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SAMMANFATTNING 
Av de som drabbas av fibromyalgi är 80-85% kvinnor. Sjukdomen karakteriseras av diffus 
muskelsmärta, ömma beröringspunkter som också kallas för triggerpunkter, ledstelhet, 
ledvärk, trötthet och uttalade sömnproblem. I dagsläget finns det få kvalitativa studier gjorda 
om sjukdomen fibromyalgi. Av de som gjorts är det få studier som handlar om hur det 
vardagliga livet ter sig och upplevs av de som lever med fibromyalgi och hur de anpassar sig 
efter sin sjukdom. Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi. Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ metod och baserades 
på vetenskapligt granskade artiklar. Databaserna CINAHL och PubMed användes för 
artikelsökning. De funna artiklarna granskades sedan enligt ett protokoll för granskning av 
kvalitativa studier. Resultatet bygger på fyra olika teman ”Svårigheter att hantera 
vardagen”, ”Hur livet påverkas av sjukdomen”, ”Yttre relationers påverkan på livet” och 
”Att hitta nya vägar”. Under dessa olika teman beskrevs kvinnors upplevelser av att leva 
med fibromyalgi. I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde svårigheter att hantera sin 
vardag, att vara delaktiga i fysiska aktiviteter och bibehålla sociala relationer. Kvinnorna 
upplevde förändrade självbilder och att sjukdomen styrde deras liv, att de inte fick mycket 
förståelse från andra och att de ofta stötte på misstro men att ökad kunskap om den egna 
sjukdomen underlättade. Kvinnorna upplevde dock ökad samhörighet med sina närstående, 
det framkom också att kvinnorna upplevde känslor av hopp och en tro på att framtiden skulle 
bli bättre. Mer kvalitativ forskning behövs om upplevelser av att leva med denna sjukdom för 
att öka förståelsen för dessa personer och även för att vårdpersonal, arbetskollegor, vänner, 
närstående och familj ska få bättre förståelse för dessa personer. 

 

Nyckelord: fibromyalgi, vårdande, omvårdnad, erfarenhet, vardagsliv, psykosocial, 
förståelse, kvalitativ studie. 
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INLEDNING 
I västvärlden lider 1.3 % av befolkningen av fibromyalgi, 80-85 % av dessa är kvinnor 
(Lindell, Bergman, Petersson, Jacobsson och Herrström 2000). Detta utgör ett lidande för den 
enskilda personen men även en kostnad för samhället ur både medicinsk - och 
sjukpenningersättnings aspekt (Kosek & Löfgren, 2009). Forskning bedrivs för att få fram 
diagnoskriterier och kunskap om uppkomsten till fibromyalgi (Sim & Madden, 2008). 
Cunningham och Jillings (2006) beskriver dock i en studie att det finns för lite forskning om 
hur det är att leva med fibromyalgi för den enskilda individen eftersom den forskning som 
bedrivits mest handlat om sjukdomen i sig och inte om personliga upplevelser. De tar upp att 
mer kvalitativ forskning krävs för att öka förståelsen och acceptansen för denna sjukdom. 
Sylvain och Talbot (2002) som studerat kvinnor med fibromyalgi och deras möte med vården, 
framhåller att kvinnorna som lever med fibromyalgi ofta stöter på misstro och dåligt 
bemötande i vården. Kvinnorna i studien beskriver även att detta leder till att de får det svårare 
att hantera sin sjukdom. Därför är det angeläget att vi som sjuksköterskor får en djupare 
kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi för att på så sätt kunna stödja 
dem bättre och få en bättre förståelse för deras upplevelser. Intresset för detta ämnesområde 
utgår dels från problematiken med svårdiagnosticerade sjukdomar men även från personlig 
erfarenhet av fibromyalgi från en av oss. 

BAKGRUND 

Fibromyalgi 
Enligt Shaver, Wilbur, Robinson, Wang och Buntin (2006) så karakteriseras sjukdomen av 
diffus muskelsmärta, ledstelhet, ledvärk, trötthet, uttalade sömnproblem och ömma 
beröringspunkter som också kallas för triggerpunkter. De beskriver i sin studie att symtomen 
varierar från individ till individ och att sjukdomen kommer i olika faser, akuta faser då 
symtomen är mycket påfrestande varieras med perioder då symtomen inte är lika påfrestande 
(Shaver et al., 2006). Cunningham och Jillings (2006) beskriver vidare att fibromyalgi 
diagnosticeras idag baserat på olika kriterier, smärtförekomst i hela kroppen som har varat i 
minst tre månader, patienten ska uppleva smärta vid palpation på elva utav de arton bilaterala 
triggerpunkterna, och denna smärta ska uteslutas komma från någon annan åkomma. De 
beskriver också att obligatoriska kriterier är att det ska finnas generell smärta eller stelhet 
(Cunningham & Jillings, 2006).   

Enligt Govender, Cassimjee, Schoeman och Helgaard (2009) har det bedrivits mycket 
forskning kring sjukdomen fibromyalgi och detta till trots finns det ingen klar beskrivning för 
dess etiologi. Studier av Sylvain och Talbot (2002) visar också att det mest är kvinnor som 
drabbas av sjukdomen fibromyalgi. De beskriver även att det på grund av detta genom tiderna 
har blivit så att fibromyalgi har fått stämpeln av att vara en ”kvinnosjukdom”.  En studie av 
Åsbring och Närvänen (2003) visar att vårdpersonal upplever ett dilemma i vårdmötet med 
dessa patienter på grund av okunskapen om själva sjukdomen. De beskriver också att 
vårdpersonalen upplever att bristen på kunskap om fibromyalgi gör att de känner sig skeptiska 
gentemot sjukdomen (Åsbring & Närvänen, 2003).  

I en studie av Navon (2005) beskrivs det att det har forskats mycket objektivt om sjukdomen 
fibromyalgi men lite forskning har bedrivits kring de subjektiva upplevelserna, såsom tankar, 
känslor, beteende och relationer. Enligt Navon (2005) visas att det objektiva språket innehåller 
mycket negativa tankar vilket gör de svårare för kvinnorna att hantera sin vardag. I studien 
beskrivs det även att om kvinnorna fokuserar sina tankar mera på sina subjektiva upplevelser, 
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att kunna differentiera från sina objektiva tankar, har de lättare att anpassa sig och hitta bättre 
balans i sin vardag (Navon, 2005). 

Att leva med fibromyalgi 
Enligt Cunningham och Jillings (2006) studie beskriver kvinnorna att den ständiga närvaron av 
sjukdomens symtom påverkar och begränsar deras dagliga liv såsom arbete, fysiska aktiviteter, 
familjelivet och även det sociala livet. Asbring (2001) beskriver vidare att kvinnorna upplever 
att sjukdomen försvårar utförandet av dagliga ”måsten” vilket i sin tur leder till ökat arbete för 
den övriga familjen. Det beskrivs vidare i denna studie att på grund av sjukdomens 
oförutsägbarhet kan kvinnorna inte göra upp planer för att ta sig för saker eftersom de aldrig 
vet hur de mår från dag till dag. Cunningham och Jillings (2006) beskriver vidare att kvinnorna 
också känner att de förlorat sin identitet och att tröttheten som kommer som en följd av den 
konstanta smärtan gör att kvinnorna inte längre hänger med i det livet som de hade innan de 
fick sin diagnos. Dock beskriver Asbring (2001) att kvinnorna känner ilska, frustration och 
nedstämdhet på grund av att sjukdomen begränsar deras dagliga liv så uppger de att en positiv 
attityd är viktig för att må bra i sin sjukdom. I en studie av Söderberg, Lundman och Nordberg 
(2002) framkommer det att kvinnorna med fibromyalgi upplever en känsla av hopp att de ska 
finna en vardag utan smärta. I studien uppges det vidare att kvinnorna hoppas på att kunna 
återgå till sina dagliga aktiviteter. Kvinnorna beskriver även i denna studie att känslor av hopp 
och ljus gjorde det lättare för dem att anta sin situation. Söderberg et al. (2002) påvisar vidare i 
sin studie att en del av det hopp kvinnorna upplevde härleddes från det stöd de fick från 
närstående och den förbättring de upplevde av mediciner. 

Enligt Cunningham och Jillings (2006) upplever kvinnorna att de känslomässiga och psykiska 
biverkningarna av sjukdomen även gör att de skärmar av sig från familjen eftersom de inte vill 
belasta dem med sina problem och svårigheter som har med sjukdomen att göra. Det beskrivs 
även i denna studie att på grund av att familjerna saknar förståelse för sjukdomen upplevs det 
av kvinnorna att de inte kan ge dem det stödet som de behöver. Detta beskrivs vidare leda till 
att kvinnorna upplever ensamhet och att de känner sig isolerade tillsammans med sin sjukdom. 
Cunningham och Jillings (2006) visar vidare att en del av kvinnorna upplever det lättare att 
leva med sin sjukdom efter diagnosticering eftersom de då vet vad det är de lider av och då har 
möjlighet att utöka sina kunskaper om sjukdomen i fråga. 

Löfgren, Ekholm och Öhman (2006) visar i sin studie att stödet från familjer hjälper kvinnorna 
att fortsätta kämpa med sin sjukdom medan stödet från arbetskollegor upplevs som bristande. I 
studien beskrivs vidare att en del kvinnor upplever att stödet från familjen gör att de känner att 
deras självkänsla för att fortsätta kämpa med sin sjukdom förbättrades (Löfgren et al., 2006).  

Asbring (2001) visar i en studie att patienter som lever med fibromyalgi ter sig friska till 
utseendet vilket gör att arbetsgivare, vänner, familj och närstående har svårt att förstå att de 
verkligen lider av en sjukdom. Studien visar också att kvinnor som lever med fibromyalgi 
oftast bara har 1-2 nära ”vänner” och då i form av sin partner och läkare. Vidare beskrivs att 
anledningen till detta är att kvinnorna drar sig undan eftersom de inte vet om de kan vara med 
vid utförandet av aktiviteter och därför försöker de inte heller engagera sig i sociala 
sammanhang (Asbring, 2001).  

