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Fibromyalgi har en okänd etiologi och är ingen sjukdom utan snarare ett kroniskt 
muskulärt smärtsyndrom och tiden innan diagnos upplevs ofta som svår hos 
patienten. Att bli misstrodd, ifrågasatt och inte bli bemött med respekt från 
sjukvårdspersonal är ett stort lidande för denna patientgrupp. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 
Åtta kvalitativa artiklar publicerade mellan år 1995 till 2008 granskades och 
analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 
kategorier: att anpassa sig till vardagen, ändrade familjeförhållanden, symtomen 
påverkar det sociala livet, att lära sig leva med symtomen och att bli misstrodd. 
Kvinnornas livsvärld ändrades och de begränsades av sin fibromyalgi. Detta 
påverkade både deras dagliga tillvaro, sociala kontakt med vänner, 
familjerelationen och arbetslivet. När en sjuksköterska möter denna patientgrupp 
gäller det att vara lyhörd, lyssna och försöka förstå hur livsvärlden levs utav dessa 
kvinnor. 
 
Nyckelord: Fibromyalgi, förändringar, kvinna, livsvärld, upplevelser 
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INTRODUKTION 
Fibromyalgi syns inte på röntgen eller i ett blodprov. Patienter som lider av 
fibromyalgi kan vid första anblick verka fullkomligt friska. Hur ska omgivning 
förstå att dessa patienter har ständig värk i hela kroppen och att vardagen är svår 
att klara av? Patienter med fibromyalgi känner sig ofta misstrodda, ifrågasatta och 
tycker inte de får den hjälp de behöver när de uppsöker sjukvården. 
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan har förståelse för hur dessa patienter 
upplevelser sin sjukdom och på vilket sätt deras livsvärld förändras när de drabbas 
av fibromyalgi för att på bästa sätt bemöta dessa patienter. Almås (2002) belyser 
vikten av att sjuksköterskan kan hjälpa patienter med långvariga smärtor och 
lindra deras lidande samt vikten av att sjuksköterskan har kunskap om att 
behandlingsmöjligheterna skiljer sig mellan akut och långvarig smärta. 

 
BAKGRUND 
 
Fibromyalgi 
Fibromyalgi (FM) är ingen sjukdom utan snarare ett kroniskt muskulärt 
smärtsyndrom som kännetecknas av generaliserad smärta framförallt i 
muskulaturen (Nisell & Kosek, 2008). Henriksson (2000) menar att FM är en 
kombination av ett långvarigt smärttillstånd och ett långvarigt stresstillstånd. 
Enligt Mease (2005) drabbas patienten förutom av muskelsmärtor även utav 
kronisk trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Fibromyalgipatienten 
känner sig oftast sliten, har sömnrubbningar och lider av smärtor vars intensitet 
oftast förvärras av fysisk aktivitet och även utav kall och fuktig väderlek (Almås, 
2004). Dock menar Busch, Schachter, Peloso och Bombardier (2003) att fysisk 
aktivitet eller väl anpassad träning kan ge minskad smärta vid FM. Exempel på 
sådan träning är träning i varmvattenbassäng, lågintensiv styrke-, konditions- och 
uthållighetsträning. 
 
Diagnosen ställs med hjälp av de kriterier som American College of 
Rheumatology (ACR) presenterade år 1990. Kriterierna för diagnosen är följande: 
utbredd smärta i minst tre månader. Smärtan ska finnas i höger och vänster 
kroppshalva, ovan och nedom samt axialt (det vill säga minst någon av följande 
lokalisationer; halsrygg, främre bröstrygg eller ländrygg). Vid berörning ska 
smärta finnas i minst 11 av 18 punkter, så kallade tender points (Wolf, Smythe, 
Yunus, Bennet, Bombardier, och Goldenberg et al. 1990).  
 
Vid FM saknas patologiska fynd i blodprover eller diagnostiska fynd vid vävnads 
provtagningar från till exempel muskulatur (Nisell & Kosek, 2008). Forseth, Förre 
och Gran (1999) påpekar att etiologin till FM ännu är okänd trots forskning. 
Henriksson (2000) hävdar att etiologin till FM inte behöver vara densamma för 
alla patienter som uppfyller de diagnostiska kriterierna. Förutom långvarig smärta 
har uttalad stress och infektioner diskuterats som tänkbara orsaker till FM. Nisell 
och Kosek (2008) menar att ärftliga faktorer, social miljö, psykiskt och/eller 
fysiskt trauma, stress och infektioner också tycks kunna ha betydelse för 
utveckling av FM. Almås (2004) menar att olika typer av spänningstillstånd av 
fysisk eller psykisk orsak kan vara en förklaring 
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Enligt Prescot, Kjöller, Jacobsen, Bulow, Danneskiold-Samosoe och Kamper-
Jorgensen (1993) är det 0,7-4,8 % bland befolkningen i sydvästra Sverige som har 
diagnosen fibromyalgi Nisell och Kosek (2008) påpekar att ungefär 85-90 % av 
FM-patienter i Sverige är kvinnor och den vanligaste debutåldern är 40-50 år. 
Kvinnor har lägre smärttröskel än män och att det kan vara en delförklaring till att 
FM diagnostiseras oftare hos kvinnor. (Nisell & Kosek, 2008) Män har enligt 
Tapper (2005) en högre smärttröskel genom hormonet testosteron. Eftersom 
många kvinnor drabbas av FM i samband med klimakteriet kan 
hormonförändringar spela roll (a.a).  
 
