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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter med fibromyalgi upplever att de sällan blir tagna på allvar då de på 
utsidan ser ut att må bra, men i själva verket har ont. Då smärtan inte syns ökar svårigheten att 
förklara smärtans påverkan för andra. Det är således en utmaning för patienter med 
fibromyalgi att få andra att förstå deras situation. Syfte: Att belysa kvinnors utsagor av att 
leva med fibromyalgi. Metod: Den metod som valdes var en analys av två självbiografiska 
böcker med en kvalitativ metod. Innehållsanalysen av böckerna utfördes enligt en samlad 
metodbeskrivning av Graneheim & Lundman (2004). Resultat: Sex kategorier framkom, 
dessa var: Möten, Fibromyalgi syns inte alltid, När det gör ont, Oberäknelighet, Accepterande 
samt Tankar om stöd.   Slutsats: Sammanfattningsvis ses ett samband mellan de ej synbara 
symtomen och omgivningens brist på förståelse inför sjukdomens omfattning och påverkan. 
De som tar del av denna studie får möjligheten till att erhålla kunskap, förståelse samt få 
inblick i hur det är att leva med fibromyalgi. 
 
 
Nyckelord: Accepterande, fibromyalgi, förståelse, misstro, smärta. 
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BAKGRUND 
 
Patienter med fibromyalgi har begränsningar för att klara av yrkesverksamhet och även i sin 
hemsituation (Olin & Schenkmanis, 1998). Situationen är ofta särskilt besvärlig för 
patienterna då sjukvården inte alltid förstår patienternas begränsningar och hur pass 
handikappade de blir av sjukdomen (a a). I en studie av Kisiel (1997) framkommer det att 
kvinnor med fibromyalgi kan känna en misstro från omgivningen. Vidare ter det sig som att 
vården och omgivningen saknar förståelse för patienten med fibromyalgi och omfattningen 
och svårighetsgraden av deras besvär (Kisiel, 1997). Trots diagnos kan denna oförståelse 
kvarstå och en känsla av att sjukdomen inte är accepterad likvärdigt med andra diagnoser 
visas. Trots det faktum att diagnosen fibromyalgi är accepterad av världshälsoorganisationen 
samt socialstyrelsen samt accepterad globalt (Olin & Schenkmanis, 1998) så ter det sig som 
om en generell acceptans av tillståndet saknas. 
 
Mot ovanstående problematisering blir det väsentligt att belysa kvinnors upplevelser av att 
leva med fibromyalgi för att skapa en förståelse för besvärens omfattning och svårighetsgrad. 
Studien kan ha betydelse för sjukvårdspersonal för att kunna bemöta dessa patienter med 
fibromyalgi på ett korrekt sätt. Studien kan även ha betydelse för individer med fibromyalgi 
som söker stöd i litteratur om upplevelsen och hanteringen av sin sjukdom samt ger en 
möjlighet till igenkännande. 
 
Enligt Olin & Schenkmanis (1998) finns det trovärdiga rapporter redan från 1700-talet som 
påvisar människor med symtom och besvär liknande dagens sjukdomsbild av fibromyalgi. 
Sjukvården har under en lång tid förbryllats av fibromyalgi. Sjukdomen har bland annat 
kallats för kärringvärk, klimakteriekärring, kärringsjuka och SVBK, som står för sveda-värk-
bränn-kärring. Dessa öknamn och typ av begrepp dessvärre även förekommit i journaler och 
andra vårdhandlingar. Sjukvården har länge varit handfallen för denna sjukdom, där vissa har 
uppfattat det som en psykisk sjukdom och många har betraktat det som en inbillningssjukdom 
(a a). I en studie av Undeland & Malterud (2007) framkommer det att patienter med 
fibromyalgi har mött läkare som varit tveksamma inför sjukdomen och varit uppenbart 
avvisande samt påstått att fibromyalgi är en modefluga. Det visas att vissa läkare klassade 
fibromyalgi enbart som ett ord som associeras med hysteriska kvinnor (a a). 
 
Trötthet och värk är subjektiva symtom som upplevs och kan därmed inte mätas med 
objektiva metoder. Patienten kan ha kraftig värkupplevelse och var mycket trött utan att det 
syns utanpå (Olin & Schenkmanin, 1998). Det finns inga mätmetoder eller objektiva tester 
som kan styrka en fibromyalgidiagnos (Gunvaldsen Abusdal & Natvig, 1997). Patienter med 
fibromyalgi upplever att de sällan blir tagna på allvar då de på utsidan ser ut att må bra, men i 
själva verket har ont (Sturge-Jacobs, 2002). I en studie av Sim & Madden (2008) uppges det 
att patienter med fibromyalgi upplever en känsla av att må dåligt men ser ut att må bra. 
Således ökar svårigheten att förklara smärtans påverkan för andra då smärtan inte syns. Det är 
en utmaning för patienter med fibromyalgi att få andra att förstå deras smärta (a a). 
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Sökandet efter en diagnos upplevs av patienterna med fibromyalgi som en process. I 
processen som startas med en känsla av att någonting är fel, och patienterna fruktar det värsta 
upplever patienterna att de får försöka övertyga andra om vad de upplever. Att försöka få en 
diagnos och förflyttandet från behandlare till behandlare ses som ett försök till att hitta den 
rätta behandlaren med ett hopp om en diagnos som ska legitimera deras upplevelser. Sökandet 
efter diagnosen eller för att bli betrodd kan ta upp till 12 år (Moore Schaefer, 1995). Enligt 
Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin (2008) upplever patienter med 
fibromyalgi vägen till diagnosen som lång och stressfull. Majoriteten av patienterna känner en 
lättnad då de erhåller sin diagnos (a a). Denna känsla av lättnad återfinns i Sims & Maddens 
(2008) studie som även visar att sökandet efter en diagnos är en svår period med multipla 
konsultationer med olika behandlare (a a). Känslan av lättnad efter att ha erhållit sin diagnos 
övergår snart (Undeland & Malterud, 2007) då patienterna finner brist på respekt och 
förståelse från omgivningen. Omgivningen bortser från diagnosen då patienterna ser för glada 
och friska ut (a a). Diagnosställning beskrivs som en upplevd medaljeffekt hos patienten med 
fibromyalgi. Detta för att patienten upplever att någon äntligen har trott denne och ser att det 
inte är simulerat (Gunvaldsen Abusdal & Natvig, 1997). 
 