Enligt Cunningham och Jillings (2006) studie upplever kvinnorna processen att få diagnosen 
som påfrestande eftersom de är tvungna att genomgå många undersökningar och träffa många 
olika läkare innan de väl får rätt diagnos. Enligt en studie av Madden och Sim (2006) upplevde 
kvinnorna att diagnosen fibromyalgi tycktes innehålla mycket sagd information om själva 
sjukdomen men lite om förståelsen. Madden och Sim (2006) beskriver vidare att de problem 
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som uppstod när kvinnorna sökte information om sjukdomen är att få en förståelse om vad som 
är orsaken till sjukdomen och varför de själva har den. Det visas även i studien att kvinnorna 
beskriver att det är svårt att härleda sin egen sjukdomshistoria med den som finns förklarad då 
sjukdomen är väldigt individuellt upplevd (Madden & Sim, 2006). I en studie av Löfgren et al. 
(2006) beskrivs det att kvinnorna är aktiva i sökandet av kunskap om sin sjukdom och att lära 
sig allt som finns att lära sig om sjukdomen. De beskriver vidare i studien att kunskapen gav 
kvinnorna självkänsla och respekt för andra som befann sig i liknande situation och den hjälpte 
dem att hitta nya strategier att anpassa sig till sin smärta.   

I en studie av Sylvain och Talbot (2002) där kvinnor med fibromyalgi intervjuats visar det sig 
att de känner en viss oro över vårdens attityder mot sjukdomen. Det beskrivs vidare att 
kvinnorna upplever negativa attityder och nonchalans eftersom vårdpersonal inte lyssnar på 
vad de berättar. Det framkommer även i studien att kvinnorna uppger att vårdpersonalens 
inställning till dem och till sjukdomen försvårar processen med att acceptera sin sjukdom och 
gå vidare med sina liv (Sylvain & Talbot, 2002). Enligt Cunningham och Jillings (2006) 
upplever kvinnor som söker vård för att få hjälp med sin smärtproblematik att de ofta blir 
negativt påverkade av sjukvårdens inställning mot sjukdomen fibromyalgi och upplever därför 
att de inte får den vård de behöver. Det beskrivs även i denna studie att detta leder till att 
kvinnorna får försämrad tillit och förtroende för sjukvården och därmed bildas en klyfta mellan 
vården och dessa kvinnor (Cunningham & Jillings, 2006). Enligt Sylvain och Talbot (2002) är 
det av betydelse i bemötandet av dessa patienter att väga in två viktiga element för att förstärka 
förtroendet och tilliten. Dessa element är undervisning av patienten så att denna får en 
förståelse för sin sjukdom och att samtidigt visa tilltro till vad de säger så att de känner sig 
sedda och hörda (Sylvain & Talbot, 2002). Det dilemma som uppstår då sjukvårdspersonal inte 
lyssnar och inte har förståelse för kvinnorna med fibromyalgi påverkar hela kvinnornas 
livsvärld och ett lidande kan uppkomma. 

TEORETISK REFERENSRAM  
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär en betoning av öppenhet och följsamhet för 
patienten och dess närståendes levda värld. De beskriver även att vara öppen för en annan 
människas unikhet innebär att möta den andra så förutsättningslöst som möjligt. Dahlberg et al. 
(2003) menar att ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som betonar patientens livsvärld 
kommer oundvikligen att beröra människors lidande och. Enligt Eriksson (1994) innebär 
vårdlidande att en människa blir lidande på grund av den vården den mottar vilket kan ske i 
form av att patienten blir förnekad, åsidosatt eller får sin värdighet kränkt. Det beskrivs även 
att en människa som lider måste ses och få bekräftelse för att komma igenom det lidande denne 
upplever (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) menar att vårdlidande många gånger beror på att 
vårdaren inte vet vad denne gör, det kan vara beroende på bristande kunskaper och oförmåga 
till reflektion. Vidare beskrivs att vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande samt 
skapa förutsättningar för välbefinnande (Eriksson 1994).         

Livsvärld 
Dahlberg et al. (2003) beskriver att livsvärld är ett filosofiskt begrepp som används för att 
betona människors upplevelser och erfarenheter. Det beskrivs vidare att livsvärldsperspektivet 
innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen eller delar så som den upplevs. Dahlberg 
et al. (2003) förklarar vidare att det i mötet mellan vårdare och patient är de av betydelse att 
vara så öppen gentemot den andra personen som möjligt vilket innebär att möta varandra på 
lika villkor. Det beskrivs även att skapa en relation mellan vårdare och patient är en del av 
vårdandet, ju bättre relationen mellan dessa desto bättre förutsättningar finns för en bättre vård. 
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Dahlberg et al. (2003) beskriver att vårdare har oftast en förförståelse om patienten, en inre 
guide, vilket gör patientförståelsen bättre och mötet blir då lättare. Den inre guiden som finns 
kan dock leda vårdaren i fel riktning, den kan minska möjligheterna att fånga det ”nya” eller 
oförutsägbara i patientens erfarenhet. Detta beskriver Dahlberg et al. (2003) ökar risken för att 
patientens upplevelser av sin livsvärld anpassas till vårdarens förförståelse. Eriksson (1994) 
beskriver att när en människa inte får bekräftelse för vad hon upplever är verklighet kan detta 
skapa en otrygghet och därmed lidande. 

Lidande 
Enligt Eriksson (1994) är lidande en sjukdom, ohälsa eller situation som berör hela människan, 
den livsvärld personen tidigare levt i förändras eller tas ifrån den. Det beskrivs vidare att vara i 
lidande men att bli förnekad denna känsla är att ta bort en del av det personen är och den 
livsvärld personen lever i. Eriksson (1994) definierar att ett vårdlidande är en vårdsituation 
som upplevs som lidande. Vidare beskrivs att då personen blir förnekad sitt lidande blir denna 
även åsidosatt, den är inte längre en del av gruppen. Eriksson (1994) beskriver att lidande av 
denna typ uppkommer oftast i form av att vårdare inte har förmåga eller förståelse att se och 
bedöma vad patienten behöver. Detta beskrivs bero på att vårdaren saknar oftast motivet till 
varför personen behöver vård vilket skapar ännu mer lidande för människan och patientens 
värdighet kränks. Eriksson (1994) beskriver att patienter kan känna sig maktlösa när de blir 
uteslutna från sitt eget vårdande utan att förstå vad som händer. Det beskrivs att det kan 
upplevas som kränkande att inte blir hörd, sedd eller ha en känsla av att inte räknas med och att 
en människa som lider måste ses och få bekräftelse för att komma igenom det lidande denna 
upplever. Eriksson (1994) menar även att vårdlidande oftast beror på att vårdaren inte vet hur 
han skall bemöta och stötta den lidande patienten. Detta beskrivs bero orsaker såsom bristande 
kunskap, oförmåga till reflektion eller förutfattade meningar om sjukdomen vilket leder till 
mindre fokus på människan som lider. Enligt Eriksson (1994) är vårdandets mål att lindra eller 
förhindra lidande samt skapa förutsättning för välbefinnande. Eriksson (1994) beskriver att en 
vårdrelation kan vara bra eller dålig och den kan även skapa vårdlidande, det är vårdaren som 
ansvarar för att relationen blir vårdande istället för livsförstörande eller att ett vårdlidande 
uppkommer. Dahlberg et al. (2003) beskriver att det är det av betydelse att vårdaren kan 
analysera och reflektera sitt eget lidande annars finns det risk för att vårdarens lidande även 
blir patientens. 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 

METOD 
För att svara på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. Studien har baserats på 
vetenskapligt granskade artiklar och är gjord enligt en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 
innebär enligt Carr (1994) en beskrivning av olika aspekter av fenomen och ett mer holistiskt 
synsätt. Den kan på så sätt ge en djupare och mer flexibel förståelse av undersökningen.  

I artiklarna som använts har analysen gjorts med kvalitativ ansats. En artikel med kvalitativ 
ansats ger en beskrivande information om människans egna upplevelser så som de själva 
uttrycker dem (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Målet med artiklar med kvalitativ ansats 
är att karaktärisera hur någonting är, så som exempelvis upplevelser, erfarenheter eller känslor. 
Kvalitativa artiklar beskriver ofta sammanhang kring individens livsvärld (Polit & Beck, 
2007).  
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Datainsamling 
Sökningen inleddes med att fastställa de sökord som var av relevans för studien. Därefter 
användes MeSH för att hitta engelska översättningar till de svenska sökorden. De söktermer 
som kommer fram i MeSH används sedan i olika referensdatabaser för att få fram relevanta 
artiklar (Willman et al., 2006). De primära söktermerna blev fibromyalgia, caring, nursing, 
experience, everyday life, psychosocial, understanding och qualitative study. De databaser som 
användes vid datainsamlingen var CINAHL och PubMed.  

För att begränsa sökningen skrevs följande inklusionskriterier: artiklarna skulle publicerats 
från 1990 och framåt, artiklarna skulle handla om kvinnor i Nordamerika och Europa, de skulle 
vara skrivna på engelska eller svenska och de skulle vara peer-reviewed. Exklusionskriterier 
var att artiklarna inte skulle handla om symtom eller diagnos och inte heller om någon annan 
reumatisk sjukdom.  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av den booleska frasen AND. Den booleska frasen OR 
valdes bort eftersom en mer precis sökning önskades. Referensdatabaserna PubMed och 
CINAHL användes parallellt under sökningens gång, se bilaga 1. I varje sökning skrevs 
inklusionskriterierna in. 

Under sökningens gång lästes artiklarnas titlar om sökträffarna gav 80 träffar eller mindre, 
svarade dessa till studiens syfte och inklusionskriterier lästes artikelns abstrakt. Om abstraktet 
passade in till studiens syfte lästes hela artikeln. De artiklarna som passade in i syftet 
genomgick en kvalitetsgranskning enligt Willmans protokoll för kvalitetsbedömning av 
kvalitativa studier (Willman et al., 2006).  

Datainsamlingen ledde till 12 artiklar som sedan granskades enligt Willmans protokoll för 
kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Willman et al., 2006) och delades då in i 
kategorierna bra, medel eller dålig. 80 % av svaren på frågorna skulle vara ja för att artiklarna 
skulle ha bra kvalitet och 70 % för medel kvalitet, de artiklar som hade 60-70 % hade låg 
kvalitet (Willman et al., 2006). De artiklar som fick 70% eller mer i kvalitetsgranskningen 
ligger som grund för studiens innehållsanalys. Efter att granskningen genomförts av samtliga 
artiklar kvarstod 7 artiklar. Sökorden justerades och qualitative study lades till. Ytterligare en 
sökning i referensdatabaserna gjordes vilken resulterade i en artikel.  

