beskriv resultaten av undersökningen. 

b) Om statistiska analyser använts identifiera de 

resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån. 

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga 

och trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion  

a) Vilka slutsatser drar forskaren? 

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, 

forskarens och/eller egna. 

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

 

7. Innebörden av studien för den praktiska 

vården 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska 

vården enligt forskaren? 

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i 

praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö? 

c) Hur skulle användandet av dessa resultat 

förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån 

tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska 

och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning 

a) Syftet: varför har undersökningen gjort? 

b) Genomförandet: på vilket sätt har 

undersökningen gjorts? 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att 

undersökningen är? 

d) Relevans: är denna studien relevant för dina 

patienter? 