Fibromyalgi är en sjukdom som främst drabbar kvinnor. Även män drabbas av sjukdomen 
men ses som mer ovanligt. Sjukdomen kan drabba barn, unga, vuxna och äldre. Det ses dock 
som ovanligt att barn och mycket unga drabbas. Fibromyalgi är en så pass vanlig sjukdom att 
det finns anledning att likna den vid en folksjukdom. Flertalet av de internationella 
beräkningar som utförts visar att fibromyalgi förekommer hos 1-3 % av den vuxna 
befolkningen, detta skulle i Sverige motsvara 100 000-200 000 drabbade individer, varav     
90 % utgörs av kvinnor. Fibromyalgi är ett långvarigt sjukdomstillstånd men är ej livshotande 
och framkallar ej en för tidig död. Sjukdomen yttrar sig i olika svårighetsgrader, vissa erfar en 
lindrigare form av fibromyalgi medan andra drabbas av svår eller svårare fibromyalgi (Olin & 
Schenkmanis, 1998).  
 
Värk eller ömhetskänsla samt onormal trötthet eller kraftlöshet utgör två symtom som 
samtliga patienter med fibromyalgi upplever. Exempel på andra symtom som kan uppträda 
vid fibromyalgi är huvudvärk, sömnproblem, mag-tarmrubbningar samt miktionsrubbningar. 
Samtidigt uppges det att värken varierar i intensitet och styrka. Den ständiga värken kan 
upplevas som dovt molande för att sedan övergå till intensiv och plågsam smärta (Olin & 
Schenkmanis, 1998). Symtomen varierar olika för olika individer samt från dag till dag 
(Gunvaldsen Abusdal & Natvig, 1997). Smärtan är varierande samtidigt som en konstant 
smärta alltid infinner sig. Smärtan upplevs vid både aktivitet och vila (Sim & Madden, 2008). 
 
Diagnostiseringen av fibromyalgi utgörs av kriterier där första kriteriet är att patienten ska ha 
haft utbredd och generell värk i kroppen i minst tre månader. Samtidigt ska 11 ömma punkter 
kunna påvisas, dessa punkter finns på bestämda platser på kroppen. Vid palpation av dessa 
framkallas smärta (Olin & Schenkmanis, 1998). 
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Teoretisk referensram 
Travelbee (2001) talar om att finna mening i lidandet. Detta anses överrensstämma med hur 
kvinnor med fibromyalgi kan uppleva hanteringen av sin sjukdom. Enligt Travelbee (2001) så 
ställer människor någon gång i livet frågan: ”Vad har jag att leva för?” och behöver då svar på 
detta, särskilt vid sjukdom och lidande. Med begreppet mening menas att patienten ska se på 
lidandet som ett utvecklande av sig själv och på så sätt finna en mening i sin situation. 
Meningen är unik i varje lidande för den enskilda individen. Varje individ är ansvarig för att 
utföra sina unika livsuppgifter och om detta inte accepteras så leder det till att individen 
upplever meningslöshet. Känslan av mening är högst individuell. Meningen kan finnas i den 
grad individen själv kan uppleva den. Möjligheten till att se mening i sitt lidande påverkas av 
flera faktorer. Som ett exempel visar Travelbee (2001) att tro är en faktor som kan påverka 
hur en människa hanterar lidande. Sjukdom samt lidande är även kulturellt betingat.  Det 
påpekas även att vad en person upplevt tidigare i sitt liv spelar in då hon ska hantera lidande 
(a a). 
 
Alla människor reagerar olika på sjukdom och lidande menar Travelbee (2001). Det uppges 
att en så unik känsla som lidande skall inte generaliseras. Det finns en önskan om att förstå 
varför just den enskilda individen fick sjukdomen. Denna reaktion kan till exempel leda till 
vrede samt ångest. Andra reaktioner på lidande eller sjukdom är att personen anklagar sig 
själv. Individen börjar rannsaka sig själv genom att tänka ”om jag inte hade jobbat så hårt”, 
skyller på yttre omständigheter eller som ett straff från en högre makt. En person med en 
sjukdom och ett lidande kan känna sorg över bland annat en förändrad kropp som inte 
fungerar som den gjort tidigare. Det kan vara svårt att möta sina närmaste, så personen 
isolerar sig med sitt lidande vilket leder till större lidande (a a). 
 
En person som accepterar sitt lidande har en positiv livssyn och när individ reagerar på 
sjukdom och lidande med acceptans kan denne finna sig i sin situation. Med positiv respons 
menas att den sjuke kan se sitt lidande som en väg som kan leda till något gott. En person som 
har en accepterande reaktion vid sjukdom och lidande har dock ingen önskan om att vara sjuk 
eller att lida (Travelbee, 2001). 
 
Det inte är möjligt att förmedla sin smärtupplevelse. Smärta är inget som kan ses utan det är 
något som var individ själv upplever (a a).   
 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors utsagor av att leva med fibromyalgi. 