Sammanlagt resulterade datainsamlingen i 8 artiklar som därmed ligger till grund för studien, 
se bilaga 2.   

Innehållsanalys 
Polit och Beck (2007) beskriver att en innehållsanalys är en process där organisering och 
integrering av intervjuer eller kvalitativ information sker. 

Studiens innehållsanalys innehåller både en manifest och en latent del. Den första delen där 
textmassa, kondensering, koder och subteman skapas är den manifesta delen medan den andra 
delen där teman skapas är den latenta delen. 

Innehållsanalysen av artiklarna genomfördes därefter så som den är beskriven enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) metodik. Enheten för utförandet av innehållsanalysen var 
”kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi”, dvs. resultatet av artiklarna skulle relatera 
till studiens syfte. 

Innehållsanalysen, se bilaga 3, påbörjades med att artiklarna lästes igenom enskilt upprepade 
gånger för att få en bättre överblick och förståelse för texten. Artiklarna delades upp på hälften 
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och därefter eftersöktes och markerades textmassa i form av konstellationer av ord eller 
uttalanden som avsåg samma centrala mening och svarade på studiens syfte enskilt för att öka 
studiens trovärdighet. Därefter byttes artiklarna sinsemellan och samma procedur upprepades.  
Den markerade textmassan lästes igenom och översattes till svenska för att sedan kondenseras. 
På detta viset minskades innehållet ner samtidigt som meningens kärninnebörd bevarades och 
därmed behölls textens kvalitet.  Efter detta delades de kondenserade meningarna in i olika 
koder. Varje kod skapades för att systematiskt dela in meningarna till olika ämnesgrupper. 
Subteman skapades genom att koderna jämfördes och diskuterades angående vilka som 
handlade om samma ämne, därefter delades koderna in i olika subteman och flera koder ingick 
under samma subtema. Teman skapades genom att de subteman som hade samma innebörd 
sattes samman. De fyra olika teman som framkom ligger till grund för resultatet.   

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I de artiklar som valts ut till innehållsanalys redogörs det för att etiska aspekter har tagits i 
övervägande eller att etiska aspekter har funnits i åtanke. Detta innebär att forskarna meddelat 
deltagarna om studiens syfte och att deltagarna själv har rätt att bestämma över sin medverkan 
i undersökningen. Det innebär också att forskarna haft deltagarnas konfidentialitet i åtanke 
under utförandet av studien (Olsson & Sörensen, 2007).  

RESULTAT 
Efter genomförd innehållsanalys framkom fyra teman: ”Svårigheter att hantera vardagen”, 
”Hur livet påverkas av sjukdomen”, ”Yttre relationers påverkan på livet”, och ”Att hitta nya 
vägar”. De olika teman presenteras i sitt sammanhang och det redovisas vilka subteman de är 
uppbyggda av och vad de handlar om.  

Svårigheter att hantera vardagen 
Under analysens gång framkom det information om hur kvinnorna hanterar sin sjukdom 
fibromyalgi. I de artiklar som lästes hittades fyra följande subteman som passade in under detta 
tema: förlust av aktiviteter och sociala relationer, förändringar i upplevelsen av sig själv och 
sin förmåga, fångad i smärta och trötthet och upplevelser av att lära sig hantera sin vardag. I 
dessa subteman framgick det att kvinnorna kände sig begränsade eller mindre aktiva i det 
sociala livet och i aktiviteterna som pågick runtomkring dem på grund av att de inte hade ork 
eller kraft att genomföra aktiviteterna trots att viljan fanns där. Kvinnorna upplevde även en 
begränsning i deras förmåga att utföra aktiviteter. De upplevde även att det fanns både 
svårigheter och möjligheter när det gällde att anpassa sig till sin livssituation och detta var till 
viss del beroende på den support och stöd de fick från omgivningen. 

Förlust av aktiviteter och sociala relationer 
Kvinnorna upplevde att smärtan gjorde det svårt att behålla sociala kontakter med andra 
människor. Relationen till vänner och närstående försämrades då kvinnorna upplevde att dessa 
personer endast tyckte synd om dem. Kvinnorna kände även en stor oro angående hur andra 
skulle se på deras sjukdom. De hade oftast slutat besöka sina vänner och vännerna hade slutat 
besöka dem (Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002). Kvinnorna upplevde att de blev 
stressade av sociala kontakter och på så sätt var det svårare för dem att hantera sina symtom. 
För att hantera sin situation isolerade kvinnorna sig helt från sociala kontakter (Hallberg & 
Carlsson, 2000). 

Kvinnorna upplevde att smärtan vanligtvis förvärrades vid aktivitet och på så vis styrde 
symtomen kvinnornas förmåga att delta i sociala aktiviteter och kvinnorna tillbringade istället 
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dagarna med att vila (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Kvinnorna bytte ofta ut 
gamla aktiviteter mot nya för att anpassa aktivitetsnivån till någonting som de klarade av i 
vardagen (Crooks, 2007). 

Förändringar i upplevelsen av sig själv och sin förmåga 
Kvinnorna som levde med fibromyalgi upplevde att de hade stora krav på sig själva. De hade 
ofta känslan av att de skulle vara duktiga, effektiva, förstående och vänliga. Det framkom att 
dessa kvinnor pressade sig själv mer än vanligt (Hallberg & Carlsson, 1998). Att inte kunna 
leva upp till de egna förväntningarna på grund av trötthet frustrerade dem. De hade ofta en 
förändrad självbild som var negativt påverkad, de jämförde hur de varit innan aktivt, socialt 
och fysiskt medan att de nu upplevde negativa känslor när de tvingades konfrontera sina 
symtom och handikapp (Hallberg & Carlsson, 1998). 

Kvinnorna upplevde att känslan av ett meningsfullt liv hade minskat och framtiden kändes 
osäker (Hallberg & Carlsson, 1998). Kvinnorna upplevde oro över att de planer eller drömmar 
de byggt upp om sin framtid inte skulle gå att uppfylla. Detta resulterade i att de kände 
minskad livsglädje och livet upplevdes vara över (Mannerkorpi et al., 1999).  

Många av kvinnorna kände att de behövde spara på sin energi för att optimera sin ork till de 
aktiviteter de ville delta i. Det upplevdes arbetsamt att hela tiden sätta gränser för att kunna 
balansera den tillgång till energi de hade (Cudney et al., 2002). De beskrev att de hade viljan 
att göra saker såsom besöka vänner och delta i konversationer men att orken inte fanns. Enligt 
Söderberg och Lundman (2001) upplevde många av kvinnorna att de var viktigt för dem att 
fullfölja saker. De upplevde bitterhet av att inte kunde leva livet så som de gjort innan och som 
de nu såg andra göra. Kvinnornas självkänsla ökade när de väl klarade av att fullfölja 
någonting som de tagit sig för (Söderberg & Lundman, 2001). 

Fångad i smärta och trötthet 
Kvinnorna beskrev att de upplevde begränsningar på grund av sin sjukdom. Känslor som 
maktlöshet och brist på kontroll tillsammans med att de inte hade någon möjlighet att agera för 
att förändra sin situation beskrivs som grunden för dessa begränsningar (Råheim & Håland, 
2006). En av kvinnorna i Råheim och Hålands (2006) studie beskrev att hon kände sig 
begränsad eftersom sjukdomen gjorde att hon hade det svårt att ta sig utanför sitt hem. Om hon 
skulle ge sig ut var hon först tvungen att övervinna smärtan och stelheten som kroppen 
orsakade henne vilket hon beskrev var lika svårt som att förflytta berg. Många av kvinnorna 
beskrev att något som gjorde att de upplevde begränsningar var deras trötthet. Denna trötthet 
beskrevs förstöra många aspekter av deras livsstil och förstörde relationer och möjligheter till 
ett socialt liv (Cudney et al., 2002).   

Kvinnorna beskrev att de hade svårt för att planera aktiviteter eftersom de inte visste om de 
skulle kunna genomföra dem eller inte på grund av smärtan. Planer som sattes upp en dag när 
smärtan var hanterbar kunde snabbt raseras nästa dag då smärtan ändrat karaktär (Mannerkorpi 
et al., 1999). När kvinnorna hindrades att göra planerade aktiviteter på grund av symtomen 
från sjukdomen upplevde de ilska och irritation (Söderberg & Lundman, 2001). Kvinnorna 
beskrev att de ofta kände sig otillräckliga eftersom de inte kunde planera aktiviteter i förväg 
och detta var något som de även beskrev gav dem dåligt samvete. Kvinnorna beskrev även att 
de inte visste hur mycket de verkligen klarade av att genomföra om de tog sig för att vara med 
vid en aktivitet och detta upplevdes som jobbigt (Hallberg & Carlsson, 1998). Av denna 
anledning avstod många av kvinnorna från aktiviteter helt och hållet vilket beskrevs av 
kvinnorna vara en stor begränsning i deras vardagliga liv (Crooks, 2007).  
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En del av kvinnorna beskrev att de vant sig vid att leva med restriktioner för hur de kunde leva 
sitt liv och vad de kunde göra för aktiviteter (Söderberg & Lundman, 2001). Kvinnorna 
beskriver även att deras dagar var beroende av hur bra de sov på nätterna. Om de sov bra om 
nätterna och inte rörde sig så mycket var de ofta stelare och hade mer ont när de vaknade på 
morgnarna. Om de däremot var vakna på nätterna och därmed rörde sig mer hade de mindre 
ont på morgnarna men var mer trötta (Crooks, 2007). 

