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SAMMANFATTNING 
 Kvinnor med fibromyalgi upplever att deras livssituation blir förändrad i samband med 
sjukdomen och den påverkar både fysiskt, psykiskt och socialt. Många kvinnor upplever att 
personer i deras närhet inte tar deras sjukdom på allvar då de inte ser sjuka ut. Kvinnor med 
fibromyalgi kämpar varje dag mot osynliga symtom som begränsar deras dagliga liv. Syftet 
med studien var att belysa kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen fibromyalgi. 
Metoden som har använts är litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien består av tio 
artiklar analyserade med kvalitativ metod. Innehållsanalysen av artiklarna utfördes enligt 
Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 
kvinnor får lära sig anpassa sitt liv och sin vardag efter sjukdomen. De klarar inte av att 
utföra dagliga aktiviteter i samma utsträckning som innan sjukdomen debuterade. Deras 
relation till familj, vänner och arbete förändras då sjukdomens symtom medför att de inte har 
kraften eller orken att vara socialt engagerade eller fortsätta jobba. Då okunskap om 
upplevelserna runt sjukdomen bidrar till att kvinnor känner sig missförstådda och misstrodda, 
behövs mer forskning i ämnesområdet. Genom att aktivt lyssna på personer med FM kan 
kanske förståelsen för deras livsvärld öka.  
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BAKGRUND  
Fibromyalgi (FM) kan enligt Paulson, Norberg och Söderberg (2003) påverka nästan alla 
aspekter i den drabbades vardag. Utbredningen av FM i de skandinaviska länderna beräknas 
uppskattningsvis till 1-10,5 % bland kvinnor och 0-0,5 % bland män (Paulsson, Norberg, A & 
Danielsson, E, 2002). I Sverige uppskattas att 1-3 % av vuxna lider av FM och av dessa är ca 
90 % kvinnor (Olin & Schenkmanis, 2003). Upplevelsen av förlust eller dysfunktion av 
kroppsfunktion kan ha mer att göra med beteende än fysiologiska processer (Söderberg, 
1999). Enligt Bury (1982) kan kronisk sjukdom medföra en förändring i livets fundament då 
sjukdomen kan komma att innebära nya och annorlunda livsvillkor. Sjukdom och ohälsa 
berör hela människans livssituation (Eriksson, 2003). Det självklara invanda livet kan rubbas 
och tas mer eller mindre ifrån en (a.a.). Schoofs, Bambini, Ronning, Bielak och Woehl (2004) 
menar att personer med FM många gånger kan uppleva att de inte har någon social support. 
Många kvinnor som lever med sjukdomen kan uppleva det som att de har en socialt osynlig 
sjukdom som kanske inte alltid tas på allvar av vare sig sjukvården, anhöriga eller vänner 
(Werner & Malterud, 2003). Detta gör att intresset för kvinnors upplevelser av vardagen med 
sjukdomen FM väcktes och förhoppningen är att studien kan hjälpa till att öka förståelsen 
kring dessa kvinnors upplevelser. 

Fibromyalgi 
Så tidigt som från 1700-talet finns trovärdiga rapporter om människor med symtom och 
besvär som liknar den sjukdomsbild som FM uppvisar idag. Sjukdomen har fått bära många 
oförtjänta öknamn såsom kärringsjuka, kärringvärk med mera (Olin & Schenkmanis, 2003).  
Redan 1904 myntade Sir William Gowers ordet ”fibrosist” (Wallace, 1997) i ett led att 
beskriva inflammatoriska förändringar i ryggmuskulaturen. Sjukdomen fibromyalgi ingår i 
generaliserad mjukdelsreumatism, vilket innebär att smärtan sitter i muskulaturen. Inte förrän 
1992 blev Fibromyalgi (FM) erkänd som en sjukdom av WHO (Quintner, 1992). Det är 
främst kvinnor som drabbas av sjukdomen och den brukar debutera i åldrarna 25-45 år, men 
redan i tonåren kan symtomen dyka upp. Det är inte klart varför fibromyalgi i så hög grad 
drabbar just kvinnor (Marklund, Stenmark & Svensson, 1994). 

Leva med FM innebär att leva med smärta och enligt Statens beredning för medicinsk 
Utvärdering (SBU), (2006) beskrivs smärta som en obehaglig upplevelse som innefattar 
sensoriskt – diskriminativa, motivationella - affektiva och kognitiva komponenter. Smärta är 
en slutprodukt av omfattade och komplicerade processer i centrala nervsystemet som kan 
gälla olika kognitiva och emotionella faktorer. Smärtan blir med andra ord en blandning av 
känslomässiga och psykologiska reaktioner som inte kan mätas objektivt (a.a.). Enligt 
Marklund et al., (1994) samt Markkula, Järvinen, Leino-Arjas, Koskenvuo, Kalso och Kapro 
(2009) har personer med FM förutom smärta även stelhet samt en onormal trötthet. Den värk 
som patienten känner beskrivs som molande, men den kan även vara brännande och 
stickande. Vanligt förekommande är också domningar. Enligt Marklund et al., (1994) blir de 
som drabbats av FM uttröttade vilket gör att till och med enkla hushållsgöromål kan vara 
förenade med svårigheter att utföra, föremål glider ur händerna eller tappas men framför allt 
tar det mesta längre tid för dem att utföra än det gjorde innan sjukdomen. Andra vanligt 
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förekommande symtom är att känna sig frusen och att vara öm i hela kroppen, likaså 
sömnstörningar, yrsel, huvudvärk och koncentrationssvårigheter samt magbesvär och en 
allmän svullnadskänsla i hela kroppen (Perrot, Winkelmann, Dukes, Xu, Schaefer, Ryan, 
Chandran, Sadosky & Zlateva, 2010). 

Orsaken bakom sjukdomen FM är inte klarlagd, men i en artikel av Hallberg och Carlsson 
(1998) belyser de att en traumatisk livshistoria med t ex. förlust av moder, skilsmässa eller att 
personen har blivit bortadopterad kan vara en förklaring till att kvinnor kan bli drabbade av 
sjukdomen. Flera av kvinnorna i studien beskriver hur deras uppväxt har varit kantad av 
alkoholmissbruk, våld eller att en eller att båda föräldrarna lidit av psykiska sjukdomar (a.a.). 

