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Abstrakt 

Bakgrund: Fibromyalgi är en sjukdom som främst drabbar medelålders kvinnor och 

innebär ständiga besvär som är kopplat till symtomen, smärta, trötthet och depression. 

Fibromyalgi går inte att bota utan behandlingen går ut på att lindra symtomen. Dessutom 

är sjukdomen osynlig, vilket försvårar fibromyalgins acceptans och förståelse från andra 

personer. 

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

Metod: En systematisk litteraturstudie som innehöll 9 kvalitativa studier, vilka 

analyserades med en induktiv kvalitativ innehålls analys. Livsvärldsteorin användes som 

teoretisk referensram. 

Resultat: Analysen resulterade i 4 kategorier och 7 underkategorier som belyser 

kvinnornas upplevelser av sjukdomen. Huvudfynden i studien var att kvinnorna 

begränsades i sin vardag relaterat till deras symtom samt att de bemöttes annorlunda av 

personer i deras närhet samt vårdpersonalen. 

Slutsats: Kvinnorna blev begränsade fysiskt och mentalt i utförandet av sina vardagliga 

uppgifter och fritidsaktiviteter. De blev tvungna att anpassa sin vardag efter sjukdomen 

för att orka med livet. Dessutom framkom det att kvinnorna kände sig misstrodda och 

missförstådda av personer i deras närhet samt vårdpersonalen, vilket var relaterat till att 

de såg friska ut samt kunskapsluckan och den minskade acceptansen som finns kring 

fibromyalgin och dess osynlighet. 
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1 Inledning 

Anledningen till att jag valde att skriva om ett ämne inom smärta beror på att jag 

fascineras av hur olika två individer kan uppleva samma typ av smärta. Att jag sedan 

valde att skriva om ett smärttillstånd, fibromyalgi, som medför daglig smärta hos 

individerna beror på att jag uppfattade en kunskapsbrist inom ämnet. Med min studie ville 

jag beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin sjukdom. I min roll som 

sjuksköterska kommer jag att träffa individer som lider av olika typer av smärta och 

smärttillstånd och det är min ambition att bemöta dem på ett sådant sätt som gör att de 

känner sig sedda och trodda. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner av studiens centrala begrepp 

2.1.1 Benämningar av personerna i studien  

I denna studie är tre persongrupper centrala och dessa behöver särskiljas, av denna 

anledning kommer deras benämningar att klargöras här nedan för att underlätta läsningen. 

 

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

kommer därför att benämnas som kvinnorna, men i bakgrunden kommer patientgruppen 

att benämnas som individerna på grund av att faktan där berör båda könen. Andra viktiga 

persongrupper i texten är personerna som befinner sig i kvinnornas närhet, till exempel 

deras familj, vänner, arbetskollegor, arbetsgivare med flera. Dessa benämns som personer 

i kvinnornas närhet eller som den specifika persongruppen, såsom familjen. Den sista 

persongruppen är vårdpersonalen som kvinnorna kommer i kontakt med under sin vård, 

i denna studie innebär denna benämning läkarna och sjuksköterskorna.  

 

2.1.2 Upplevelser 

NE, Nationalencyklopedin, hänvisar begreppet upplevelse till begreppet uppleva, som 

innebär att individerna erfar en händelse och/eller situation (Nationalencyklopedin, 

2017a; Nationalencyklopedin, 2017b). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

individernas olikheter och skillnader medför att de kan erfara samma händelse och/eller 

situation på olika sätt; detta innebär att de kan ha olika upplevelser av samma 

händelse/situation. Dessutom medför det att individerna har olika upplevelser av sin 

sjukdom samt hur den påverkar deras vardagsliv (Hansson Scherman & Runesson, 2009). 
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2.1.3 Förförståelse 

Förförståelsen kan förstås som den ”bild”, uppfattning, som forskaren och/eller 

författaren har av ämnet eller fenomenet redan innan studien eller undersökningen utförs. 

Uppfattningen utformas av hens teoretiska kunskaper, erfarenheter, förståelser och 

förutfattade meningar inom ämnet eller fenomenet (Lindseth & Norberg, 2004; Forssén 

& Carlstedt, 2012).  

 
2.1.4 Definition av smärtan 

Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) definieras smärta som en 

upplevelse som är obehaglig för individerna både emotionellt och sensoriskt samt att 

IASP uppger att det är cirka 20% av världens befolkning som lider av kronisk smärta. 

Smärtan har en varnade funktion som innebär att den uppstår till följd av att individerna 

har drabbats av eller hotas att drabbas av en vävnadsskada (IASP, 2017).   

 

2.2 Fibromyalgi 

Fibromyalgi (FM), även kallat fibromyalgi syndrom (FMS), är ett kroniskt smärtsyndrom 

som medför att individerna drabbas av kronisk, diffus och generell muskeloskeletal 

smärta i hela kroppen (Wolfe, Ross, Anderson, Russell & Hebert, 1995; IASP, 2010; 

Kosek, 2010; Ericson & Ericson, 2012). Muskeloskeletal smärta innebär att smärtan är 

belägen i tvärstrimmig muskulatur, leder, senor och ligament (Lundeberg & Norrbrink, 

2014); smärtan kan även vara belägen i skelettet enligt Katila och Rhodin (2014).  

 

2.2.1 Epidemiologi 

Fibromyalgi klassas som en så kallad osynlig sjukdom, vilket innebär att sjukdomen inte 

syns utanpå individerna och de kan således lida i tysthet (Fibromyagiförbundet, u.å.a). 

Utifrån Kosek (2014) samt Wolfe et.al. (1995) framkommer det att fibromyalgi 

förekommer hos cirka 2% av befolkningen (Sverige respektive Wichita); Kosek (2014) 

nämner dessutom att procentdelen är aktuell för andra länders befolkningar, såsom 

Australien, USA och Kanada samt asiatiska och sydamerikanska länder. Dessutom 

framkommer det att fibromyalgin främst drabbar medelålders kvinnor (Wolfe et.al., 1995; 

Kosek, 2014), vidare beskriver Kosek (2014) att av de individer som har sjukdomen så är 

80% kvinnor. Hon uppger även att fibromyalgi kan förekomma hos barn, men att de oftast 

inte erhåller någon diagnos förrän i vuxen ålder. 
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2.2.2 Etiologi 

Etiologin till fibromyalgin är ännu okänd, men det finns flera olika hypoteser till varför 

individerna drabbas (Kosek, 2010, 2014; Ericson & Ericson, 2012). Det spekuleras bland 

annat om att fibromyalgin kan utvecklas till följd av att individerna är utsatta för en mental 

komponent, det vill säga att de har varit med om något som är mentalt jobbigt såsom ett 

dödsfall (Kosek, 2010; Ericson & Ericson, 2012). Ericson och Ericson (2012) beskriver 

också att etiologin kan bero på en obalans mellan CNS (centrala nervsystemet) och de 

perifera nociceptiva smärtimpulserna eller att en sensitisering (ökad känslighet) av 

smärtinpulserna till CNS har uppstått; vilket kan ske vid ineffektiv behandling av smärta. 

Slutligen tar Kosek (2014) upp att individernas smärtupplevelser kan uppstå till följd av 

att de har utvecklat allodyni (lägre smärttröskel) eller hyperalgesi (övertrösklig 

smärtstimulering). 

 

2.2.3 Symtom vid fibromyalgi 

2.2.3.1 Smärta 

Ett av de främsta symtomen vid fibromyalgi är kronisk och diffus smärta, som framförallt 

är belägen i muskulaturen; men kan även förekomma i skelettet och leder. Smärtan 

varierar mycket från dag till dag och byter även lokalisation. Några vanliga platser som 

smärtan är belägen på är nacken, skuldrorna, ryggen, armarna och benen. Utöver 

varierande lokalisationer skiftar smärtan även i intensitet och smärtkaraktär och för de 

flesta upplevs smärtan vara av molande karaktär, men den kan också upplevas som 

brännande eller stickande (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Kosek, 2010; Ericson 

& Ericson, 2012).  

 

2.2.3.2 Fatigue (trötthet) 

Kosek (2010) tar upp att tröttheten kan vara ett lika stort funktionshinder som smärtan 

och att de flesta individer med fibromyalgi upplever någon form av onormal trötthet; 

vilken inte kan vilas bort. Tröttheten kan heller inte kopplas till några yttre faktorer, utan 

det är mer troligt att den är kopplad till individernas sömnstörningar. De känner sig sällan 

utvilade och kan vid svårare fibromyalgi vakna upp flera gånger under nätterna. 

Söderberg, Lundman och Norberg (1999) betonar att individer ständigt känner sig trötta 

och att de även kan göra det efter en hel natts sömn. Deras brist på energi påverkar också 

deras förmågor att utföra sina vardagliga aktiviteter.  
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2.2.3.3 Övriga symtom 

Utöver smärtan och tröttheten kan individerna även drabbas av flera andra symtom; 

såsom morgonstelhet, domning, svullnad, huvudvärk, oro, ångest, depression, 

minnesbortfall, koncentrations- och sömnproblem samt IBS (irritable bowel syndrome), 

med mera (Wolfe et.al., 1990; Kosek, 2010; Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.2.4 Diagnos vid fibromyalgi  

Fibromyalgi är en sjukdom som inte kan fastställas utifrån några prover, tester eller 

undersökningar (Kosek, 2014; Fibromyalgiförbundet, u.å.b), däremot kan prover och 

tester tas för att utesluta andra bakomliggande orsaker för individernas smärta (Kosek, 

2014). På grund av detta diagnostiseras sjukdomen enligt Fibromyalgiförbundet (u.å.b) 

med hjälp av kriterier, vilket innebär att individerna behöver uppfylla specifika kriterier 

för att erhålla fibromyalgidiagnosen. De diagnoskriterier som det främst hänvisas till i 

både studier och kurslitteratur är The American College (ACR) 1990 kriterierna, vilka är 

utformade av Wolfe et.al. (1990). Kriterierna som ska uppfyllas är att individerna har haft 

en generell smärta i mer än tre månader samt att den har varit belägen i alla fyra 

kroppskvadranter. Dessutom ska individerna vara mer tryckkänsliga i elva av arton 

specifika punkter, så kallade tender points eller triggerpunkter (Wolfe et.al., 1990). Se 

bilaga A (för att se vart tender points/triggerpunkterna är belägna). 

