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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Migrän definieras av IHS (International Headache Society) som minst fem 

kraftiga anfall med sprängande huvudvärk under fyra till sjuttiotvå timmar. Sjukdomen kan 

medföra illamående, synbortfall och kräkningar. Migrän har visat sig vara vanligast bland 

kvinnor och cirka var femte kvinna i Sverige har migrän.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med migrän. 

Metod: Studien har baserats på åtta kvinnors skriftliga berättelser. Datainsamling skedde via 

Svenska Migränförbundet och datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Genom analysprocessen framkommer fem kategorier: struktur och planering, viljan 

att prestera, viljan att arbeta, en begränsad fritid och att inte bli förstådd.  

Slutsats: Att leva med migrän kan innebära en fysisk begränsning som påverkar arbete, familj 

och fritid negativt. Migrän innebär även en risk för att bli ifrågasatt och missförstådd av 

omgivningen som kan sakna förståelse för vad det innebär att leva med migrän.
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INLEDNING 

Migrän är en av de vanligaste folkhälsosjukdomarna i Sverige (Vårdguiden, 2011). Begreppet 

migrän används ofta i samband med smärta eller tryck mot hela eller delar av huvudet 

(Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005). Upplevelsen av migrän är individuell och 

omgivningen har ofta bristande kunskap om vad sjukdomen egentligen innebär. Många tror 

att migrän endast är svår huvudvärk när det i själva verket är en sjukdom där huvudvärk är ett 

av symtomen (Stenström, 2002). Tanken är att studien ska bidra till ökad kunskap om vad det 

innebär att leva med migrän.  

Migrän kan beskrivas som ett osynligt tillstånd som enbart kan förstås till fullo av individen 

själv. Därför bör personer med migrän mötas med öppenhet och förståelse av personal inom 

vården, vänner och anhöriga. Intresset har väckts hos oss på grund av nära kvinnliga anhöriga 

som har migrän och som får anpassa sitt liv utifrån bra och dåliga dagar. Relaterat till detta 

vill vi undersöka hur kvinnor med migrän upplever sin vardag såväl under pågående 

migränanfall som mellan anfallen. Vi har även uppmärksammat att det finns personer som, på 

grund av bristande kunskap, använder begreppet migrän för all sorts huvudvärk. Med denna 

studie vill vi öka förståelsen för hur migrän skiljer sig från huvudvärk och hur sjukdomen 

erfars och yttrar sig hos kvinnor.  

 

BAKGRUND 

Migrän 

Diagnosen migrän ställs utifrån kriterier enligt International Headache Society (2005) och kan 

kort definieras som minst fem anfall av sprängande huvudvärk som pågår i fyra till sjuttiotvå 

timmar. International Headache Society (IHS) kom med sin första klassifikation för migrän år 

1988. År 2004 presenterades en ny omarbetad och uppdaterad version (Dahlöf m.fl., 2005). 

Klassifikationen innehåller fjorton olika grupper där IHS särskiljer huvudvärk, nervsmärtor i 

hjärnan och ansiktssmärtor. Dessa fjorton grupper har sedan 140 stycken undergrupper som 

innehåller olika former av huvudvärk. Varje undergrupp har bestämda utformade 

grundprinciper som hjälp vid diagnostisering. Tack vare IHS-kriterierna har det följt stora 

framsteg inom forskningen kring olika huvudvärkstillstånd (a.a.).  

Historik 

Ordet migrän kan härledas till det grekiska ordet hemicrania, som betyder ”halva 

huvudskålen” (Dahlöf m.fl, 2005). Migrän har varit känt sedan långt tillbaka i tiden och redan 

år 7 000 f.Kr finns beskrivet att den tidens läkare använde så kallad trepanation för att bota 

migrän. Trepanation innebar att de med en 20 cm stenmejsel, en trepan, borrade ett hål in i 

huvudskålen, detta för att släppa ut onda andar (a.a.). På 1200-talet e.Kr använde läkarna sig 

av linnedukar indränkta i opium och vinäger. Vinägern öppnade upp porerna så att opiumet 

kunde absorberas av kroppen. Även åderlåtning var ett vanligt behandlingsalternativ under 

den tiden (Dahlöf m.fl., 2005). 
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Vad som orsakar migrän är inte klarlagt. En tidigare huvudteori var den så kallade 

blodkärlsteorin. Den utgick ifrån att blodkärlen först drog sig samman och orsakade 

aurasymtom (se s. 2) och sedan utvidgades (Dahlöf m.fl., 2005). Denna utvidgning skulle vara 

orsaken till smärtan. På senare tid har denna teori visats vara felaktig. Den nya, gällande 

teorin visar istället att migränanfallet startar i det centrala nervsystemet som i sin tur påverkar 

hjärnans och hjärnhinnans blodkärl och gör dem extremt smärtkänsliga. Forskare tror även att 

kroppens egna signalsubstanser, dopamin och serotonin, kan vara inblandade. Det är utifrån 

den här teorin som dagens läkemedel, bland annat triptanerna, har tagits fram. Triptanerna har 

visat sig ha mycket god smärtstillande effekt vid migrän (a.a).  

Diagnos och symtom 

Illamående, kräkning och ljud- och ljuskänslighet förekommer ofta i samband med migrän. 

Cirka var femte kvinna och var tionde man lider av migrän i Sverige. Sjukdomen blir oftast 

lindrigare, och migränanfallen färre, efter fyrtioårs ålder (Sjukvårdsrådgivningen, 2011).  

Migrän kan uppkomma med eller utan aura. Aura utgörs av neurologiska retnings- och 

bortfallssymtom (Dahlöf m.fl., 2005). Något som ofta tas upp i samband med aura är 

flimmerskotomet. Det inleds ofta med en liten syndelsdefekt som sedan kan sprida sig över 

hela synfältet. Patienter har i tidigare studier beskrivit flimmerskotomet som att se genom en 

glasruta som det rinner mycket vatten på (a.a.) Känselrubbningar i form av domningar, 

stickningar och krypningar är en annan form av auraupplevelse. Ofta är dessa 

känselrubbningar lokaliserade till samma kroppshalva som huvudvärken. Aurasymtomen är 

starkt kopplade till ett komplext blodflödesmönster i hjärnan (Dahlöf m.fl., 2005).   

Att leva med migrän 

Negativa livsupplevelser och stress spelar stor roll för uppkomsten av ett migränanfall (Chiros 

& O’Brien, 2011). De två faktorerna kan vara såväl utlösande för ett anfall som bidragande 

för smärtans intensitet. Personer med migrän har nytta av att lära sig stresshantering och 

faktorer såsom kost, ljus, ljud, väderförhållanden och fysisk aktivitet påverkar också hur de 

mår (Chiros och O’Brien, 2011). Personer med migrän förknippar sjukdomen med ångest och 

sömnproblem. Bristfällig sömn kan påverka deras möjlighet till att prestera såväl på 

arbetsplatsen som i hemmet (Friedman & De Ver Dye, 2009). Tröttheten beskrivs utifrån två 

aspekter, dels en fysisk trötthet orsakad av sjukdomen, dels en mental trötthet orsakad av 

sjukdomens begränsning av livet (a.a.; Dahlöf, m.fl. 2005).  

Kombinationen av symtom och ovisshet för uppkomsten av ett migränanfall kan påverka 

humöret negativt och personen kan uppleva allt ifrån irritation till en lättare depression. 

(Stenström, 2002). Lewis Brandes (2008) beskriver i sin studie att deltagarna inte gör någon 

större skillnad på en migränperiod och den smärtfria perioden. Mellan attackerna fanns en 

ständig oro inför nästa anfall. Denna form av oro inkräktade mycket på deltagarnas upplevelse 

av livskvalitet (a.a). Oro inför kommande anfall betonas även av Frederick och Freitag 

(2007). De tar upp att personer med migrän i hög grad undvek att planera in aktiviteter med 

familjen för att undvika att behöva ställa in eller avbryta på grund av ett anfall. Detta bidrog 

till en negativ spiral med försämrad livskvalitet även mellan anfallen (a.a).  
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Chiros och O’Brien (2011) anser att det är viktigt att patienten lär sig att acceptera smärtan 

och den begränsning migrän kan medföra. Det är även av stor vikt att lära sig leva med 

migrän utan att bygga upp oro och rädsla för nästa anfall (a.a). Tydlig information om 

sjukdomen och god patientundervisning är viktigt för att acceptera och hantera sjukdomen. 

Det har visat sig att kunskap och acceptans minskar patientens oro, vilket leder till förbättrad 

livskvalitet både under och mellan migränanfallen (Frederick & Freitag, 2007).  

Migrän och omgivningen  

Personer med migrän upplever ofta att omgivningen har svårt att förstå och ofta bagatelliserar 

deras symtom (Dahlöf m.fl., 2005). I en studie utförd av Rutberg och Öhrling (2012) talar 

informanterna om migrän som ett osynligt tillstånd. Det faktum att den drabbade ser frisk ut 

för omgivningen bidrar till oro och rädsla för att inte bli förstådd eller inte bli tagen på allvar 

(a.a.). 