Upplevelser 
Att uppleva något innebär att den berörda individen är med om något som den kan värdera 
och uppfatta på ett känslomässigt plan enligt Nationalencyklopedin (2010). En upplevelse är 
mest positiv när människor känner att miljön erbjuder möjligheter till åtgärder, medan hennes 
egna kunskaper är otillräckliga. När både utmaningar och kompetens är stor nog, har 
personen roligt och de verktyg som på samma gång dess kapacitet. Det ger möjligheter att 
lära sig nya färdigheter, öka förtroendet och utöka sin personliga repertoar (Ryssdal, 2003). 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes livsvärldsperspektivet såsom det tolkas av Bengtsson 
(1999) och Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003). Valet kan relateras 
till att livet blir förändrat i och med sjukdom. Bengtsson (1999) Dahlberg et al., (2003) 
beskriver att livsvärldsbegreppet innebär att människan befinner sig alltid i en värld som de är 
förtrogna med och som de tar för given då den självklart alltid är där vilket innebär att 
människan aldrig kan undslippa sin livsvärld så länge hon är i livet. Människan är delaktig i 
ett livslångt lärande vilket gäller även vid tillfällen av sjukdom och då handlar det om att 
skaffa sig kunskap om den ohälsa människan drabbats av. Ibland händer det att livet helt 
ändrar karaktär som kan innebära att människan måste lära sig leva ”ett nytt liv” (a.a.).  
Långvariga smärttillstånd är ofta associerade med ångest, depression, sömnstörning, stress 
och påverkad sexuell funktion vilket kan bidra till en negativ inverkan på personens totala 
livssituation (Andrell, Börjesson, Eliasson, Mannerkorpi, Mannheimer, Peilot, & Sterner, 
2009). Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) har vi människor 
tillgång till världen genom kroppen. Detta innebär att utan kropp finns ingen värld. Varje 
förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. Dahlberg et 
al., (2003) menar att vid ohälsa eller andra förändringar i den fysiska kroppen skiljer inte 
människan på kroppen och jaget utan ser den levda kroppen som en helhet. Långvarig smärta 
leder till ett lidande. Att lida innebär enligt Eriksson (2003) alltid en kamp och lidandet är en 
del av livet. Varje människas lidande är unikt och bär den lidandes namn. I lidandet finns 
sorgen och sörjandet (a.a.). Enligt Dahlberg et al., (2003) delas lidandet upp i livslidande, 
sjukdomslidande och vårdlidande. I människors liv finns alltid livslidande av någon form. 
Livslidandet är förknippat med levandet i alla dess faser. Detta inkluderar ett hälsoperspektiv 
och lidandet som förknippas med levandet i alla faser och livssituationer. Det lidande som är 
relaterat till allt som innebär att leva, att vara människa bland människor, är livslidande 
(Eriksson, 2003). 
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Sjukdom och behandling kan åstadkomma lidande för människor, detta har varit känt under 
alla tider. Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom och den 
fångar människans hela uppmärksamhet vilket kan försvåra människans möjlighet att 
bemästra sitt lidande. Kroppslig smärta kan vara outhärdlig och driva en människa till en 
själslig och andlig död (Eriksson, 2003). Dahlberg et al., (2003) menar att sjukvårdslidande är 
det lidande som åsamkas människor på grund av sjukdom eller annan ohälsa. Hellström, 
Bullington, Karlsson, Lindqvist och Mattsson (1999) fann att personer med FM sökte 
bekräftelse på sin sjukdom, de sökte efter en orsak till sitt lidande och upplevde krav 
påtvingade av sjukdomen. Vårdlidande är det lidande som åsamkas människor på grund av 
vårdande eller brist på vårdande. Detta lidande ses som ett onödigt lidande som med alla 
medel bör elimineras. Vårdlidande uppstår många gånger på grund av omedvetet handlande 
eller på grund av bristande kunskaper (Dahlberg et al., (2003). Hallberg och Carlsson (1998) 
pekar på att kvinnor med FM upplever att det är meningslöst att söka vård då de upplever att 
vårdpersonalen tvivlar på verkligheten i kvinnornas smärta och lidande.  

Dahlberg et al., (2003) menar att det är fullt möjligt att vara i ett lidande och samtidigt kunna 
erfara ett välbefinnande, exempelvis att kunna skratta åt något roligt. Känslan av trygghet är 
viktigt i förhållandet lidandet och välbefinnandet. Tryggheten kan kopplas till en positiv 
barndom eller till yttre faktorer som exempelvis förtroendefulla relationer och en god miljö 
(a.a.). Dahlberg et al., (2003) beskriver att en vårdrelation kan erbjuda lindrat lidande och 
även erbjuda välbefinnande. Likaså kan ett fungerande livsvärldsperspektiv erbjuda en 
öppenhet för patienten som en levd och subjektiv kropp, dock helt beroende av att det finns 
någon form av fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient (a.a.). Enligt 
Dahlberg et al., (2003) finns en rad hinder för att vårdare ska kunna skapa en vårdande 
relation med patienter. Exempel på sådana hinder kan vara att det inte finns någon tid för 
vårdaren då arbetssituationen är för pressad för att hinna med att etablera en relation (a.a.).  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen 
fibromyalgi 

METOD 
Metoden som har använts är litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den valda metoden ansågs 
lämplig eftersom den enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) är till för att beskriva, 
förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser. En litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, granska och kvalitetsbedöma den samlade informationen för att den senare 
ska tolkas och värderas. Detta görs för att materialet ska kunna sammanföras till ett enhetligt 
resultat (Willman et al., 2006). Genom att använda metod med kvalitativ ansats kan en 
djupare förståelse för människors upplevelser nås och detta kan i sin tur ha betydelse för 
omvårdnad, utbildning och vidare forskning (Sturge - Jacobs, 2002).  
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Datainsamling 
Artiklarna till studien söktes med hjälp av referensdatabaserna Cinahl with Full Text, 
Medline, PsychInfo, SweMed, Elin@ Blekinge (se Bilaga I). I referenskatalogen Libris 
söktes doktorsavhandlingar inom det berörda ämnesområdet. Då det fanns en del artiklar som 
verkade intressanta i doktorsavhandlingarna gjordes manuell sökning av dessa artiklar. 
Artiklar i databaserna som inte fanns i fulltext beställdes via biblioteket. Sökorden som 
användes var: fibromyalgia, women, experience, experiences, perception, perceptions, 
perceive och perceived. De Booleska termerna mellan sökningarna var AND.  

De inklusionskriterier som användes vid urvalet av artiklar skulle vara skrivna utifrån 
kvinnors perspektiv och att studien skulle vara analyserad med kvalitativ ansats, de skulle 
vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska samt att de skulle vara publicerade 
från år 1995 och framåt då forskningen kring sjukdomen blev mer tydlig från mitten av 
nittiotalet. Exklusionskriterierna var artiklar som jämförde FM med andra sjukdomar, 
medicinskt inriktade artiklar, artiklar som bara berörde fysioterapi. Artiklar som utgick ifrån 
speciella åldersgrupper som exempelvis de som inriktade sig bara på tonåringar eller bara på 
äldre exkluderades också. 36 abstrakts lästes och efter att urvalet var klart återstod tio artiklar 
som ansågs svara mot studiens syfte. Dessa artiklar presenteras i artikelöversikten (se Bilaga 
II). Dessa tio artiklar kvalitetsgranskades sedan (se bilaga III), utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevanis (2006) protokoll där bedömningen av artiklarna gav resultatet bra, medel eller 
dålig kvalitet. Artiklarna graderades sen utifrån en skala från I till III där bra kvalitet 
tilldelades siffran I, medel kvalitet tilldelades siffran II och dålig kvalitet tilldelades siffran 
III. Denna gradering kunde sedan räknas om till procent. Grad I erhöll 80-100%, grad II 
erhöll 70-79% och grad III erhöll 60-69 %. Endast artiklar som var av bra eller medel kvalitet 
användes till studien. 

Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes som 
analysmetod i studien. Innehållsanalysen skulle inrikta sig på det manifesta innehållet i de 
utvalda artiklarna. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild av 
materialet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut från artiklarna. Dessa meningar 
överfördes sedan till Word-dokument så att enheterna kunde studeras mer ingående. Det blev 
ett dokument för varje artikel. I nästa steg översattes de meningsbärande enheterna till 
svenska samtidigt som enheterna kortades ner genom kondensering men utan att ta bort 
innehållet. För att inte tappa innehållet eller att fel skulle uppstå i de meningsbärande 
enheterna när dessa översattes till svenska, togs engelska ordböcker, lexikon samt webb 
baserade översättningsmotorer till hjälp.  

Kondenseringen fick sedan en kod där innehållet bibehölls. Koderna sorterades utifrån 
liknande innehåll. Alla koder som hade ett liknande innehåll fick bilda subkategorier. 
Därefter sorterades subkategorierna. De subkategorier som handlade om upplevelser inom 
samma område fick bilda kategorier. Sorteringen ledde till fem olika kategorier. Dessa 
kategorier kommer att utgöra rubriker under resultatredovisningen och subkategorierna 
kommer att utgöra underrubriker. Detta har gjorts för att resultatet skall bli mer överskådligt 
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och lättläst. Kategorier uppkommer utifrån subkategorier, trots detta finns det kategorier som 
saknar subkategorier. Exempel på innehållsanalysen redovisas i Bilaga IV.  