 

2.2.5 Behandlingar vid fibromyalgi 

Behandlingen av fibromyalgin har sitt fokus på att lindra individernas symtom så att de 

lättare kan hantera sin sjukdom; för att uppnå detta används både farmakologiska och 

icke-farmakologiska behandlingar (Braun & Anderson, 2012; Fibromyalgiförbundet, 

u.å.c). Vincent, Whipple och Rhudy (2016) framkom att individerna använde sig av både 

farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar och/eller metoder för att hantera 

sina symtom. De beskriver att individerna bland annat använde sig av medicinerna 

ibuprofen (NSAID) och acetaminophen (paracetamol) och att de använde till exempel 

massage, lätt träning, djupandning, värme- och/eller kylbehandling, hydroterapi och 

meditation. Braun och Anderson (2012) menar att den effektivaste behandlingen mot 

fibromyalgisymtomen är en kombination av KBT (kognitiv beteende terapi) samt 

stressreduktion och sömnmedicin. Detta stärks av Vincent, Whipple och Rhudy (2016) 

som belyser hur fibromyalgisymtomen kan bli värre om individerna stressar och/eller 

sover dåligt. 
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2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Sjuksköterskorna har omvårdnadens helhetsansvar samt att de har ett självständigt ansvar 

för sin yrkesutövning och kunskapsutveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor, har sjuksköterskorna 

ansvar för huruvida hälsan bibehålls, förbättras och återfås efter skada eller sjukdom samt 

ansvar för individernas hanterande av funktionsnedsättning, sjukdom och hälsoproblem. 

Även ansvaret för individernas upplevelse av välbefinnande och livskvalitet i livets 

slutskede ligger hos sjuksköterskorna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vidare 

beskrivs det i kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) samt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att sjuksköterskorna måste utföra omvårdnaden 

med ett etiskt förhållningssätt som präglas av respektfullhet emot andras vanor, tro och 

värderingar samt att sjuksköterskornas handlade inte får kränka individernas värdighet, 

integritet eller autonomi. Lagen betonar också att omvårdnaden ska vara lika för alla 

oavsett etniska bakgrunder, kön, sexualiteter och ålder, med mera (SFS 2017:30). Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) betonar att det är sjuksköterskornas ansvar att aktivt jobba 

emot den eventuella ojämlikheten av omvårdnaden.  

 

Att vårda och behandla individer med fibromyalgi är en del av sjuksköterskornas ansvar 

och även om sjuksköterskorna inte jobbar inom den reumatologiska vården kommer de i 

kontakt med cirka 80% av individerna som har diagnosen fibromyalgi. Det är av denna 

anledning viktigt att de känner sig bekväma med att vårda och behandla dessa individer 

(Goldenberg, Burckhardt & Crofford, 2004).   

 

2.4 Vårdande möte 

Hälso- och sjukvårdslagen belyser att vården ska fokusera på att förebygga ohälsa och för 

att en god hälsa ska uppnås bör det finnas en god relation mellan individerna och 

vårdpersonalen (SFS 2017:30). Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker att det ska finnas 

en mellanmänsklig kontakt mellan vårdpersonalen och individerna som kan lindra deras 

lidande och förbättra deras hälsa. Genom att vårdpersonalen har ett professionellt 

engagemang i individernas vårdbehov så skapas en vårdrelation mellan parterna (Chow, 

2005; Snellman, 2009).  Dahlberg och Segesten (2010) menar att det också är viktigt att 

vårdpersonalen har ett öppet och följsamt förhållningssätt för att kunna förstå 

individernas livsvärld och hälsoproblem samt att det stärker deras relationer; vilket 

stödjer individernas hälsoprocesser.  
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2.5 Teoretisk referensram 

I studien har den teoretiska referensramen livsvärldsteorin valts, som är utformad av 

Dahlberg och Segesten (2010) och som utgår från ett livsvärldsperspektiv. De beskriver 

begreppet livsvärld som det sätt som individerna förstår och upplever sin omvärld samt 

sig själva och personer i deras närhet. Med andra ord kan livsvärlden beskrivas som 

”världen så som den erfars” och trots att individernas livsvärld är en del av den 

gemensamma världen så är varje enskild livsvärld unik och speciell. 

 

Den teoretiska referensramen, livsvärldsteorin, valdes utifrån att den svarade bäst emot 

studiens syfte, vilket var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

Livsvärldsteorin har sitt fokus på individernas livsvärld och utgår ifrån hur de upplever 

sin hälsa, sjukdom, lidande och vård samt hur sjukdomen påverkar deras vardag. I 

referensramen finns det tre centrala begrepp, vilka är Den levda kroppen, Öppenhet och 

följsamhet samt Sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 2014). 

 

2.5.1 Den levda kroppen 

Det är via kroppen som individerna har tillgång till livet och utan kropp har de heller inget 

liv. Detta innebär att det är genom kroppen som de upplever sin omvärld och kring vilken 

allt kretsar (Merleau-Ponty, 1995; Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 2014). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vidare hur all förändring i kroppen är avgörande 

för individernas existens och livsvärld, detta blir extra tydligt vid svåra skador eller 

långvariga sjukdomstillstånd.  Via den vårdvetenskapliga utgångspunkten anses kroppen 

inte enbart vara fysisk utan även psykisk, andlig samt existentiell och detta medför att den 

kan ses som ett subjekt. Kroppen anses ha tankar, känslor, minnen, erfarenheter, 

upplevelser samt visdom och detta gör det möjligt att se kroppen som levd (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Dahlberg, 2014). 

 
2.5.2 Öppenhet och följsamhet 

Inom livsvärldsteorin uppmärksammas det hur individerna har gemensamma och 

individuella upplevelser. Det är av vårdpersonalens intresse att uppfatta och förstå hur de 

enskilda individerna upplever sin sjukdom/ohälsa samt hur den påverkar deras vardag. 

Men i mötet mellan individer kan kommunikationen påverkas både positivt och negativt 

av den befintliga förförståelsen hos individerna och vårdpersonalen och det är därför 

avgörande att vårdpersonalen använder sig av ett öppet och följsamt förhållningssätt. 

Detta förhållningssätt eftersträvas av att vara förutsättningslöst, men vårdpersonalen bör 
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vara medvetna om att de aldrig kan vara helt förutsättningslösa (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 
2.5.3 Sammanhang 

Individerna befinner sig ständigt i olika sammanhang som är kopplade till den mening 

som uppstår i deras relationer med personer i sin närhet och företeelser; livsvärldsteorin 

har sitt fokus på individernas upplevda sammanhang (Dahlberg, 2014). Ekebergh (2015) 

beskriver hur individernas levda sammanhang kan förändras när de till exempel drabbas 

av en sjukdom och då kan även deras tidigare meningsfulla samt välbekanta sammanhang 

förändras till följd av sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010) belyser också hur de 

levda sammanhangen kan förändras samt att de menar att individerna ständigt strävar 

efter att uppleva mening och sammanhang. Både mening och sammanhang kan påverkas 

av individernas upplevelser, vilka påverkas av deras hälsa, sjukdom och lidande. Vidare 

anser de att individer som inte upplever sig ha något sammanhang heller inte kan uppleva 

någon mening och har således svårt att uppleva god hälsa. 

 

2.6 Problemformulering 

Fibromyalgi är en sjukdom som till största delen drabbar medelålders kvinnor där kronisk 

smärta och onormal trötthet är de vanligaste symtomen. Även oro, ångest och depression 

är en del av symtombilden. Vårdens mål är att lindra symtomen då en botande behandling 

inte finns. Då symtomen heller inte syns utanpå individerna så kan det medföra att deras 

familjer, arbetskollegor, chefer samt vårdpersonalen misstror dem. Av denna anledning 

behövs en ökad kunskap om sjukdomen samt individernas egna upplevelser av 

sjukdomen för att de ska erhålla en god vård. 

 

2.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

 

3 Metod 

Till denna studie valdes designen systematisk litteraturstudie som består av två faser. I 

den första fasen formulerades en undersökande fråga med utgångspunkt i studiens syfte, 

som författaren sedan sökte svar på via en systematisk sökning i vetenskaplig litteratur. 

När relevant litteratur, artiklar som benämns som studier fortsättningsvis i arbetet, hade 

hittats påbörjades fas två, som innebar att författaren kritiskt granskade studierna och 
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slutligen sammanställdes ett resultat som var kopplat till studiens syfte (Kristensson, 

2014).  

 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO eftersom 

de uppfattades som mest lämpliga för studiens syfte. De olika databaserna har studier 

inom olika inriktningar, CINAHL har studier inom vårdvetenskap och PubMed inom 

medicinvetenskap; medan PsycINFO har studier som inriktar sig på psykologi och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Bibliotekarien, Anna Wolke, kontaktades 

inledande för att författaren skulle erhålla bra tips och råd kring utförandet av sökningen 

inom det valda området, som då var långvarig smärta. Efter kontakten hade flera möjliga 

och lämpliga sökord samt sökvägar arbetats fram och litteratursökningen kunde inledas. 

 

3.1.1 Pilot- och testsökningar 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning under mars-april 2017 inom ämnet långvarig 

smärta för att få en överblick över vilka typer av studier som det fanns i de valda 

databaserna, CINAHL, PubMed och PsycINFO.  En pilotsökning innebär att sökningen 

utförs utan några ämnesord och avgränsningar, vilket Axelsson (2012) menar är en åtgärd 

som kontrollerar att det finns tillräckligt med studier inom det valda ämnesområdet. Vid 

utförandet av pilotsökningen framkom det att det fanns flertalet intressanta inriktningar 

inom ämnet långvarig smärta, såsom kronisk smärta i ländryggen och nacken. 

 

Innan ett slutgiltigt område valdes testsöktes flera olika inriktningar inom ämnet 

långvarig smärta, bland annat kronisk smärta i ländryggen, sömnproblem vid kronisk 

smärta och fantomsmärtor. Dessa sökningar utfördes med både fritext och ämnesord, 

CINAHL headings, MeSH och thesaurus, som kombinerades på olika sätt med hjälp av 

boolesk sökteknik; som enligt Östlundh (2012) innefattar sökoperatorerna AND, OR och 

NOT som avgör relationen mellan sökorden. Ämnesorden togs fram utifrån de specifika 

ämnesordlistorna som finns i de valda databaserna, detta för att sökningen skulle använda 

de mest lämpliga ämnesorden (Östlundh, 2012).  

 

Efter en tids sökande valdes inriktningen fibromyalgi hos kvinnor, att männen uteslöts 

från studien berodde på att sjukdomen främst drabbar kvinnor och av denna anledning 

ville författaren belysa just kvinnornas upplevelser av sjukdomen. Innan den slutgiltiga 
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sökningen bestämdes utfördes flertalet testsökningar med varierande sökord och de 

kombinerades med boolesk söktekning på olika sätt. Kristensson (2014) betonar att detta 

är nödvändigt för att inkludera så många relevanta studier som möjligt i den slutgiltiga 

sökningen och på så vis hitta den lämpligaste sökvägen som resulterade i flest relevanta 

studier. 

 

3.1.2 Den slutgiltiga sökningen 

I den slutgiltiga sökningen användes både fritext och ämnesord, vilka togs fram från de 

specifika ämnesordlistorna i de valda databaserna (Östlundh, 2012). De sökord som 

valdes att användas var Fibromyalgia, Women, Life experience//Patient experience, 

Patient perspective och Narratives. För varje enskilt sökord beslutades det ifall en fritext- 

eller ämnesordsökning skulle användas och detta avgjordes utifrån vad som upplevdes 

som mest lämpligt för sökningen och som gjordes separat för alla tre databaserna 

(Kristensson, 2014). Detta bestämdes genom att en textsökning på varje enskilt sökord 

utfördes både som fritext och ämnesord och sedan togs beslutet utifrån den resulterade 

träfflistan. Vid de tillfällena där ämnesord valdes att användas var den främsta 

anledningen att fritextsökningen gav för bred träff med för många träffar att hantera, 

medan fritext föredrogs då ämnesorden gav för få träffar. 