METOD 
 
Den metod som valdes var en analys av självbiografiska böcker med en kvalitativ metod. 
Friberg (2006) uppger att kvalitativa studier syftar till att skapa fördjupad förståelse för 
patienten och dennes situation. Studien grundades på självbiografier då det ansågs vara mest 
lämpat för att belysa kvinnors utsagor av att leva med fibromyalgi. 
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Datainsamling 
I Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek startades sökningen av självbiografiska böcker om 
fibromyalgi. Det första steget var att söka i bibliotekets ”Stora sökguiden” efter böcker och 
tidsskrifter detta ledde till ”LIBRIS”, en utökad sökning genomfördes med sökordet 
”fibromyalgi” i alla system. Klassifikationen var ”lz” vilket stod för självbiografi. Under 
ämne som i det här fallet var ”Biografi med genealogi samt medicin”, valdes ”SAB”. Ämnena 
”Dewey” samt ”UDK” valdes bort då dessa ej gav några träffar. Den första sökningen som 
genomfördes i termin fyra gav fyra träffar. Av dessa valdes två bort då de ej matchande mot 
inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att källorna skulle vara i form av 
självbiografier om fibromyalgi, skrivna ur ett emotionellt perspektiv, författade utav kvinnor 
samt skrivna på svenska. Exklusionskriterierna för studien var litteratur som behandlade barn, 
ungdomar samt män. De två böcker som uteslöts från sökningen handlade om män samt om 
amalgam. Dessa ansågs ej svara mot studiens syfte. Vid en senare sökning vid 
examensarbetets start gav samma sökning fem träffar. Ytterligare en bok hade nu utgivits vid 
denna sökning, boken valdes dock bort då det ansågs att de självbiografiska böckerna som 
tidigare valts ut svarade mot det ställda syftet samt att det fanns inte tid att sätta sig in i 
ytterligare en bok. 
 
De två valda självbiografiska böckerna har kvalitetsbedömts samt analyserats. 
Kvalitetsbedömningen utfördes genom att böckerna kontrollerades att de var skrivna ur ett 
patientperspektiv samt att de var av en vårdvetenskaplig karaktär och beskrev individens 
upplevelser av sin fibromyalgi. 
 
Med blicken riktad framåt – En bok om smärta och smärtbearbetning 
Boken är författad av Eva Grelsson, (2001) och handlar om hennes upplevelser av sin 
fibromyalgi. Eva är en medelålders kvinna som tidigare arbetade som sjuksköterska men 
driver nu ett eget gårdsbageri på halvtid. Hon är gift och har barn. Boken behandlar till 
exempel områden som smärta, insikt, relationer samt bemötanden. 
 
Hål i väven; fibromyalgi – ja, vadå! 
Boken är författad av Ewa Karin Lundgren, (2000) och behandlar Fias liv genom hennes 
dagboksanteckningar. Fia är en medelålders kvinna med make, barn och barnbarn som jobbar 
som lärare i grundskolan. I Fias dagboksanteckningar får läsaren följa hennes liv med 
fibromyalgi och hur sjukdomen påverkar hennes vardag. 
 
Analys 
Innehållsanalysen av böckerna utfördes enligt en samlad metodbeskrivning av Graneheim & 
Lundman (2004) då den ansågs mest bekväm för författarna. Det manifesta innehållet 
analyserades (Tabell 1).  
 
Första steget i analysprocessen var att böckerna lästes var för sig för att införskaffa en 
helhetsbild och en känsla av sammanhang. Därefter utväxlades böckerna. 
 
I andra steget lästes böckerna åter igen och meningsenheter som svarade mot syftet med 
studien markerades. Detta utfördes först var för sig, sedan kontrollerades de gemensamt. 
Meningsenheterna överfördes sedan till en sammanställning. Sedan diskuterades innehållet i 
meningsenheterna i relation till syftet. Därefter beslutades det gemensamt om vilka utav 
meningsenheterna som skulle ingå i studien. 
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I steg tre utfördes en kodning efter innehållet i de utvalda meningsenheterna. Detta skedde 
gemensamt med följande diskussion. 
 
Vid det fjärde steget utformades subkategorier utifrån koderna och dess innehåll. 
Diskussioner kring val av subkategorier fördes till samstämmighet uppnåddes. 
 
I det femte steget utfördes kategorisering utifrån subkategorierna och dess innebörd. 
 
 Diskussioner kring val av kategori fördes tillsammans till överrenskommelse. De kategorier 
som framkom vid analysen som hade samband med varandra sammankopplades till en 
gemensam rubrik i resultatet. Kategorin ”Att bli bekräftad” förenades således till rubriken 
”Fibromyalgi syns inte alltid” och kategorierna ”Betraktelser av den egna kroppen” samt ”Att 
lyssna på kroppen” ansågs vara lämpade till rubriken ”När det gör ont” (Bilaga 1). 
 
 
Tabell 1: Exempel på analysförfarande 
 
S= subjektet 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
”Den oförberedda 
smärtan kommer lika 
snabbt som en hagelskur 
på sommaren. Den 
skrämmer, skapar 
ångest.” (Grelsson, 
2001, s 13). 

S. är rädd för den 
plötsliga skarpa 
smärtan. 

Den skarpa 
smärtan skapar 
rädsla. 

Smärtans 
påverkan. 

När det gör ont. 

 

RESULTAT 
 
Resultatet av studien valdes att presenteras med sex kategorier, vilka var: Möten, Fibromyalgi 
syns inte alltid, När det gör ont, Oberäknelighet, Accepterande samt Tankar om stöd (Bilaga 
1). 
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Figur 1. Översikt över kategorierna i resultatet. 
 
Möten 
Lundgren (2000) möttes av en sjukvård som inte hade svar på hennes frågor om orsak och 
verkan. Hon kände sig förödmjukad och utsatt där hon skickades runt till olika behandlare 
inom olika specialistområden. Detta var inte enbart ekonomiskt kostsamt utan det kostade 
henne även hopp, mod och kraft.  
 