Upplevelser av att lära sig hantera sin vardag 
Vissa av kvinnorna beskrev att de anpassat sig efter livets nya restriktioner och upplevde 
därför att de hade kontroll över sina liv trots smärta och handikapp. Att ignorera smärta, vila ut 
och att vara fysiskt aktiv hjälpte några av kvinnorna att anpassa sig till sin sjukdom och vardag 
(Mannerkorpi et al., 1999). En annan anpassning för dem var att kunna läsa av sina kroppar i 
god tid och planera dagen därefter. Kvinnorna lärde sig att läsa av sina kroppar och visste vad 
de olika signalerna innebar, detta hjälpte dem att anpassa sina dagar (Schaefer, 1995). 
Kvinnorna lärde sig att allt tar mycket längre tid, vad de kan göra och inte kan göra, vad de har 
styrka till och inte. Kvinnorna anpassade livet genom att ta en dag i taget för att se vad de 
orkade med (Söderberg & Lundman, 2001). Att strukturera sina dagliga aktiviteter och 
avgränsa sina sysslor var ett sätt för många kvinnor att hantera sin vardag (Hallberg & 
Carlsson, 2000). Enligt Söderberg och Lundman (2001) utryckte deltagarna att de lärt sig att 
leva med förändringar och att de försökt acceptera sina förändrade livssituationer.  Känsla av 
kraftlöshet, brist på kontroll och förmåga att inte kunna ändra sin situation dominerade. Alla 
rutiner förändrades och hela dagen omstrukturerades (Råheim & Håland, 2006). Kvinnorna 
beskrev att de inte visste hur de skulle uppleva sin smärta från en dag till en annan eftersom 
den upplevdes som oförutsägbar (Hallberg & Carlsson, 2000). Att ta hand om sin kropp under 
dagen hjälpte många av kvinnorna att förebygga smärtan och orkeslösheten. Kvinnorna var 
medvetna om vilka risker de skulle ta under dagen och la restriktioner därefter vilket hjälpte 
dem att hantera dagen så smärtan inte blev alltför stor. Många av kvinnorna berättade att det 
handlar om att kämpa med sin kropp, inte mot den och att lita på det egna omdömet (Råheim 
& Håland, 2006). Enligt Schaefer (1995) utryckte kvinnorna att de inte längre kände någon 
glädje. Deras personliga och finansiella resurser blev uttömda och de kände det som om de 
aldrig skulle bli lyckliga igen, innan sjukdomen tyckte de om att arbeta och kunde njuta av sina 
semestrar (Schaefer, 1995).  

De kvinnor som upplevde att de fick stöd från sina familjer hade det lättare att acceptera sin 
sjukdom, familjerna stöttade genom praktisk och känslomässig hjälp genom att de visade 
förståelse, lyssnade på kvinnorna och var empatiska mot dem. Kvinnorna beskrev att männen 
var till stor hjälp med det emotionella stödet (Hallberg & Carlsson, 1998).  

Hur livet påverkas av sjukdomen 
I detta tema framkom det att kvinnornas livskvalitet påverkades av sjukdomen fibromyalgi. I 
de artiklar som lästes hittades tre följande subteman som passade in under detta tema: när 
sjukdomen styr livet, känslor av osäkerhet i vardagen och när kunskap underlättar. I dessa 
subteman framkom det att kvinnorna upplevde att sjukdomen påverkade deras dagliga liv och 
gjorde att de kände att deras vardag förändrades. Detta ledde i viss mån till att de kände sig 
osäkra både på sig själv och på sin omgivning. Det framkom även att många utav kvinnorna 
önskade lära sig mer om sin sjukdom för att bättre kunna förstå varför de mådde och kände 
som de gjorde. 

När sjukdomen styr livet  
Kvinnorna upplevde att känslan av sjukdom påverkade deras vardagliga liv och dagarna 
kantades av konstant smärta och obekvämsamhet vilket tog all ork ifrån kvinnorna (Råheim & 
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Håland, 2006). Kvinnorna beskrev att den främsta känsla av sjukdom var besvikelsen över den 
egna kroppen som svek och lämnade dem med en smärta som aldrig avtog, de beskrev även att 
smärtan blivit en konstant följeslagare. Smärtan i sig beskrevs ta all uppmärksamhet och allt 
intresse i anspråk och många kvinnor beskrev att smärtan kommit att bli deras hela liv (Cudney 
et al., 2002). Beskrivningen kvinnorna gav av smärtan var att den var intensiv, fruktansvärd 
och hemsk. Symtomen som sjukdomen i sig gav beskrevs leda till psykologiska eller 
psykosomatiska besvär såsom sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och problem med 
minnet (Hallberg & Carlsson, 1998). Dessa problem upplevdes av kvinnorna leda till 
nedstämdhet och i vissa fall depression (Crooks, 2007).  

En av kvinnorna i Råheim och Hålands (2006) studie beskrev att hon upplevde ambivalens på 
grund av att hennes kropp som endast orsakade smärta. Hon upplevde även att kroppen svek 
henne för att den inte ville lyda och göra så som hon ville att den skulle göra (Råheim & 
Håland, 2006).  

Eftersom smärtan aldrig avtog i intensitet upplevde kvinnorna en allmän känsla av trötthet. 
Irritation och frustration beskrevs även som huvuddragen av att behöva leva med fibromyalgi 
eftersom kvinnorna tvingades att leva med en smärta som inte gick att lindra (Cudney et al., 
2002). Kvinnorna i Mannerkorpi et al. (1999) studie beskrev att de hela tiden kämpade mot 
negativa känslor som de upplevde orsakades av sjukdomens symtom vilket gjorde att de kände 
sig funktionshindrade.  

I Söderberg och Lundmans (2001) studie beskrev kvinnorna att deras liv förändrats totalt efter 
att de drabbats av fibromyalgi. Deras liv sedan tidigare var kantat av aktiviteter och nu var det 
sjukdomen som styrde allt (Söderberg & Lundman, 2001). En stor förändring låg i att de 
tidigare klarade av att göra saker själv medan de nu efter att drabbats av fibromyalgi var 
tvungna att be om hjälp och då ofta från andra familjemedlemmar vilket upplevdes som jobbigt 
och irriterande. Det beskrevs även att irritationen kvinnorna upplevde ofta drabbade den övriga 
familjen (Hallberg & Carlsson, 2000)  

Känslor av osäkerhet i vardagen 
Kvinnorna beskrev att de förlorat kontrollen och att de på grund av detta upplevde 
osäkerhetskänslor. Dessa känslor beskrevs bero på att de inte visste hur de skulle må från dag 
till dag, de kände sig osäkra på sina egna kroppar. Kvinnorna upplevde att det var svårt för 
dem att medverka vid sociala aktiviteter utanför hemmet på grund av känslorna av osäkerhet 
(Crooks, 2007). 

Kvinnorna beskrev även att deras vardagliga liv och hur de själv och andra reagerade på de 
förändringar som drabbade dem i samband med sjukdomen gjorde att kvinnorna hade svårt att 
upprätthålla sociala relationer. Detta berodde på kvinnornas känsla av osäkerhet i hur de själv 
och andra såg på sjukdomen som de drabbats av. Svårigheterna med att upprätthålla sociala 
relationer beskrevs av kvinnorna ha en negativ inverkan på deras självkänsla och identitet. 
Kvinnorna beskrev även osäkerhetskänsla angående hur sjukdomen kunde te sig om de tog sig 
för att göra någonting (Crooks, 2007). 

När kunskap underlättar  
Kvinnorna beskrev att en ökad kunskap om den egna sjukdomen underlättade för dem när de 
skulle förklara för andra, som inte visste vad fibromyalgi var, vad de led av. De beskrev också 
att det blev lättare när de skulle berätta varför de var så trötta och inte kunde arbeta lika mycket 
som andra (Hallberg & Carlsson, 1998). 
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Kvinnorna beskrev att de fått en ökad förståelse för personer som lever med sjukdomar sedan 
de själv fick sin diagnos. Kvinnorna beskrev också att det var svårt att sätta sig in i en situation 
innan den drabbar en själv (Söderberg & Lundman, 2001). 

Yttre relationers påverkan på livet 
Analysen visade under detta tema att kvinnornas sociala gemenskap påverkades av sjukdomen 
fibromyalgi. I de artiklar som lästes hittades tre följande subteman som passade in under detta 
tema: rädsla för utanförskap, sökandet efter förståelse från andra och att inte bli tagen på 
allvar. Subteman visade under detta tema att kvinnorna upplevde att de inte kunde vara socialt 
delaktiga och att de hade problem med att uppleva samhörighet. Det visade också att 
kvinnorna upplevde ett behov av att andra skulle ha förståelse för deras liv med sjukdomen 
eftersom de ofta blev misstrodda. 

Rädsla för utanförskap 
Kvinnorna med fibromyalgi beskrev en känsla av ensamhet som de upplevde vara eländig. Det 
beskrevs av kvinnorna att en del av deras upplevelser av att leva med fibromyalgi var att de 
kände sig isolerade, det var kvinnorna som valde att självmant isolera sig eftersom de var 
rädda för att bli utfrysta från gemenskapen. Kvinnorna upplevde att den negativa förståelsen 
sjukvården hade för deras sjukdom gjorde att de kände sig utanför (Cudney et al., 2002). Det 
beskrevs av kvinnorna att de inte kände sig involverade i saker som hände kring dem, de hade 
problem med sociala aktiviteter eftersom de upplevde det som svårt att delta i konversationer 
då de inte ansåg att de kunde svara adekvat på tilltal. Att kvinnorna isolerade sig själva på detta 
sätt berodde på att det var det enda sättet för dem att klara av sina vardagar med smärta. 
Kvinnorna beskrev att de hellre isolerade sig själva från gemenskapen istället för att bli 
utfrysta av andra (Hallberg & Carlsson, 2000). Eftersom kvinnorna inte kunde hjälpa till på 
arbetet eller i hemmet upplevde de att de inte var till någon nytta vilket gjorde att de hamnade i 
ett utanförskap från vänner, arbetskollegor, närstående och familj (Råheim & Håland, 2006). 
Eftersom kvinnorna upplevde att de var oförmögna att arbeta och inte kunde utföra sina 
arbetsuppgifter så bra försämrades deras självförtroende. Kvinnornas förtroende för sina 
arbetskollegor försämrades eftersom de inte visste hur arbetskollegorna såg på dem och 
förtroendet för hur deras arbetskollegor såg på dem minskade (Crooks, 2007).  

De kvinnor som inte längre klarade av att arbeta beskrev att de kände sig ledsna över att 
behöva lämna sina jobb, en känsla som de beskrev var som att bli lämnad utanför världen och 
gjorde dem mindre värda som människor (Crooks, 2007). Kvinnorna beskrev även att förlusten 
av inkomst och arbete påverkade deras liv negativt, att utföra ett arbete ansågs av kvinnorna 
innebära att göra ett bidrag och att inte längre klara av detta uppgavs av kvinnorna vara en 
utmaning (Söderberg & Lundman, 2001). 