RESULTAT 
Under arbetet med analysen framgick det att kvinnor med FM upplever att smärtan påverkar 
deras dagliga liv både fysiskt, psykiskt och socialt. Trots de negativa aspekterna fanns det 
ändå de kvinnor som försökte hitta positiva inslag i vardagen för att lättare kunna hantera sin 
livssituation. I resultatet kommer ord som exempelvis beskrev, kände och ansåg användas 
synonymt med upplevde/upplever. 

Upplevelsen av en förlorad identitet 
En del kvinnor upplevde att en del av deras forna identitet gick förlorad på grund av 
sjukdomen. Innan sjukdomen debuterade hade deras liv varit aktivt både fysiskt och socialt 
och kvinnorna uttryckte ofta en sorg över förlusten (Åsbring, 2001). Kvinnorna upplevde att 
det kändes i hela kroppen att de inte längre var sig själva (a.a.). Den förlorade identiteten 
beskrevs ofta som ett annat ”jag” och att det nya ”jaget” inte hade integrerats med det tidigare 
”jaget” vilket för kvinnorna kändes som att leva med någon annan (Åsbring, 2001). 

 “I dare say I was very active and [had] a very active social life. I met friends and am used to 
keeping on the go. I felt in my whole body that it wasn't the old me. This having lived a little 
over 2 years with a `me' that is no longer the`real me', because it is a completely new 
person”. (Åsbring, 2001, s. 315). 
Kvinnorna ansåg att det var ett helt och hållet nytt liv jämfört med innan. Livet var 
annorlunda men att förändringen var osynlig, att det bara var en känsla i kroppen (Söderberg 
& Lundman, 2001). För att kvinnorna skulle nå ett positivt synsätt på sig själva, behövde de 
bearbeta förlusten av sitt gamla jag och sin gamla kropp (Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006). 
Kvinnorna beskrev hur de alltid varit en person som sprungit runt och gjort allting men som 
tack vare sjukdomen, såg sin kropp som sin värsta fiende då de inte klarade hålla samma 
tempo som tidigare (Råheim & Håland, 2006). Kvinnorna hade svårt att acceptera att de inte 
längre var som förut, att de inte längre motsvarade den bild av en aktiv frisk kvinna som de 
tidigare hade haft av sig själva (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). 

Upplevelsen av en förändrad kropp  
Ovanstående kategori innehåller följande underrubriker: Fysiologiska förändringar och 
Psykologiska förändringar.   

Fysiologiska förändringar 
För kvinnorna handlade det väldigt ofta om att lära sig både kroppens fysiska och psykiska 
begränsningar. De gjorde diverse försök att återvända till de olika aktiviteter associerade till 
deras tidigare identitet. Dessa försök misslyckades ofta och medförde besvikelse. En del 
kvinnor försökte hitta alternativa aktiviteter som var mer anpassade efter deras kapacitet. 
Istället för att åka skidor som de gjort innan sjukdomen ersattes detta med att istället 
exempelvis promenera i bergen (Åsbring, 2001). Kvinnorna tvingades ändra alla typer av 
aktivitet och samtidigt se till att inte överanvända sina kroppsliga resurser. Förvärrandet av 
symtomen ansågs oberäkneliga vilket ibland medförde osäkerhet om vad de kunde komma att 
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klara av nästa dag (Löfgren, Ekholm och Öhman, 2006). Det var viktigt för kvinnorna att 
sätta gränser genom att prioritera och sänka sina krav på så sätt kunde de anpassa livet och 
sig själva utefter sina egna begränsningar (a.a.). Att inte längre klara av att göra saker de ville 
göra var för en del kvinnor svårt att acceptera. Vissa tyckte de hade kontroll över sina liv trots 
smärta och handikapp, men de var ändå tvungna att anpassa aktiviteter utifrån vad deras 
kroppar rent fysiskt klarade av att göra (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). 

”I know, for example, that I cannot book two things for the same day. I cannot decide that I’m 
first going to do the laundry and then meet a friend, because I cannot manage both. I cannot 
manage to do both things so I have to choose, for example, that today I’ll meet my friend and 
then tomorrow I’ll do the laundry (Mannerkorpi et al., 1999, s.116). 

Psykologiska förändringar 
Många utav kvinnorna delade samma erfarenheter gällande förvirring, 
koncentrationssvårigheter, glömska och en känsla av att befinna sig i en ”dimma”.  Dessa 
mentala förändringar hade negativ påverkan på kvinnornas förmåga att fungera i det dagliga 
livet (Crooks, 2006). 

 “I’m going to try and keep a diary about how I feel. I’ll probably forget. I’ve been so 
forgetful lately. I mean, really forgetful, confused, foggyy” (Crooks, 2006, s.583). 
 
En del kvinnor berättade att de ofta tog en tupplur eller pausade efter, och till och med under 
tiden de utförde olika sysslor som exempelvis hushållsarbete. Om de skulle göra en syssla 
som de visste krävde mycket energi, var de tvungna att vila innan för att orka utföra 
uppgiften (Crooks, 2006). För somliga av kvinnorna var känslan av att vara utmattad 
förknippad med dålig sömn, medans andra tyckte att den uppenbarade sig utan någon specifik 
anledning. Vissa av kvinnorna upplevde utmattningen som det värsta symtomet då de alltid 
kände sig trötta (Schaefer, 2005). Några av kvinnorna hade märkt tydliga samband mellan 
hur fysiska och psykiska faktorer var relaterade till varandra och hur dessa gemensamt 
påverkade deras mående, som till exempel när de kände sig stressade eller vid dispyter 
(Steihaug, 2007). Kvinnorna kunde då uppleva vilken effekt stressen hade på hela kroppen 
genom att det började knyta sig i magen, att de upplevde tryck i bröstet och att de blev väldigt 
spända i nacken (a.a.).  

Upplevelsen av förändrade relationer 
Ovanstående kategori innehåller subkategorierna: Familjen, Vänner och bekanta samt 
Arbetet. 

Familjen 
Några av de kvinnor som var gifta upplevde att de fick stöd och hjälp av sin partner med 
hushållsgöra, medans en del av de gifta kvinnorna var besvikna på sina partners engagemang. 
En del av kvinnorna upplevde dåligt samvete då de inte hade energi över till att orka göra 
något med barnen (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Kvinnorna kunde uppleva att 
deras män anklagade dem för att de inte gjorde något och de var rädda att männen ansåg dem 
vara lata (Råheim & Håland, 2006). Kvinnorna upplevde att relationen till barnen och maken 



 

7 
 

ändrades tack vare sjukdomen och att familjen hade svårt att förstå den osynliga förändringen 
(Söderberg & Lundman, 2001). För vissa kvinnor ledde sjukdomen till separation från sin 
partner då denna inte kunde hantera kvinnans nya situation (Schaefer, 1995). 

Vänner och bekanta 
Kvinnorna beskrev påtagliga förändringar i relationen till andra människor, att de inte orkade 
träffa folk som de hade gjort förut. De upplevde det svårt att hälsa på vänner på grund av 
bristande ork och att vänner kunde ha svårt att förstå varför kvinnorna inte längre vill åka och 
shoppa. Kvinnorna upplevde att de på grund av sin trötthet inte ens orkade delta i ett samtal, 
genererade detta i att de förlorade sina sociala kontakter (Söderberg & Lundman, 2001). På 
grund av att hälsan inte gick att förutspå kunde inte kvinnorna planera sociala aktiviteter 
tillsammans med vänner och bekanta i förväg. Detta medförde många gånger att kvinnorna 
drog sig undan det sociala livet. En annan orsak till tillbakadragandet var för att undvika krav 
och förväntningar som människorna i deras omgivning hade på dem. På så sätt undvek de 
situationer där de var tvungna att förklara för folk hur dåligt de faktiskt mådde (Åsbring, 
2001). De oförutsägbara växlingarna i kvinnornas prestationsförmåga gjorde att planer på att 
vara deltagande i något socialt evenemang med andra människor, blev en stor utmaning 
(Crooks, 2006).  