Oro för vad omgivningen, framför allt för vad arbetskollegorna, ska tycka är stor. En vuxen 

människa förväntas arbeta och klara av de uppgifter som arbetet kräver (Stenström, 2002). 

Det är vanligt att personer med migrän inte klarar av att arbeta under ett anfall, även om de 

klarar av att gå till arbetet hämmar migränen deras förmåga att utföra arbetsuppgifter 

(Friedman & De Ver Dye. 2009).  

Intensiteten och smärtupplevelsen av ett migränanfall underskattas ofta av dem som aldrig 

upplevt den. Den bristande förståelsen finns hos familj och vänner då de blandar ihop migrän 

med vanlig huvudvärk. (Rutberg & Öhrling, 2012).  Stenström (2002) beskriver en tydlig 

skillnad i förståelsen mellan närmsta anhöriga och övriga bekanta. Till skillnad från resultatet 

i Rutberg och Öhrlings (2012) studie beskriver Stenström (2002) att anhöriga har en vilja att 

förstå och agera. Anhöriga ser på nära håll hur smärtsamt ett migränanfall kan vara, men de 

kan inte minska smärtan utan enbart underlätta situationen genom att exempelvis ta hand om 

hemmet. Omgivningens förståelse för sjukdomen beror på hur mycket personen berättar om 

sin sjukdom (a.a). På grund av den bristande förståelsen kan konflikter uppstå då huvudvärk 

är människans ”ursäkt” för att slippa undan mindre roliga aktiviteter, vilket ytterligare 

minskar förutsättningarna för en förståelse (Stenström, 2002).  

Chiros och O´Brien (2011) menar att det saknas en fullständig bild av hur en större 

patientgrupp upplever, hanterar och lever med sin migrän, vilket motiverar fortsatt forskning. 

Dessutom saknas tillförlitlig information om den enskilda individens erfarenheter av 

fenomenet att leva med migrän (a.a.). 

En kvinnlig sjukdom? 

Som tidigare nämnts är migrän dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Dahlöf m.fl. 

(2005) för en diskussion kring migrän i samband med menstruation, graviditet och 

övergångsålder. Det har dokumenterats att anfallen ökar hos kvinnor kring deras första dag i 

menstruationscykeln. Detta kan bero på att östrogenhalten generellt är lägre premenstruellt 

och att det i sin tur kan vara en faktor som kan utlösa ett migränanfall (a.a.). Även i studien av 

Lieba-Samal, Wöber, Frantal, Brannath, Schmidt, Schrolnberger och Wöber-Bingöl (2011) 

tas den starka kopplingen mellan kvinnor och migrän upp. Deras studie belyser också 
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östrogenets inverkan och beskriver att risken för ett migränanfall är störst två dagar innan och 

tre dagar efter menstruationens första dag (a.a.).   

Det har även noterats att kvinnor som lider av migrän utan aura ofta mår bättre under 

graviditet och amning (Dahlöf m.fl. 2005). Kvinnor med aura får däremot ofta en motsatt 

effekt. Åtta av tio kvinnor mår generellt bättre under en pågående graviditet. Däremot är 

upplevelsen av välbefinnande mycket individuell (a.a.). 

När kvinnor med migrän når fyrtio års ålder brukar besvären lätta och anfallen minska i styrka 

och frekvens (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Sjukdomen avtar ofta vid kvinnans 

övergångsålder, vilket ytterligare kan stödja teorin för den hormonella balansens påverkan vid 

uppträdandet av migrän (Dahlöf m.fl., 2005).  

Kontakt med sjukvården 

Trots den höga förekomsten av migrän i Sverige (Sjukvårdsrådgivningen, 2011) är migrän 

fortfarande en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Omkring hälften av alla 

personer som lider av migrän har aldrig varit i kontakt med sjukvården (Moloney & Johnson, 

2011). Dock ökar benägenheten att söka läkare i takt med att antalet migränanfall ökar. 

Personer med migrän med aura sökte oftare än de utan aurasymtom. Detta kan bero på att 

symtombilden ofta upplevs som mer skrämmande (Dahlöf, m.fl. 2005).    

Migrän varierar i frekvens och svårighetsgrad och vid behandlingsbeslut skall det inte endast 

tas hänsyn till diagnos och symtom utan även till patientens livsvärld. Detta kan exempelvis 

uppnås genom förståelse för patientens situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är även 

viktigt att patientens behov, mål och förväntningar inkluderas i behandlingen (Frederick & 

Freitag, 2007). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Att leva med migrän kan bland annat innebära oro och ångest, som i sin tur påverkar alltifrån 

sömn till grad av livskvalitet negativt. Migrän kan medföra begränsningar i det sociala livet 

och i arbetet (Frederick & Freitag, 2007). Det i sin tur leder till att migränpatienter inte endast 

mår dåligt under själva migränanfallen, utan att oron inför nästa anfall alltid finns närvarande 

(Lewis Brandes 2008). Tidigare studier av både Rutberg och Öhrling (2012) och Frederick 

och Freitag (2007) visar att migränpatienter ibland undviker att planera in aktiviteter i förväg 

då de inte vill tvingas avboka och orsaka besvikelse hos familj och vänner. I studierna 

beskrivs även en bristande förståelse från omgivningen (a.a.). Migrän beskrivs avslutningsvis 

som en underdiagnostiserad och svårbehandlad sjukdom (Moloney & Johnson 2011).  Detta 

leder till att personer med migrän inte söker vård i den utsträckning som de skulle behöva. 

Därmed får de inte heller möjlighet att nå den grad av livskvalitet som de förtjänar (Lewis 

Brandes 2008). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Det vårdvetenskapliga synsättet grundar sig på en vetenskap som är baserad på 

evidensbaserad kunskap. Den evidensbaserade kunskapen är en kombination mellan beprövad 

vetenskap och erfarenhet. I vårdvetenskapen ligger fokus på patienten och deras subjektiva 

upplevelser av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien fokuserar på att 

försöka förstå patientens subjektiva upplevelser av hur det är att leva med migrän. Studien 

kommer därför att belysas utifrån ett livsvärldsperspektiv, som av Dahlberg och Segesten 

(2010) beskrivs som ett vårdande med fokus på patienten som helhet. Livsvärldperspektivet 

grundar sig på ett patientcentrerat förhållningssätt, det vill säga att patientens subjektiva 

upplevelser står i centrum. Utifrån livsvärldsperspektivet kommer de två vårdvetenskapliga 

begreppen välbefinnande och lidande att belysas.  

Vikten av att ha en plats i samhället och att tillföra något är centralt för alla människor, men 

det är extra viktigt för personer som lever med en sjukdom (Stenström, 2002). I strävan efter 

välbefinnande är det av stor vikt att få möjlighet att utvecklas som människa för att uppleva 

livet som meningsfullt (Dahlberg och Segesten, 2010). Att kunna bidra med något till 

samhället eller på sin arbetsplats trots sin sjukdom förstärker välbefinnandet, medan en längre 

tids sjukskrivning har motsatt effekt och kan bidra till ett existentiellt lidande (Stenström, 

2002). För en migränpatient kan det upplevas som extra viktigt att kunna kombinera sin 

migrän med arbete och familj och att lära sig att leva ett gott liv trots den fysiska begränsning 

som sjukdomen innebär. Relaterat till detta kommer avslutningsvis begreppet levd kropp att 

inkluderas. 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld kan förstås som den naturliga värld människan lever i, det är den 

individuella värld som människan omedvetet tar för givet (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2007). Livsvärlden utgör grunden för vårdvetenskapen och Dahlberg 

och Segesten (2010) hävdar att det är omöjligt att förespråka den aktuella vårdvetenskapen 

utan en livsvärldsteori. Det är i och genom livsvärlden som så väl hälsa som ohälsa utspelar 

sig, och genom livsvärlden återspeglas begrepp som välbefinnande, lidande och levd kropp. 

Livsvärlden kan aldrig skiljas från människan och den är därmed svår att urskilja då den inte 

har en egen existens. Trots sin icke existens kan livsvärlden ses genom både tid och rum och 

påverkas av den omgivning som människan lever i. Att som sjuksköterska se patienten utifrån 

ett livsvärldsperspektiv ökar därmed möjligheten till förståelse för individen (a.a.).  

Välbefinnande 

Begreppet välbefinnande utgår ifrån livsvärlden. Välbefinnandet är personligt och involverar 

subjektiva känslor och upplevelser hos individen (Wiklund, 2008). Begreppet kan förstås i 

relation med lidande och därför är det viktigt att människan erkänner lidandet i strävan efter 

ett välbefinnande (Dahlberg, m.fl. 2007). Som vårdare är det viktigt att inse att välbefinnande 

kan infinna sig trots sjukdom. Det är även av vikt att vara medveten om att små gester kan 

främja välbefinnande hos patienter (a.a.).   
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Lidande 

Lidande tar sig inte endast i uttryck i form av smärta, begreppet kan även vara en inre process 

hos människan (Wiklund, 2007). I strävan efter välbefinnande är det viktigt att våga tala om 

sitt lidande istället för att ignorera det och att ge det både tid och rum för bearbetning 

(Dahlberg, m.fl. 2007). Det kan dock vara svårt att tala om sitt lidande vilket kan leda till att 

individen tar avstånd från sin omgivning. Lidandet kan även beskrivas som en känsla av att 

tappa kontrollen och begreppet finns i flera olika former. Utifrån omständigheter kan 

begreppet exempelvis beskrivas som ett vårdrelaterat lidande eller som ett livslidande. 