Sökandet efter förståelse från andra 
Det beskrevs av kvinnorna att många i deras närhet hade svårt att acceptera deras symtom som 
en verklig sjukdom och att övertyga vårdpersonal, arbetskollegor, närstående och familj om sin 
sjukdom upplevdes av kvinnorna vara en långdragen process (Schaefer, 1995). 

Kvinnorna beskrev att de upplevde det som svårt att beskriva var deras smärta kom ifrån, den 
enda förklaringen de kunde ge var en kroppsfixerad smärta. Kvinnorna upplevde att 
vårdpersonal hade dålig förståelse för deras sjukdom och många som inte förstod vad det var 
för fel på kvinnorna avfärdade deras symtom som om de hade psykiska besvär (Hallberg & 
Carlsson, 1998).  
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Att inte bli tagen på allvar 
Kvinnorna beskrev att sjukvården berättade för dem indirekt att deras symtom endast var 
fantasi och att det inte fanns något vetenskapligt bevisat om att deras symtom skulle vara en 
sjukdom. De fick även förklarat för sig att om det inte hittades en orsak till deras symtom 
förmodades problemen kvinnorna led av vara psykologiska. Kvinnorna beskrev att de ofta blev 
hänvisade till psykologer för att lära sig stresshantering (Schaefer, 1995). 

Kvinnorna upplevde att ingen trodde på dem när de berättade hur de upplevde sina symtom 
eftersom det inte hittades något fysiskt fel på kvinnorna vid undersökningar. Kvinnorna 
upplevde att deras vänner började ifrågasätta dem och deras barn började fråga varför de var 
sjuka, vilket ledde till att kvinnorna upplevde att de höll på att förlora kontrollen över sina liv 
(Schaefer, 1995). Många av kvinnorna beskrev att eftersom de såg friska ut till utseendet 
nonchalerades deras problem och de upplevde ett bemötande av misstro från arbetskollegor, 
närstående och familj. Detta gjorde att kvinnorna upplevde att ingen förstod hur deras tillvaro 
såg ut. Kvinnorna beskrev att de överallt mötte en attityd av misstro. De upplevde att folk inte 
såg helheten av dem och de upplevde att vårdpersonal inte trodde att de upplevde sådan smärta 
som de faktisk gjorde, de såg inte hur de led. Det beskrivs av kvinnorna att vårdpersonal sa till 
dem att de överdrev sin smärtupplevelse när de blev ombedda att beskriva sina symtom för att 
vårdpersonalen skulle tro på dem (Hallberg & Carlsson, 1998).  

Att hitta nya vägar 
Det framkom i analysen av detta tema att kvinnorna även upplevde positiva känslor och en 
ökad samhörighet med anhöriga. I de artiklar som lästes hittades två följande subteman som 
passade in under detta tema: tro och hopp om framtiden och förbättrade relationer efter 
diagnosticering. Under dessa subteman framkom det att det fanns hopp hos kvinnorna att de 
skulle bli bättre i sin sjukdom och på så vis ”övervinna” den. En del av kvinnorna beskrev här 
att de upplevde en ökad samhörighet eller en bättre relation till sina närstående. 

Tro och hopp om framtiden 
Kvinnorna beskriver att positiva filosofier och tankar hjälpte dem att överkomma de 
svårigheter och problem som sjukdomen ställde dem inför (Cudney et al., 2002). De beskrev 
även att upplevelsen av att söka efter en diagnos involverade att gå från läkare till läkare. Detta 
beskrevs vara ett försök att hitta just den läkare som kunde ge dem ett namn på vad de led av 
och på så vis göra deras upplevelser legitima (Schaefer, 1995). 

Kvinnorna beskrev efter att de väl fått sin diagnos startade en helt ny process för dem som 
innebar att de kunde bli tillfreds med sig själv och arbeta sig igenom smärtan som nu fanns i 
deras tillvaro (Schaefer, 1995). Kvinnorna upplevde att för att gå vidare med sina liv var de 
tvungna att först hitta en mening med sin nya tillvaro. De beskrev att de därefter var tvungna 
att leva dag för dag och utforma sin tillvaro så att den passade för dem (Schaefer, 1995). De 
beskrev också att trots förändringar som skett i deras liv så fanns det fortfarande hopp för att 
de skulle uppleva förbättring i framtiden (Söderberg & Lundman, 2001). 

Förbättrade relationer efter diagnosticering 
En av kvinnorna i Råheim och Hålands (2006) studie beskrev att hon upplevde att relationen 
till hennes närstående förbättrats sedan hon fick diagnosen fibromyalgi och då framför allt 
relationen till hennes man. Hon beskrev att detta var beroende på att hon nu kunde prata ut om 
sina känslor med honom.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi har genomfört en litteraturstudie baserad på vetenskapligt granskade artiklar som är gjorda 
enligt en kvalitativ metod. Denna metodik valdes ut eftersom forskning redan bedrivits kring 
studiens syfte och ansågs kunna bidra till att resultatet skulle bli så relevant som möjligt. Vi 
ansåg att det passade in till syftet då vi ville belysa kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi, med andra ord beskriva de upplevelser fibromyalgin orsakade kvinnorna.  

Studiens inklusionskriterier: artiklarna valdes vara från 90-talet och kvinnornas upplevelser 
förmodas inte förändrats på dessa 20 åren och att det fanns mycket bra forskning som gjorts 
under dessa årtionden. Anledningen till att upplevelserna inte förmodas ha ändrats är för att det 
inte tillkommit mycket ny forskning inom detta område och inte heller har diagnosticering 
eller behandlingsmetoder förändrats. Inklusionskriterierna inbegrep också att de skulle handla 
om kvinnor i Nordamerika och Europa, detta berodde på att fibromyalgi här är en vanligare 
diagnos vilket gör att det finns mer genomförd forskning om sjukdomen här. De artiklarna som 
finns med i studien kommer från olika länder, anledningen att vi valde Nordamerika och 
Europa beror på att dessa länder tillhör västvärlden och har därmed västvärldsperspektiv.  
Dessa länder har övergripande lika kulturella synsätt och upplevelser beskrivs på liknande vis, 
på grund av detta är risken liten att vårt resultat påverkats. På samma sätt som det finns 
kulturella likheter finns det även kulturella olikheter vilket inte anses ha påverkat vårt resultat. 
Det anses att sjukvårdsystemen inte skiljer sig alltför mycket. Det som möjligtvis kan skilja sig 
är att det i USA inte finns ett öppet sjukvårdssystem vilket innebär att de inte har en allmän 
sjukförsäkring. Trots detta tror vi inte att vårt resultat påverkats då det är upplevelser av en 
sjukdom vi undersöker i vår studie och detta berörs inte av de olika vårdsystemen som finns. 
Vi valde att hålla våra inklusionskriterier till kvinnor eftersom det är främst de som drabbas av 
sjukdomen och det finns mera forskning om dem och deras upplevelser. Diagnos och symtom 
valdes som exklusiontkriterier då studien skall fokusera på vårdvetenskap och inte ha ett 
medicinskt fokus. Exklutionskriteriet att andra reumatiska sjukdomar skulle uteslutas berodde 
på att fibromyalgi till en början kan misstolkas vara en reumatisk sjukdom. En annan 
anledning till detta exklusionskriterie var för att uppfylla studiens syfte skulle artiklarna endast 
och uteslutande handla om fibromyalgi. De inklusionskriterier och exklutionskriterier som 
använts begränsade sökningen vilket gjorde att vi fick mer specifika sökträffar. Studiens 
sökord baserades på att ge så goda sökträffar som möjligt för att svara till studiens syfte.  

Under sökningens gång upplevdes det att träffarna på de specifika söktermerna varierade 
kraftigt i relevans och kvalitet mellan de olika referensdatabaserna. Trots detta användes 
söktermerna parallellt för att kvalitetssäkra datainsamlingen. Anledningen till att vissa artiklar 
inte valdes ut för att genomgå kvalitetsgranskning var att de inte uppfyllde 
inklusionskriterierna eller att de innehöll exklutionskriterier och därmed inte svarade mot 
studiens syfte.   

Metodlitteratur vi använt oss av är Willmans protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa 
studier (Willman et al., 2006). Eftersom samtliga artiklar som ingår i resultatet genomgick 
kvalitetsbedömningen anses de vara tillförlitliga då vi genom kvalitetsbedömningen säkerställt 
att de var av god kvalitet. Kvalitetsbedömningen gjorde även att de resultaten vi fann var 
tillförlitliga och det är dessa som resultatet stödjs på. 

Metodlitteratur skriven av Graneheim och Lundman (2004) användes i innehållsanalysen som 
gjordes enligt deras metodik. Fördelen med denna metod är att den lyfter fram aspekter som 
inte syns vid en naiv genomläsning av texten vilket gör att innehållet får en djupare innebörd. 
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Något annat som upplevdes som en fördel med Graneheim och Lundmans (2004) metodik var 
att ju längre vi kom i tolkningen desto närmre upplevde vi att vi kom studiens syfte. Nackdelen 
är att textmassan kan tolkas olika, den kan misstolkas i djup, färg och utseende. Därav kan 
resultatet variera beroende på vem som tolkar textmassan. Hela processen med Graneheim och 
Lundmans (2004) metodik är en tolkningsprocess och eftersom vi varit två personer som gjort 
innehållsanalysen har vi fortlöpande kunnat diskutera vad vi hittade för att göra en så textnära 
tolkning som möjligt. För att hantera förförståelsen valde vi att dela upp artiklarna sinsemellan 
och göra första delen av innehållsanalysen var för sig, därefter bytte vi artiklar och gjorde om 
samma procedur, detta för att säkerställa att innehållsanalysen gjordes utan att påverka av 
förförståelse. På detta vis anser vi att vi förhindrat bias och därmed har vårt resultat inte 
påverkats. Under hela processens gång har vi fortlöpande diskuterat och sett till att analysen 
hölls textnära och att allt i innehållsanalysen kunde svara till vårt syfte för att ingenting skulle 
förbises eller missas i innehållsanalysen och för att vårt resultat skulle bli så trovärdigt som 
möjligt. Eftersom vi gjort en litteraturstudie minskar även detta risken för bias då vi gör en 
manifest tolkning av textmaterial som vi har framför oss. Konfirmeringsbias som innebär att 
vara omedvetet selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar de egna 
uppfattningarna som kan finnas enligt förförståelse och därmed innebära att textmassa bortses i 
innehållsanalysen för att forma resultatet för att få bekräftelse för de egna uppfattningarna. 
Detta anses vara uteslutet då vi hela tiden varit medvetna om att detta är någonting som kan 
ske när man går in för att skriva en studie trots att man har förförståelse och arbetat för att få 
med allt som innehållsanalysen kunde ge. Detta eftersom innehållsanalysen har genomförts 
systematiskt steg för steg för att ej förbise något som framkommer.   