 “Our lives have become like that of a pensioner. You just can't cope with having guests at 
the house, at least very rarely. And you can't plan for it as you may feel so awful that you 
can't face seeing anyone.” (Åsbring, 2001, s. 316). 

Arbetet 
För kvinnorna var deras arbete meningsfullt och glädjande och motivationen till att kunna 
behålla jobbet var hög. Trots det fanns rädslan att inte klara fortsätta jobba eller att inte hitta 
ett mer passande jobb (Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006). Majoriteten av kvinnorna jobbade 
halvtid på grund av sjukdomen. Även om de jobbade deltid fann kvinnorna ändå att det var 
svårt att klara allting som jobbet krävde. Kvinnorna beskrev att även om de egentligen inte 
ens orkade jobba deltid var de glada över sina jobb då de ansåg att de behövde den sociala 
kontakten (Söderberg & Lundman, 2001). Kvinnorna ansåg att det var viktig för dem att 
tillåtas ha ett arbete då detta resulterade i en känsla av stolthet, att de hade en plats i samhället 
och att de tack vare jobbet kom ut och träffade andra människor (Mannerkorpi, Kroksmark & 
Ekdahl, 1999). 

Kvinnorna upplevde att det var viktigt för deras självförtroende att klara av sina heltidsjobb 
såsom friska personer gör (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Vidare upplevde 
kvinnorna hur deras kroppsliga och mentala kapacitet hindrade dem från att fortsätta jobba 
trots önskan att förbli anställda. De upplevde att denna brist på kapacitet påverkade deras 
förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett sätt som var tillfredsställande för dem själva, deras 
arbetsgivare samt kvinnornas arbetskamrater (Crooks, 2007).  

De kvinnor som inte kunde fortsätta sitt arbete upplevde att deras sociala liv blev än mindre 
då de även förlorade sina arbetskamrater. Kvinnorna upplevde även att inte vara arbetsför 
påverkade deras ego på ett negativt plan då de inte längre ansåg sig vara en bidragande del av 
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samhället (Crooks, 2007). Kvinnorna tackade nej till deltidspension då de upplevde att det 
skulle kännas förnedrande och förödmjukande att behöva minska sina arbetstimmar eller att 
få deltids pension (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Kvinnorna beskrev också hur 
de kände sorg över att ha tvingats sluta sitt jobb och att de kände sig utanför världen 
(Söderberg et al, 2001).  

 “Today I work 40% . . . sometimes it feels as if I don’t have the strength even for that 40%, 
but at the same time I’m very very glad that I’ve got a job, because I can’t manage just being 
at home . . . you need the social contact as well.” (Söderberg & Lundman, 2001, s. 623). 

Upplevelsen av att inte bli trodd 
Kvinnorna upplevde att de blev ringaktade av andra personer som hade hört talas om FM 
men som ändå inte tyckte att kvinnorna såg tillräckligt sjuka ut. Flertalet kvinnor upplevde 
svårigheter med att förklara sitt lidande FM var till deras nackdel då ordet är förknippat med 
att vara en ”kvinnosjukdom” (Undeland & Malterud, 2007).  Kvinnorna upplevde även att 
läkare var nedlåtande gentemot dem och att läkarna ansåg diagnosen som bara ett annat ord 
för hysteriska kvinnor. Kvinnorna kunde uppleva att diagnosen FM inte gav henne sympatier 
från folk i hennes omgivning (a.a.).  

 “Nobody understood that you had fibromyalgia, and when you told them it felt like they did 
not notice or they answered: is it just that. You felt the pain did not gain any respect, like they 
did not believe you.” (Undeland & Malterud, 2007, s. 253-254). 
 
Kvinnorna upplevde att de inte såg så dåliga ut som de kände sig. Detta medförde att de hade 
svårigheter att övertyga läkare och till och med familjemedlemmar ibland, om hur de 
upplevde vardagen. De upplevde att troligtvis hade de blivit mer trodda om deras syntom 
hade varit synliga (Schaefer, 1995). Det var en gemensam överensstämmelse bland kvinnorna 
att andra människor inte trodde på att de var sjuka på riktigt (Crooks, 2007; Schaefer, 2005 & 
Söderberg et al., 2001). En del kvinnor hade upplevt att läkare antytt att problemen bara fanns 
i deras huvud. Vissa av kvinnorna kände sig sårbara tiden innan diagnosen. De var rädda för 
att de led av något livshotande, de trodde de höll på att bli galna eller att de led av hypokondri 
med tanke på att läkarna inte trodde på dem. Några trodde till och med att de höll på att dö 
(Schaefer, 1995).   

Upplevelsen av optimism 
Somliga av kvinnorna beskrev att det var viktigt för dem att försöka fortsätta göra saker de 
njöt av även om det innebar att de skulle bli sämre. De ansåg också att de behövde göra saker 
för att kunna känna att de åstadkommit något vilket i sin tur kändes bra för deras 
självförtroende (Söderberg & Lundman, 2001). Flertalet kvinnor uttryckte även en hoppfull 
syn på framtiden trots alla radikala förändringar (a.a.). 

Vetskapen om att kvinnorna skulle klara av en tillfällig ökning av smärta gjorde att en del 
kvinnor kunde gå ut och dansa eller delta i andra aktiviteter som de gillade. De tyckte inte att 
värken skulle utgöra en hindrande faktor i deras liv (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 
1999). Andra tyckte, att göra något som de njöt av kunde medföra en positiv inverkan på 
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andra områden, även om de fick mer ont dagen efter. Glädjen över att göra något roligt 
medförde att smärtan var lättare att hantera (a.a.). Kvinnorna upplevde att familjemedlemmar 
som förstod deras situation och som bistod med stöd till dem, gav kvinnorna styrka och 
hjälpte dem att behålla sitt självförtroende och därigenom orka kämpa vidare (Löfgren, 
Ekholm & Öhman, 2006).  Humorn var en känsloyttring som kunde medföra styrka att härda 
ut i svåra och tunga situationer (Schaefer, 2005).  

“If I saw myself in a bad position, I use humor. I will just tum into a regular comic and 
somehow it raises something in my blood stream and I start feeling better. I can have a good 
laugh and I am OK.”Schaefer, 2005, s. 22). 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen 
fibromyalgi. För att kunna belysa upplevelser användes en litteraturstudie med kvalitativ 
ansats då denna metod enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) bäst fördjupar 
förståelsen för mänskliga upplevelser. För att hitta artiklar (se Bilaga I) som skulle svara mot 
studiens syfte, användes referensdatabaser som SweMed+, Cinahl, Medline samt PsycInfo då 
dessa databaser innehåller artiklar som är inriktade på omvårdnadsområdet. Databaserna 
upplevdes som bra då de innehåller artiklar som är adekvata gällande evidensbaserat 
omvårdnadslitteratur. Studiens textmassa hade kanske blivit fylligare om sökandet hade 
utökats till fler databaser och därmed att antalet artiklar som svarade mot syftet kunde blivit 
fler. För att hitta granskade artiklar användes peer-reviewed i de databaser som erbjöd den 
funktionen. Söktermer användes som svarade mot studiens syfte och det Booleska ordet AND 
användes mellan sökningarna. 

Artiklarna som valdes ut till arbetet fanns med i respektive databaser som användes. Samma 
artiklar som plockades ut i Cinahl visade sig vara samma artiklar som hade plockats ut i 
Medline, Elin@ Blekinge, SweMed+ samt i PsycInfo . De manuellt framtagna artiklarna från 
aktuella doktorsavhandlingar plockades fram i fulltext med hjälp av Google Schoolar. Då 
forskningen kring det valda ämnesområdet är relativt ny kändes det relevant att artiklarna 
skulle vara publicerade från år 1995 för att kunna återspegla hur forskningen gått framåt 
under denna tidsperiod. Det upplevdes som en nackdel med den valda metoden då utbudet av 
artiklar som överrensstämde med syftet verkade vara begränsat. Trots bristen på material 
inom det valda ämnesområdet, anses de utvalda artiklarna fylla studiens syfte. 