Livslidandet är förknippat med livets alla faser och ses i relation till individens livssituation. 

En hög stressnivå med krav från såväl samhället som från individen själv kan ses som 

bidragande faktorer till denna form av lidande (Dahlberg, m.fl. 2007).  

Levd kropp 

Människokroppen möjliggör människans fysiska existens i världen och i livet. Förändringar i 

kroppen, i form av en sjukdom eller annan fysisk skada, leder automatiskt till en förändring i 

livsvärlden. Det är först när människan begränsas av sin kropp som den kan upplevas som ett 

hinder (Dahlberg, m.fl. 2007). I vårdvetenskapen är det väsentligt att kroppen förstås som mer 

än ett biologiskt ting och med livsvärlden som grund förstås kroppen utifrån sina erfarenheter. 

Livsvärldsperspektivet utgår ifrån kroppen som levd. Den levda kroppen är även subjektiv 

och därmed full av så väl minnen som upplevelser och känslor (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Dahlberg, m.fl. 2007).  Varje människa ”är” sin kropp och den kan aldrig särskiljas från sin 

fysiska form (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING  

Migrän är en av de största folkhälsosjukdomarna i Sverige och majoriteten av de drabbade är 

kvinnor (Vårdguiden, 2011). I en tidigare studie av Frederick och Freitag (2007) framkommer 

att patienter undviker att planera in aktiviteter med sin familj i rädsla för att göra sina nära 

besvikna. Det framkommer även att patienter som lever med en partner upplever att det 

uppstår konflikter då migränen påverkar hela familjen (a.a.). Trots den höga förekomsten av 

migrän i Sverige är kunskapen kring individens subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

livet relaterat till sjukdomen bristfällig.  

I vårdvetenskapen är patienten i fokus och utifrån patientperspektivet ska människan ses som 

sin egen expert (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter besitter den största kunskapen om sina 

erfarenheter och sin situation. Som sjuksköterska är det viktigt att se migränpatienten i sin 

helhet utifrån såväl fysiska symtom som utifrån migränens påverkan på livsvärlden. En ökad 

kunskap baserad på subjektiva erfarenheter behövs för att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

migränpatienter utifrån deras lidande och därifrån tillsammans eftersträva välbefinnande 

(a.a.). I Frederick och Freitags (2007) studie har det dock visat sig att patientens subjektiva 

upplevelse inte alltid lyfts fram i kontakt med vården. Fokus ligger istället på diagnos, 

symtom och behandling (a.a.). Relaterat till detta är det av stor vikt att komplettera medicinsk 

kunskap med patientens egna erfarenheter för att patienten ska kunna ses och behandlas i sin 
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helhet. Därmed är det av stor betydelse att undersöka kvinnors erfarenheter av sin migrän för 

att kunna bemöta denna patientgrupp med respekt och förståelse. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med migrän.  

 

METOD 

Studien är en kvalitativ studie som har utgått från ett livsvärldsperspektiv. Kvalitativa studier 

syftar till att skapa en förståelse för patienten och dennes situation (Segersten, 2006). Studien 

var även induktiv. Detta innebar att informationen har sökts förutsättningslöst med fokus på 

subjektiva upplevelser. Författarna har därmed inte eftersträvat, ett på förhand, bestämt 

resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). Studien hade även som sitt yttersta mål att 

skapa en ökad förståelse och kunskap för fenomenet i sig, det vill säga att leva med migrän 

(Friberg, 2006). Eftersom syftet med studien var att belysa subjektiva erfarenheter av ett 

fenomen motiverades användningen av en kvalitativ studie då den gav möjlighet till en 

djupare förståelse. 

Datainsamling  

Studien har baserats på skriftliga berättelser och målgruppen kontaktades genom Svenska 

Migränförbundets hemsida. Att ta kontakt över internet var tidseffektivt och möjligheten gavs 

att nå deltagare från hela landet. Den valda metoden gav även deltagarna möjligheten att 

besvara studiens frågeställningar när det passade dem bäst (Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist, 2007). Dillman m.fl. (2007) beskriver fördelen med den höga tillgänglighet som en 

webbaserad studie skapar. Tillgänglighet och enkelhet beskrivs som en av förutsättningarna 

för att väcka intresse. Datainsamling går även snabbt och deltagandet beskrivs som enkelt och 

bekvämt (a.a.).   

För att undvika offentliga forum ombads Svenska Migränförbundets kansli att ta den första 

kontakten med potentiella deltagare till studien (Bilaga 1). Efter ett positivt gensvar från 

kansliet, skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut som sedan skulle skickas via kansliet till 

Svenska migränförbundets medlemmar. Informationsbrevet innehöll information om studiens 

författare, syftet med studien, inklusionskriterier och informanternas rättigheter utifrån 

Helsingforsdeklarationen (2008). På grund av ett missförstånd med Svenska 

Migränförbundets kansli fick medlemmarna inte ut rätt information, istället skickades bilaga 1 

ut.  Trots detta kom intresseanmälningar in via mail till studiens författare. Därför kunde 

misstaget korrigeras och den fullständiga informationen (Bilaga 2) skickas ut i ett senare 

skede. Efter detta steg fördes kontakten via mail direkt mellan författare och deltagare.  

Urval 

Ett av studiens inklusionskriterier var att informanterna skulle vara kvinnor. De skulle även 
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vara i åldrarna 25 till 65 och haft migrän under minst 5 år. Dessa inklusionskriterier valdes för 

att migrän är vanligare bland kvinnor och för att den valda ålderskategorin täcker olika faser i 

livet såsom jobb/utbildning, familj, sociala relationer och fritidsintressen. Då studien strävade 

efter att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med migrän ansågs ovanstående faser vara 

centrala för studiens resultat. Relaterat till dessa faser ingick ytterligare två 

inklusionskriterier: kvinnorna skulle arbeta eller vara under utbildning och de skulle ha fött 

minst ett barn. Dessa två kriterier valdes för att få svar på samtliga av studiens teman, som 

bland annat berör arbete och familj.  

Målsättningen var att studien skulle utgå ifrån 5-10 informanter. Intresset bland potentiella 

deltagare var mycket stort och på två dagar kom 196 intresseanmälningar in både via telefon 

och via mail. Först uteslöts de 15 män som visat intresse då studiens fokus låg på kvinnors 

erfarenheter. Utifrån de 181 återstående deltagarna gjordes ett slumpmässigt urval, där var 

tionde mail valdes ut. Detta resulterade i 18 kvinnor. Till dessa 18 skickades ett dokument 

(Bilaga 3) ut som innehöll frågor som deltagarna sedan med egna ord skriftligt besvarade. 

Frågorna var öppna och berörde arbete/utbildning, familj, sociala relationer och övrig fritid. 

En tematiserande metod valdes för att skapa en röd tråd och en kontinuerlig struktur bland 

frågorna. Med hjälp av teman fick deltagarna en bild av vilka områden som skulle besvaras. 

Tematiseringen av informationen underlättade även i analysprocessen (Axelsson, 2009; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2009).  

För att undersöka kvaliteten på studiens frågor genomfördes en pilotstudie som innebar att 

dokument med frågorna till en början skickades ut till två av de 18 kvinnorna. Då svaren på 

frågorna var utförliga och besvarade syftet valdes resultatet av pilotstudien att inkluderas i 

föreliggande studie (Ejlertsson, 2005), samma dokument skickades sedan ut till resterande 

kvinnor. Inklusionskriterierna bidrog till att tio kvinnor föll bort och att ytterligare sex 

kvinnor, skickade in sina svar. De åtta skriftliga berättelser som har legat till grund för 

resultatet var mellan två till fem sidor långa. Kvinnorna var mellan åldrarna 35-57 år, hade ett 

till tre barn och alla var yrkesverksamma. Samtliga kvinnor hade levt med migrän i 20 år eller 

mer. 

Analys 

Data som samlats in genom informanternas skriftliga berättelser har analyserats induktivt 

genom en kvalitativ innehållsanalys av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Genom 

denna analys lästes varje berättelse först i sin helhet för att sedan sönderdelas och slutligen 

sammanfogas till en ny helhet i resultatet. Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen läste 

författarna först berättelserna enskilt för att på egen hand plocka ut meningsbärande enheter i 

texten (tabell 1). Dessa enheter var specifika meningar eller kortare stycken som lyfte fram 

berättelsernas mest centrala innehåll (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). I strävan efter 

en hög tillförlitlighet i analysen var storleken på de meningsbärande enheterna viktig. Detta 

dels för att minska risken för att viktig information föll bort men också för att en lång 

meningsbärande enhet kan innehålla flera olika innebörder och därmed vara svår att placera i 

ett senare stadie (a.a.). 
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Därefter fortsatte analysprocessen gemensamt av båda författarna. För att lättare kunna 

hantera de meningsbärande enheterna gjordes sedan en kondensering. Kondenseringen 

strävade efter att göra innehållet mer lätthanterligt genom att förkorta enheterna. Sedan 

gjordes en kodning där de tidigare meningsbärande enheterna gjordes om till korta och 

koncisa beskrivningar/koder. I nästa steg analyserades likheter och skillnader i koderna 

genom abstraktion för att göra innehållet tydligare. Sedan kopplades koderna samman till 

olika kategorier (a.a.).  