 

Efter att lämpliga sökord tagits fram och en bedömning av huruvida de skulle sökas med 

fritext eller ämnesord gjorts kombinerades dem med boolesk söktekning där endast 

operatorn AND användes, denna process stöds av Östlundh (2012). Det sista som utfördes 

i sökningen efter att sökorden kombinerats var att inkludera de avgränsningar samt 

inklusions- och exklusionskriterier som valts att användas. Vid sökningen valde 

författaren att använda sökordet women istället för avgränsningen female, detta på grund 

av att avgränsningen inkluderade studier med män och detta gick emot studiens syfte. 

Den slutgiltiga sökningen som utfördes i de tre valda databaserna resulterade i sjutton 

artiklar som gick vidare till granskning och den slutgiltiga sökningen redovisas i tabell 1, 

2 och 3 i bilaga B.  

 

3.2 Urval 
3.2.1 Avgränsningar samt inklusions- och exklusionskriterier 

För att ingå i urvalet behövde studierna stämma överens med studiens syfte samt de valda 

inklusions- och exklusionskriterierna (Kristensson, 2014). Studiens syfte var att beskriva 

kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi och därför blev ett inklusionskriterie att 
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studierna skulle inrikta sig på kvinnor med fibromyalgi. Ett annat inklusionskriterie var 

att deltagarna i studierna var över arton år och detta valdes för att sjukdomen främst 

drabbar medelålders kvinnor. I studien användes dessutom ett exklusionskriterie som var 

att deltagarna i studierna inte fick ha någon annan sjukdom som kunde påverka deras 

upplevelser, såsom artrit eller cancer. Urvalet togs fram utifrån valda avgränsningar, som 

var att studierna skulle vara publicerade mellan 2007–2017, vara på engelska samt att de 

blivit vetenskapligt granskade och etiskt godkända. I de fall där peer reviewed inte kunde 

användas som avgränsning kollades de valda artiklarna mot Ulrichweb för att kontrollera 

att de var vetenskapliga.  

 

3.2.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes i flera steg, inledningsvis läste författaren flertalet titlar 

och abstrakt för att bilda sig en uppfattning om vilka studier som ansågs vara relevanta 

för studiens syfte, vilket resulterade i sjutton studier. Dessa studier blev sedan 

relevansbedömda genom att de lästes upprepade gånger i fulltext och flera av dem uteslöts 

på grund av att de ansågs ha fel inriktningar jämfört med studiens syfte. Det slutgiltiga 

steget i granskningen var att kritiskt granska artiklarnas kvalité med hjälp av en utvald 

granskningsmall (Kristensson, 2014). 

 

Efter relevansbedömningen var det tolv studier som ansågs vara relevanta och dessa gick 

vidare till kvalitetsgranskningen och de granskades enskilt utifrån granskningsmallen för 

kvalitativa studier, som utformades av Carlsson och Eiman (2003). Några få justeringar 

utfördes av mallen för att bättre passa studiens syfte, se den justerade granskningsmallen 

i bilaga C. De justeringar som utfördes av författaren var att utesluta punkten om 

lungcancer då den var irrelevant för studiens syfte och det lede till att även maxpoängen 

räknades om. Efter justeringarna bestod granskningsmallen av nitton punkter som 

bedömde studiernas olika delar utifrån en skala mellan 0–3 poäng. Det fanns dock några 

undantag där färre poängsteg användes på några av punkterna, till exempel skattades 

punkten om ”Frågeställning besvarad” med en skala på 0–1 poäng. 

 

 När alla punkterna hade skattas för studien summerades poängen till en total poäng som 

max kunde vara 45 poäng. Dessutom räknades procentdelen av maxpoängen ut för 

studien, som sedan var grunden för vilken kvalitetsgrad studien erhöll; där 60% var grad 

III, 70% grad II och 80% grad I och ju högre procentdel studien fick desto bättre kvalité 

hade den (Carlsson & Eiman, 2003). De studier som erhöll kvalitetsgrad I och II 
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inkluderades i studiens analys då de ansågs vara av hög och medelhög kvalitet, vilket var 

nio studier. En presentation av de valda studierna presenteras i artikelmatrisen i bilaga D.  

 

3.3 Analys 

Studien analyserades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys och inspirerades av 

beskrivningen utav Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys 

är en vanligt förekommande metod inom vårdvetenskapen och innebär att författaren 

tolkar och granskar texter för att sedan identifiera likheterna och skillnaderna i texternas 

innehåll, dessa sorteras sedan in i passade underkategorier och kategorier. När en induktiv 

innehållsanalys används analyseras texterna förutsättningslöst, vilket innebär att 

författaren lägger sin förförståelse åt sidan i den mån det går (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

3.3.1 Genomförandet av analysen 

Under analysen hanterades studierna till en början enskilt för att inte innehållet i de olika 

studierna skulle blandas ihop. Inledningsvis lästes resultatdelen i studierna upprepade 

gånger för att en uppfattning om deras innehåll skulle formas. Sedan lästes de mer 

ingående och meningsenheter som stämde överens med studiens syfte togs ut. Efter att 

meningsenheterna tagits fram från alla studier översattes de till svenska och 

kondenserades till en mer lätthanterlig mängd text som behöll sitt centrala innehåll. När 

alla meningsenheterna hade kondenserat färgades de i olika färger i Word dokumentet 

innan de skrevs ut för att de lättare skulle kunna spåras till sin källa. De utskrivna 

meningsenheterna klipptes ut och placerades på en stor yta där de kodades och fördes in 

i lämpliga underkategorier, som i sin tur bildade lämpliga kategorier för studiens resultat 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Se tabell 4 i bilaga E, (för att se exempel på 

analysen). 

 

3.4 Författarens förförståelse 

Som det nämnts tidigare i studien är förförståelsen den uppfattning som forskaren 

och/eller författaren har med sig från tidigare inom det valda ämnet eller fenomenet 

(Lindseth & Norberg, 2004; Forssén & Carlstedt, 2012), i detta fall fibromyalgi. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) betonar hur förförståelsen kan komma att påverka 

studiens analys och resultat och av denna anledning lyfts författarens förförståelser fram 

här nedan. 
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Min förförståelse består av att jag inför studien hade en uppfattning om att kvinnor med 

fibromyalgi skulle uppleva svårigheter med utförandet av vissa aktiviteter och uppgifter 

kopplat till deras smärta. Dessutom trodde jag att det skulle finnas en kunskapsbrist hos 

personerna i kvinnornas närhet och att det kunde påverka personernas bemötande mot 

kvinnorna; men jag var övertygad om att vårdpersonalen bemötte dem på ett respektfullt 

sätt och tog deras symtom på allvar. 

 

4 Forskningsetiska överväganden 

4.1 Etiska aspekter 

Alla de nio valda studierna som ingår i studiens analys har blivit godkända av etiska 

kommittéer eller på annat sätt blivit etiskt granskade. I alla studierna har deltagarna på 

något sätt också gett sitt samtycke till att delta i forskningen. I denna studie har ett resultat 

sammanställts från de inkluderade studierna och resultatet har inte blivit manipulerat på 

något sätt då det anses vara oetiskt på grund av att en felaktig bild kan uppfattas om ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Jag har dessutom tänkt på hanteringen av studierna och 

tidigt markerat med färg ifrån vilken studie meningseneheterna kommer ifrån och detta 

gjordes för att inte felaktigheter skulle uppkomma i presentationen av resultatet. 

 

5 Resultat 

Resultatet av analysen resulterade i 4 kategorier och 7 underkategorier, vilka redovisas i 

tabell 5 här nedan. Kategorierna som framkom från analysen är Begränsningar i livet, 

Förändrade arbets- och familjeförhållanden, Strategier för att hantera vardagen och 

Förändrat bemötande mot kvinnorna. 

 

Tabell 5 – Översikt av resultatets kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Begränsningar i livet Fysiska begränsningar 

Mentala begränsningar 

Sociala begränsningar  

Förändrade arbets- och 

familjeförhållanden 

Påverkan på familjerelationerna 

Påverkan på arbetet/skolan 

Strategier för att hantera vardagen Anpassningar i vardagen 
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Anpassningar på arbetet 

Förändrat bemötande mot kvinnorna Bemötande från personerna i kvinnornas närhet 

Bemötande från vårdpersonalen 

 

5.1 Begränsningar i livet 

Under denna kategori beskrivs kvinnornas begränsningar i vardagen, underkategorierna 

som ingår är Fysiska begränsningar, Mentala begränsningar och Sociala begränsningar.  

 

5.1.1 Fysiska begränsningar 

Kvinnorna upplevde att deras fibromyalgi var som en osynlig fiende som försvagade dem 

och hindrade dem att fortsätta med sina tidigare liv (McMahon, Murray, Sanderson & 

Daiches, 2012). Deras vardagliga uppgifter blev gradvis mer krävande och kvinnorna 

behövde anstränga sig för att kunna utföra sina tidigare självklara uppgifter (Grape, 

Solbrække, Kirkevold & Mengshoel, 2015; Briones-Vozmediano, Vives-Cases & 

Goicolea, 2016; Grape, Solbrække, Kirkevold & Mengshoel, 2017). Kvinnorna 

begränsades i sin förmåga att utföra sina vardagliga uppgifter kopplat till deras nedsatta 

fysiska och mentala förmågor, de hindrades bland annat av yrsel, fysisk svaghet och 

mentala hälsoproblem såsom depression, akut ångest och panik (Arnold, Crofford, 

Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 

Mikkelsson, 2011; Briones-Vozmediano et.al., 2016). Flera studier påvisade att 

kvinnorna hade svårigheter och i vissa fall blev de helt hindrade att delta i sina tidigare 

fritidsaktiviteter kopplat till att de inte längre klarade av att utföra fysiskt krävande 

aktiviteter samt att de saknade viljan och orken att delta i aktiviteter utanför hemmet med 

familjen och vännerna (Crooks, 2007; Arnold et.al., 2008; Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson, 2010; Briones-Vozmediano et.al., 2016). Juuso, Skär, Olsson 

och Söderberg (2011) påvisade att kvinnornas liv blev till stor del kontrollerad av deras 

smärta, vilken ofta uppkom efter tyngre hushållsarbete såsom dammsugning och 

fönstertvättning. Detta framkom även i studien av Arnold et.al. (2008) som också 

beskriver hur kvinnornas symtom kunde förvärras i flera dagar efter att de ansträngt sig 

och detta ledde enligt Juuso et.al. (2011) till att kvinnorna blev motvilliga att utföra 

uppgifter eller aktiviteter som kunde förvärra deras symtom. Kvinnornas resförmåga blev 

begränsad då de inte längre kunde sitta stilla under längre perioder, relaterat till smärtan, 

samt att de hade en ökad känslighet för förändringarna av temperaturen och 

barometertrycket, som gjorde att de inte längre kunde följa med på familjeresor (Arnold 

et.al., 2008). 
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5.1.2 Mentala begränsningar 