Artiklarna som valts ut kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bathsevanis (2006) 
protokoll (se Bilaga III) för kvalitativa studier, då detta protokoll ansåg vara lättast att förstå 
och arbeta utifrån. Sju artiklar graderades med bra kvalitet och tre graderades med 
medelkvalitet. Anledningen till att dessa tre artiklar fick medelkvalitet var för att en artikel 
som var analyserad med både en kvantitativ och kvalitativ del inte hade ett tydligt 
urvalsförfarande och att resultatet inte var redovisat i förhållande till teoretisk referensram. 
Endast den kvalitativa delen av den artikeln användes i studien.  De andra två artiklarna med 
medelkvalitet fick detta då resultatet inte är redovisat i förhållande till teoretisk referensram 
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och att det patientkarakteristiska inte var fullt adekvat. Trots detta framgick kvinnornas 
upplevelser om sjukdomen klart och tydligt i alla tre artiklarna vilket gjorde att de ansågs 
passa till syftet i studien. I protokollet fanns en punkt som inte ansågs relevant i bedömningen 
så denna plockades bort. Punkten var ”genereras teori”. Denna punkts borttagande upplevs 
inte ha påverkat dokumentet då kvalitativa metoder i regel inte utgår från färdiga modeller, 
färdiga kategorier eller annan teoretisk struktur.  

Att det förekommer två artiklar av en och samma författare kan kanske ha påverkat resultatet, 
dock beskrivs kvinnornas upplevelser på likvärdigt sätt i båda artiklarna vilket kan anses ge 
ett trovärdigt resultat ändå. Artiklarna som användes i studien kom från Sverige, Norge, USA 
och Kanada. Det är svårt att avgöra om detta kan ha påverkat resultatet i studien eller inte då 
inga artiklar som inte kom från västerländska länder hittades inom ämnesområdet. Det som 
skulle kunna vara en fördel med att alla artiklarna kommer ifrån västvärlden är att det råder 
liknande förhållande i dessa länder när det gäller sjukvården, kulturen och levnadsstandarden. 
Upplevelser är individuella oavsett var i världen människan bor, dock skulle människors 
upplevelser kunna påverkas av andra levnadsförhållande än de västerländska. 

Studien analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys (se Bilaga 
IV).  Denna analysmetod valdes då den var enkel att förstå och lätt att tillämpa då den var 
tydligt beskriven. Det manifesta är enligt Graneheim och Lundman (2004) det som beskriver 
de synliga och de uppenbara komponenterna i ett textmaterial. I första steget av analysen 
lästes artiklarnas resultatdelar ett flertal gånger. Detta medförde att då de meningsbärande 
enheterna plockades ut hittades fler för varje gång artiklarna lästes. Det kunde vara svårt 
bitvis att endast hålla sig till det manifesta i innehållet och inte försöka läsa mellan raderna 
eller lägga till egna erfarenheter eller värderingar då de meningsbärande enheterna skulle 
plockas ut. Genom att använda sig av meningsbärande enheter blev det lättare att få en 
överskådlig syn på och hitta de delar som handlade om upplevelser och känslor. I och med 
detta minskade risken att missa relevant information ur artiklarnas textmassa som senare 
skulle utgöra studiens resultat del.  

Analysmetoden medförde vissa svårigheter att finna bra namn på kategorierna och att inte 
sub-kategorierna skulle gå in i kategorierna. Namnen på kategorierna ändrades vid ett flertal 
gånger för att de skulle beskriva innehållet så bra och förståeligt som möjligt. Det hade varit 
intressant att se hur analysen hade fallit ut om den utförts av fler än en person i studien. Det 
kan ha påverkat studien om fler varit med i arbetet med analysen då alla individer ser olika på 
upplevelser. Med det faktum kan studien resulterat i en annan tappning. Trots det upplevs 
föreliggande studie som trovärdig då textmassan i de utvalda artiklarna pekar på liknande 
upplevelser. 
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Resultatdiskussion 
 Under resultatet framkom att kvinnorna upplevde att deras gamla jag hade gått förlorad tack 
vare sjukdomen. Kvinnorna beskrev hur aktivt deras ”gamla liv” hade varit och hur det inte 
längre stämde in på hur livet såg ut med sjukdomen. Detta bekräftar Söderberg, Lundman och 
Norberg (1999) där det framkommer att kvinnorna pekar på förändringarna i sina liv och hur 
mycket de saknar det liv de levde före sjukdomen. Dahlberg et al., (2003) menar att när 
exempelvis sjukdom hotar individens vardagstillvaro uppstår en otrygghet och därmed 
önskan att undkomma hotet och återställa tryggheten. 

Av resultatet framgår att kvinnorna upplevde att sjukdomen medförde diverse begränsningar i 
det dagliga livet, både fysiologiska, psykologiska och sociala. Den smärtande kroppen 
upplevdes hindra dem från att vara så aktiva som de önskade vilket medförde att de under 
utförandet av aktiviteter eller hushålluppgifter var tvungna att ta vilopauser. Kvinnorna 
upplevde att deras utmattning var ett hinder från att umgås med vänner i den utsträckning 
som de ville. Vidare upplevde de att andra kognitiva begränsningar som exempelvis glömska, 
gjorde att de hade svårt att hantera stress och utifrån kommande krav. De upplevde att om de 
ignorerade dessa begränsningar medförde detta konsekvenser genom ökad smärta i kroppen 
eller att de blev ännu mer utmattade.  Söderberg et al., (1999) och Cudney, Butler, Weinert 
och Sullivan, (2002) menar att sjukdomen medför att kvinnor ofta behöver få hjälp med 
exempelvis enkla hushållsuppgifter. De bekräftar även att då kvinnor bortser ifrån sina 
begränsningar och överanvänder sina fysiska resurser får de ökad smärta under ett antal 
dagar. Söderberg, Lundman och Norberg (2002); Cudney et al., (2002) och Söderberg et al., 
(1999) påtalar att sjukdomen gör att det kan upplevas som att befinna sig i en dimma eller att 
det känns som att vara invirad i ull, en känsla av att vara närvarande samtidigt som känslan av 
att vara frånvarande finns. Sjukdomen får det att kännas som om kroppen är fullständigt 
dränerad på energi (a.a.). Liedberg, Burckhardt och Henriksson (2006) bekräftar att 
psykologiska faktorer som exempelvis stress i form av bokade möten, krav från omgivningen 
samt för mycket arbete, ökade deras svårigheter. Då förändringar i kroppen sker både 
kroppsligt och mentalt vid exempelvis kronisk sjukdom, kommer varje förändring i den 
subjektiva kroppen medföra förändringar av tillgången till ett liv (Dahlberg et al., 2003). 

I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever att deras relation till familjen hade 
förändrats på grund av sjukdomen då sjukdomen gjorde så att kvinnorna inte hade kraften 
eller orken att delta i familje evenemang vilket medförde en känsla av dåligt samvete hos 
kvinnorna. Kvinnorna upplevde att sjukdomen var orsaken till att de blev lämnade av sina 
partners då dessa inte kunde hantera eller förstå kvinnornas nya livssituation. Söderberg et al., 
(2002)  menar att tack vare den utmattning som sjukdomen medför kan relationen till andra 
begränsas, även till den egna familjen. Detta kan leda till att hela familjen känner frustration 
och irritation (a.a.). Söderberg, Strand, Haapala och Lundman, (2003) och Hallberg och 
Carlsson (1998) menar att de drabbade kvinnornas partners upplever det som att de alltid 
måste vara hänsynsfulla vilket kan leda till att förhållandet blir ansträngt och att sjukdomen 
skapar en obalans mellan makar/partners då kvinnorna blir beroende av dem.  