Citat från informanternas berättelser har använts i resultatet. Detta gjordes inte endast för att 

stärka resultatets innehåll utan även för att ge läsaren större möjlighet att själv bedöma 

studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). Tillförlitlighet har försäkrats 

genom noggrann beskrivning av hur stegen i metoden genomförts. (a.a.).  

 

Tabell 1. Exempel över analysprocess 

Meningsbärande 

enheter 
 

Kondensering Kod Kategori 

Jag måste se till att 

äta någorlunda 

regelbundet, 

annars kan tex ett 

träningspass utlösa 

migrän under 

natten. 

Måste äta 

regelbundet för att 

inte utlösa migrän. 

Vikten av 

regelbundna 

måltider. 

Struktur och 

planering. 

  

 

Etiska överväganden 

Studien har utgått ifrån skriftliga berättelser med åtta primära källor. Detta innebar att den 

etiska granskningen var av största vikt genom hela studien. Studiens deltagare skulle känna 

sig väl bemötta och de skulle kunna lita på att insamlad data behandlades på ett etiskt korrekt 

och respektfullt sätt. I strävan efter en god etisk hållning genomgick studien en etisk 

egengranskning för att kunna fastställa eventuella risker med föreliggande studie. Genom 

egengranskningen (bilaga 4) framkom att inga etiska risker fanns och studien kunde därmed 

fortsätta utan ett godkännande från en etisk kommitté.   

Information om deltagarnas rättigheter förklarades skriftligt i informationsbrevet och utifrån 

Helsingforsdeklarationen (2008) betonades bland annat att såväl personuppgifter som de 

skriftliga berättelserna skulle behandlas konfidentiellt. I Helsingforsdeklarationen (2008) 

betonas även vikten av frivilligt deltagande och då deltagarna fanns genom annonsering blev 

deras deltagande automatiskt frivilligt då de själva valde om de ville delta. Vidare beskrevs 

deltagarnas möjlighet att när som helst kunna dra sig ur studien utan att behöva ange skäl till 

varför. 

Deltagare som intervjuas över internet är ofta mer öppna och sanningsenliga i sina svar på 

grund av deras anonymitet och ”osynlighet” (Sveningsson m.fl., 2007). En webbaserad 
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datainsamling beskrivs som en trygghet dels i relation till deltagarnas integritet, men framför 

allt betonas tryggheten då deltagarna själva får styra datainsamlingen. Genom att det 

personliga mötet ersatts med ett frågeformulär försvann vissa av de aspekter som kunde 

upplevts som obehagliga i samband med en intervju. Därmed kunde deltagarna besvara 

studiens frågor utan att känna sig stressade, iakttagna, missförstådda eller misstrodda.  

Efter att svaren kommit in via mail avidentifierades berättelserna, sparades på ett usb-minne 

och mailet med intervjuguiden raderades. Inga namn har sparats och berättelserna gavs en ny 

identitet genom numrering. Den valda metoden skapade förutsättningar för en god etisk 

hållning och tillsammans med en objektiv och väl genomförd analysprocess framträdde ett 

resultat som svarade an på deltagarnas erfarenheter av att leva med migrän. Det höga 

deltagarintresset och det frivilliga deltagandet i kombination med den låga risken för att 

överträda etiska aspekter talade därmed för studiens nytta.   

 

RESULTAT 

Genom analysprocessen framträdde fem kategorier. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier 

 

Underkategorier 

Struktur och planering 

 

Rädslan för att planera in framtida aktiviteter 

Viljan att prestera 

 

 

Viljan att arbeta 

 

 

En begränsad fritid 

 

Träning 

Alkohol och sena kvällar 

 

Att inte bli förstådd 

 

Bristande förståelse från läkare 

 

Struktur och planering 

Kombinationen av en planerad vardag och möjligheten till omstrukturering av planerna 

beskrevs som centralt för flera av kvinnorna i studien. Hälften av studiens deltagare betonade 

framför allt sömn och regelbundna matvanor som viktiga delar av en strukturerad dag. 

Uppkomsten av ett migränanfall efter en missad måltid var hög. En missad måltid uteslöt även 

möjligheten till träning senare samma dag då detta automatiskt ledde till ett migränanfall 

under natten. Ett träningspass kunde inte bokas in långt i förväg utan fick utföras under de 

kvällar som informanterna mådde bra. För studiens deltagare innebar planering att veckans 

uppgifter blev av. En frisk dag innebar en effektiv dag och gav utrymme för sämre dagar då 

aktiviteter var omöjliga att genomföra. Framför allt innebar planering av vardagen mindre 
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stresspåverkan vilket i sin tur ökade möjligheten för kvalitetstid med familj och anhöriga.  

 

Vad man kan säga är väl att jag är mycket beroende av 

att ha fasta mat och sovtider. Det påverkar planeringen 

av fritiden mycket. Ska man in till stan måste det vara 

innan eller efter lunchen, jag kan aldrig ta sovmorgon, 

kan inte sitta uppe till 2 på natten och dricka vin med 

gäster.  

 

Rädslan för att planera in framtida aktiviteter  

Till skillnad från planering av vardagliga arbetsuppgifter, exempelvis städning, inköp och 

hämtning på dagis, upplevdes planering av fritidsaktiviteter och nöjen som svårt och jobbigt 

för samtliga av studiens deltagare. Ovissheten för ett kommande migränanfall gjorde det 

ibland omöjligt för kvinnorna att kunna planera sin fritid. De upplevde stor oro och rädsla för 

att behöva avboka och majoriteten beskrev skuldkänslor mot familjen som också begränsats 

av sjukdomen. En av kvinnorna undvek helt att planera saker under sina migränperioder. Hon 

tyckte att det kunde var jobbigare att bygga upp en längtan, för att sedan behöva göra sig själv 

och omgivningen besviken genom att avboka, än att inte planera alls. 

 

          Det värsta är väl all den tid som går åt att vara sjuk.  

Alla saker man måste ställa in. Alla planerade  

aktiviteter som uteblir. 

 

Rädslan för att planera in aktiviteter och sedan behöva avboka var centralt för samtliga 

deltagare och var en röd tråd i deras berättelser. Detta fenomen beskrevs även under samtliga 

underteman som en stor del i relationerna mellan kvinnorna och deras arbetskamrater, familj 

och vänner. Majoriteten av kvinnorna betonade rädslan för att planera in aktiviteter med 

vänner, riskera att avboka och därmed riskera att förlora dem.  

Viljan att prestera 

 

Det är ju så att vi som har migrän är speciella 

många gånger. Vi ska prestera så mycket.  

 

Viljan att vara med och att prestera syntes tydligt i berättelserna när kvinnorna beskrev sin 

migrän relaterat till arbete, familj och fritid. Det fanns en tydlig önskan och vilja att få vara 

delaktig och närvarande på familjeaktiviteter. I berättelserna framkom även en inre kamp 

mellan önskan att vara med och den begränsning som migränen innebar. De tillfällen då ett 

migränanfall kommit i vägen beskrevs som en besvikelse som kvinnorna upplevde både mot 

sig själva och för sin omgivning.  
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Majoriteten av studiens deltagare tog upp att det värsta med sjukdomen var all den tid som 

gick åt till att vara sjuk. Familjen levde sitt liv utanför det mörka sovrummet där kvinnorna 

själva låg och världen snurrade även om deras egen stod stilla. En av deltagarna tog upp att 

det inte spelade någon roll om hon var sjuk, då det fanns massor av saker som sedan måste tas 

omhand när hon mådde bättre ex. att diska, tvätta och städa.  

Viljan att arbeta 

Viljan att arbeta fanns hos samtliga kvinnor, men arbetet var även relaterat till stress, 

planering och krav. Några av kvinnorna uppgav att de tagit sin migränmedicin, bitit ihop och 

arbetat efter bästa förmåga. Detta hade lett till en ständig kamp för att sköta sitt jobb. När 

kvinnorna såg tillbaka på den tid då de alltid gick till jobbet, oavsett hur de mådde, så 

upplevde de att de åren hade gått förlorade. En av kvinnorna beskrev att arbetet tidigare 

prioriterades högre än hennes eget välmående. Hon hade på senare år ändrat sin inställning till 

arbetet och lämnat över uppgifter på sina kollegor istället för att själv ta på sig allt. Genom att 

ta ett steg tillbaka och inte stressas av viljan att prestera hade det i sin tur lett till ökad ork och 

ökat tålamod. Dessa känslor återkom i majoriteten av kvinnornas berättelser som trötthet och 

lägre tålamod de dagar de hade migrän.  