Utöver de fysiska begränsningarna så upplevde kvinnorna även mentala begränsningar 

som var kopplade till deras försämrade kognition, vilken främst påverkade deras minne- 

och tankeprocesser. Kvinnorna fick bland annat svårt att fokusera och komma ihåg viktiga 

uppgifter samt att uttrycka sig tydligt till personer i deras närhet, detta kallade kvinnorna 

för ”fibrodimma” (Arnold et.al., 2008). Fibrodimman kunde även benämnas som ”mental 

oklarhet” av kvinnorna och innebar att de fick en försämrad reaktionsförmåga när de blev 

tillfrågade att utföra uppgifter eller när en fråga ställdes till dem (Crooks, 2007; Arnold 

et.al., 2008). Arnold et.al. (2008) beskrev hur körförmågan försämrades av den nedsatta 

kognitiva förmågan hos kvinnorna, då de ofta glömde vart de var på väg och att de hade 

svårigheter med att fokusera på körningen. Kvinnorna uppgav att de hade svårigheter med 

att planera längre fram i tiden eller att planera evenemang relaterat till att de kände sig 

oorganiserade och att deras skiftande symtom gjorde det svårt för dem att förutse sitt 

mående, detta medförde även svårigheter med att delta i regelbundna aktiviteter (Arnold 

et.al., 2008; Juuso et.al., 2011). Vidare uppges det hur kvinnorna planerade och ville 

genomföra saker, men att de inte kunde genomföra dem på grund av deras begränsningar 

kopplat till de skiftande symtomen, främst smärtan, tröttheten och fibrodimman (Juuso 

et.al., 2011).  

 

5.1.3 Sociala begränsningar  

Förmågan att upprätthålla sina sociala relationer hos kvinnorna påverkades av flera saker 

som var bland annat deras oförmåga att delta i sociala aktiviteter, vilket också påverkade 

deras förmåga att skapa nya relationer. Kvinnorna hade också en nedsatt förmåga att 

upprätthålla en känslomässig och fysisk kontakt med personerna i deras närhet (Crooks, 

2007; Arnold et.al., 2008). Vidare beskrevs det i studien av Crooks (2007) hur kvinnornas 

sociala nätverk minskades då de förlorade sina arbeten och inte längre träffade sina 

arbetskollegor. Inom de flesta arbetsområdena förväntades det att kvinnorna hade sociala 

interaktioner med personerna i deras närhet, men ibland upplevde de att det var för 

krävande att delta i konversationerna och det ledde till att kvinnorna drog sig undan och 

blev isolerade (Sallinen et.al., 2011).   
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5.2 Förändrade arbets- och familjeförhållanden 

Men även kvinnornas arbets- och familjeförhållanden förändrades till följd av sjukdomen 

och dessa kommer att bearbetas under denna kategori, underkategorierna som ingår här 

är Påverkan på familjerelationerna och Påverkan på arbetet/skolan.  

 

5.2.1 Påverkan på familjerelationerna 

Det beskrevs hur utmattningen ledde till att kvinnorna inte längre kunde vara samma 

mamma och/eller partner som innan sjukdomsdebuten och detta påverkade deras 

relationer med familjen (Sallinen et.al., 2011). Arnold et.al. (2008) uppgav att kvinnorna 

blev så begränsade att de inte ens kunde ta hand om sina barn och hjälpa dem med läxor 

och andra skolrelaterade uppgifter, detta fick dem att känna sig mindre värda (Briones-

Vozmediano et.al., 2016). Fibromyalgin skapade en ökad belastning på kvinnornas 

partner och familj, som uttryckte sig genom att familjetiden minskade och antalet sysslor 

ökades på den övriga familjen eftersom kvinnorna inte längre klarade av att utföra dem. 

Det var vanligt att partnern behövde ta på sig mer ansvarsområden samt utföra mera 

hushållsarbeten och barnomsorg (Arnold et.al., 2008), följden av detta blev att kvinnorna 

kände sig beroende av andra och att de var en börda för sina familjer och detta resulterade 

i att de drog sig undan för att undvika att belasta sina familjer (Sallinen et.al., 2011; 

Briones-Vozmediano et.al, 2016. I en av studierna tas det också upp hur kvinnornas 

symtom också orsakade dem humörsvängningar som ledde till onödiga bråk med partner 

som försämrade deras relationer (Briones-Vozmediano et.al., 2016). En annan sak som 

påverkade partnerskapet var att symtomen bidrog till en minskad libido och lust till 

sexuell intimitet (Arnold et.al., 2008; Briones-Vozmediano et.al., 2016). 

 

5.2.2 Påverkan på arbetet/skolan 

Kvinnornas arbetsförmåga blev negativt påverkad av symtomen, främst smärtan och 

tröttheten, som gradvis blev mer intensiva och oförutsägbara (Sallinen et.al., 2010). Men 

i studien av Crooks (2007) hävdas det att fibrodimman påverkade kvinnornas 

arbetsförmåga då flera av deltagarna i studien behövde lämna sina arbeten på grund av 

förvirring, glömska och desorientering. Flera av kvinnorna upplevde skuld- och 

skamkänslor vid oförmåga att arbeta (Juuso et.al., 2011), vilket medförde at de kämpade 

hårt för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter och som ledde till att de kände sig slitna 

efter en arbetsdag. Kvinnorna fortsatte att arbeta trots sin dåliga hälsa och de kämpade 

hårt för att klara av sina arbetsuppgifter, som orsakade långa sjukskrivningar på grund av 
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att deras kroppar blev utmattade (Sallinen et.al., 2010; Sallinen et.al., 2011; Grape et.al., 

2015). Kvinnorna blev slutligen tvungna att lämna sina arbeten efter långa perioder med 

sjukskrivningar och detta berodde på att det antingen inte utförts några justeringar 

avseende deras arbetsuppgifter och arbetstider eller att justeringarna hade misslyckats 

(Sallinen et.al., 2010). Förtidspensioneringen från arbetena var inte smidiga för kvinnorna 

och var en process som skedde över en längre tid (Crooks, 2007), vilket också belystes 

av Sallinen et.al. (2010), som menade att kvinnorna med tiden såg sina arbeten som en 

börda, men kämpade ändå vidare tills de blev för fysiskt och mentalt utmattade. Studien 

uppgav även att de flesta kvinnorna behövde lämna sina arbeten kopplat till deras 

fibromyalgi eller andra hälsorelaterade problem (Sallinen et.al., 2010). Utöver de 

arbetande kvinnorna så påverkades även de kvinnor som studerade eller ville studera, då 

de inte kunde fullfölja eller påbörja högre studier. Detta var kopplat till deras oförmåga 

att sitta stilla under längre perioder, kopplat till smärtan, och att de dessutom hade 

problem med att fokusera under lektionerna eller under uppgifterna (Arnold et.al., 2009). 

 

5.3 Strategier för att hantera vardagen 

Den här kategorin uppger vilka strategier som kvinnorna använde sig av för att hantera 

sin vardag och innefattar underkategorierna Anpassningar i vardagen och Anpassningar 

på arbetet.  

 
5.3.1 Anpassningar i vardagen 

Det tog kvinnorna lång tid att acceptera sina liv och lära sig att leva med sin fibromyalgi. 

Dessutom utvecklade kvinnorna nya sätt att utföra sina vardagliga aktiviteter, bland annat 

genom att de anpassade sin vardag. Detta resulterade i att en balans mellan aktivitet och 

symtom skapades hos kvinnorna (Juuso et.al., 2011).  En av studierna framhävde att 

kvinnorna anpassade sin vardag för att spara på sin energi och de kunde på så sätt lättare 

hantera sin vardag (Grape et.al., 2017). Ett exempel på detta uppgavs av Briones-

Vozmediano et.al. (2016), de uppgav att en del av kvinnorna ändrade om sina dagliga 

rutiner för att de skulle orka med barnomsorgen. En annan vanligt förekommande strategi 

var att kvinnorna ändrade om sina prioriteringar och attityder kring sin situation, bland 

annat genom att de tänkte positivt och var tacksamma för vad de hade (Juuso et.al., 2011; 

McMahon et.al., 2012). Kvinnorna behövde prioritera sina uppgifter, vilket innebar att de 

endast utförde de nödvändigaste uppgifterna och som resulterade i att en del uppgifter 

blev försummade, främst hushållsuppgifterna (Arnold et.al., 2008; Grape et.al., 2015; 

Briones-Vozmediano et.al., 2016; Grape et.al., 2017). Utöver de ovan nämnda 
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strategierna använde sig kvinnorna dessutom av tidsanpassning och minskade på sitt 

dagliga tempo för att orka med sina vardagliga uppgifter (Arnold et.al., 2008; Briones-

Vozmediano et.al., 2016). Genom att kvinnorna reglerade sina aktivitetsnivåer kunde de 

lättare undvika överbelastningar (McMahon et. al., 2012). 

 

För en del av deltagarna var det svårt att anpassa sig till sina begränsningar och de hade 

även svårigheter med att avbryta påbörjade uppgifter eller aktiviteter. Dessa deltagare 

använde sig ofta av sin inre styrka, som de även kallade för ”beslutsamhet”, ”envishet” 

och ”självständighet”, för att de skulle orka fortsätta sina liv som tidigare. Deras 

skyldigheter som mamma och partner var ofta den bakomliggande drivkraften till 

kvinnornas beteende (McMahon et.al., 2012). Medan andra deltagare föredrog att 

använda sig av olika distraktioner för att fly undan från sina symtom och tankar en stund. 

De upplevde att dessa distraktionerna var värda den eventuella förvärringen av 

symtomen, då distraktionerna medförde känslan av att deras vardag normaliserades. De 

distraktioner som togs upp var till exempel att de umgicks med vänner, att de hjälpte sina 

barn/barnbarn och att de utförde aktiviteter såsom promenader, trädgårdsarbete och 

hantverk (Juuso et.al., 2011). 

 
5.3.2 Anpassningar på arbetet 

För att kvinnorna skulle klara av att hantera sin arbetssituation utfördes både informella 

och formella arbetsanpassningar, som utfördes för att förbättra deras arbetsförmåga och 

undvika att de behövde ta långa sjukskrivningar. Exempel på de informella 

arbetsanpassningarna var bland annat att kvinnorna prioriterade sina arbetsuppgifter och 

arbetade i sitt egna tempo. Medan formella arbetsanpassningar var att de till exempel 

minskade på sina fysiskt krävande uppgifter och reducerade sina arbetstider (Sallinen 

et.al., 2010). Detta är något som dessutom belystes i andra studier, där kvinnorna behövde 

anpassa sina arbeten kopplat till deras fysiska och mentala begränsningar och 

arbetsanpassningarna var bland annat reducerade arbetstimmar och anpassade 

arbetsuppgifter, en del av kvinnorna byte även arbete (Crooks, 2007; Arnold et.al., 2008).   