Resultatdiskussion 
I temat ”Svårigheter att hantera vardagen” visar resultatet under subtema ”Förlust av 
aktiviteter och sociala relationer” att kvinnorna upplever att det är svårt att upprätthålla sociala 
kontakter. De upplever oro över hur andra ser på sjukdomen och stress i samband med sociala 
kontakter, vilket leder till social isolation. Gamla aktiviteter byts oftast ut mot nya för att 
kvinnorna ska kunna anpassa sig efter det som de klarar av. Detta är i linje med Cunningham 
och Jillings (2006) studie där det visas att sjukdomens ständiga närvaro påverkar och begränsar 
kvinnornas sociala liv såsom arbete, aktiviteter och familjeliv. Vidare visar Asbring (2001) att 
kvinnor som lever med fibromyalgi har få nära vänner och att de drar sig undan från sociala 
aktiviteter och sammanhang. Asbring (2001) visar även att kvinnorna känner sig isolerade 
tillsammans med sin sjukdom. Den livsvärld som kvinnorna tidigare levt förändras och tas 
ifrån dem i och med sjukdomen. Lidandet drabbar kvinnorna då de inte längre kan utföra saker 
och ting så som de själva vill utan att de är begränsade av sin sjukdom (Eriksson, 1994).  

I subtemat ”Förändringar i upplevelsen av sig själv och sin förmåga” visar det sig att 
kvinnorna upplever livet med fibromyalgi som mindre meningsfullt, de beskriver att deras 
framtid upplevs som osäker. Kvinnorna har viljan att göra saker men inte orken och att sätta 
begränsningar för vad de klarar av upplevs som jobbigt. Cunningham och Jillings (2006) har 
på liknande sätt visat i sin studie att kvinnorna känner att det sätter stor press på dem att 
begränsa sig i sitt vardagsliv. I subtemat framkommer även att kvinnorna pressar sig själv mer 
än vanligt, att klara av saker var viktigt för dem eftersom det gav dem bättre självkänsla. 
Kvinnorna blir ofta frustrerade då de inte kan leva upp till sina förväntningar vilket leder till en 
negativ självbild. Detta är i linje med Aspring (2001) studie där det beskrivs att kvinnorna 
upplever det som problematiskt att försöka engagera sig i aktiviteter samtidigt som de måste 
lära sig leva med en sjukdom som de upplever sätter stor press på dem (Aspring, 2001). Enligt 
Löfgren et al. (2006) upplever kvinnorna att de har bättre självkänsla när de lever i bra 
relationer och har en bra kunskap om sin sjukdom. Enligt Eriksson (1994) är lidande en 
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sjukdom, ohälsa eller situation som berör hela människan. Kvinnorna drabbas av lidande 
eftersom de aldrig vet hur de mår från dag till dag vilket gör att de upplever livet som mindre 
meningsfullt. Framtidssynen för kvinnorna är oviss och osäker vilket också leder till lidande 
(Eriksson, 1994). 

Under subtemat ”Fångad i smärta och trötthet” framkommer det att kvinnorna upplever 
maktlöshet och känslor av bristande kontroll eftersom de har svårigheter att ta sig utanför sitt 
hem eftersom de inte orkar på grund av smärta, stelhet och trötthet. Cunningham och Jillings 
(2006) visar på samma sätt i sin studie att kvinnorna känner svårigheter att begränsa sig i 
vardagen. I subtemat visas det även att kvinnornas vardag styrs mycket beroende på hur deras 
nattsömn varit. Ett fåtal av kvinnorna beskriver även att de har vant sig vid att leva med de 
restriktioner som sjukdomen innebär. Kvinnorna upplever lidande såsom Eriksson (1994) 
beskriver det då kvinnorna upplever att de inte längre har kontroll över sina egna liv och 
känslor av maktlöshet leder till lidande eftersom kvinnorna inte längre kan påverka sin vardag. 
Kvinnornas livsvärld förändras då deras dagar är helt beroende av deras nattsömn. Den 
livsvärld kvinnorna lever i förändras då de ofta upplever ilska, frustration och nedstämdhet 
(Eriksson, 1994; Dahlberg et al., 2003).  

I subtemat ”Upplevelser av att lära sig hantera sin vardag” framkommer det att kvinnorna 
upplever kraftlöshet vilket gör att de måste lära sig att strukturera upp sina dagar och anpassa 
genomförandet av aktiviteter efter vad de klarar av. Många av kvinnorna lär sig läsa av sina 
kroppar och sätta restriktioner därefter vilket bland annat innebär att genomförandet av saker 
tar längre tid vilket är någonting som kvinnorna lär sig leva med. I en studie av Aspring (2001) 
visar det sig att kvinnorna drar sig undan och isolerar sig som ett anpassningsätt. De känner att 
de inte vill belasta övriga familjen med sina problem (Aspring, 2001). I resultatet beskrivs det 
att de kvinnor som fick stöd fick lättare att hantera sin livssituation. I Sylvain och Talbots 
(2002) studie visas det på liknande sätt hur kvinnorna upplever att de inte får stöd från sina 
arbetskollegor och vänner, de känner att de inte blir hörda eller förstådda. Detta försvårar 
processen för dem att acceptera sin sjukdom och gå vidare med sina liv (Sylvain & Talbot, 
2002). Kvinnornas livsvärld förändras eftersom de hela tiden måste anpassa sin vardag efter 
sjukdomen. Bristen på stöd från vänner, kollegor och vårdare gör att kvinnorna upplever 
lidande (Eriksson, 1994).  

I temat ”Hur livet påverkas av sjukdomen” visar resultatet under subtema ”När sjukdomen styr 
livet” att kvinnornas dagar kantas av en smärta som blivit deras nya följeslagare vilken leder 
till obekvämsamhet. Kvinnorna beskriver att smärtan är intensiv, fruktansvärd och hemsk, en 
del kvinnor uppger även att smärtan är deras hela liv. Kvinnorna upplever även att de inte har 
någon ork kvar och att de känner sig besvikna på den egna kroppen som de anser sviker dem. 
Sjukdomens symtom uppges leda till psykologiska och psykosomatiska besvär såsom 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och problem med minnet, dessa symtom beskrivs 
av kvinnorna leda till att de känner sig handikappade. En del av kvinnorna uppger känslor av 
nedstämdhet eller depression. I tidigare forskning av Cunningham och Jillings (2006) visas det 
på liknande sätt att kvinnornas dagliga liv färgas av sjukdomskänslor. Det dagliga livet 
påverkas av trötthet och smärta vilket gör det svårt för kvinnorna att hantera sin livssituation 
(Cunningham & Jillings, 2006). Enligt Eriksson (1994) drabbas kvinnorna av lidande eftersom 
sjukdomen styr det dagliga livet. De negativa känslorna som påverkar kvinnornas livskvalitet 
beskrivs som hemska. 

Under subtemat ”Känslor av osäkerhet i vardagen” framkommer det att osäkerhetskänslor 
handlar om oron kvinnorna upplever inför hur de själva och andra ser på sjukdomen de 
drabbats av. Kvinnorna beskriver att dessa känslor hindrar dem från medverkan i sociala 
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sammanhang och leder till en negativ inverkan på deras självkänsla och identitet. I tidigare 
studier av Cunningham och Jillings (2006) beskriver kvinnorna att de upplever att de förlorat 
sin tidigare identitet och att detta är orsaken till varför de drar sig ur sociala sammanhang och 
aktiviteter. I en studie av Aspring (2001) beskriver kvinnorna att deras osäkerhetskänslor 
lindras något då de blir diagnosticerade eftersom de då vet vad osäkerhetskänslorna grundar 
sig i. Att leva med dessa osäkerhetskänslor som kvinnorna beskriver innebär att de upplever en 
brist på trygghet vilket i sin tur leder till lidande (Dahlberg et al., 2003). Enligt Dahlberg et al. 
(2003) beskrivs en förlust av grundtrygghet som en förändring i livsvärlden. 

Subtemat ”När kunskap underlättar” visar att kvinnorna upplever att kunskap om den egna 
sjukdomen underlättar i det vardagliga livet. Den kunskap kvinnor skaffar sig efter 
diagnosticering gör det även lättare när de ska förklara de olika sjukdomssymtomen för 
personer som inte vet vad fibromyalgi handlar om. Löfgren et al. (2006) visar på liknande sätt 
att kvinnorna känner en ökad självkänsla, ökad respekt och ökad förståelse för andra som 
befinner sig i liknande situationer efter att själv skapat sig kunskap om den egna sjukdomen. 
Enligt Cunningham och Jillings (2006) upplever kvinnorna det som problematiskt då familjen 
och de själva har lite kunskap om sjukdomen, de upplever att det är lättare att leva med sin 
sjukdom om de har kunskap om vad de lider av. Livsvärlden är den värld den enskilda 
personen lever i här och nu (Dahlberg et al., 2003). En ökad kunskap om den egna sjukdomen 
leder till en förbättrad livsvärld för kvinnorna då denna innebär en yttre trygghet som stärker 
deras självkänsla (Dahlberg et al., 2003).  