Några av deltagarna beskrev planering som en rutin med komplikationer och de betonade 

vikten av skräddarsydda tider när de arbetade. Att följa med på exempelvis utbildningsdagar 

med jobbet var ofta förknippat med oro och migrän. Detta hade sedan lett till att kvinnorna 

fick åka hem eller ligga på hotellrummet och inte kunnat delta. Möjligheten att själva kunna 

styra över sina arbetstider beskrevs som centralt i majoriteten av berättelserna. Att exempelvis 

kunna gå från heltid till halvtid gav ett nytt liv då det resulterade i färre antal migrändagar.  

En av studiens deltagare betonade att det hade underlättat för henne att ha ett eget företag. Då 

hade hon möjlighet att själv planera och hon kunde då arbeta mer de dagar hon mådde bra och 

på så vis kompensera de dagar då hon hade migrän. Ytterliggare en kvinna beskrev att det 

kändes bra att kunna utnyttja flextiden när hon haft migrän på natten. En förstående chef 

underlättade även den skuld och skam som några av kvinnorna beskrev då de fått ringa och 

sjukanmäla sig. Deltagarna upplevde även att det pratades bland kollegorna när de stannade 

hemma från jobbet på grund av sin migrän. 

 

Det är väl frånvaro som är det värsta just angående  

skola och jobb … Jag vet att jag betraktas som arbetsskygg  

men jag lovar att jag hellre sitter på jobbet än ligger  

hemma med migrän! 

 

En begränsad fritid 

Viljan att arbeta hade en negativ effekt på kvinnornas fritid. Majoriteten av kvinnorna beskrev 

i sina berättelser att migränanfallen ofta uppkom under deras lediga tid. Veckorna innebar ett 

stort stresspåslag och när kvinnorna sedan slappnade av under kvällar och helger fick de 

migrän. Den höga arbetsmoralen kunde därmed stå sig dyrt. 
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Extra svårt upplevdes det att planera resor med familj och vänner. Kvinnorna beskrev 

antingen som ovan att resorna ofta fick ställas in eftersom själva anspänningen och förväntan i 

sig kunde utlösa uppkomsten av ett migränanfall. Även om resorna blev av skrev en av 

kvinnorna om den yttre påfrestning som det innebar att flyga.  

 

Idag tycker jag att det är svårt att planera resor  

för det innebär i stort sett alltid att jag får en  

enorm migrän när jag flyger. Den kan ta ett par  

dagar innan den går över och ligga på hotellrummet  

när de andra gör roliga saker är ingen hit. 

 

Kvinnorna beskrev att det framför allt var deras familj som hade fått lida av sjukdomens 

begränsningar. Flera av kvinnorna beskrev skuldkänslorna mot sina barn som ofta kommit i 

andra hand och som inte fått vara med om lika mycket som deras vänner. En av kvinnorna 

kunde med hjälp av tunga mediciner vara med på träningar, resor och övriga aktiviteter men 

hon tyckte inte att närvaron var värd det beroende som migränmedicinen innebar. Kvinnorna 

upplevde dessutom att de trots medicinering inte räckte till och de kunde på senare tid se den 

negativa effekt all medicinering hade haft på dem. Relationerna till sina män och sina barn 

upplevdes som väldigt goda och framför allt männen hade alltid funnits vid kvinnornas sida. 

Majoriteten av kvinnorna menade att de inte hade klarat av vardagen lika bra utan stöd från 

maken.  

Träning   

Flera av kvinnorna beskrev träning som en viktig del av fritiden trots att den begränsades av 

sjukdomen. Ett par av informanterna kunde inte längre träna högintensivt och hade svårt att 

delta i gruppaktiviteter då de inte själva kunde anpassa träningsintensiteten. Kvinnorna hade 

svårt att anpassa sig själva och träningen utifrån dagsform och drabbades ofta av migrän 

under natten eftersom de tagit ut sig för mycket. De beskrev tävlingsinstinkten och motviljan 

att låta migränen begränsa träningen som en nackdel, eftersom de ofta fick lida för sin 

envishet. En kvinna förklarade att det nästan var omöjligt för henne att hitta tid till träning. 

Det fanns träningsmöjligheter efter jobbet men då var dagens krafter förbrukade och någon 

energi till att träna fanns inte. Majoriteten av studiens deltagare beskrev dock att de lyckats 

hitta en balans mellan träning och migrän och promenader var någon som de flesta beskrev 

som positivt. 

 

Jag kan inte längre gå på ett friskis och svettis pass då 

jag inte kan träna i min egen takt utan måste ta ut mig 

till max och tar jag ut mig till max får jag migrän på 

natten. 
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Alkohol och sena kvällar  

Majoriteten av kvinnorna beskrev att deras sociala relationer enbart bestod av ett fåtal vänner. 

En av kvinnorna skrev att de vänner som hon hade kvar var de som förstod att hon inte alltid 

kunde vara med och som framför allt hade förståelse om varför. Att vara uppe sent en fredag 

eller lördag var omöjligt och detsamma gällde konsumtion av alkohol som triggade igång 

kvinnornas migrän inom loppet av någon timme. Majoriteten av kvinnorna beskrev att många 

vänner hade försvunnit genom åren dels på grund av bristande förståelse men även på grund 

av att kvinnorna blivit äldre och inte längre tyckte att sena kvällar med alkohol var värda att 

bli sjuk för. En kvinna beskrev även att hon ibland åkt hem till vänner och chansat. 

 

Jag har chansat. Men ofta har jag legat där, på en 

 säng i ett främmande hus, en främmande miljö och  

andats djupt för att inte kräkas. Eller på ett 

badrumsgolv med en frottéhandduk som kudde för att 

ha nära till toaletten. Känt doften av mat som väckt 

kväljningar. Hört skratten från dom friska på festen och 

ljuden från musik som skurit in i hjärnan, … och bara 

längtat hem. 

 

Konsumtion av alkohol beskrevs av majoriteten av studiens kvinnor som negativt både för 

deras hälsa som för deras sociala liv. Även en liten mängd alkohol kunde leda till uppkomst 

av migränanfall. En av kvinnorna beskrev att ett glas vin innebar att hon skulle bli 

sängliggande eller liggande på badrumsgolvet hela dagen med kraftig migrän och 

återkommande kräkningar. Att avstå från alkohol upplevdes också som svårt. Ett par av 

kvinnorna upplevde sig själva som tråkiga och ansåg att de drog ner stämningen i sällskapet 

om de inte drack. Kvinnorna visste hur dåligt de skulle må av att dricka men vissa av 

kvinnorna upplevde även att de inte var välkomna på samma sätt om de avstod. Det bidrog till 

att majoriteten av studiens kvinnor genom åren dragit sig undan från sammanhang som 

innefattat både sena kvällar och alkohol. Därmed gled kvinnorna även ifrån sina vänner.  

En av studiens kvinnor förklarade att hon idag har lärt sig att leva med sin migrän och att hon 

har lärt sig hantera och framför allt reagera på tidiga varningstecken. I samtliga berättelser har 

såväl utlösande som underlättande faktorer framkommit och studiens informanter har lärt sig 

att läsa av och leva med sin migrän.  

Att inte bli förstådd 

Ett liv med migrän innebär ökad risk för missförstånd bland arbetskamraterna och även om 

kvinnorna hade en förstående chef kom det ibland kommentarer från övriga kollegor. En av 

deltagarna hade bland annat fått utstå kommentarer som att ”man inte ska stanna hemma för 

lite huvudvärk” och att ”övriga kollegor lindrar sin migrän med en Ipren”. En av kvinnorna 

beskrev även bristande förståelse från vänner och bekanta. Hon tog upp att de kom med goda 

råd och tips på hur de själva botade sin huvudvärk. De förstod inte att hon redan hade testat 

allt. Dessutom spelade det ingen roll om hon försökte förklara vad migrän innebar för någon 
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som aldrig upplevt den typen av huvudvärk.  

 

Känner inte heller nån förståelse från andra människor 

som inte har migrän. Men det kanske är svårt att förstå 

nått som man inte har haft själv. Känslan att huvudet 

håller på att explodera svår att förmedla. 

 

Majoriteten av studiens kvinnor var trötta på att behöva förklara varför de hade högre 

frånvaro på såväl arbetet som på vänner och barnens aktiviteter. Framför allt beskrev ett par 

av kvinnorna hur trötta de var på att förklara och ändå inte bli betrodda eller förstådda, att 

andra såg deras migrän som en undanflykt. De beskrev svårigheten av att förstå något som 

man själv aldrig upplevt. Det upplevdes som omöjligt att beskriva känslan av att huvudet 

exploderade för någon som inte hade upplevt en liknande smärta. En av kvinnorna beskrev 

migrän som ett osynligt handikapp; 

 

Vi har ett handikapp som inte syns utanpå.  

När vi ligger och kräks och inte ens 

får i oss mat är det ingen som ser oss. 