 

5.4 Förändrat bemötande mot kvinnorna 

Denna kategori fokuserar på hur kvinnorna upplever att de blir bemöta från personer i 

deras närhet samt vårdpersonalens bemötande, underkategorierna som ingår här är 

Bemötande från personerna i kvinnornas närhet och Bemötande från vårdpersonalen. 
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5.4.2 Bemötande från personerna i kvinnornas närhet 

Fibromyalgins osynlighet medförde att personerna i kvinnorna närhet inte alltid 

uppfattade deras upplevda hälsoproblem, vilket ledde till att kvinnorna kände sig 

misstrodda av både personer i deras närhet och vårdpersonalen (McMahon et.al., 2012; 

Juuso et.al., 2011; Grape et.al., 2015). Juuso et.al. (2011) beskrev dessutom att kvinnorna 

kände sig ifrågasatta och detta ledde till att de upplevde att ingen tog dem på allvar eller 

lyssnade på dem, som i sin tur medförde känslor av ledsamhet, ilska och frustration. 

Personerna i kvinnornas närhet bemötte dem utifrån sina uppfattningar om kvinnornas 

livssituationer och sjukdomsproblem, kvinnorna upplevde att dessa uppfattningar inte 

alltid stämde överens med deras egna sjukdomsupplevelser (Sallinen et.al., 2010).   

Kvinnorna upplevde att inte ens deras familjer förstod deras sjukdomsupplevelser helt 

(Juuso et.al., 2011) och detta påvisades även i en annan studie, där kvinnornas partner 

kunde kritisera och döma dem för att de bara gick hemma och lät hemmet bli 

stökigt/smutsigt, fanns även undantag (Briones-Vozmediano et.al., 2016). Dessa 

upplevelser av bemötandet medförde att kvinnorna kände skuld, frustration och ilska samt 

att de fick minskat självförtroende (McMahon et.al., 2012).  De negativt laddade 

attityderna kring fibromyalgin samt att kvinnorna såg friska ut medförde att de oroade sig 

för hur personerna i deras närhet uppfattade dem och deras sjukdomssituation. 

Kvinnornas rädsla att bli sedda som opålitliga, lata, larviga och korkade hindrade dem i 

deras vardag. Som ledde till att de undvek att delta i sociala aktiviteter, be om hjälp eller 

dela med sig av sina upplevelser/erfarenheter samt att de föredrog att uppge artrit som 

deras sjukdom (Arnold et.al., 2008; Juuso et.al., 2011; McMahon et.al., 2012).  

 

5.4.2 Bemötande från vårdpersonalen 

Det var vanligt att kvinnorna fick dömande kommentarer om bland annat deras minskade 

mentala energi och detta upplevdes av kvinnorna som irriterande och frustrerande. Allra 

helst när det kom från vårdpersonalen som enligt kvinnorna borde ha kunskap om deras 

sjukdomssituation. Problemen kring den mentala energibristen diskuterades sällan med 

vårdpersonalen eftersom kvinnorna hade lärt sig av erfarenheter att det oftast resulterade 

i mera mediciner istället för annan hjälp och stöd (Sallinen et.al., 2011).  Kvinnorna 

upplevde att ingen såg dem som riktiga patienter på grund av fibromyalgins osynlighet 

(Sallinen et.al. 2010). De behövde genomföra flertalet läkarbesök samt tester och 

undersökningar, som alltid kom tillbaka blanka eller negativa, innan de fick sin diagnos, 

och kvinnorna upplevde att vårdpersonalen vid flera av tillfällen misstrodde dem 

(Sallinen et.al., 2010; Juuso et.al., 2011; McMahon et.al., 2012). Kvinnorna menade att 
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vårdpersonalen endast fokuserade på testerna och undersökningarna istället för deras 

upplevda begränsningar och nuvarande livssituation. Både arbetsgivare och vårdpersonal 

hade uttryckt att kvinnorna hade ett psykiskt problem och inte ett fysiskt (Sallinen et.al., 

2011). Dock kunde det hända att även kvinnorna tvivlade på sina egna upplevelser 

eftersom testerna och undersökningarna var blanka (Juuso et.al., 2011; McMahon et.al., 

2012).  

 
6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Litteratursökning  

Den inledande kontakten med bibliotekarien betraktas utifrån Forsberg och Wengström 

(2015) vara en styrka för studien. Detta på grund av att bibliotekarien hade kunskap om 

databaserna och kunde hjälpa mig att utforma lämpliga sökord och sökstrategier inför 

utförandet av litteratursökningen. Det som kan ses som en nackdel med denna kontakt 

var att jag inledningsvis hade långvarig smärta som ämne och var det ämnet som 

diskuterades med bibliotekarien. Senare inriktade jag mig på ämnet fibromyalgi och fick 

således hitta lämpliga sökord själv, men anser att jag hade stor hjälp av hennes tips och 

råd kring själva sökstrategierna. 

 

Till en början utfördes en pilotsökning och senare även flertalet testsökningar innan den 

slutgiltiga sökningen bestämdes, båda dessa typer av sökningar anses vara fördelar för 

studiens kvalité enligt litteraturen. Axelsson (2012) uttrycker hur pilotsökningen 

möjliggör att författaren kan kontrollera att det finns tillräckligt med studier inom det 

valda ämnet samt att den kan precisera sökningen, det vill säga att utforma lämpliga 

avgränsningar och kriterier. Medan Kristensson (2014) menar att textsökningarna medför 

att författaren kan utforma den slutgiltiga sökningen på ett sådant sätt som minimerar 

risken att relevanta studier faller bort. 

 

En nackdel med sökningen var att endast sökoperatorn AND användes i den slutgiltiga 

sökningen, vilket ingår i den booleska söktekniken (Östlundh, 2012).  Om jag hade använt 

mig av sökopratorn OR hade min sökning kunnat vidgas och möjliggjort att flera träffar 

inkluderades i den slutgiltiga sökningen. Genom att jag valde bort sökoperatorn OR så 

kan relevanta studier ha missats. Sökningen kunde ha specificerats mera om jag uteslutit 

andra sjukdomar med hjälp av sökoperatorn NOT (Forsberg & Wengström, 2015), men 



 

23 

 

valde bort detta på grund av att studier med andra sjukdomar ändå inkluderades i 

sökningen och fann det då lättare att sortera bort dessa manuellt. Däremot anses 

användandet av både fritext och ämnesord i den slutgiltiga sökningen vara till studiens 

fördel utifrån litteraturen. Litteraturen uttrycker att denna metod minimerar risken att 

relevanta studier faller bort (Axelsson, 2012; Kristensson, 2014). Vid valet av ämnesord 

eller fritext testade jag båda vägarna i alla tre databaser för att skapa den bästa möjliga 

sökvägen som inkluderade flest relevanta träffar och finner att jag fick med de flesta, men 

är troligt att jag ändå har missat några relevanta studier. Detta kan leda till att betydande 

upplevelser från kvinnorna inte kom med i studien på grund av att relevanta studier 

missades i sökningen, jag tror dock att studien belyser det viktiga då samma upplevelser 

beskrevs i de flesta utav de valda studierna.   

 

Vid den slutgiltiga sökningen användes tre databaser, CINAHL, PubMed och PsycINFO, 

för att finna lämpliga studier eftersom författaren fann dessa mest lämpliga relaterat till 

studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) betonar vikten av att använda sig 

av flera databaser för att minimera risken att relevanta studier missas och på så vis uppnå 

en heltäckande sökning. Av denna anledning kan detta förfarande anses vara en styrka för 

studien eftersom risken att relevanta studier missades minimerades.  

 

6.1.2 Urval 

Det slutgiltiga urvalet bestod av nio studier som togs fram via lämpliga avgränsningar 

och kriterier kopplat till studiens syfte. Den främsta avgränsningen var att män och barn 

uteslöts från studien då fokuset låg på de vuxna kvinnornas upplevelser, eftersom 

sjukdomen är mest förekommande hos dem. Inledningsvis funderade jag på om detta 

kunde vara en svaghet för studien, men fann vid litteratursökningen att de flesta studierna 

fokuserade på kvinnorna. I och med detta skulle ett inkluderande av män och barn 

möjligen medföra en risk att deras ”grupper” blev underrepresenterade i studien; som 

enligt Kristensson (2014) kan leda till ett skevt urval och på så vis minska studiens kvalité.  

 

För att undvika att resultatet blev misstolkande uteslöts även de studier där kvinnorna led 

av andra sjukdomar som kunde påverka deras upplevelser av vardagen, såsom cancer och 

artrit. Detta är något som också stödjs av Kristensson (2014), som beskriver vikten av att 

orsakssambandet tydligt framgår i studierna. Detta innebär att studiens resultat kan 

kopplas till en specifik orsak, i detta fall ska kvinnornas upplevelser gå att koppla till 

deras fibromyalgisjukdom. Flera av källorna belyser betydelsen av att författaren 
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använder den senaste forskningen eftersom forskningens relevans förändras med tiden 

(Axelsson, 2012; Östlundh, 2012; Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2015). 

Utifrån Forsberg och Wengström (2015) bör inte studierna vara äldre än fem år, jag valde 

trots detta att använda mig av en tio års period då jag inte upplevde att fem år gav 

tillräckligt med relevanta studier och detta kan då ses som en svaghet med studien. Men 

vid en närmare koll på de valda studiernas resultat fann jag att de var likvärdiga avseende 

kvinnornas upplevelser även att en del av dem var äldre än fem år. En annan aspekt som 

kan ha påverkat studien negativt är att jag av misstag råkade exkluderade studier som var 

på svenska, trots att det är mitt modersmål och detta kan medför att relevanta studier 

missades, vilket stöds av Östlundh (2012) och Kristensson (2014).  

 
6.1.3 Kvalitetsgranskningen 

Granskningsmallen som användes vid kvalitetsgranskningen av studierna var 

granskningsmallen för kvalitativa studier av Carlsson och Eiman (2003) då den 

uppfattades som mest lämplig. Genom att jag använde mig av denna tydliga mall 

minskades risken att bedömningen påverkades av mina värderingar och tolkningar 

(Kristensson, 2014). Vidare belyser både Kristensson (2014) samt Forsberg och 

Wengström (2015) att användningen av en granskningsmall medför en systematisk 

bedömning av studierna och det kan ses som en styrka för studien. Efter att ha 

kvalitetsgranskat studierna hade de erhållit en kvalitetsgrad som varierade mellan låg-, 

medel- och högkvalitet och det var endast dem studier med medel- eller högkvalitet som 

inkluderades i studiens analys, vilket stöds av Forsberg och Wengström (2015). 