I resultatet framkom det att kvinnorna drog sig undan det sociala livet med vänner och 
bekanta då sjukdomen var så oförutsägbar att de inte kunde planera sina aktiviteter på 
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förhand.  Kvinnorna valde bort det sociala livet med vänner för att slippa förklara sin ohälsa 
för andra individer. I resultatet framkom att kvinnorna hade svårt att klara av att behålla sina 
jobb på grund av sjukdomen. Att kunna gå till jobbet upplevdes vara ett positivt inslag i 
kvinnornas liv och när det inte längre var en möjlighet blev upplevelsen av social isolering än 
mer påtaglig. Cudney et al., (2002) och Hallberg och Carlsson, (1998) menar att det är viktigt 
för individer att få känna att de är en bidragande del till samhället. Söderberg, Lundman och 
Norberg (2002); Sturge- Jacobs (2002); Cudney et al., (2002) och Hallberg och Carlsson, 
(1998) bekräftar att tröttheten sjukdomen medför upplevs stå i vägen för relationer till andra 
människor och att den påverkar förmågan att spontant hälsa på eller umgås med vänner och 
bekanta och att denna trötthet stjäl och begränsar redan etablerade relationer (a.a.). Kronisk 
sjukdom minskar den sociala umgängeskretsen och påverkar familjesituationen vilket innebär 
ett livslidande och detta kan få individer att känna ensamhet och sårbarhet (Dahlberg et al., 
2003). 

Vidare visade resultatet att kvinnorna upplevde att de blev misstrodda och missförstådda då 
andra människor inte tyckte de såg sjuka ut. De upplevde att de i möte med andra människor 
som exempelvis vårdpersonal, bekanta eller till och med sina egna familjemedlemmar, inte 
blev tagna på allvar. I resultatet framgick att kvinnorna upplevde att de kanske hade blivit 
mer tagna på allvar om deras kroppar hade varit vanställda eller lemlästade. De upplevde det 
som att ingen förstod eller brydde sig om dem eller att personer i deras omgivning ansåg att 
de bara inbillade sig. Sturge-Jacbos (2002) menar att det kan vara svårt för kvinnor att 
övertyga människor att hela kroppen skriker av smärta när det inte syns på utsidan. Brist på 
giltighet av sjukdomen från vården och även närstående, förvärrar den frustration och ångest 
som sjukdomen kan medföra (a.a.). Sturge-Jacobs, 2002; Hallberg och Carlsson (1998) och 
Söderberg et al., (1999) menar att synliga åkommor rättfärdigar ett handikapp. Det kan 
upplevas som att vårdpersonal, men även familjemedlemmar, ser kvinnor med FM som 
simulanter då de inte kan förstå vidden av den smärta som sjukdomen medför. De menar även 
att kvinnor ofta upplever att de får en negativ mottagning och att deras besvär bara är 
psykologiska (a.a.). Dahlberg et al., (2003) menar att bli förnekad som en lidande människa 
är ett vårdlidande.  Dåligt bemötande upplevs av individen som kränkande och att inte bli 
sedd och hörd gör att individen känner sig förolämpad och förödmjukad (a.a.). 

Det framkommer i resultatet att kvinnorna försökte hitta saker i vardagen som gav dem 
glädje. De var villiga att utföra aktiviteter som senare skulle förvärra deras tillstånd. I 
resultatet framkom även att kvinnorna använde humor för att uthärda sjukdomen. Sturge- 
Jacobs (2002) menar att kvinnornas strävan och önskan efter ett normalt liv gjorde det viktigt 
för dem att göra familje saker och att hålla en bra fasad. Dessa försök att ”normalisera” 
uppnåddes ofta på fysisk och emotionell bekostnad vilket ansågs vara ett lågt pris att betala 
för att bli sedd som en person istället för en sjukdom (a.a.). Cudney et al., (2002) skriver att 
humorn ofta används som hanteringsmekanism och att positiv filosofi kan hjälpa till att 
övervinna de utmaningar som kommer i samband med sjukdomen (a.a.). Ett lidande behöver 
inte utesluta ett välbefinnande utan det är fullt möjligt att de samspelar trots närvaron av 
exempelvis långvarig sjukdom. Genom att inta en positiv attityd gentemot sin ohälsa kan 
individen skapa förutsättningar för att nå ett välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
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SLUTSATS 
För den som drabbas av fibromyalgi innebär en omställning i individens dagliga liv. 
Upplevelserna kring sjukdomen handlar inte bara om en kropp full av smärta utan sjukdomen 
bär med sig så många fler aspekter ur både fysiska och psykiska perspektiv. Att vara 
begränsad i sitt sociala liv eller att uppleva sig missförstådd leder till en förändrad livsvärld.  
Genom mer forskning inom ämnet kan förståelsen för upplevelserna kring sjukdomen öka. 

 



 

14 
 

REFERENSER 
Andrell, P., Börjesson, M., Eliasson, T., Mannerkorpi, K., Mannheimer, C., Peilot, B., & 
Sterner, Y. (2009). Quality of life measurement important in long-term pain. Läkartidningen, 
106, 202-06. 

Bengtsson, J (red.). (2005). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur.  

Bury, M. (1982). Chronic illness as biographical disruption. Sociology of Health and Illness, 
4, 167-182. 

Crooks, VA. (2007). Exploring the altered daily geographies and lifeworlds of women living 
with fibromyalgia syndrome: a mixed-method approach. Social Science & Medicine, 64, 577-
88. 

Cudney, S-A., Butler, M-R., Weinert, C., & Sullivan, T. (2002).Ten rural women living with 
Fibromyalgia tell it like it is. Holistic Nursing Practice, 5, 35-45. 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, BO., & Fagerberg, I.(2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund; Studentlitteratur AB. 

Eriksson, K, (2003). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB 

Graneheim, U-H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 

Hallberg, LR., & Carlsson, SG.  (1998). Psychosocial vulnerability and maintaining forces 
related to fibromyalgia: in-depth interviews with twenty-two female patients. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 12, 95-103. 

Hellström, O., Bullington, J., Karlsson, G., Lindqvist, P., & Mattsson, B. (1999). A 
phenomenological study of fibromyalgia. Patient perspectives. Scandinavian Journal of 
Primary Health Care, 17, 11-16. 

Liedberg, GM., Burckhardt, CS., & Henriksson, CM. (2006). Young women with 
fibromyalgia in the United States and Sweden: perceived difficulties during the first year 
after diagnosis. Disability and Rehabilitation, 28, 1177-84. 

Löfgren, M., Ekholm, J., & Öhman, A. (2006). A constant struggle: successful strategies of 
women in work despite fibromyalgia. Disability & Rehabilitation, 28,  447 -55.  

Mannerkorpi, K., Kroksmark, T., och Ekdahl., C. (1999). How patients with fibromyalgia 
experiences their symptoms in everyday life. Physiotherapy Research International, 4, 110-
122. 

Marklund, P., Stenmark, B., & Svennson, B. (1994). Reumatismens många ansikten. Falun: 
Falu Bokproduktion. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Disability%20%26%20Rehabilitation%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

15 
 

Markkula, R., Järvinen, P., Leino-Arjas, P., Koskenvuo, M., Kalso, E., & Kapro, J.(2009). 
Clustering of symptoms associated with fibromyalgia in a Finnish Twin Cohort. European 
Journal of Pain, 13,744-50. 

Nationalencyklopedin.(2010). (Elektronisk) Tillgänglig: >http://www.ne.se/sve/uppleva< 
Hämtad 2011-01-30. 

Olin, R., & Schenkmanis, U. (2003). Fibromyalgi syntom, diagnos, behandling. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia AB 

Quintner, J. (1992). Fibromyalgia: the Copenhagen declaration. Lancet, 340, 1103 

Paulsson, M., Norberg, A., & Danielsson, E. (2002). Men living with fibromyalgia-type pain: 
experiences as patients in the Swedish health care system. Journal of Advanced Nursing, 40, 
87-95. 

Paulsson, M., Norberg, A., & Söderberg, S.(2003). Living in the shadow of fibromyalgia 
pain: the meaning of female partners' experiences. Journal of Clinical Nursing, 12, 235-43. 