 

Bristande förståelse från läkare  

Den bristande förståelsen upplevdes även från läkarkåren. Missförstånden gällde ofta 

informanternas läkemedel då läkarna tog för givet att den medicin som de skrev ut också var 

den medicin med bäst effekt. En av kvinnorna beskrev den bristande kommunikation som hon 

upplevt med hennes dåvarande läkare. Hon beskrev att läkaren inte ville tala emot 

medicineringen utan att han istället la skulden på henne och påstod att felet låg i hennes 

inställning till läkemedlet. 

 

Detta har läkare i regel svårt att förstå, dom tror  

automatiskt att det dom skriver ut ska fungera,  

fungerar det inte är det fel på mig inte medicinen  

eller deras förmåga att föreslå något annat. 

 

Några av kvinnorna tog i sina berättelser upp deras syn på behandling. Ett par av dem hade 

testat såväl många olika läkemedel som alternativa behandlingsmetoder utan någon effekt. 

Två av kvinnorna hade tidigare haft ett läkemedel som de ansåg hjälpte. Dessa läkemedel 

fanns nu inte längre tillgängliga i Sverige och relaterat till detta beskrev kvinnorna 

hjälplöshet. De ansåg inte att det fanns någon alternativ behandling för dem då de redan testat 

i princip allt.  
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DISKUSSION 

Studiens resultat belyser hur migrän påverkar kvinnorna fysiskt, psykiskt och socialt i det 

dagliga livet framför allt den rädsla och oro som kvinnorna känner inför att boka in 

aktiviteter. Ovissheten för nästa migränanfall beskrivs som ett stort hinder och vissa av 

kvinnorna väljer till och med att inte boka in aktiviteter för att inte behöva avboka i ett senare 

skede. Att leva med migrän har bidragit till mycket frånvaro och studiens deltagare beskriver 

även skuld mot familj och vänner som även de har blivit drabbade och fått stå tillbaka. 

Familjen beskrivs som ett stort stöd och som en resurs för kvinnorna som i sin migrän blir helt 

utslagna och varken kan arbeta eller ta hand om hemmet. Kvinnorna beskriver däremot att 

förståelsen inte alltid har funnits i vänskapskretsen och att många vänner därför har försvunnit 

genom åren. Avslutningsvis betonas viljan och kampen att prestera på arbetet och på fritiden.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med migrän. Genom en 

webbaserad studie baserad på skriftliga berättelser av åtta kvinnliga informanter har 

frågeställningarna och syftet besvarats. Berättelserna svarar därmed an på studiens syfte vilket 

ökar studiens tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005).  

Att använda sig av internet för att ta kontakt med deltagare och samla in skriftliga berättelser 

är ett nytt men intressant sätt att genomföra föreliggande studie. Tidigare har det varit vanligt 

att genomföra enkätundersökningar över internet (Ejlertsson, 2005). Då det givit goda resultat 

anser författarna att det borde fungera även för insamling av berättelser. Idag har även de 

flesta personer en dator antingen hemma eller på jobbet och att skicka mail är en enkel och 

snabb metod för att dela information med andra. Att utnyttja den höga tillgängligheten ses 

därför som en styrka. En svaghet med den webbaserade datainsamlingen är att studien enbart 

når kvinnor som har tillgång till en dator, en viss del av populationen kan då falla bort redan i 

ett tidigt stadium (Dillman m.fl., 2007). Internet skapar däremot en möjlighet att nå 

informanter från hela Sverige (a.a.). 

Något som ofta diskuteras i samband med internetkontakt och överföring av information är 

deltagarnas anonymitet (Sveningson m.fl., 2007). Sveningson m.fl. (2007) beskriver dels 

svårigheten med att identifiera deltagare över internet då de använder sig av olika former av 

alias. Mailkontakt utifrån Svenska Migränförbundets mailregister valdes därför för att 

säkerställa deltagarnas koppling till studien. Sveningson m.fl. (2007) skriver vidare om 

svårigheten att avidentifiera information som förts över internet. Genom att föra kontakten via 

mail undveks även offentliga internetforum. Detta undveks dels på grund av att all 

information som förs över internet lagras men framför allt för att vem som helst kan se vem 

som skrivit vad och när. En svaghet med mailkontakt är att mailadressen kan avslöja 

avsändarens identitet. Dock går detta att jämföra med en intervjustudie, även där vet 

författaren/forskaren om deltagarens identitet (a.a).  

Insamling av skriftliga berättelser över internet kan innebära en risk för föreliggande studies 

äkthet. Utebliven fysisk kontakt kan vara en svaghet för studien då författarna inte har 

möjlighet att läsa av informanternas kroppsspråk och sinnesnärvaro då berättelserna skrivs. 
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Relaterat till den uteblivna kontakten grundas ett förtroende för informanterna och 

sanningsgraden i deras berättelser (Sveningson m.fl., 2007). En intervjustudie hade också 

kunnat besvara studiens syfte.  En intervjustudies största styrka är att den ger ett större djup i 

datainsamlingen på grund av det personliga mötet och att den ger möjlighet för följdfrågor 

(Ejlertsson, 2005). Däremot krävs mer rutin och tid för förberedelser och utförandet av 

intervjuer. Styrkan med de skriftliga berättelserna är att metoden ser till kvinnornas 

anonymititet och egenkontroll och därför valdes en studie utifrån berättelser istället för 

intervjuer (Sveningson, m.fl.,2007). Det har från början stått klart att studien ska möta den 

primära källan och använda sig av deltagare. Därför har en litteraturstudie aldrig varit aktuell.  

För att resultatet ska svara an på studiens syfte är det viktigt med avgränsning av dess 

deltagare. Detta gjordes med hjälp av inklusionskriterier (Chekol, 2012). De kriterier som 

valdes ut skapade en målgrupp som besatt de erfarenheter som studien skulle belysa. Syftet 

var i detta fall att fokusera på kvinnor. Valet utgick ifrån att migrän är vanligare bland kvinnor 

och att huvudvärk i samhället anses vara typiskt kvinnligt (Dahlöf m.fl. 2005). Att endast 

fokusera på kvinnor kan ses som en styrka och skapa ett enhetligt resultat. Om även män hade 

inkluderats hade det kunnat påverka resultatets tydlighet och struktur negativt. Därför ansågs 

en avgränsning som ett bra val då den ger studien en större djup och ett rikare innehåll. 

Däremot kan den valda avgränsningen ses som en nackdel för studiens överförbarhet då den 

även är beroende av en studies variation (Rosberg 2012). Studiens dataanalys visade dock en 

likartad bild och kan ses som tillförlitlig. Resultatet kan därmed öka förståelsen för andra 

liknande kontexter, exempelvis kvinnor med migrän i andra länder.  

Urvalet av deltagare är en aspekt som antingen kan stärka eller försvaga en studies giltighet. 

Ett slumpmässigt urval gjordes dels för att det första gensvaret var stort, men även för att valet 

av informanter ska vara objektivt och eftersträva en induktiv datainsamling (Ejlertsson, 2005). 

Det stora gensvaret beror på att det informationsbrev som innehöll studiens inklusionskriterier 

föll bort på grund av ett missförstånd i första kontakten med Svenska Migränförbundet. Ett 

missförstånd som troligen inte hade skett vid personlig kontakt. Dock är risken liten att detta 

har påverkat studiens resultat negativt, då informationsbrevet skickades ut innan deltagarna 

valde att delta. Däremot tyder detta på att det finns en ökad risk för missförstånd vid kontakt 

över mail och vid valet av en webbaserad metod vilket kan vara en svaghet (Dillman, m.fl., 

2007). 

Den valda analysprocessens relevans för föreliggande studie ansågs hög relaterat till studiens 

kvalitativa ansats. Den valda analysen har även bidragit till hög trovärdighet för studiens 

kvalitet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). En styrka med Lundman och Hällgren 

Graneheims (2009) innehållsanalys är att berättelsernas mest centrala innehåll tydligt lyfts 

fram. Genom att meningsbärande enheter kortats ned ytterligare, genom kategorisering och 

kodning, blir materialet mer hanterbart vid analysen, då minskar även risken för systematiska 

fel (a.a). Den valda analysen har inte tidigare använts av studiens författare och därmed finns 

alltid en risk för att analysprocessen misstolkats. Dock anses denna risk förhållandevis liten 

då den kvalitativa innehållsanalysen tydligt beskrivs i olika steg och lätt kan efterföljas.   
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Den valda metoden med kontakt via mail har bidragit till att såväl datainsamling som 

deltagande och respons har kunnat ske på kvinnornas villkor. Studiens deltagare har själva fått 

ta första kontakten med visat intresse. De skriftliga berättelserna har kvinnorna kunnat skriva 

utan press i sin egen hemmiljö och de har själva kunnat välja vilken information som ska 

komma med (Ejlertsson 2005). De har enkelt kunnat dra sig ur studien genom att inte svara på 

frågeformuläret och studiens webbaserade metod har därför underlättat den etiska hållningen. 