Grelsson (2001) värdesatte de få men goda möten hon haft med behandlare. Hon beskrev 
dessa goda behandlare som personer som såg, förstod samt inte satte sig över någon. Vidare 
berättade Lundgren (2000) att positiva möten från omgivningen stärker den positiva 
livssynen. Dessa möten där hon kände sig betrodd samt förstådd av sin omgivning gav henne 
känslan av att det finns något positivt trots motgångar. Grelsson (2001) skildrade ett positivt 
möte mellan sig själv och en distriktssköterska, i en för Grelsson utsatt situation i sitt hem, på 
följande sätt: 
 

”Distriktssköterskan kom på besök. Hon satt på golvet i vår stökiga hall och 
pratade med mig. Lugnt. Avspänt. Som om det var den naturligaste sak i världen 
att sitta i skräddarställning på vårt dammiga hallgolv.” (Grelsson, 2001, s 95) 
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Fibromyalgi syns inte alltid  
Vid möte med vården kände Grelsson (2001) en osäkerhet och rädsla över att bli missbetrodd 
då hon var osäker på sjukdomens trovärdighet. Samtidigt kände Grelsson sig missförstådd av 
sin omgivning. Lundgren (2000) uppgav samma känsla av missförståelse från omgivningen 
och upplevde att hon behövde försvara sin sjukdom. Vidare menade Grelsson (2001) att 
hennes molande smärta inte kunde ses på utsidan och detta ledde till att hennes omgivning 
misstrodde henne då de ej kunde se smärtan. 
 
Grelsson (2001) beskrev ett särskilt möte med vården som hon mindes väl tack vare det 
värdiga bemötandet hon erhöll. Hon fick berätta om sin situation samt blev bekräftad. 
Grelsson kände sig betrodd och detta ledde till en ny syn på sjukvården. Om detta skrev hon: 
 

”Vad jag fick med mig från detta möte var att någon trodde på mitt 
sjukdomstillstånd. Jag blev inte friskare av det. Men starkare!” (Grelsson, 2001, 
s 94) 

 
Erhållandet av diagnos upplevdes positivt av Grelsson (2001) och hon kände sig bekräftad i 
sin sjukdom. Hon upplevde att hon fick en känsla av att ha blivit betrodd och förstådd i sin 
situation. Samtidigt blev Grelsson bekräftad av sin make att det inte var hon som person som 
var problematiken utan det berodde på sjukdomen och situationen. Hon uppgav att det kändes 
positivt att få det bekräftat. Om diagnosen som bekräftelse berättade Grelsson följande: 
 

”Mår jag bättre efter min diagnos? Jag tror inte att diagnosen i sig leder till en 
förbättring, däremot har jag själv något att ”ta på”. Jag vet också att jag inte 
simulerar, jag har blivit tagen på allvar. Jag har en sjukdom som jag försöker 
leva med på det sätt som känns bra för mig. Jag får må dåligt ibland, det hör till 
min sjukdom, inte till någon lathet. Efter alla dessa år finns det papper på att 
jag inte är inbillningssjuk. Äntligen! Jag är trodd!” (Grelsson, 2001, s 155) 
 

När det gör ont      
Grelsson (2001) beskrev den plötsliga fysiska smärtan som intensiv, kraftfull och 
genomträngde. Samtidigt uppgav hon att den akuta, skarpa smärtan kunde komma plötsligt 
och detta fann hon skrämmande. Smärtan låste och isolerade henne, som i sin tur ledde till att 
hon blev deprimerad samt inåtvänd. Hon såg smärtan som en ond cirkel samt var rädd för att 
möta livet. Samtidigt kunde smärtan dövas genom att fokusera på något annat. Hon upplevde 
mindre smärta när hon fick arbeta med sina händer. Lundgren (2000) uppgav att den ständiga 
smärtan inte var något som hon kunde styra över. Trots detta försökte hon ta hand om sin 
kropp så mycket som situationen tillät, ibland lyckades det bra och vissa gånger mindre bra. 
Om den oförberedda smärtan berättade Grelsson: 
 

”Den oförberedda smärtan kommer lika snabbt som en hagelskur på sommaren.      
Den skrämmer, skapar ångest.” (Grelsson, 2001, s 13) 

 
Lundgren (2000) upplevde att hon inte alltid kände samhörighet med sin sjuka kropp och 
detta förklarade hon med att hon hade en önskan om att kunna välja bort kroppsdelar medan 
de gjorde ont. Hon ifrågasatte sig själv om varför hon kände detta och trodde sig veta att det 
berodde på att hon ville avskärma sig från det sjuka samt inte ville kännas vid det.  
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Om detta uppgav Lundgren: 
 

”Helst skulle jag vilja hänga upp armarna på en krok och säga till dem, att värk 
ni en stund, så ska jag bara vila mig ett tag. Ibland känns det till och med som 
om det inte är mina armar. Jag menar, det måste ha blivit något fel! Inte har jag 
beställt det här. Inte vill jag vara sjuk och svag.” (Lundgren, 2000, s 2) 

 
Grelsson (2001) menade att sjukdomens symtom uttryckte sig som varningssignaler från 
kroppen. Dessa varningssignaler sågs som en vägledning om hur mycket hennes kropp skulle 
klara av. Hon såg sjukdomens symtomyttringar som en balansgång där det gällde att inte 
anstränga sig för mycket för då infann sig smärtan. Hon var oviss om vad samt i vilken mängd 
som var för mycket ansträngning, samtidigt skiftade svaret från dag till dag. Grelsson kände 
sig även begränsad av smärtan och det som den medförde. Hon var medveten om att om hon 
inte lyssnade på kroppens varningssignaler skulle det leda det till en negativ påverkan med 
smärta. 
 