 
6.1.4 Analysen 

En svaghet med studien är att jag var ensam och således inte kunde diskutera mitt 

genomförande med någon annan samt att endast min bedömning var relevant för utfallet 

av studien. För att minimera risken att analysen påverkades av min egna förförståelse lät 

jag en vän läsa min analys och diskuterade även indelningen av meningsenheterna med 

henne. Dessutom tydliggjorde jag mina förförståelser tidigare i studien så att läsaren själv 

kan avgöra huruvida de har påverkar studiens analys och resultat. 

 

Vid utformandet av meningsenheterna försökte jag att skapa dem tillräckligt stora/små så 

att de bibehöll sin innebörd, men ändå var hanteringsbara. Detta eftersom både för stora 

och för små meningsenheter påverkar analysen negativt eftersom för stora kan ha flera 

betydelser och för små kan leda till ett fragmenterat resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  Jag upplever att jag lyckades skapa meningsenheterna lagom stora 
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och ser det som en styrka att de bearbetades flera gånger innan en slutgiltig indelning 

skapades i relevanta underkategorier samt kategorier.   

 

6.1.5 Etiska överväganden  

Genom att alla studier som ingick i studiens analys och resultat har blivit etiskt godkänna 

kan jag som författare anta att de har samma etiska förutsättningar även att flera av dem 

har utförts i andra länder än Sverige. De länder som inkluderades i denna studie var 

England, Finland, Kanada, Norge, Spanien, Sverige och USA. 

 
6.1.6 Studiens överförbarhet 

Huruvida studiens resultat går att överföra till andra sammanhang och grupper beslutas 

av läsaren (Polit & Beck, 2006; Kristensson, 2014) och det är därför enligt Kristensson 

(2014) viktigt att författaren tydligt beskriver studiens urval och i vilket sammanhang som 

problemet befinner sig i.  Begränsningarna som jag har funnit med studien är bland annat 

att den endast inriktar sig på kvinnornas upplevelser och dessa upplevelser kan skiljas 

mot männens och barnens upplevelser. Det kan av denna anledning bli svårt att överföra 

studiens resultat till dessa grupper. Jag tänker också att då flera av studierna är utförda i 

andra länder än Sverige så kan det som en styrka då flera nationaliteter inkluderades, men 

det finns också en risk att överförbarheten påverkas då länderna bland annat har olika 

förutsättningar och genusroller.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

Huvudfynden i resultatet visade på att kvinnorna blev begränsade av sina symtom i sin 

vardag, som påverkade deras fysiska och mentala förmågor. För att klara av sin vardag 

behövde kvinnorna anpassa sina rutiner och tillvägagångssätt samt att deras familjer 

behövde ta på sig mera hushållssysslor. Förutom att de blev begränsade upplevde 

kvinnorna även att personerna i deras närhet samt vårdpersonalen ofta misstrodde dem 

och inte förstod deras sjukdom och livssituation. 

 

6.2.1 Begränsningar i livet  

I studiens resultat framkom det att kvinnorna ansåg att de inte längre kunde fortsätta med 

sina liv som tidigare samt att de blev hindrade i vardagen av sina symtom. Symtomen 

ledde till nedsättningar av deras fysiska, mentala och sociala förmågor, som hindrade dem 

att utföra deras vardagliga uppgifter samt delta i deras fritidsaktiviteter. Detta är något 
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som även framkommer i tidigare forskning, där det beskrivs hur symtomen, främst smärta 

och trötthet, hindrade kvinnorna att utföra sina fritidsaktiviteter och vardagliga aktiviteter 

(Mannerkorpi, Kroksmark & Ekedahl, 1999; Råheim & Håland, 2006; Dennis, Larkin & 

Derbyshire, 2013; Diviney & Dowling, 2015). Jag tänker att oförmågan att delta i 

fritidsaktiviteter både begränsar och isolerar kvinnorna från sina vänner och familjer, 

vilket kan bli en psykisk påfrestning i längden eftersom människor är sociala varelser. 

Det kan därför vara värdefullt att bland annat sjuksköterskorna uppmuntrar kvinnor att 

försöka delta i mera stillsamma aktiviteter för att de ändå ska få det sociala umgänget. 

Dessa aktiviteter ska anpassas till kvinnornas förmågor och önskemål, till exempel 

angående aktivitetsnivån, tid och önskan om aktivitet. Men även att inte längre kunna 

utföra vardagliga aktiviteter, såsom hushållsarbete och barnomsorg, tänker jag påverkar 

kvinnorna psykiskt och bör tas på allvar. Jag anser att flera av kvinnorna får en förändrad 

syn på sig själva när de inte längre klarar av att utföra enkla uppgifter och/eller aktiviteter 

som tidigare varit självklara för dem. Detta är något som jag även sett hos stroke drabbade 

patienter under min praktik på sjukhusets strokeavdelning, där patienterna behövde 

använda stora ansträngningar för att kunna flytta sina drabbade kroppsdelar. Denna 

erfarenhet har fått mig att fundera över hur personer tar saker förgivet och jag anser att 

de borde ta vara mera på livet och uppskatta de små sakerna i livet för det går aldrig att 

förutse en olycka eller sjukdomen. Resultat påvisade att kvinnorna fick minskade 

värdekänslor kring sig själva när de inte längre kunde ta hand om sina hem eller sina barn. 

Jag har själv inga egna barn och kan därför inte heller relatera till kvinnornas känslor 

kring deras barn. Men jag kan föreställa mig att inte längre kunna ta hand om sina egna 

barn är psykiskt påfrestande eftersom det är ett av kvinnornas jobb som mammor att 

kunna ta hand om sina barn.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen, livsvärldsteorin, går kvinnornas begränsningar att 

kopplas till både begreppet den levda kroppen och sammanhang. Den levda kroppen 

belyser att det är via kroppen som kvinnorna har tillgång till livet och det är via den som 

de upplever sin omvärld (Merleau-Ponty, 1995; Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 

2014). I och med detta utlåtande drar jag slutsatsen att kvinnornas begränsade förmågor 

förändrar deras tillgång till omvärlden och på så vis även deras liv. I resultat framkommer 

det att kvinnorna inte längre kunde leva sina liv på samma sätt och detta styrker mitt 

utlåtande om den förändrade tillgången till livet och omvärlden. Men även vid en vanlig 

förkylning med feber kan en förändrade tillgången till livet och omvärlden framhävas, 
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enligt mig. Vid en förkylning är kroppen försvagad och personen orkar heller inte ta till 

vara på livet och omvärlden på samma sätt som när personen är frisk. Tur nog försvinner 

förkylningen och febern med tiden, däremot gör inte fibromyalgin det. Kvinnorna i 

studien behövde förändra sina liv för att klara av sin sjukdom och hittade med tiden nya 

meningsfulla sammanhang, vilket leder oss in på livsvärldsteorins begrepp Sammanhang. 

Dahlberg (2014) beskriver detta begrepp som de sammanhang där kvinnorna finner 

mening som är kopplat både till personer i deras närhet och företeelser. I studien fann 

flera kvinnor stor mening i att fortsätta arbeta samt att kunna ta hand om sina barn och 

utföra sina vardagliga aktiviteter, vilket också uttrycks av Mannerkorpi et.al. (1999). Jag 

tror att kvinnorna fann mening i dessa sammanhang på grund av att de kunde normalisera 

vardagen, vilket fick dem att känna sig värdefulla samt att de genom detta kunde bidra 

med sin arbetsdel i hemmet.  

 

6.2.2 Strategier för att hantera vardagen 

Kvinnorna beskrev i studien att de upplevde känslor av minskat värde och skuld kopplat 

till deras begränsade förmågor, som medförde att de inte längre kunde utföra sina 

vardagliga aktiviteter och/eller barnomsorgen. Råheim och Håland (2006) belyser hur 

kvinnorna ansåg sig ha värdelösa kroppar relaterat till deras begränsade förmågor samt 

att de behövde anpassa sin aktivitet efter sjukdomen. Resultatet påvisade även att 

kvinnorna anpassade sin vardag till sina begränsningar och försökte hitta nya vägar att 

utföra sina vardagliga aktiviteter som inte förvärrade symtomen för mycket. Som jag 

nämnt tidigare var barnomsorgen viktig för kvinnorna och enligt Briones-Vozmediano 

et.al. (2016) ändrade kvinnorna om sina rutiner för att klara av barnomsorgen. Att 

uppgifterna och/eller aktiviteterna prioriterades var en av alla strategier som framkom i 

studiens resultat och som kvinnorna hade arbetat fram för att underlätta sin vardag. Jag 

tror dock att det viktigaste var att kvinnorna lärde sig att acceptera sina nya liv och 

anpassade sig till sjukdomen, detta för att de inte skulle överanstränga sig. Om kvinnorna 

istället fortsatte på samma sätt som innan sjukdomsdebuten tror jag att de snabbare skulle 

bli utbrända och de skulle behöva längre tid att återhämta sig än om de lärde sig sina 

begränsningar och anpassade sig efter dem. Studien bevisade att kvinnorna kunde 

anpassade sin vardag genom att de utformade olika strategier som hjälpte dem att hantera 

deras fibromyalgi, således skapade dem även en balans mellan sin aktivitet och sina 

symtom. Det framkom en rad olika strategier i resultatet och det framkom liknande 

strategier i tidigare studier, som bland annat prioritering av uppgifter, anpassning av 
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tempot, leva i nuet samt försöka planera vardagen i den mån det går (Hallberg & 

Bergman, 2011; Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2012). Jag tycker 

det är bra att kvinnorna själva hittar vägar som är bra för dem och kan underlätta deras 

liv, men jag tror att kvinnorna skulle ha stor hjälp av att få stöd från familjen och 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Jag känner att sjuksköterskan kan ge stöd till 

kvinnorna genom att lyssna på deras problem och sedan tillsammans med kvinnorna 

arbeta fram en lösning till deras problem. Dessutom kan sjuksköterskorna enligt mig 

hjälpa kvinnorna genom att ha ett informationssamtal om fibromyalgi och dess innebörd 

med både kvinnorna och deras familjer. Detta kan medföra en ökad förståelse inom 

familjen som kan minska på onödiga bråk samt underlätta familjesituationerna. 

Sjuksköterskorna har även mera koll på vilka verksamheter som kvinnorna kan ta kontakt 

med för att få stöd och kan då tipsa dem om dessa, det kan till exempel röra stödgrupper.  

 

6.2.3 Förändrat bemötande 

För att underlätta läsningen delade jag upp resultatdiskussionen för denna kategori i dess 

underkategorier, det vil säga Bemötandet från personer i kvinnornas närhet och 

Bemötandet från vårdpersonalen. 