Den valda metoden anses därför god ur deltagarnas perspektiv eftersom de kan hålla en låg 

profil och eftersom deltagandet inte upplevs som något tvång (a.a). Det som också kan stärka 

studiens tillförlitlighet är det faktum att informanterna är anonyma för författarna, då de aldrig 

träffas personligen. Berättelserna kunde skrivas utan tidspress eller negativ yttre påverkan i 

form av exempelvis bandspelare eller den så kallade intervjuareffekten. Denna effekt innebär 

att intervjupersonen på något sätt påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. Att ge 

deltagarna möjligheten att få tänka efter innan de svarade på frågorna stärker studiens 

tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005). Personer som upplever en kroppslig anonymitet svarar 

ärligare på frågor än de som blir intervjuade personligen (Sveningson, 2007). 

Resultatdiskussion 

Strävan efter god struktur och balans i vardagen beskrivs som centralt i föreliggande studies 

resultat. I strävan efter välbefinnande och balans mellan aktivitet och vila betonas framför allt 

sömnvanor men även effektivitet som innebär att veckans sysslor prioriteras till dagar då 

kvinnorna mår bra. Deltagarna i föreliggande studie beskriver att både sömn i för små och i 

för stora mängder kan utlösa migränanfall och i en studie av Sauro och Becker (2009) 

beskrivs trötthet som en av de största utlösande faktorerna för ett anfall. I det vårdande mötet 

mellan sjuksköterska och patient kan det som sjuksköterska vara viktigt att se till hela 

livsvärlden och ha förståelse för alla påverkande faktorer. Sömnen är mycket viktig och i 

strävan efter välbefinnande kan upprätthållandet av goda sömnvanor minska risken för 

uppkomsten av anfall och därmed öka livskvaliteten.  

I såväl föreliggande studie som i Diamonds (2007) beskrivs den negativa effekten av en 

obalanserad vardag. Detta kan ytterligare visa på vikten av att undersöka en migränpatients 

livsstil. Sjuksköterskan ska inneha rätt kunskap för att kunna kartlägga en migränpatients 

livstilsvanor och därigenom kunna identifiera migränutlösande faktorer. En kartläggning av 

eventuella livsstilsförändringar kan öka möjligheterna för en balanserad vardag där individens 

aktiva val kan påverka sjukdomens i en positiv riktning.  

I strävan efter hälsa trots migrän är begreppen hantering och acceptans centrala. I 

föreliggande studie beskrivs motviljan att låta sig begränsas av migrän. Det skulle kunna 

innebära att kvinnorna inte lyssnar på sin kropp och därmed riskerar att hamna i en negativ 

spiral med upprepade migränanfall som följd. Informationen blir motsägande då kvinnorna i 

den föreliggande studien dels eftersträvar balans och dels gör uppror emot sjukdomen. 

Kvinnorna är medvetna om att de själva kan påverka hur de mår och acceptansen beskrivs 

som en process som sker under många års tid. Processen skulle troligen kunna påskyndas med 

hjälp utifrån i form av rätt information och stöd från sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och 

anhöriga.  
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Användningen av internetbaserade program för att utbilda och stödja migränpatienter 

diskuteras i en studie av Bromberg, Wood, Black, Surette, Zacharoff och Chiauzzi (2011). 

Denna form av utbildning och stöd skulle kunna fungera för föreliggande studies deltagare då 

de eftersträvar självständighet och möjlighet att på egen hand hantera sin situation. 

Egenvården är central i dagens sjukvård och ger patienten ökad frihet och större ansvar 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Att begränsas av migrän går att diskutera i relation till upplevelsen av levd kropp (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I det här fallet hindrar smärtan föreliggande studies kvinnor att utföra de 

sysslor de önskar och behöver göra. Det är ofta först när en person upplever kroppen som ett 

hinder som den levda kroppen uppmärksammas (a.a.). Att föreliggande studies kvinnor väljer 

att utmana sin kropp och sin migrän genom att in i det sista försöka gå på olika former av 

aktiviter och att träna tyder på en strävan efter välbefinnande. Ett välbefinnande som bygger 

på att inte låta sig begränsas av sin kropp. Dock kan även anpassningen efter migrän ses som 

en sund relation till sin levda kropp där kvinnorna försöker hitta en hållbar balans (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

Arbetet beskrivs i föreliggande studie som en viktig del i informanternas liv och när 

kvinnorna kan närvara på arbetsplatsen uppstår känslan av gemenskap, och därmed en högre 

grad av välbefinnande. Närvaron beskrivs som viktig för kvinnorna men är även något som 

under perioder kan upplevas som ett krav och bidra till lidande. Arbetet kan bidra till ett stort 

livslidande för en migränpatient som upplever att hon aldrig riktigt räcker till. Att gå ner i 

arbetstid skulle kunna vara avgörande.  Ett arbete som anpassats utifrån individens sjukdom 

och prestationsförmåga skulle kunna öka livskvaliteten, dock har inte alla möjlighet att 

exempelvis bli egenföretagare.  

En liknande diskussion förs i en studie av Burton, Landy, Downs och Runken (2009) där det 

framkommer att lägre produktivitet och högt antal sjukdagar automatiskt har en negativ effekt 

på den privata ekonomin. För att klara av sin vardag rent ekonomiskt måste en migränpatient 

vara närvarande på arbetet. Närvaron leder dock till en vardag med sänkt livskvalitet (a.a.). 

Här framkommer vikten av balans mellan arbetstid och grad av kvalitet på ledig tid. Till 

skillnad från att hitta en personlig balans i vardagen kan balansen mellan jobb och fritid inte 

helt bestämmas av individen själv. Här krävs troligtvis hög grad av förståelse från 

omgivningen. En oförstående omgivning kan därför bidra till lidande och begränsning av 

livet. I kontakt med vården är det centralt att sjuksköterskan hjälper patienter med migrän att 

få kontroll över sitt liv och att mötet utgår från öppenhet och följsamhet för patientens 

livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I studien av Diamond (2007) beskrivs migränens negativa inverkan på deltagarnas sociala liv. 

I föreliggande studie tas bland annat den migränframkallande effekten av alkohol upp av 

studiens deltagare. Vidare beskrivs att kvinnorna har svårt att umgås med vänner när 

aktiviteterna sträcker sig över kvällar och sena nätter. Relaterat till det som framkommer i 

föreliggande studie beskrivs en känsla av utanförskap som även upplevs av kvinnorna i 

Diamonds (2007) studie. Stuginski-Barbosa, Dach, Bigal och Speciali (2011) har dessutom i 

sin studie undersökt om det finns något samband mellan kvinnor med migrän och 



 
 

20 
 

depression/lidande. Deras resultat visar att kvinnor med migrän löper en ökad risk att drabbas 

av såväl nedstämdhet som av depression (a.a). I samband med en acceptans för sjukdomen 

skulle det kunna finnas risk för att personer med migrän accepterar ett utanförskap. Dock 

behöver acceptans inte innebära att patienten accepterar de begränsningar som sjukdomen 

medför och leda till att patienten ger upp. Däremot kan det innebära anpassning och ett nytt 

livsperspektiv, detta utan att låta sjukdomen ta över. Det går att umgås med vänner även utan 

alkohol och tid för aktiviteter kan planeras in utan att det stör sömnen alltför mycket. I mötet 

med dessa patienter är det viktigt att sjuksköterskorna upprepar information om vikten av en 

planerad och balanserad hållning i deras liv.  

I strävan efter välbefinnande spelar även omgivningens grad av förståelse stor roll. En låg 

grad av förståelse från omgivningen grundar sig ofta i bristande kunskap om migrän. Även 

Diamond (2007) beskriver bristande förståelse i kontakt med sjukvården och framför allt 

beskrivs läkarna ha svårt att ta till sig och utvärdera kvinnornas upplevelser. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar att vården ska vara patientcentrerad vilket innebär att den ska baseras 

på patientens sjukdom, symtombild samt upplevelser och hantering av ovanstående. Ett 

vårdande möte ska även grundas på förståelse, öppenhet för både patienten och hans/hennes 

livsvärld och delaktighet (a.a.).  

I kontakt med läkare beskrivs i föreliggande studie avsaknad av delaktighet och därmed 

avsaknad av en vårdande relation. Vad som även framkommer är ett missnöje från kvinnornas 

sida av aktuella läkemedelsbehandlingar. Av Burtons, m.fl. (2008) resultat beskrivs att olika 

läkemedel hjälper olika mycket och att rätt behandling därmed kan reducera antalet sjukdagar 

(a.a.). Det visar att samspelet mellan läkare och patient är viktigt och att läkaren måste lyssna 

på patientens önskemål, och utifrån dem, tillsammans prova ut olika behandlingar för att 

tillslut hitta den fungerar bäst.  