Oberäknelighet 
Om ovissheten inför morgondagen uppgav Grelsson (2001) att hon upplevde en osäkerhet i 
livet, detta på grund av den kraftiga variationen av symtomyttringarna. Hon kände att 
sjukdomen resulterade i en oberäknelig vardag då morgondagen inte kunde förutsägas. Detta 
skildrades på följande sätt: 
 

”När jag går och lägger mig tänker jag en sista tanke, låt dagen morgondagen 
bli en bra dag!” (Grelsson, 2001, s 134) 

 
Grelsson (2001) menade att även väderväxlingar bidrog till symtomvariation. Hon fann att 
lågtryck samt kyla påverkade smärtsymtomen i negativ riktning, till skillnad från sol och 
värme som gav energi samt en känsla av att vara starkare. 
 
Accepterande 
Lundgren (2000) upplevde att hon hade försökt ta kontrollen över sjukdomen men insåg att 
hon behövde acceptera sina begränsningar till följd av den. Vidare sade Lundgren att när hon 
accepterade att hennes kropp värkte så mådde hennes själ bättre. Grelsson (2001) upplevde 
det som positivt när hon lämnade offerrollen och blev därmed inte längre styrd av smärtan. 
Grelsson accepterade sin situation och försökte göra det bästa utav den. Efter accepterandet 
såg hon att det var möjligt att leva med smärtan, detta tack vare sin positiva livssyn. Detta 
skildrade Grelsson på följande sätt: 
 

”Jag har med mycket tålamod och periodvis hårt arbete lärt mig leva med min 
smärta. Den styr mig inte längre.” (Grelsson, 2001, s 13) 
 
”Jag vill påvisa att det går att leva ett rikt liv sin smärta till trots, det handlar 
om hur man väljer att se på livet.” (Grelsson, 2001, s 13) 
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Tankar om stöd 
Grelsson (2001) kände sig begränsad av sjukdomen samt upplevde sig beroende av andra 
personers stöd och hjälp. Hon sökte stöd från personer i sin omgivning för att orka med sin 
situation. Men trots stöd kände hon sig alltid ensam i sin sjukdom (a a). Kvinnorna önskade 
att det fanns någon som kunde hjälpa dem med att bära bördan av sjukdomen (Lundgren, 
2000) & (Grelsson, 2001). Lundgren (2000) skildrade detta på följande vis: 
 

”Vet verkligen att jag inte är ensam. Men med min värk är jag ensam, tyvärr!” 
(Lundgren, 2000, s 34) 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Anledningen till varför studien inte grundas på vetenskapliga artiklar är att underlaget för att 
utföra detta inte anses tillfredställande mot syftet för studien. Samtidigt övervägdes 
alternativet att genomföra en empirisk studie. Då författarna efter diskussion finner motgångar 
i att under tidsramen hinna med att erhålla etiskt tillstånd, finna individer att intervjua, 
sammanställa data samt analysera data väljs detta alternativ bort. 
 
Självbiografier väljs att användas i studien då det anses på bästa sätt belysa kvinnors utsagor 
av att leva med fibromyalgi. De begränsningar som finns med att analysera självbiografiska 
böcker anses vara att inga följdfrågor kan ställas, samtidigt förloras förmågan att se och höra 
kroppsspråk samt tonfall. Det finns även en risk för misstolkning eller feltolkning då 
upplevelser analyseras. Parallellt med detta så ger analys av självbiografier en möjlighet till 
en djupare inblick i en persons tillvaro till skillnad från annan litteratur (Friberg, 2006). 
 
Det kan vara stärkande för studien att båda böckerna som studien grundas på är författade av 
svenska kvinnor samt utgivna strax efter varandra. Det kan anses gynnande att böckernas 
utgivningsårtal inte spänner över en längre tid samt att de är utgivna under 2000-talet. Det kan 
ses som positivt att citat kan användas i resultatdelen för att styrka det som framkommer. 
Författarna av studien har låtit en utomstående kvinna med fibromyalgi läsa denna studie. 
Kvinnan uppgav att hon såg likheter och kände samhörighet med det som uppgetts i studien. 
 
Värt att notera är att Ewa Karin Lundgrens bok ”Hål i väven; fibromyalgi – ja, vadå!” ej är 
författad av kvinnan med fibromyalgi. Boken består av dagboksanteckningar som är skrivna 
av en kvinna med fibromyalgi. Samtidigt beskriver författaren till boken hur kvinnans liv såg 
ut under tiden som dessa dagboksinlägg skrevs. Enbart dessa dagboksanteckningar kommer 
att ligga till grund för föreliggande studie, således är det enbart det självbiografiska materialet 
som analyseras. Dagboksanteckningarna anses svara mot syftet av studien samt anses utgöra 
större delen av boken. Detta material anses vara tillräckligt för att utgöra analysmaterial till 
resultatet. Boken är även kategoriserad som självbiografi. Boken stämmer samtidigt överens 
med de ställda inklusionskriterierna som sattes före litteratursökningen. 
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Vid analysens start lästes böckerna var för sig för att skapa en helhetsbild, för att sedan 
utväxlas utan vidare diskussion. Vid analysen, för att skapa en större trovärdighet av resultatet 
utförs markering av meningsbärande enheter var för sig. Därefter beslutas det gemensamt om 
vilka utav meningsenheterna som ska ingå i studien, detta med diskussioner för att öka 
trovärdigheten av resultatet. Kodningen genomförs även den gemensamt med påföljande 
diskussion åter igen för trovärdighetens skull. Även subkategorierna samt kategorierna väljs 
gemensamt med följande diskussion för att generera en större trovärdighet av resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Genom studiens gång har författarna undvikit att dela upp 
arbetsuppgifter för att erhålla ett gemensamt och flytande språk i studien.  
 
Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer det att möten har positiv eller negativ påverkan. Den positiva 
påverkan finns då kvinnorna känner sig väl bemötta och blir förstådda. Detta leder till en 
stärkande positiv livssyn. Det negativa mötet ses till exempel då sjukvården är oförstående 
inför sjukdomen. Enligt Kisiel (1997) är omgivningen och vården oförstående för sjukdomens 
omfattning.  Studier som (Sim & Madden, 2008; Moore Schaefer, 1995) diskuterar sökandet 
efter en diagnos ser sökandet som en svår period med multipla konsultationer med olika 
behandlare. Det upplevs som en process att hitta den rätta behandlaren som således har 
förståelse för sjukdomen. 
 
Fibromyalgi syns inte alltid vilket leder till en risk för att bli missbetrodd. När patienten blir 
betrodd ses det som en bekräftelse. I resultatet framkommer det även att kvinnorna känner sig 
missbetrodda samt missförstådda av omgivningen. En av kvinnorna uppger att hon är osäker 
på sjukdomens trovärdighet. Samtidigt uppger den andra kvinnan att hon behöver försvara sin 
sjukdom och sina symtomyttringar. Resultatet tyder på att bland annat brist på synliga 
symtomyttringar kan leda till missförståelse samt misstro. I en studie av Undeland & 
Malterud (2007) framkommer det att brist på förståelse hos omgivningen kvarstår trots 
erhållandet av en diagnos (a a). Kvinnor med fibromyalgi upplever det som en ihållande 
process att försöka övertyga vårdpersonal, arbetskollegor samt vänner att deras symtom är 
verkliga (Moore Schaefer, 1995). Enligt Olin & Schenkmanis (1998) är värk är ett subjektivt 
symtom som inte kan mätas med objektiva metoder. De menar att en individ med fibromyalgi 
kan ha en kraftig värkupplevelse utan att det syns utanpå (a a). Flera andra studier (Moore 
Schaefer, 1995; Sturge-Jacobs, 2002; Sim & Madden, 2008) diskuterar problematiken av att 
leva med ett smärtsamt men osynligt tillstånd. En problematik som bland annat kan leda till 
svårigheter att övertyga läkare och ibland även familjemedlemmar att de symtom dessa 
kvinnor lever med är verkliga. Enligt Travelbee (2001) är en smärtupplevelse inget som kan 
förmedlas. Smärta är således något som upplevs individuellt och ej kan ses (a a). Samtidigt 
framkommer det i denna studies resultat att den ena kvinnan beskriver det som en positiv 
upplevelse då hon blir betrodd. Det värdiga bemötandet hon erfar av vårdpersonal, samt 
bekräftelsen de ger henne upplevs som positivt. Diagnostiseringen ses som positivt och hon 
känner sig bekräftad samt betrodd. Enligt Olin & Schenkmanis (1998) är diagnosen 
accepterad av världshälsoorganisationen samt av socialstyrelsen samt accepterad globalt (a a). 
Själva diagnosställningen liknas vid en upplevd medaljeffekt (Gunvaldsen Abusdal & Natvig, 
1997) detta grundas på att individen känner att någon äntligen har trott på denne. Denna 
känsla återfinns i studier (Undeland & Malterud, 2007; Kisiel, 1997) som diskuterar 
diagnostiseringens positiva effekter. Diagnostiseringen generar en bekräftelse främst på att 
läkaren tror individen samt ger individen möjlighet till att införskaffa kunskap och 
information om sjukdomen, vilket således resulterar i minskad oro. 
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Den fysiska smärtan utgör en del av sjukdomen. I studiens resultat framkommer det att 
smärtan kan ses som två sorters smärta. Dels den ständigt närvarande och molande smärtan 
dels den skarpa plötsliga smärtan. Samtidigt varieras smärtans intensitet. Smärtan upplevs 
mindre då fokusering sker på något annat. Denna variation i smärtan finns diskuterat (Olin & 
Schenkmanis, 1998; Gunvaldsen Abusdal & Natvig, 1997) och det påvisas att smärtan 
varierar i intensitet samtidigt som smärtan varierar olika för varje individ samt dag för dag. I 
en studie (Sim & Madden, 2008) uppges det att smärtan är konstant men samtidigt varierande. 
Smärtan upplevs även vid både vila och aktivitet (a a). Travelbee (2001) uppger att smärta är 
individuellt som var individ själv upplever.  
 
Sjukdomens oberäknelighet påverkar livssituationen. Det framkommer i resultatet att en 
ovisshet upplevs inför morgondagen av kvinnorna med fibromyalgi samtidigt som den 
kraftiga symtomyttringsvariationen bidrar till osäkerhet i livet. Symtomyttrandets variation 
påverkas även av vädret och dess växlingar. Studier (Arnold, m fl., 2008; Moore Schaefer, 
1995) diskuterar sjukdomens oberäknelighet som utgör en svårighet för att planera vardagen 
då individer med fibromyalgi ej kan förutse hur de kommer att må påföljande dag. 
Kvinnor med fibromyalgi kan läsa kroppens varningssignaler och på så sätt förutspå hur de 
kommer att må. Kvinnorna är medvetna om hur deras kropp vanligen reagerar på olika 
aktiviteter och använder dessa signaler som vägledning. Men trots detta upplevs en känsla av 
ovisshet över morgondagen då smärtan kan uppkomma när som, med eller utan förvarning. 
 