Perrot S., Winkelmann A., Dukes E., Xu X., Schaefer C., Ryan K., Chandran A., Sadosky A., 
& Zlateva G. (2010). Characteristics of patients with fibromyalgia in France and Germany. 
International Journal of Clinical Practice, 64, 1100-8.  

Ryssdal, C. (2003). Flow theory- om upplevelser av aktiviteter. Ergoterapeuten, 46, 50-3. 

Råheim, M., & Håland, W. (2006). Lived Experience of Chronic Pain and Fibromyalgia: 
Women´s Stories From Daily Life. Qualitative health research, 16, 741-761 

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). (Elektronisk). Tillgänglig:> 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Studiebrev/Faktadel-fran-SBU-rapporten/Kapitel-1-
Inledning--Smartmekanismer-och-smartanalys/< (2001-03-08). 

Schaefer, KM. (1995). Struggling to maintain balance: a study of women living with 
fibromyalgia.  Journal of Advanced Nursing, 21, 95-102. 

Schaefer, KM. (2005). The lived experience of fibromyalgia in African American women. 
Holistic Nursing Practice, 19, 17-25. 

Shoofs, N., Bambini, D., Ronning, P., Bielak, E., & Woehl, J. (2004). Death of a lifestyle: the 
effects of social support and healthcare support on the quality of life of persons with 
fibromyalgia and/or chronic fatigue syndrome. Orthopaedic Nursing, 23, 364-74. 

Steihaug, S. (2007). Women's strategies for handling chronic muscle pain: a qualitative study. 
Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25, 44-8. 

Sturge- Jacobson, M. (2002). The experience of living with fibromyalgia: confronting an 
invisible disability. Research & Theory for Nursing Practice 16, 19-31.  

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Studiebrev/Faktadel-fran-SBU-rapporten/Kapitel-1-Inledning--Smartmekanismer-och-smartanalys/%3c
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Studiebrev/Faktadel-fran-SBU-rapporten/Kapitel-1-Inledning--Smartmekanismer-och-smartanalys/%3c


 

16 
 

 Söderberg, S., Strand, M., Haapala, M., & Lundman, B.( 2003). Living with a woman with 
fibromyalgia from the perspective of the husband. Journal of Advanced Nursing, 42, 143-50. 

Söderberg, S., & Lundman, B. (2001). Transitions experienced by women with fibromyalgia. 
Health Care for Women International, 22, 617-631.  
 
Söderberg, S., Lundman, B., & Norberg, A. (1999). Struggling for dignity: The meaning of 
women’s experiences of living with fibromyalgia. Qualitative Health Research, 9, 575-587.  
 
Söderberg, S., Lundman, B., & Norberg, A. (2002). The meaning of fatigue and tiredness as 
narrated by women with fibromyalgia and healthy women. Journal of Clinical Nursing, 11, 
247-255. 

Undeland, M., & Malterud, K. (2007). The fibromyalgia diagnosis - hardly helpful for the 
patients? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25, 250-5. 

 Wallace, DJ (1997). The fibromyalgia syndrome. Ann Med, 29, 9-21. 

Werner, A., & Malterud, K. (2003). It is hard work behaving as a credible patient: encounters 
between women with chronic pain and their doctors. Social Science & Medicine, 57, 1409-
19. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani C, (2006).  Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB 

Åsbring, P. (2001). Chronic illness- a disruption in life: identity-transformation among 
women with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Journal of Advanced Nursing, 34, 
312-319.  

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Advanced%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

17 
 

BILAGEFÖRTECNKNING 
 

BILAGA I, Databassökning 

BILAGA II, Artikelöversikt 

BILAGA III, Bedömningsmall 

BILAGA IV, Exempel på innehållsanalys 

 



 

 

18 

BILAGA I  

Databassökning 1(4) 

Peer-reveiwed, linked full text 

Databas Söktermer Antal träffar  Utvalda 

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Experience 

34 5 

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Experiences 

32 3 

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Perception 

16 0 

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Perceptions 

6 0 

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Percieve 

4  

Cinahl Fibromyalgia AND Women 
AND Perceived 

29 0 
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2(4) 

Databas Söktermer Antal träffar Utvalda 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Experience 

54 5 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Experiences 

28 3 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Perception 

7 0 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Perceptions 

5 0 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Percieve 

1 0 

Medline Fibromyalgia AND Women AND 
Perceived 

12 0 
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3(4) 

Databas Söktermer Antal träffar Utvalda 

SweMed+ Fibromyalgia AND Women AND 
Experience 

0 0 

SweMed+ Fibromyalgia AND Women AND 
Experiences 

1 0 

SweMed+ Fibromyalgia AND Women AND 
Perception 

0 0 

SweMed+ Fibromyalgia AND Women AND 
Perceptions 

0 0 

SweMed+ Fibromyalgia AND Women AND 
Perceive 

0 0 
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4(4) 

Databas Söktermer Antal träffar Utvalda 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Experience 

1121 0 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Experiences 

658 0 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Perception 

927 0 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Perceptions 

369 0 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Perceive 

26 0 

PsychInfo Fibromyalgia AND Women AND 
Perceived 

784 0 
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BILAGA II  
Artikelöversikt 1(3) 

Författare/Land Titel Tidsskrift/Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Crooks, VA.  

Kanada 

Exploring the altered 
daily geographies and 
lifeworlds of women 
living with fibromyalgia 
syndrome: a mixed-
method approach. 

Social Science and 
Medicine (2007) 

Hur kvinnors liv 
förändras och hur 
deras kroppar ändras 
och hur deras plats i 
samhället förändras 

Mixed metod 
baserad på intervjuer 
samt ett test av 55 
kvinnor.  

Fyra teman togs fram som 
visar hur förändringar i 
kvinnors kroppar är den 
mest signifikanta 
livsomställningen 

Medel 

Löfgren, M; Ekholm, J 
& Öhman, A  Sverige 

A constant struggle: 
successful strategies of 
women in work despite 
fibromyalgia 

Disability and 
Rehabilitation (2006) 

Att undersöka hur 
arbetande kvinnor 
med fibromyalgi gör 
för att kontrollera sin 
smärta, tröttheten och 
andra symtom 

Studie analyserad 
med kvalitativ metod 
baserad på 
intervjuer, dagböcker 
samt fokusgrupp av 
60 kvinnor. 

Tre kategorier tog fram för 
att belysa hur kvinnorna 
klarade av sitt dagliga arbete 

Medel 

Mannerkorpi K; 
Kroksmark, T & 
Ekdahl, C Sverige 

How patients with 
fibromyalgia experience 
their symptoms in 
everyday life. 

Physiotherapy Research 
International (1999). 

Få djupare kunskap 
om hur kvinnor med 
FM upplever sina 
symtom i det dagliga 
livet 

Studie analyserad 
med kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
av elva kvinnor 

Effekten av deras märkbara 
symtom i det dagliga livet 
var betydande 

Bra 

Råhein, M & Håland, 
W 

Norge 

Lived experience of 
chronic pain and 
fibromyalgia: women's 
stories from daily life. 

Qualitative Health 
Research (2006) 

Att på djupet beskriva 
kvinnors upplevelser 
av kronisk smärta och 
fibromyalgi 

Studie analyserad 
med kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
av tolv kvinnor 

Kvinnornas berättelser pekar 
på en livsvärld som 
förändras av en kropp med 
smärta och att hela deras 
existens står på spel. 

Bra 
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2(3) 

 

Råhein, M & 
Håland, W 

Norge 

Lived experience of 
chronic pain and 
fibromyalgia: 
women's stories from 
daily life. 

Qualitative Health 
Research (2006) 

Att på djupet beskriva kvinnors 
upplevelser av kronisk smärta och 
fibromyalgi 

Studie analyserad med 
kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
av tolv kvinnor 

Kvinnornas berättelser pekar på 
en livsvärld som förändras av 
en kropp med smärta och att 
hela deras existens står på spel. 