I temat ”Yttre relationers påverkan på livet” under subtemat ”Rädsla för utanförskap” visar 
det sig att kvinnorna har en känsla av att vara mindre socialt involverade efter 
sjukdomsdebuten. De isolerar sig själva för de är rädda för att de skall bli utfrysta ut ur 
gemenskapen. Denna sociala isolering uppges vara en del av att leva med fibromyalgi och den 
beskrivs även som ett anpassningssätt för att hantera sjukdomen. Kvinnorna känner att de inte 
är till nytta vilket även leder till ett större avståndstagande från deras närstående. Bristen på 
förståelse från sjukvården leder till att kvinnorna känner sig ensamma. Kvinnorna med 
fibromyalgi upplever nedstämdhet över att behöva lämna sina jobb, de beskriver det som en 
känsla av att bli lämnad utanför världen. Cunningham och Jillings (2006) beskriver på liknande 
sätt i sin studie hur kvinnorna upplever utanförskap eftersom andra saknar förståelse för 
sjukdomen. Denna känsla av utanförskap leder till att kvinnorna känner sig isolerade 
tillsammans med sin sjukdom (Cunningham & Jillings, 2006). I resultatet framkommer det 
även att självförtroendet och förtroendet för arbetskollegor minskar, kvinnorna känner sig 
meningslösa vilket ger dem skuldkänslor. Det kan upplevas som kränkande att inte bli hörd, 
sedd eller ha känslor av att inte räknas med. En människa som lider måste ses och få 
bekräftelse för att komma igenom det lidande denna upplever, detta krävs för att skapa 
välbefinnande (Eriksson, 1994).  

I subtemat ”Sökandet efter förståelse från andra” framkommer det att många som inte förstår 
vad det är för fel på kvinnorna avfärdar deras problem som psykologiska. Kvinnorna upplever 
att vänner, arbetskollegor och vårdpersonal har svårt att acceptera deras sjukdom och att 
övertyga dem upplevs som en långdragen process. I resultatet beskrivs det av kvinnorna att de 
upplever brist på förståelse från andra. Cunningham och Jillings (2006) har i sin studie på 
liknande sätt visat att kvinnorna upplever att närstående har en brist på förståelse för deras 
sjukdom. Madden och Sim (2006) visar i sin studie att kvinnorna upplever diagnosen 
fibromyalgi som en tom diagnos. De problem som uppstår när kvinnorna söker efter 
information om fibromyalgi är att få en förståelse till vad som är orsaken till sjukdomen och 
varför de drabbats av den (Madden & Sim, 2006). Brist på förståelse från andra leder till 
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lidande för kvinnorna. Lidande av denna typ uppkommer oftast i form av att andra inte har 
förmåga eller förståelse att se och bedöma vad kvinnorna (Eriksson, 1994).  

Under subtemat ”Att inte bli tagen på allvar” visar resultatet att många av kvinnorna upplever 
att de blir dåligt eller felaktigt bemötta. Kvinnorna ser friska ut men känner sig sjuka och det 
finns ingen som kan hitta vari felet ligger vilket leder till att problemen antas vara psykiska 
eller avfärdas som fantasier.  I tidigare forskning beskrivs det också att sjukvårdens negativa 
inställning och nonchalans gör att kvinnorna upplever att de får en försämrad tillit och 
förtroende för sjukvården vilket beskrivs av kvinnorna leda till att en klyfta bildas mellan dem 
och vården (Sylvain & Talbot, 2002). I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever att 
vårdpersonalen inte tror på dem när de beskriver sin smärta och sitt lidande. När kvinnorna 
beskriver sina känslor uppfattas de ofta som överdrivna. Cunningham och Jillings (2006) 
studie visar att kvinnorna på liknande sätt upplever en negativ påverkan från sjukvårdens 
inställning mot sjukdomen vilket gör att de inte får den vård de behöver. Vårdlidande är att bli 
förnekad som en lidande människa (Dahlberg et al., 2003). Eriksson (1994) påtalar att en 
vårdsituation som orsakar lidande definieras som vårdlidande. Vårdlidandet kan i detta fall 
definieras som två olika sorters vårdlidande. Det första är subtilt vårdlidande som innebär att 
förneka en människas lidande, att inte tro på det människan berättar (Dahlberg et al., 2003). 
Den andra sorten vårdlidande är lidande genom vårdrelationen vilket innebär att grunden till 
lidandet är relationen mellan vårdare och patient (Eriksson, 1994).  

Under temat ”Att hitta nya vägar” under subtema ”Tro och hopp om framtiden” visar det sig 
att en del av kvinnorna upplever att positiva tankar och filosofier hjälper dem att överkomma 
de svårigheter som sjukdomen ställer dem inför. Söderberg et al. (2002) visar i sin studie på 
liknande sätt att kvinnorna har en känsla av hopp att de inte ska få ont när de utför sina dagliga 
aktiviteter. Kvinnorna känner även att supporten från närstående och medicinering ger dem en 
känsla av hopp (Söderberg et al., 2002). I resultatet framkommer även att kvinnorna upplevt 
hopp om att de skulle få rätt diagnos för deras tillstånd så att deras upplevelser kunde bli 
legitima. Kvinnorna har en känsla av hopp att deras sjukdom ska bli bättre i framtiden. 

I subtemat ”Förbättrade relationer efter diagnosticering” visar resultatet att ett fåtal av 
kvinnorna upplever förbättrade relationer till närstående efter diagnosticeringen eftersom de då 
upplevde det som lättare att prata om sina känslor. Tidigare studier visar att kvinnorna 
upplever att det är av betydelse att ha en samhörighet med vården (Sylvain & Talbot, 2002). 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är det lika viktigt att bekämpa olika former av lidande som det är 
att arbeta för välbefinnandet och dess villkor. Mellan lidande och välbefinnande finns ett 
spänningsförhållande som skapar en form av kamp mellan dessa uttrycksformer för hälsa. 
Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt men inte på samma plan (Dahlberg et al., 
2003).  

SLUTSATS 
Kvinnorna med fibromyalgi upplevde att arbetskollegor, vänner och familj hade lite förståelse 
om anledningen till att de var sjuka vilket gjorde att kvinnorna upplevde att stödet från dem var 
bristande. En del av kvinnorna beskrev att de sökte förståelse från andra och detta sågs som en 
långdragen process. Även om symtomen inte är synliga är det viktigt att kunna bemöta och 
stödja dessa personer, att kunna lyssna på deras berättelser och förstå dem. Vi har sett att 
symtom såsom smärta och stelhet inte utgjorde det enda lidande som kvinnorna upplevde utan 
det fanns en känsla av oro om hur andra skulle se på deras sjukdom och hur deras framtid 
skulle se ut. Kvinnorna som lever med fibromyalgi upplever svårigheter och upplever sig själv 
bli dåligt bemötta såsom andra med liknande diagnosen det fanns även upplevelser av hopp 
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och framtidstro att övervinna sin sjukdom. Genom den subjektiva information vi tillgodogjort 
oss genom denna studie kan vi på ett bättre sätt bemöta och stödja dessa personer i ett 
vårdsammanhang. Det är emellertid oklart hur man ska hjälpa dessa patienter men med mera 
kvalitativ forskning kan man öka förståelsen för dessa kvinnor.  
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BILAGEFÖRTECKNING 
Bilaga 1: Detaljerad sökväg innehållande de olika referensdatabaserna, sökorden, antalet 
träffar, antalet lästa abstrakt, antalet lästa fulltextartiklar, antalet valda artiklar och antalet 
använda artiklar. 

Bilaga 2: Artikelöversikt över de artiklar som genomgått kvalitetsgranskning och klarat denna, 
innehållande författare, land, kvalitetsbedömning, titel, tidskrift, årtal för publicering, syfte, 
metod och resultat. 

Bilaga 3: Exempel på innehållsanalys av innehållande textmassa, kondensering, kod, subtema 
och tema. 
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Bilaga 1 – Detaljerad sökväg 
Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt  
Lästa 
fulltextartiklar 

Utvalda artiklar för 
kvalitetsgranskning 

Använda artiklar 

PubMed fibromyalgia AND 
experience 

119 0 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
experience AND 
caring 

3 3 1 1 1 

 fibromyalgia AND 
caring 

13 0 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
caring AND 
everyday life 

3 1 1 1 0 

 fibromyalgia AND 
understanding 

97 0 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
understanding 
AND nursing 

10 3 3 3 2 

 fibromyalgia AND 
psychosocial 

94 0 0 0 0 

 fibromyalgi AND 
psychosocial AND 
nursing 

9 0 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
qualitative study 

48 7 1 1 1 

CINAHL fibromylgia AND 
experience 

37 3 3 2 1 
 

 fibromyalgia AND 
experience AND 
caring 

0 0 0 0 0 
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 fibromyalgia AND 
psychosocial 

75 7 7 3 2 

 fibromyalgia AND 
psychosocial AND 
experience 

12 3 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
understanding 

11 2 2 1 1 

 fibromyalgia AND 
understanding 
AND nursing 

1 0 0 0 0 

 fibromyalgia AND 
nursing 

17 3 1 0 0 

 fibromyalgia AND 
qualitative study 

8 2 0 0 0 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt  
Författare/Land/ 
Kvalitetsbedömning 

Titel  Tidskrift/Årtal 
för publicering 

Syfte  Metod Resultat  

Söderberg, S. & 
Lundman, B. / 
Sverige/ 
78 % 

Transitions 
experienced by 
women with 
fibromyalgia 

Health Care for 
Women 
International/ 
2001 

Att belysa förändringar 
upplevda av kvinnor 
med fibromyalgi 

Narrativa intervjuer av 
kvinnor på ett 
rehabiliteringscenter med 
fibromyalgi 

Kvinnorna upplevde 
förändringar i det 
vardagliga livet, 
familjelivet, arbetslivet, 
sociala livet och att det i 
sig var en förändring att 
lära sig leva med 
fibromyalgi 

 

Crooks, V. / Kanada/ 
71% 

Exploring the 
altered daily 
geographies and 
lifeworlds of 
women living 
with 
fibromyalgia 
syndrome: A 
mixed-methods 
approach 

Social Science 
& Medicine / 
2007 

Att undersöka 
komplexiteten av den 
förändrade livsvärlden 
och dagliga livet hos 
kvinnor som lever med 
fibromyalgi 

Semi-strukturerade 
intervjuer och SIP-test av 
kvinnor som lever med 
fibromyalgi från tre olika 
kommuner 

Kvinnorna upplevde att de 
faktorer som mest 
påverkade deras dagliga 
liv och livsvärlden var: 
nedsatt förmåga till fysisk 
aktivitet, sömn, vakenhet, 
vila, rekreation, 
fritidssysselsättningar och 
arbete. 