Det framkommer i resultatet att ett accepterande innebär att kvinnorna finner sig i sin 
situation samt accepterar den. Kvinnorna försöker göra det bästa av sin situation och 
accepterar sina begränsningar. Accepterandet av situationen framkommer av en positiv 
livssyn vilket gör det möjligt att leva med smärtan. Flera studier (Kisiel, 1997; Moore 
Schaefer, 1995; Pagels, 2004) diskuterar accepterandets betydelse. Ett accepterande har 
samband med en positiv livssyn och accepterandet sker då sjukdomen inte längre ses som det 
centrala. Accepterandet har även samband med att finna mening samt att leva dag för dag. Att 
leva dag för dag är en hanteringsprocess. Den centrala aspekten i denna process är att kvinnan 
har kontroll över sin egen situation. En anpassningsprocess innebär ett accepterande av sin 
situation samt att lära sig att leva med sin sjukdom. När en individ accepterar sin livssituation 
erhålls denna kontroll över situationen. Således så passar tillgängliga forskningsresultat in i 
Travelbees teori. Travelbee (2001) menar att en individ som accepterar sin sjukdom har en 
positiv livssyn. En individ som accepterar sin sjukdom kan finna sig i sin situation. Även om 
en individ har en accepterande reaktion vid sjukdom betyder det inte att individen har en 
önskan om att vara sjuk. Att finna mening i lidandet är individuellt och meningen kan finnas i 
den grad individen själv upplever den.  
 
Det framkommer att kvinnorna upplever sig behövande av stöd och hjälp från sin omgivning. 
Det stöd som de båda kvinnorna söker är hjälp med att bära bördan av sjukdomen. Trots att 
kvinnorna är införstådda med att det inte är möjligt. Löfgren, Ekholm & Öhman (2006) menar 
att det är av stor vikt att erhålla stöd. Stöd och förståelse av familjemedlemmar stärker 
individen med fibromyalgi. Samtidigt påvisas det att stöd sällan erhålls från arbetskollegor (a 
a). Denna brist på stöd från omgivningen uppstår på grund av en kunskapsbrist om 
fibromyalgi (Arnold, m fl., 2008) vilket resulterar i en svårighet för individer med fibromyalgi 
att erhålla adekvat stöd från sin omgivning. Enligt Moore Schaefer (1995) upprätthålls stödet 
genom kommunikation. Travelbee (2001) menar att det kan vara svårt att möta sina närmaste 
vid ett lidande vilket leder till att personen isolerar sig som generar ett större lidande. 
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SLUTSATS 

 
Det resultat som har presenterats bygger på två kvinnors olika beskrivningar av sin situation 
och ger en inblick i deras livssituation med fibromyalgi och hur sjukdomen påverkar deras 
vardag. De som tar del av resultatet får möjligheten till att erhålla kunskap, förståelse samt få 
inblick i hur det är att leva med fibromyalgi. Denna studie kan således utgöra en källa där 
kunskap kan inhämtas av såväl vårdpersonal som av andra människor som söker information 
om fibromyalgi och dess påverkan på livssituationen. Sammanfattningsvis ses ett samband 
mellan de ej synbara symtomen och omgivningens brist på förståelse inför sjukdomens 
omfattning och påverkan. Denna studie kan utgöra ett stöd i hur vårdpersonal bör bemöta 
personer med fibromyalgi. Sjuksköterskor bör ha ett öppet sinne i mötet med patienter med 
fibromyalgi. Det anses intressant att utföra vidare forskning med fokus på hur kvinnor med 
fibromyalgi upplever det att samtidigt ha en familj och hur sjukdomen påverkar vardagen. Det 
är även av intresse att se om det finns någon skillnad på hur män upplever det att leva med 
fibromyalgi, då denna studie är baserad på kvinnors utsagor. Dessutom kan det vara 
intresseväckande att utföra vidare forskning på hur kvinnor upplever det att leva med 
fibromyalgi med hjälp av empiriska studier och då inrikta sig på upplevelsen av att bli 
missbetrodd. 
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Bilaga 1: Översikt av analysprocessen 
 
S= subjektet 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
”Så började dansen. Dansen runt alla läkare, nappratpater, 
samtalsterapeuter, sjukgymnaster och tandläkare. Dansen som 
snurrade efter alla andras goda råd och tyckande och vetande 
om orsak och verkan. Den dyra dansen, som kostar 
hundralappar och tusenlappar och massor av tid och kraft och 
mod och hopp. Den svåra dansen som kostar förödmjukelse och 
utsatthet.” (Lundgren, 2000, s 25). 

S. söker efter svar och 
lyssnar till olika 
behandlare. S. 
upplever 
förödmjukelse samt 
känner sig utsatt. 

Fibromyalgi bidrar 
till en mångfald av 
frågor till behandlare 
på grund av ovisshet. 

 Betydelsen av 
negativa möten. 

Möten. 

”Nej, det handlar om ögon och blickar. Kanske en klapp på 
armen eller en liten kram. Något litet bara, som säger: - Jag 
förstår nog. Jag kanske vet. Jag tror dig! Då går det att njuta av 
den lilla sköna stunden i solen, i musiken eller vid havet på en 
klippa med udden och naturen alldeles intill! Då kan man till 
och med känna det underbart, även om kroppen är tung och stel 
och ond och omedgörlig. Då kan man faktiskt le, mitt i 
stormen.” (Lundgren, 2000, s 56). 

När S. känner sig 
betrodd samt förstådd 
av sin omgivning kan 
hon se det positiva i 
livet.  

Ett positivt 
bemötande från 
omgivningen stärker 
den positiva 
livssynen. 

Betydelsen av 
positiva möten. 

Möten. 

”Den värk som molar i kroppen syns inte, vissa dagar kan det 
kännas bättre och man orkar mer. Detta gör att människor 
börjar fundera på om man egentligen har så ont. ”Hur klarar 
du det där, du som har så ont?” en fras som man ibland kan få 
till sig. (Grelsson, 2001, s 93). 
 
 
 
 
 
 
 

S. smärta syns inte på 
utsidan. Detta leder till 
att omgivningen 
misstror S. då de ej ser 
smärtan. S. tar illa vid 
sig av vad hon anser 
vara kritik. 