  

6.2.3.1 Bemötandet från personer i kvinnornas närhet 

Det framkommer i denna studie att kvinnorna blir bemötta med negativa attityder av både 

vårdpersonalen och personerna i deras närhet, såsom deras familjer, vänner arbetskollegor 

och chefer. Armentor (2017) uppger att sjukdomens osynlighet gör det svårt för personer 

i kvinnornas närhet att förstå deras sjukdom då de ser friska ut och kvinnorna har även 

svårt att förklara sin situation och sjukdom för personerna. Problematiken krig 

sjukdomens osynlighet frambringades även i studiens resultat och kvinnorna uppgav där 

att de var oroliga över hur personer i deras närhet såg på dem då de såg friska ut. Vidare 

tar Armentor (2017) upp hur personerna i kvinnornas närhet hade svårigheter att förstå 

att de inte längre kunde utföra aktiviteter och uppgifter i samma mängd och tempo som 

innan sjukdomsdebuten. Det framhävdes dessutom i resultatet och i studien av Råheim 

och Håland (2006) att kvinnorna blev negativt bemötta av sin partner, vilket var kopplat 

till att de gick hemma men inte fick någonting gjort; Råheim och Håland menar att 

kvinnorna var rädda att bli sedda som lata. Jag anser att detta är ett bra exempel på varför 

kvinnorna hade problem att dela med sig av sina upplevelser till personerna i deras närhet, 

vilket också tas upp av Kengen Traska et.al. (2012). Författarna skriver att kvinnorna 

även försökte dölja sina symtom på grund av att de upplevde att personerna ändå inte 
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förstod deras livssituation och sjukdom. Som jag ser det är den största anledningen till 

detta bemötande att personerna saknar den grundläggande kunskapen som krävs för att 

förstå kvinnorna. Detta skulle enligt min mening kunna förbättras genom att till exempel 

sjuksköterskorna har ett gemensamt samtal med kvinnorna och deras familjer om 

sjukdomen och dess innebörd; som jag nämnt tidigare tror jag detta skulle öka förståelsen 

inom familjerna. Dessutom anser jag att sjuksköterskorna samt annan vårdpersonal har 

ett ansvar för kvinnornas familjer och jag anser att även de borde få det stöd som de är i 

behov av. Jag finner att det största behovet hos familjerna är att få informationen som 

krävs för att de ska förstå kvinnornas situation. 

 

6.2.3.2 Bemötandet från vårdpersonalen 

Tyvärr framkom det både i studiens resultat samt tidigare forskning (Undeland & 

Malterud, 2007; France, Farell, Kearney & Myatt, 2008; Divinet & Dowling, 2015; 

Armentor, 2017) att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen missförstod och misstrodde 

dem angående deras sjukdomsproblem. De tidigare studierna, som nämns här ovan, 

trycker på hur vårdpersonalen hade en negativ attityd emot kvinnorna och deras symtom, 

vilket också framkom i studiens resultat. Detta är något som jag finner väldigt konstigt 

då vårdutbildningarna betonar vikten av att bemöta kvinnorna med värdighet och respekt 

samt att lyssna öppet på deras upplevelser för att kunna vårda dem på bästa sätt. Detta är 

dessutom något som både beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017), där vikten av att kvinnorna möts med respekt samt att deras värdighet, integritet 

och autonomi inte kränks lyfts fram. Det här är något som motsägs med studiens resultat 

då kvinnorna far illa av att söka vård då de inte upplever att de tas på allvar eller att någon 

lyssnar på dem, vilket leder till att de inte söker vård. Därmed får de då heller inte den 

vård som de behöver, som förvärrar deras sjukdomssituation. Ett exempel på detta från 

resultatet är att de inte söker vård för sin mentala energibrist på grund av att de tror att 

vårdpersonalen endast ska ge dem mera mediciner istället för annat stöd; ett annat 

exempel på detta framhävs i studien av Undeland et.al. (2007) som uppger att kvinnorna 

anser att de får mediciner av vårdpersonalen bara för att de ska vara tysta och sluta klaga 

på sina problem. Att kvinnorna inte ville söka vård kan också kopplas samman med ett 

annat problem som uppkom i studien av Eide, Sibbern och Johannessen (2011) och som 

var att vårdpersonalen till största delen ignorerade kvinnorna när de började prata om sina 

känslor och upplevelser av att leva med till exempel smärta, de menar att vårdpersonalen 

pratade runtomkring kvinnornas ”problem” istället för om deras problem. Studien tar upp 
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ett exempel på detta, en individen tar upp sina negativa känslor kring sin smärtupplevelse 

med vårdpersonalen, men blir avbruten mitt i meningen av vårdpersonalen som bara 

fortsätter med sina egna frågor. Utifrån mina egna värderingar anser jag att detta är oartigt 

och oprofessionellt, vi som vårdpersonal ska vara där för att hjälpa dessa kvinnor och 

behöver då lyssna in vad deras problem är för att kunna hjälpa och stödja dem på bästa 

sätt.  

 

De negativa attityderna emot kvinnorna som framkommer i studiens resultat samt den 

tidigare forskningen (Undeland & Malterud, 2007; France, Farell, Kearney & Myatt, 

2008; Divinet & Dowling, 2015; Armentor, 2017) motsäger även livsvärldsteorins andra 

begrepp, Följsamhet och öppenhet. Begreppet belyser vikten av att vårdpersonalen har 

ett öppet och följsamt förhållningssätt mot kvinnorna för att visa att de är intresserade av 

att förstå deras livsvärld och livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010).  Jag finner att 

detta är det arbetssätt som sjuksköterskeutbildningen framhäver och som all vårdpersonal 

borde eftersträva för att uppnå det optimala bemötandet med kvinnorna. Dessutom kan 

de negativa attityder mot kvinnorna leda till att de uppfattar vården som dålig och heller 

inte har någon god relation till sin vårdpersonal, vilket utifrån Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) kan påverka kvinnornas hälsoprocesser. Lagen uppger att en god relation 

mellan kvinnorna och vårdpersonalen kan förbättra deras hälsa och detta är något som jag 

instämmer med. Jag anser att bemötandet och relationen mellan kvinnorna och 

vårdpersonalen är avgörande för deras vård och huruvida de vill öppna upp sig och berätta 

om sina upplevelser och problem, som i sin tur påverkar möjligheten för vårdpersonalen 

att kunna ge kvinnorna den vård och/eller hjälp/stöd som de behöver. 

 

 

7 Slutsatser 

7.1 Slutsats och kliniska implikationer  

Kvinnorna i studierna uttryckte hur de blev begränsade i sina fysiska och mentala 

förmågor, vilket påverkade och hindrade dem i utförande av deras vardagliga uppgifter 

och fritidsaktiviteter. De blev tvungna att anpassa sin vardag till sjukdomen och behövde 

då ändra om sina rutiner samt arbetssätt för att klara av att utföra uppgifterna eller 

aktiviteterna. Kvinnorna upplevde att de blev misstrodda och missförstådda av både 

personer i deras närhet samt vårdpersonalen. Den främsta anledningen till detta var att de 

såg friska ut samt att det finns en kunskapsbrist och minskad acceptans kring sjukdomen. 

Med denna studien ville författaren beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 
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fibromyalgi och detta för att minska på kunskapsluckan samt förbättra bemötandet emot 

dessa kvinnor. Genom en ökad förståelse hos allmänheten och vården kan kvinnorna få 

en bättre situation där de slipper skämmas och känna skuld över sin sjukdom och sina 

begränsningar. Men också för att personerna i kvinnornas närhet samt vårdpersonalen ska 

bemöta dem på ett annorlunda sätt som gör att de känner sig trodda och förstådda, vilket 

stärker deras självförtroende och mående. 

 
7.2 Fortsatt forskning 

För att öka kunskapen ytterligare om sjukdomen fibromyalgi borde mer forskning utföras 

inom ämnet. Forskningen som redan finns idag fokuserar mest på kvinnornas upplevelser 

samt behandlingsmetoder för att lindra fibromyalgins symtom. Det skulle också behövas 

ytterligare forskning kring de drabbade männen och barnen, för att fånga upp deras 

upplevelser av sjukdomen samt hur de drabbades anhöriga upplever sjukdomen.   
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9.1 Bilaga A – Tender points/Triggerpunkter 
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II 
 

 

9.2 Bilaga B – Slutgiltig sökning 

Tabell 1 - Sökning i CINAHL (2017-04-15) 
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fulltexter 
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Studier 
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studier, studie nr 
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5 3 AND 4  13 0 0 0 0 0 

6 3 AND 4 2007–2017, PR, eng. 7 7 6 6 4 (#2), #3, (#7), #9 

7 Patient perspective [FT]  21 934 0 0 0 0 0 

8 3 AND 7  11 0 0 0 0 0 

9 3 AND 7 2007–2017, PR, eng. 6 6 3 2 1 #9 

10 Narratives [MH]  9 671 0 0 0 0 0 

11 3 AND 10  13 0 0 0 0 0 

12 3 AND 10 2007–2017, PR, eng. 7 7 6 5 3 #5, (#7), #9 

MH = CINAHL Headings; FT = Fritext; PR = Peer reviewed; eng. = Engelskt språk & ( ) = Dubbletter 

 

Tabell 2 - Sökning i PubMed (2017-04-15) 
Söknr Sökord Avgränsningar Antal 

Träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltexter 

Granskade 

Studier 

Inkluderade 

studier, studie nr 

1 Fibromyalgia [MESH]  7 242 0 0 0 0 0 

2 Women [FT]  826 071 0 0 0 0 0 

3 1 AND 2  1 137 0 0 0 0 0 

4 Patient experiences [FT]  55 264 0 0 0 0 0 

5 3 AND 4  28 0 0 0 0 0 

6 3 AND 4 2007–2017, eng. 14 14 9 4 2 (#4), #8* 

7 Patient perspective [FT]  47 951 0 0 0 0 0 

8 3 AND 7  20 0 0 0 0 0 

9 3 AND 7 2007–2017, eng. 14 14 3 1 1 (#1) 

10 Narratives [MH]  15 853 0 0 0 0 0 

11 3 AND 10  12 0 0 0 0 0 

12 3 AND 10 2007–2017, eng. 9 9 8 5 3 (#4), (#7), #8* 

MESH = MESH term; FT = Fritext; eng. = Engelskt språk; ( ) = Dubbletter & * = Studien är kollad mot Ulrichweb



 

III 
 

 

Tabell 3 - Sökning i PsycINFO (2017-04-15) 
Söknr Sökord Avgränsningar Antal 

Träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltexter 

Granskade 

Studier 

Inkluderade 

studier, studie nr 

1 Fibromyalgia [TH]  2 104 0 0 0 0 0 

2 Women [FT]  297 630 0 0 0 0 0 

3 1 AND 2  544 0 0 0 0 0 

4 Life experiences [TH]  23 267 0 0 0 0 0 

5 3 AND 4  8 0 0 0 0 0 

6 3 AND 4 2007–2017, PR, eng. 4 4 4 2 2 (#2), #6 

7 Patient perspective [FT]  33 240 0 0 0 0 0 

8 3 AND 7  24 0 0 0 0 0 

9 3 AND 7 2007–2017, PR, eng. 12 12 4 1 1 (#1) 