Hallberg, L. & 
Carlsson, S. / Sverige/ 
71% 

Psychosocial 
Vulnerability 
and Maintaining 
Forces Related 
to 
Fibromyalgia: 
In-Depth 
interviews with 
Twenty-two 
Female Patients 

Scandinavian 
Journal Caring 
Science / 1998 

Att beskriva hur 
kvinnor med 
fibromyalgi upplever 
sjukdomens härkomst 
samt hur smärtan 
påverkar familjen och 
det sociala livet 

Informell öppen intervju 
av kvinnor med 
fibromyalgi på ett sjukhus 
för undersökning av den 
psykosociala hälsostatusen 

Resultatet av kvinnornas 
upplevelser delades in i 
olika kategorier: 
psykosocial sårbarhet, 
upprätthålla orken, 
traumatisk livshistoria, 
överkompenserad 
uthållighet, pessimistisk 
livssyn, otillfredsställande 
arbetssituation, 
professionell omvårdnad, 
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smärtfördelar och 
familjestöd 

Hallberg, L. & 
Carlsson, S. / Sverige/ 
71% 

Coping with 
Fibromyalgia – 
A qualitative 
Study 

Scandinavian 
Journal Caring 
Science / 2000 

Att från patienternas 
perspektiv beskriva 
upplevelserna av att 
leva med kronisk 
smärta och hur de 
klarar av sin situation 

Öppen intervju av kvinnor 
med fibromyalgi som 
samtliga var inlagda på 
sjukhus för undersökning 
av sin psykosociala hälsa 
samt utvärdering av sin 
arbetskapacitet 

Resultatet delades in i tre 
olika kategorier: subjektiv 
smärta, hantering av 
diversifierad smärta och 
smärtkommunikation  

Mannerkorpi, K. 
Kroksmark, T., & 
Ekdahl C. / Sverige/ 
78% 

How patients 
with 
fibromyalgia 
experience their 
symptoms in 
everyday life 

Physiotherapy 
Research 
International 
/1999 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
fibromyalgipatienter 
upplever sina symtom i 
det vardagliga livet  

Fenomenologiska 
intervjuer av kvinnor med 
fibromyalgi som 
konsulterat ett 
reumatomatologiskt 
sjukhuscenter.  

Resultatet delades in i fyra 
olika kategorier: 
kämpande, anpassning, 
förtvivlan och att ge upp 

Råheim, M. & 
Håland, W. / Norge/  
85% 

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

Qualitative 
Health Research 
/ 2006 

Att omfattande 
beskriva kvinnors 
upplevelser av kronisk 
smärta och fibromyalgi 

Djupgående intervju av 
kvinnor med fibromyalgi 
från tre olika källor: 
allmänläkare, privata 
sjukgymnaster och från en 
fibromyalgiorganisation i 
Norge 

Resultatet visade att 
kvinnorna upplevde: 
maktlöshet, ambivalens 
och den tar även upp 
kvinnornas hantering av 
sjukdomen, 

Schaefer, K. / U.S.A / 
71% 

Struggling to 
maintain 
balance: a study 
of women living 
with 
fibromyalgia 

Journal of 
Advanced 
Nursing / 1995 

Att få en förståelse för 
processen av att leva 
med fibromyalgi 
genom teoretisk 
utveckling 

Djupgående intervjuer av 
kvinnor med fibromyalgi 
från ett 
gemenskapsprogram 

Resultatet visar kvinnors 
svårigheter genom 
processen att lära sig leva 
med fibromyalgi 
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Cudney, S. Butler, M. 
Weinert, C., & 
Sullivan, T. / U.S.A/ 
78% 

Ten Rural 
Women Living 
with 
Fibromyalgia 
Tell It Like It Is 

Holistic 
Nursing 
Practice / 2002 

Få förståelse för 10 
lantliga kvinnors 
personliga upplevelser 
som lever med 
fibromyalgi baserat på 
den en teoretisk 
referensram för 
anpassning till kroniska 
sjukdomar och socialt 
stöd 

Kvalitativ.  
Data samlades in från en 
databaserad support för 
kvinnor med fibromyalgi.  

Patienter med fibromyalgi 
upplevde smärta, trötthet, 
depression och 
sömnproblem. Det tog 
även upp att kvinnorna 
försökte tänka positivt när 
det kom till hur kvinnorna 
handskades med 
fibromyalgi. 
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Bilaga 3 – Exempel på innehållsanalys 
Textmassa Kondensering Kod Subtema Tema 
The pain is described as unrelenting, variable, ever 
present, incapacitating, anywhere and everywhere, 
inescapable, and it interferes with family and social 
relationships 

Påverkan på förhållanden och det 
vardagliga livet 

 
 
A 

 
 
Förlust av aktiviteter  
och sociala relationer 

 

The women´s abilities to engage in most types of 
physical activities were impacted negatively if not 
completely diminished as a result of developing 
FMS. 

Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet    

Frustration was experienced because of the being 
unable to meet expectations of themselves and 
others because of fatigue 

Att inte kunna leva upp till sina egna 
eller andras förväntningar 

   
  

Always felt strong internal rather than external 
demands to be capable, effective, caring, and 
friendly. They seemed to drive themselves harder 
than people in general. 

Högra krav på sig själv D Förändringar i 
upplevelsen av sig själv 
och sin förmåga 

 
Svårigheter att 
hantera 
vardagen  

The consensus of the women’s experiences was 
that fatigue was ”the worst of it all,” sabotaged 
many of their relationships and impairs many 
aspects of the lifestyle that they once held dear 

Tröttheten är värst och förstör 
relationer och begränsar livsstilen 

 
 
C 

 
 
Fångad i smärta och 
trötthet 

 

Some of the women described bitterness because 
they could not do the same things as before or like 
other people. 

Bitterhetskänslor på grund av 
begränsningar 

   

Former habits and routines have broken down, and 
so has the structure of her day 

Vanor och rutiner förändras  
 

 
 

 

All participants expressed the view that they were 
learning to live with the changes and that they tried 
to accept their altered life situation. 

Lära sig leva med sin sjukdom och 
acceptera förändringar i livet 

I Upplevelser av att lära 
sig hantera sin vardag 

 

Most women perceived strong support, i.e. practical 
help and emotional support, from their spouses 

Kände att de fick stöd från familjen    
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Because of the lack of respite from the pain women 
experience an overall feeling of weariness 

 
Den konstanta smärtan leder till 
trötthet 

 
B 

 
När sjukdomen styr 
livet 

 

The affective dimension of pain was described in 
terms of intense, dreadful, and horrible pain. 

Smärtan beskrevs som outhärdlig    

Loss of control and power, in addition to feelings 
of uncertainty, seemed to characterize the women. 

Förlust av kraft och kontroll ledde till 
osäkerhet 

L Känslor av osäkerhet i 
vardagen 

Hur livet 
påverkas av  

The diagnosis also made it easier for the women to 
explain their disease to others and to give a credible 
explanation for their fatigue and reduced capacity 
for work. 

Kunskap om den egna sjukdomen 
underlättade för kvinnorna 

 
 
 
K 

 
 
När kunskap underlättar 

sjukdomen 

The experience of being affected by FM gives the 
woman an increased understanding of other people 
living with illness. 

Kunskap om den egna sjukdomen 
gjorde det lättare att förstå andra 
sjukdomar 

   

Feelings of being totally useless to her family 
creates a growing distance from her  significant 
others 

Känslan att vara värdelös leder till 
känsla av utanförskap 

 
E 

 
Rädsla för utanförskap 

 

Some of the women expressed sadness at having to 
leave their jobs, and a sense of being placed outside 
the world, and they felt that they were less 
valuable. 

Känsla av utanförskap på grund av att 
de känner sig ”utanför världen” 

 
 

  

She experiences lack of understanding and support 
from her family 

Brist på förståelse och stöd från 
familjen 

 
G 

 
Sökandet efter 
förståelse från andra 

 

The women described that convincing others 
prolonged the process of trying to make their 
experience convincing to health care workers, 
friends and co-workers 

Att övertala andra förlängde 
processen för att bli trodd 

  Yttre relationers 
påverkan på 
livet  

The women resented being told indirectly that the 
symptoms had no scientific basis and that it was 
just their imaginations 

Avighetskänslor mot att symtomen 
påstods vara fantasi 
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When the physicians could not find a cause they 
were quick to imply and or actually say that the 
problem had to be psychological 

Om ingen orsak hittades förmodades 
problemen vara psykologiska 

H Att inte bli tagen på 
allvar 

 

Several of the women expressed positive 
philosophies that helped them surmount the 
challenges associated with the illness 

Positiva filosofier kan hjälpa till att 
övervinna sjukdomens hinder 

 
F 

 
Tro och hopp om 
framtiden 

 
 

Despite this alteration in her life and anger and 
irritation there is also hope for improvement in the 
future 

Hopp att det ska komma något 
botemedel i framtiden 

  Att hitta nya 
vägar 

She experiences strengthened relations Ökad samhörighet J Förbättrade relationer 
efter diagnosticering 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Fibromyalgi
	Att leva med fibromyalgi

	TEORETISK REFERENSRAM
	Livsvärld
	Lidande

	SYFTE
	METOD
	Datainsamling
	Innehållsanalys

	ETISKA ÖVERVÄGANDEN
	RESULTAT
	Svårigheter att hantera vardagen
	Förlust av aktiviteter och sociala relationer
	Förändringar i upplevelsen av sig själv och sin förmåga
	Fångad i smärta och trötthet
	Upplevelser av att lära sig hantera sin vardag

	Hur livet påverkas av sjukdomen
	När sjukdomen styr livet
	Känslor av osäkerhet i vardagen
	När kunskap underlättar

	Yttre relationers påverkan på livet
	Rädsla för utanförskap
	Sökandet efter förståelse från andra
	Att inte bli tagen på allvar

	Att hitta nya vägar
	Tro och hopp om framtiden
	Förbättrade relationer efter diagnosticering


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSLISTA
	BILAGEFÖRTECKNING
	Bilaga 1 – Detaljerad sökväg
	Bilaga 2 – Artikelöversikt
	Bilaga 3 – Exempel på innehållsanalys