Bra 

Schaefer, KM.  
USA 

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

Journal of Advanced 
Nursing (1995). 

 Att förstå processen av att leva med 
fibromyalgi 

Studie analyserad med 
kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
av 36 kvinnor.  

Med tiden flyttar sjukdomen 
från att ha varit deras primära 
livsfokus till att bli en del av 
kulissen i livet med fibromyalgi 

Bra 

Schaefer, KM.  
USA 

The lived experience 
of fibromyalgia in 
African American 
women. 

Holistic Nurse 
Practice (2005) 

Lära hur det är för Afroamerikanska 
kvinnor att leva med FM 

Studie analyserad med 
kvalitativ metod. 
Intervju med tio 
kvinnor 

Sju teman tog fram som pekade 
på kvinnornas upplevelser av 
sin sjukdom  

Bra 

Steihaug, S 

Norge 

Women's strategies 
for handling chronic 
muscle pain: a 
qualitative study. 

Scandinavian 
Journal Of Primary 
Health Care (2007). 

Att se om deltagande i behandlings-
program kunde hjälpa kvinnorna att 
utveckla strategier för bättre 
hantering av sin smärta. 

Studie analyserad med 
kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 
med åtta kvinnor. 

Alla kvinnor beskrev att 
deltagandet var användbart. 

Medel 
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3(3) 

Söderberg, S & Lundman, 
B Sverige 

Transitions 
experienced by 
women with 
fibromyalgia. 

Health Care for Women 
International (2001) 

Att belysa den 
upplevda 
övergången från 
frisk till sjuk av 
kvinnor med 
fibromyalgi. 

Studie analyserad 
med kvalitativ 
metod baserad på 
intervjuer med 25 
kvinnor 

Övergången till sjukdom 
verkar vara osynlig för 
alla andra men inte för 
kvinnorna. De kände att 
det var som att leva i två 
världar parallellt. 

Bra 

Undeland, M & Malterud, 
K. Norge 

The fibromyalgia 
diagnosis _ hardly 
helpful for the 
patients? 

Scandinavian  Journal of  
Primary Health Care (2007) 

Att utforska 
upplevelserna 
och 
konsekvenserna 
av att blivit 
diagnostiserad 
med 
fibromyalgi. 

Studie analyserad 
med kvalitativ 
metod baserad på 
intervjuer av 11 
kvinnor 

 Många av kvinnorna 
hade lidit av värk i 
många år och att få en 
diagnos var en befrielse.    

Bra 

Åsbring, P.  Sverige Chronic illness; a 
disruption in life: 
identity-
transformation 
among women with 
fatigue syndrome 
and fibromyalgia 

Journal of Advanced Nursing 
(2001) 

Hur kvinnor 
med CFS och 
FM skapar och 
accepterar en ny 
identitet som 
kroniskt sjuk 

Studie analyserad 
med kvalitativ 
metod baserad på 
intervju med 25 
kvinnor 

Sjukdomen har en stor 
inverkan på kvinnors 
forna identitet vilket får 
konsekvenser både inom 
yrkeslivet men även på 
det sociala planet. 

Bra 
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BILAGA III Bedömningsmall Enligt Willman, Stoltz & Bathsevani (2006). 1(2) 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

 Patientkarakteristiska    Antal……………… 

Ålder……………… 

Man/kvinna……….  

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej Vet ej 

 

Etiskt resonemang?    Ja Nej Vet ej 

 

Urval  

- Relevant?     Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

 - analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

 

Giltighet  

- är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej  

- råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- råder analysmättnad?    Ja Nej Vet ej 
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2(2) 

Kommunicerbarhet  

- redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 

- redovisas resultatet i förhållande till  

teoretisk referensram?    Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  

Är beskrivning/analys adekvat?  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Bra   Medel  Dålig  

 

 

Kommentar…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..  

 

Granskare (signatur)………………………………………………… 
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BILAGA IV Exempel på innehållsanalys 1(3) 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 

I’m going to try and keep a 
diary about how I feel. I’ll 
probably forget. I’ve been so 
forgetful lately. I mean, 
really forgetful, confused, 
foggyy (Crooks, 2007). 

Jag ska försöka skriva 
dagbok. Jag kommer nog 
glömma. Har blivit så 
glömsk. Riktigt glömsk, 
förvirrad, dimmig. 

Blivit riktigt glömsk, 
förvirrad, dimmig 

Psykologiska förändringar Upplevelsen av en förändrad 
kropp 

‘‘I´m just too tired to meet 
people. I find it difficult. I 
can´t cope with anybody 
other then myself” 
(Mannerkorpi et al., 1999) 

Jag är för trött för att träffa 
folk. Jag orkar inte vara med 
någon annan än mig själv. 

Orkar inte träffa andra 
människor. 

Vänner och bekanta Upplevelser av förändrade 
relationer. 

They had to change in every 
aspect of activities, 
constantly taking care not to 
overuse their limited bodily 
resources (Löfgren et al., 
2006). 

De var tvungna att ändra 
sina aktiviteter för att inte 
överanvända sina 
begränsade kroppsliga 
resurser 

Ta hänsyn till sina 
begränsade kroppsliga 
resurser 

Fysiologiska förändringar  Upplevelsen av en förändrad 
kropp 

“If I do something that is 
very positive, it does help 
you to manage it” 
(Mannerkorpi et al., 1999). 

 Gör jag något som är riktigt 
positivt, hjälper det mig 
hantera sjukdomen.  

Genom att göra roliga saker 
kan sjukdomen hanteras 
bättre 

 Upplevelsen av optimism 
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2(3)
Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Feelings of guilt toward the 
oldest child are already hard 
for her (Råheim & Håland, 
2006)  

Hon hade skuldkänslor 
gentemot det äldsta barnet 

Skuldkänslor gentemot 
barnet 

Familjen Upplevelsen av förändrade 
relationer 

 

“I looked OK so it was hard 
for people to understand that 
I felt so bad” (Schaefer, 
1995). 

Jag såg OK ut så folk förstod 
inte hur dåligt jag mådde. 

Folk förstod inte hur dåligt 
jag mådde 

 Upplevelsen av att inte bli 
trodd 

I was just sotired. It was not 
like me to just pass out like 
this... I am always 
pooped."(Scaefer, 2005). 

Jag var bara så trött. Jag är 
alltid helt slut. 

Alltid helt slut Psykologiska förändringar Upplevelsen av en förändrad 
kropp 

I have made more room for 
myself _ now I go for 
walkswith a friend every 
Wednesday. That’s my day 
(Steihaug, 2007). 

 

Jag ger mig själv mer 
utrymme. Promenerar med 
en vän varje onsdag. 

Ger mig själv mera utrymme  Upplevelsen av optimism 
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3(3) 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 

When you get a disability 
benefit and you can’t go back 
to work, I felt it was very 
difficult (Söderberg & 
Lundman, 2001).  

Svårt att ha sjukpension och 
inte kunna gå tillbaka till 
jobbet. 

Inte kunna gå tillbaka till 
jobbet 

Arbetet Upplevelsen av förändrade 
relationer 

Nobody understood that you 
had fibromyalgia, and when 
you told them it felt like they 
did not notice or they 
answered: is it just that. You 
felt the pain did not gain any 
respect, like they did not 
believe you (Undeland 
&Malterud, 2007). 

Ingen förstod att du hade 
fibromyalgi och när du 
berättade det för dem kändes 
det som att de inte trodde på 
dig. 

Känslan av att inte bli trodd  Upplevelsen av att inte bli 
trodd 

For the women it was often a 
case of getting to know the 
limits of the body (Åsbring, 
2001) 

 

Det var ofta fråga om att lära 
känna kroppens 
begränsningar 

Lära känna kroppens 
begränsningar 

Fysiologiska förändringar Upplevelsen av en förändrad 
kropp 
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