10 Narratives [MH]  55 211 0 0 0 0 0 

11 3 AND 10  15 0 0 0 0 0 

12 3 AND 10 2007–2017, PR, eng. 12 12 9 3 2 (#4), (#7) 

TH = Thesaurus; FT = Fritext; PR = Peer reviewed; eng. = Engelskt språk & ( ) = Dubbletter 
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9.3 Bilaga C – Gransknings mall enligt Carlsson och Eiman (2003) 

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, resultat 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

METOD 

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angivet 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförligt 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Bortfall Ej angivet > 20% 5–20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetoden Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

RESULTAT 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning, etc. 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori, etc. 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

DISKUSSION 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER 

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45p) p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

Grad I   = 80% 

Grad II  = 70% 

Grad III = 60% 

 

Titel:         

         

 

Författare:        
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9.4 Bilaga D – Artikelmatris 
Nr Författare, år  

& land 

Titel & Tidskrift Syfte Metod Resultat Grad & 

procent 

#1 Arnold, Crofford, 

Mease, Burgess, 

Palmer, Abetz & 

Martin 

 

2008, USA 

Patient perspectives on 

the impact of 

fibromyalgia 

 

Patient Education and 

Counseling 

Undersöka betydande 

symtomområden samt 

FM’s effekt på 

patienternas livskavlitet 

och funktion ur ett 

patientperspektiv 

Kvalitativ studie, där 

diskussioner i 6 

fokusgrupper (n=48 

kvinnor) utfördes med 

semistrukturerad guide 

Symtomområdena smärta, fatigue, 

sömstörningar, depression, ångest och 

kognitiv nedsättning medför störst inverkan 

på patienternas livskvalitet. De upplevde 

också att deras sociala liv och fysiska 

funktion blev negativt påverkad; vilket ledde 

till försämrade relationer och förmåga att 

utföra fysiska aktiviteter samt prestera på 

jobbet eller utbildningen.  

Grad I 

80% 

#2 Briones-

Vozmediano, 

Vives-Cases & 

Goicolea 

 

2016, Spanien 

”I’m not the women I 

was”: Women’s 

perceptions of the 

effects of fibromyalgia 

on private life 

 

Health Care for 

Women International 

Undersöka hur genus 

påverkade kvinnornas 

upplevelse av FM och hur 

de blev påverkade i deras 

vardagsliv 

Kvalitativ studie, där 13 

kvinnor deltog i 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Kvinnorna i studien blev negativt påverkade 

i sin vardag av deras FM. Kvinnorna 

upplever att deras begränsningar kopplat till 

FM hindrade dem att sköta sina könsroller 

som vårdare för familjen och hemmet. Detta 

leder till att de känner sig oanvändbara samt 

att de känner skuld och frustration över sina 

begränsningar. 

Grad I 

82% 

#3 Crooks 

 

2007, Kanada 

Exploring the altered 

daily geographies and 

lifeworlds of women 

living with 

fibromyalgia 

syndrome: A mixed-

method approach 

 

Social Science & 

Medicine 

Förstå hur kvinnors liv 

förändras av FMS 

uppkomsten avseende 

deras förändrade kroppar 

och sociala liv 

Kvalitativ studie, där data 

samlades in genom 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer och SIP-test, där 

55 kvinnor deltog  

Studien visar att kvinnornas fysiska och 

kognitiva förmågor blir påverkade av deras 

FMS. Detta medför att de får svårigheter att 

fortsätta med sina dagliga aktiviteter och 

jobb samt att de får svårare att bibehålla sina 

sociala relationer och roller i samhället. 

Grad II 

73% 

 

 



 

VI 
 

 

Nr Författare, år  

& land 

Titel & Tidskrift Syfte Metod Resultat Grad & 

procent 

#4 Grape, Solbrække, 

Kirkevold & 

Mengshoel 

 

2015, Norge 

Staying healthy from 

fibromyalgia is 

ongoing hard work 

 

Qualitative Health 

Research 

Undersöka hur det är att 

förbli frisk efter att ha 

tillfrisknat från FMS 

 

OBS! Tar upp kvinnornas 

upplevelser av att vara sjuk 

i FMS 

Kvalitativ studie där en 

narrativ metod har använts 

och 13 djupgående 

intervjuer utfördes. 

Studien redovisar både kvinnornas 

upplevelser av att vara sjuka i FMS och att 

ha tillfrisknat från FMS. När de var sjuka 

kämpade de dagligen med att upprätthålla 

sina dagliga rutiner och att ta sig igenom 

dagen. Men även efter att de tillfrisknat 

krävdes det hårt arbete av kvinnorna för att 

förbi friska. De lade ner stora ansträngningar 

för att undvika att insjukna igen. 

Grad I  

84% 

#5 Grape, Solbrække, 

Kirkevold & 

Mengshoel 

 

2017, Norge 

Tiredness and fatigue 

during processes of 

illness and recoery: A 

qualitative study of 

women recovered from 

fibromyalgia syndrome 

 

Physiotherapy Theory 

and Practice 

Undersöka hur trötthet och 

fatigue upplevdes av 

kvinnorna innan sjukdom, 

under sjukdom, under 

återhämtningen och efter 

tillfrisknandet 

Kvalitativ studie, där 

narrativa djupgående 

intervjuer genomfördes 

hos 8 kvinnor som 

tillfrisknat från FMS 

Studien tar upp kvinnornas upplevelser av 

att leva med trötthet och fatigue under 

processen från att insjukna i FMS till att 

tillfriskna från sjukdomen. Deltagarna 

kopplar samman de olika tidsperioderna i 

sina berättelser, d.v.s. då-, nu- och framtid. 

Grad II 

78% 

#6 Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg 

 

2011, Sverige 

Living with a double 

burden: Meanings of 

pain for women with 

fibromyalgia 

 

International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health and Well-

being 

Undersöka smärtans 

betydelse hos kvinnor med 

FM 

Kvalitativ studie, där en 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

användes. 15 kvinnor 

deltog i narrativa 

intervjuer. 

Kvinnorna lever med en dubbel börda; då de 

både lever med en aggressiv och 

oförutsägbar smärta samt att de blir 

misstrodda av andra p.g.a. att smärtan är 

osynlig. Det framkom också att kvinnorna 

upplever sig ha bra liv trots den konstanta 

och överväldigande smärtan 

Grad II 

78% 
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Nr Författare, år  

& land 

Titel & Tidskrift Syfte Metod Resultat Grad & 

procent 

#7 McMahon, 

Murray, Sanderson 

& Daiches 

 

2012, England 

”Governed by the 

pain”: narratives of 

fibromyalgia 

 

Disability and 

Rehabilitation 

Undersöka hur personer 

med FM upplever sin 

sjukdom samt hur den 

påverkar deras vardagsliv 

Kvalitativ studie, där 10 

narrativa intervjuer 

genomfördes hos kvinnor 

med FM från en 

smärtlindrings klinik i 

nordöstra England 

Kvinnornas identiteter förändrades av deras 

FM samt att de behövde ändra sättet att 

utföra vissa aktiviteter p.g.a. sina 

begränsningar. Dessutom framkom det att en 

del av kvinnorna inte ville avslöja sin 

diagnos, då deras symtom är osynliga och 

det finns en risk att de blir misstrodda. 

Grad I 

82% 

#8 Sallinen, 

Kukkurainen, 

Peltokallio & 

Mikkelsson 

 

2010, Finland 

Women’s narratives on 

experiences of work 

ability and functioning 

in fibromyalgia 

 

Muskelskeleton Care  

Undersöka hur patienter 

med långvarig 

sjukdomshistoria med FM 

upplever din 

arbetsförmåga och 

funktion 

Kvalitativ studie, där en 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

användes. 20 kvinnor 

deltog i narrativa intervjuer 

Hos patienterna fanns det både inter- och 

individuella variationer av deras 

arbetsförmåga och funktion. På lång sikt 

påverkades arbetsförmågan och funktionen 

negativt av kvinnornas svåra smärta och 

fatigue i kombination med deras åldrade och 

krävande situationer. 

Grad II 

75% 

#9 Sallinen, 

Kukkurainen, 

Peltokallio & 

Mikkelsson 

 

2011, Finland 

”I’m tired of being 

tired” – Fatigue as 

experienced by women 

with fibromyalgia 

 

Advances in 

Physiotherapy 

Undersöka hur kvinnor 

med långvarig 

sjukdomshistoria med FM 

upplever fatigue som ett 

fenomen 

Kvalitativ studie, där 20 

djupgående narrativa 

intervjuer utfördes 

Hela kvinnornas liv blev påverkat av deras 

FM-relaterade fatigue då den medförde stora 

funktionsnedsättningar. Konsekvenserna 

som uppkom på lång sikt var bl.a. minskar 

socialt umgänge, försämrad fysisk 

funktions- och arbetsförmåga samt minskad 

mental energi. Dessutom blev deltagarnas 

självbild förändrad och de fick sämre 

motivation till behandling kopplat till deras 

trötthet. 

Grad II 

78% 
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9.5 Bilaga E – Exempel på analysen 

Meningsenhet 

Översättning 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Everyday tasks become 

more demanding than 

before, and previously 

routine activities become 

harder and harder to carry 

out. 

 

Vardagliga uppgifter blev 

allt mer krävande och 

tidigare rutiner blev allt 

svårare att genomföra. 

Vardagliga 

uppgifter var mer 

krävande och blev 

allt mer svåra att 

utföra. 

Begränsad 

förmåga att 

utföra vardagliga 

uppgifter 

Fysiska 

begränsningar 

Begränsningar i 

livet 

Time spent with families 

was often reduced and 

families frequently had to 

compensate for the 

participant’s absence by 

taking on more chores. 

 

Tid spenderat med 

familjen minskade ofta 

och familjerna behövde 

ofta kompensera för 

deltagarens frånvaro 

genom att ta på sig fler 

sysslor. 

Reducerad 

familjetid och flera 

sysslor lades på 

familjen. 

Ökad belastning 

på partnern och 

familjen 

Påverkan på 

familjerelationerna 

Förändrade arbets- 

och 

familjeförhållanden 

The women with FM said 

that sometimes 

everythink was about 

thinking positively in 

order to endure the 

situation. 

 

Kvinnorna med FM sa att 

ibland handlade allt om 

att tänka positivt för att 

klara av situationen. 

Ibland handlade allt 

om att tänka positivt 

för att hantera 

situationen. 

Ändrade sina 

attityder och 

prioriteringar 

Anpassningar i 

vardagen 

Strategier för att 

hantera vardagen 

Women with FM 

described how they had 

repeatedly been 

disbelived by health care 

personnel. 

 

Kvinnorna med FM 

beskrev hur de upprepade 

gånger hade blivit 

misstrodda av 

vårdpersonal. 

Vid upprepade 

tillfällen blev de 

misstrodda av 

vårdpersonalen. 

Ingen tror på dem Bemötandet från 

vårdpersonalen 

Förändrat 

bemötande 

 