I föreliggande studie har det framkommit att den bristande förståelsen mellan studiens 

kvinnor och vänner eller arbetskollegor ofta grundar sig i bristande kunskap om ämnet. Men 

om så är fallet kvarstår frågan varför kvinnorna inte känner sig väl bemötta i sjukvården, en 

sjukvård som besitter såväl medicinsk som vårdvetenskaplig kunskap. Vad som även 

framkommer, eller rättare sagt vad som inte framkommer, i studien är kvinnornas relation till 

sjuksköterskor. Ingen av de åtta berättelserna i studien beskriver något möte med 

sjuksköterskor. Detta kan bero på att kvinnorna lägger fokus på den medicinska delen med 

utskrivning och utvärdering av läkemedel. Det kan även bero på att deras ärenden i vården 

inte ger möjlighet för ett naturligt möte med sjuksköterskan.   

Den information som har framkommit i föreliggande studie skapar en god bild av kvinnors 

erfarenheter av att leva med migrän. Studien belyser hur migrän påverkar kvinnornas livsvärld 

och den kunskap som studien ger är viktig i strävan efter en god kommunikation och en 

vårdande relation. Framtida forskning behövs för att undersöka sjuksköterskans roll i en 

migränpatients liv. Hur upplever migränpatienter att de blir bemötta av sjuksköterskor? Hur 

kan sjuksköterskor i sin yrkesroll bemöta denna patientgrupp och hur ska vården byggas upp i 

strävan efter ett patientfokus och en patientdelaktighet? 
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Slutsats 

Ett liv med migrän innebär både fysisk och psykisk begränsning av livet. Under ett 

migränanfall blir kvinnorna i föreliggande studie sängliggande och upplever bland annat svår 

smärta, oro och trötthet. Även mellan anfallen är kvinnornas liv begränsat och de upplever 

även en rädsla för att planera in aktiviteter långt i förväg. Migrän påverkar därför hela 

livsvärlden, även kvinnornas familj och anhöriga. Ett liv med migrän innebär ett lidande med 

frånvarodagar, sena avbokningar, försämrad förmåga att ta på sig arbetsuppgifter och en 

ständig oro för uppkomsten av nästa anfall. Vidare beskrivs ett lidande i form av att aldrig bli 

förstådd från omgivningen. Detta då sjukdomen inte syns utanpå utan kräver kunskap och 

förståelse. Därmed behövs stöd och information såväl för patientgruppen som för dess 

närmsta omgivning. I strävan efter välbefinnande betonas framför allt hantering och acceptans 

av sjukdomen. Information och kunskap kan underlätta förståelsen från omgivningen, minska 

oron hos patienten och därför öka förutsättningarna för ett välbefinnande. 

Avslutningsvis 

Vi vill först tacka de kvinnor som deltagit i studien, utan Er hade studiens syfte inte gått att 

uppnå. Vi vill även tacka alla de personer som visat stort intresse och engagemang under 

studiens gång. Vi hoppas nu på att denna studie kan ligga till grund för vidare kvalitativa 

studier och forskning kring migrän. Vi hoppas även att den kan bidra till ökad förståelse och 

kunskap för sjukdomen och att den i sin tur kan skapa en bild av kvinnors erfarenheter av hur 

det är att leva med migrän. Vi anser att det hade varit intressant att fortsätta med nya studier 

då det finns många olika aspekter och delar i livet som påverkas av att leva med migrän.  
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BILAGA 1, Första kontakten med kansliet på Svenska Migränförbundet 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som nu står inför att skriva vår kandidatuppsats vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie där vårt syfte är att 

belysa människors upplevelse av att leva med migrän och titeln på studien kommer vara just 

det; Att leva med migrän. 

 

Vi har sökt i databaser efter vetenskapliga artiklar som belyser människors/patienters 

upplevelse av migrän. Det vi har funnit anser vi inte är tillräckligt. De flesta träffar vi har fått 

är där forskare har testat olika läkemedel och utvärderat dess effekt. Det vi har hittat där fokus 

ligger på själva upplevelsen är att patienter upplever en oro och rädsla inför möten med 

sjukvården då de är rädda för att inte bli tagna på allvar och att läkaren skall nonchalera deras 

tillstånd. Vi har funnit att de inte endast mår dåligt under pågående migränattack, utan även 

mellan attackerna då de oroar sig inför nästa anfall och att det även påverkar deras 

hemrelation. Vi har även funnit att en stor andel personer med migrän undviker att planera in 

aktiviter med sin familj för att de vill undvika att behöva avboka, ställa in eller avbryta pga 

sin migrän. 

 

Vi vill belysa detta och sprida en ny förståelse för patienter med migrän, vi vill få andra att 

förstå att det är skillnad på huvudvärk och migrän och att det måste tas på allvar. Vårt syfte 

med studien är att sprida det budskapet och få olika vårdprofessioner att få upp ögonen för 

dessa människors lidande. Om vi får en ökad förståelse i samhället kommer det i sin tur att 

leda till en förbättrad livskvalitet och även ett ökat välbefinnande hos dessa individer. Vår 

fråga är nu om ni på något sätt skulle ha möjlighet att hjälpa oss att hitta dessa personer som 

vill delta i vår studie och bidra med sin berättelse/historia. Vår tanke är att skicka ut ett 

dokument med ett antal frågor där huvudfrågan kommer att vara: hur upplever du att det är att 

leva med migrän? Och sedan kommer det följas av några följdfrågor. All information som vi 

får in kommer att hanteras med största sekretess och deras mailadress kommer raderas direkt 

efter att svaren har avidentifierats och sparats på en hårddisk. Deltagarna kommer även att 

närsomhelst kunna dra sig ur studien utan att behöva ge en förklaring på varför. Allt detta 

kommer vi givetvis att meddela dem om. Vi vill att de i lugn och ro, under loppet av ca en 

vecka, tar en stund och sätter sig ned och svarar så utförligt de kan på frågorna och sedan 

skickar det tillbaka till oss så vi hinner sammanställa vår studie. När den är godkänd och 

granskad enligt alla konstens regler av handledare och examinatorer här på universitetet 

kommer den att finnas tillgänglig för allmänheten. 

 

Hur tycker ni att vi skall gå tillväga för att hitta våra deltagare och är 

ni intresserade av att hjälpa oss? 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Ellinor och Amy 



 
 

 
 

BILAGA 2, Informationsbrev 

Förfrågan om Ditt deltagande i studie angående Din migrän 

Hej!  

Vi heter Amy Johansson och Ellinor Wikström och vi läser sjuksköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi står nu inför vår sista termin på utbildningen och det har blivit 

dags att skriva vår filosofie kandidatuppsats. Vi har valt att undersöka kvinnors upplevelser av 

att leva med migrän. För att kunna genomföra vår studie behöver vi Din hjälp!  

Vi har uppmärksammat att det finns bristfälligt med studier om hur kvinnor som drabbats av 

migrän upplever sin vardag. Det vi vill göra med vår studie är att ta del av Dina tankar kring 

hur det är att leva med migrän. Vi ska sedan sammanställa svaren i vår uppsats för att fler ska 

kunna ta del av den och få en ökad kunskap om vad det kan innebära att leva med migrän.  

Vi söker Dig som uppfyller följande kriterier; 

 

 Kvinna mellan 25-65 år 

 Har haft migrän minst fem år 

 Varit/är yrkesverksamma eller är under utbildning 

 Har fött minst 1 barn  

 

Uppfyller Du dessa kriterier skulle vi bli mycket glada om Du svarar på frågorna i den 

bifogade filen om hur Du upplever att det är att leva med migrän. Du svarar sedan på frågorna 

när det passar Dig bäst och mailar tillbaka dem till oss, dock senast måndag den 26 november. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta Ditt deltagande utan att 

behöva uppge skäl till varför Du gör det. Materialet kommer att behandlas med sekretess, dvs 

allt material kommer att avidentifieras och Ditt deltagande blir således helt anonymt. I den 

färdiga uppsatsen kommer ingen kunna identifiera Dig efter vad Du har berättat. Om Du 

sedan är intresserad av att ta del av den färdiga studien så hör av Dig så mailar vi den till Dig! 

Vi ser fram emot Ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ellinor Wikström  Amy Johansson 

 

 

 



 
 

 
 

BILAGA 3, Frågeformulär 

Frågeformulär för studien: Kvinnors erfarenheter av att leva med 

migrän 

Svara så utförligt och detaljerat Du kan på frågorna. Inget svar är för långt då vi är 

intresserade av just din berättelse! Svara när du har möjlighet, men senast måndagen den 26 

november. Sänd tillbaka Dina svar i detta formulär via mail. 

 

Personinformation 

Kvinna ___  Man ___ 

Ålder ___  Antal barn ___ 

Yrkesverksam ___ Under utbildning ___ 

Antal år med migrän ___ 

 

Vad är din uppfattning och upplevelse av hur det är att leva med migrän? 

 

 Beskriv hur Du upplever att Din migrän påverkar Ditt arbete/din utbildning? 

 

 Beskriv hur Du upplever att Din migrän påverkar Din familj?  

 

 Beskriv hur Du upplever att Din migrän påverkar Dina sociala relationer? 

 

 Beskriv hur Du upplever att Din migrän påverkar Din övriga fritid? 

 

 

 Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

Tack för att Du tog Dig tid att svara på våra frågor! Är du intresserad av att ta del av den 

färdiga studien? Ta då kontakt med oss så skickar vi den via mail.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ellinor och Amy 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