Omgivningen ser inte 
den osynliga 
smärtan. 

Misstro. Fibromyalgi syns 
inte alltid 



 

 
 

Bilaga 1: Översikt av analysprocessen 
 
S= subjektet 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
”Vad jag istället kom ihåg var det värdiga bemötandet jag fick. 
Vad jag reagerade mest positiv på var att läkaren var så tyst 
och avslappnad. Jag fick, och behövde prata. Fick bekräftelse 
på vad jag sagt. Detta ingav ett stort förtroende samt, för mig, 
en ny syn på sjukvården. Den kunde fungera! Vad jag fick med 
mig från detta möte var att någon trodde på mitt 
sjukdomstillstånd. Jag blev inte friskare av det. Men starkare!” 
(Grelsson, 2001, s 94). 

S. fick ett värdigt 
bemötande, fick prata 
samt blev bekräftad. 
Detta gav S. en ny syn 
på sjukvården och hon 
kände sig betrodd. 

Känsla av bekräftelse 
samt en känsla av att 
bli betrodd uppstod. 
Det värdiga 
bemötandet ledde till 
en ny syn på vården. 

Att bli betrodd Fibromyalgi syns 
inte alltid 

”Mår jag bättre efter min diagnos? Jag tror inte att diagnosen i 
sig leder till en förbättring, däremot har jag själv något att ”ta 
på”. Jag vet också att jag inte simulerar, jag har blivit tagen på 
allvar. Jag har en sjukdom som jag försöker leva med på det 
sätt som känns bra för mig. Jag får må dåligt ibland, det hör till 
min sjukdom, inte till någon lathet. Efter alla dessa år finns det 
papper på att jag inte är inbillningssjuk. Äntligen! Jag är  
trodd!” (Grelsson, 2001, s 155). 

S. upplever diagnosen 
positivt, då den 
bekräftar att hon blivit 
betrodd samt förstådd. 

Diagnosen upplevs 
som en positiv 
bekräftelse. 

Bekräftelsens 
betydelse. 

Att bli bekräftad. 

”Den oförberedda smärtan kommer lika snabbt som en 
hagelskur på sommaren. Den skrämmer, skapar ångest.” 
(Grelsson, 2001, s 13). 

S. är rädd för den 
plötsliga skarpa 
smärtan. 

Den skarpa smärtan 
skapar rädsla. 

Smärtans påverkan. När det gör ont. 

”Tänk förresten, att man väljer att prata om sin egen kropp som 
någon utanför en själv! – Den lilla armen låser sig, men jag mår 
bra. – Stackars fossingen, som har det så svårt! Har hört det 
från fler! Kan det vara för att man känner sig så långt ifrån 
någon sorts vilja till värk som möjligt? Man tänker: detta är inte 
jag. Det här har inte jag beställt. Detta behöver jag inte nu, till 
något! Man vill avskärma sig från det onda.” (Lundgren, 2000, 
s 47). 
 
 
 
  

S. talar om sin kropp 
som något eget och 
vill avskärma sig från 
det onda. 

Ser kroppen som en 
tredje person och 
nekar till det sjuka. 

Synsätt på 
symtomen. 

Betraktelser av den 
egna kroppen. 



 

 
 

Bilaga 1: Översikt av analysprocessen 
 
S= subjektet 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
”Efter tre års högskolestudier och 180 000 kronor i 
studieskulder började min yrkesbana som sjuksköterska. Den 
varade i två månader, därefter sade kroppen ifrån, vilket den 
egentligen hade gjort redan kvällen då jag låg på alla fyra på 
köksgolvet. Jag hade inte lyssnat på kroppens 
varningssignaler.” (Grelsson, 2001, s 19). 

S. kropp sade ifrån och 
hon hade inte lyssnat 
på kroppens 
varningssignaler och 
fick därför sluta 
arbeta. 

Kroppens 
varningssignaler 
registrerades ej, detta 
gav negativ 
påverkan. 

Varningssignaler 
som vägledning. 

Att lyssna på 
kroppen. 

”Jag kan förstå att det inte är så lätt att leva med en människa 
som man aldrig vet hur hon mår. Från att ena dagen ha varit 
glad och sprudlande, till att nästa dag möta en sängliggande, 
otalt orkeslös äkta maka.” (Grelsson, 2001, s 78). 

S. upplever en kraftig 
variation av 
symtomyttrandet som 
leder till en ovisshet. 

Symtomen yttrar sig 
olika från dag till 
dag. 

En oförutsägbar 
morgondag. 

Oberäknelighet. 

”Alla behöver vi sol och värme, min kropp säger bestämt ifrån 
vid lågtryck. Kylan gör musklerna spända och smärtkänsliga.”     
(Grelsson, 2001, s 36). 

S. finner att lågtryck 
och kyla har en 
negativ påverkan på 
symtomen. 

Kyla påverkar 
syndromet negativt. 

Vädrets påverkan. Oberäknelighet. 

”Jag vill påvisa att det går att leva ett rikt liv sin smärta till 
trots, det handlar om hur man väljer att se på livet.” (Grelsson, 
2001, s 13). 

S. upplever att hon kan 
leva med sin smärta 
med hjälp av sin 
positiva livssyn. 

Livssynen är utav 
betydelse för att 
kunna leva ett liv 
med smärta. 

Positiv livssyn. Accepterande. 

”Vet verkligen att jag inte är ensam. Men med min värk är jag 
ensam, tyvärr!”(Lundgren, 2000, s 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. upplever sig ensam 
med att bära tyngden 
av sitt syndrom trots 
stöd från omgivningen. 

Syndromet kan inte 
bäras av andra men 
omgivningen kan ge 
den drabbade stöd. 

Stöd från 
omgivningen. 
 

Tankar om stöd. 
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