Nisell och Kosek (2008) menar att behandlingen vid fibromyalgi delas in i två 
riktningar; farmakologisk och icke-farmakologisk. Beträffande farmakologisk 
behandling har analgetika såsom paracetamol ingen effekt. Antidepressiva 
läkemedel som amitriptylin till exempel Saroten och Tryptizol har länge använts 
mot kroniska smärtbesvär. Dessa preparat kan förbättra sömnen och minska 
smärtan (a.a). Icke-farmakologisk behandling kan enligt Almås (2004) bestå av ett 
individuellt anpassat träningsschema. Syftet med träningen är att muskulaturen i 
mindre grad ska påverkas av spänningar och att detta på sikt ska minska 
muskelsmärtorna samt återföra patienten till ett normalt livsmönster.  
 
Fibromyalgipatienten blir oftast missförstådd och misstrodd när denne söker 
sjukhusvård. SVBK (sveda-, värk- och brännkärring) är en beteckning som 
vårdpersonal skrivit i patientjournalen för att beskriva patienter med de typiska 
fibromyalgisymptomen (Tapper, 2005). I en studie gjord av Hellström, 
Bullington, Karlsson, Lindqvist och Matsson (1998) fann de att vårdpersonalen 
inte trivs i situationer där de känner att de inte har någon kontroll över patientens 
symtom. Att möta fibromyalgipatienter där inget blodprov eller undersökning 
styrker sjukdom är en utmaning för vårdpersonalen (a.a). 
 
Haugli, Strand och Finset (2003) fann att när vårdpersonalen inte kunde hitta 
några provsvar eller undersökningssvar som tydde på sjukdom kände sig 
patienterna misstrodda. Det framkom att patienterna ibland önskade att de hade en 
fraktur eller cancer för att vårdpersonalen skulle tro på dem. Patienterna kände en 
lättnad när de blev diagnostiserade vilket för patienterna betydde att de blev 
trodda (a.a). Att ständigt bli misstrodd beträffande sina symtom är smärtsamt för 
patienten och blir en del av deras livsvärld (Gunvaldsen- Absudal & Natvig, 
1997).  
 
Livsvärld 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att 
begreppet livsvärld härstammar från den fenomenologiska filosofin, alltså den 
verklighet vi lever i. För att sjuksköterskan ska uppmärksamma och förstå 
patientens livsvärldsperspektiv måste ett bejakande av deras livsvärld ske 
(Bengtsson, 2005). Ett livsvärldsperspektiv innebär att människans vardagsvärld 
och den dagliga tillvaron uppmärksammas. Det innebär också att se och förstå 
livsvärlden som den levs utav den enskilde människan. Livsvärlden är den 
verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för given 
(Dahlberg et al., 2003). 
 
Genom förståelse för en människas livsvärld skapas ett bättre vårdmöte mellan 
patient och vårdpersonal. Med livsvärlden som grund i vårdandet behövs det ett 
förhållningssätt där sjuksköterskan iakttar patientens levda verklighet och försöker 
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förstå denna. Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi 
älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett 
livsinnehåll och en mening. Människan finns i världen via livsvärlden och så 
länge vi lever kan vi inte komma ur eller ifrån den. I det vårdande mötet krävs ett 
professionellt förhållningssätt av sjuksköterskan eftersom varje patient är unik och 
lever sin livsvärld på sitt sätt (Dahlberg et al., 2003). 
 
Patienten ska bemötas och vårdas utifrån sitt livsvärldsperspektiv. I det vårdande 
mötet innebär även livsvärldsperspektivet det etiska patientperspektiv som innebär 
att sjuksköterskan fokuserar på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt 
välbefinnande eller den vård denne får. Dessa upplevelser finns inte konkret i 
verkligheten och kan inte fångas med olika tekniska apparaturer eller mätas med 
prover. Istället framkommer livsvärldsperspektivet av sjuksköterskans intresse för 
patientens egen berättelse och livshistoria. I patientens berättelse delar 
sjuksköterskan patientens lidande-historia eller vårdande-historia. Genom 
patienten berättelse kan sjuksköterskan få reda vad som kännetecknar till exempel 
ett välbefinnande eller hur dennes livsvärld ser ut. (Dahlberg et al., 2003).  
 
Sjuksköterskan bör vara medveten om att varje patients livsvärld är individuell 
och unik. Till exempel kan två patienter vara med om samma händelse, sjukdom 
eller skada men det upplevs på olika sätt. Detta beror bland annat på patientens 
tidigare levda erfarenheter och upplevelser. Det krävs således att sjuksköterskan 
är lyhörd och respektfull för att möta varje patients livsvärld på bästa sätt 
(Dahlberg et., 2003).  
 
Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens 
mellanmänskliga dimension. Travelbee menar att för att förstå vad omvårdnad är 
och bör vara, måste det finnas en förståelse för vad som sker mellan patient och 
sjuksköterska, hur deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser detta 
kan ha för patienten. Med interaktion menar Travelbee ett samspel mellan två 
olika människor. För att den mellanmänskliga relationen mellan patient och 
sjuksköterska ska fungera krävs att sjuksköterskan känner empati och förståelse 
för patientens upplevelser av till exempel sin sjukdom. Enligt Travelbee byggs 
relationen mellan sjuksköterska och patient upp genom olika faser; det första 
mötet, identitet, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. 
 
Travelbee anser att sjuksköterskan ska ha empati för patienten som vårdas. Med 
empati menar Travelbee i sin teori en upplevelse som sker mellan en eller två 
människor som betyder att sjuksköterskan ska försöka vara delaktig och ha 
förståelse för en annan människas tillstånd. Sjuksköterskan ska även visa sympati 
som symboliserar medkänsla. Att sjuksköterskan visar sympati för patienten gör 
att de två i sin relation delar tankar och känslor vilket också gör att de förs närmre 
i den vårdande relationen. Det är således viktigt att sjuksköterskan ser patientens 
upplevelser som unika. 
 
Travelbee fokuserar sig på patientens upplevelser och erfarenheter och menar 
även att sjuksköterskan ska hjälpa patienten eller dennes familj att förebygga eller 
bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och att vid behov finna en mening i 
dessa upplevelser. Travelbee påpekar vikten av att varje människa är unik och en 
oersättlig individ. Sjuksköterskans och patientens relation är viktig i omvårdanden 
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och sjuksköterskan bör försöka förstå varje patients livsvärld för att på bästa sätt 
stödja och hjälpa denna patient genom sjukdomen. 
Sjuksköterskan är den som står närmast patienten och det är sjuksköterskans 
ansvar att patienten får en god och säker vård samt stöd och hjälp att finna mening 
i sin sjukdom. Travelbee anser också att kommunikation mellan sjuksköterska och 
patient är ett viktigt redskap. Genom kommunikation skapas en ömsesidig 
förståelse och kontakt. 

 
SYFTE 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgi.  

 
METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes. Det innebär att 
litteratursökningar och granskningar av vetenskapliga artiklar har gjorts. Enligt 
Friberg (2006) är kvalitativa studier en utmärkt utgångspunkt för att få en bättre 
förståelse om hur till exempel personers upplevelser av något slag är. Kvalitativa 
studier strävar inte efter att kvantifiera och använder inte statistik eller numeriska 
värden för att redovisa resultat, utan beskriver förståelsen för människans 
upplevelser (Forsberg & Wengström, 2003). Eftersom studien syftar till att belysa 
livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgi använde jag mig av kvalitativ forskning 
för att få en beskrivande bild av deras livsvärld. Enligt Friberg (2006) handlar en 
litteraturstudie om att ta reda på befintlig forskning inom ett visst ämnesområde 
för att få en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder som använts och 
vilka resultat som framkommit. Den baseras på ett systematiskt val av texter 
(forskningsartiklar, rapporter med mera) inom ett visst ämnesområde. Den valda 
litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras, vilket resulterar i en beskrivande 
översikt av ämnesområdet/forskningsproblemet.  
 
Urval 
För att få fram aktuell forskning gjordes litteratursökningar i databaserna 
CINAHL och ELIN@Blekinge på biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola. 
CINAHL är en referensdatabas inom omvårdnad och ELIN@Blekinge är en 
fulltextdatabas inom medicin och omvårdnad. De valda databaserna användes 
eftersom de innehåller text med inriktning på omvårdnadsforskning. Urval av 
artiklarna gjordes med hjälp av inklusions - och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och 
skrivna på svenska eller engelska. De skulle motsvara studiens syfte, vara 
kvalitativa och publicerade från år 1995 till 2008. Artiklarna skulle även handla 
om kvinnor över arton år samt vara i fulltext. De valda årtalen valdes för att få de 
senaste forskningsresultaten. Exklusionskriterierna var kvantitativa studier, 
artiklar som inte var vetenskapligt granskade samt artiklar som handlade om män. 
Sökningen i databaserna gjordes i fritext. För att få fram rätt engelsk översättning 
användes MESH-termer. Sökord som användes var: fibromyalgia, experience, 
care living with och patient. Sökorden kombinerades för att få relevanta artiklar 
(se tabell 1:1). Artiklarna valdes ut genom att jag först läste titeln och abstractet 
för att se om innehållet svarade mot studiens syfte. De artiklar som var relevanta i 
abstractet skrevs ut och lästes igenom för att se om de kunde användas till studien. 
Slutligen resulterade sökningen i åtta artiklar (se bilaga 1).  
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Tabell 1:1. Sökresultat från databaserna ELIN och CINAHL med olika sökord. 
Databas Sökord Sökbegränsning Träffar Valda 
ELIN Fibromyalgia 

and living 
with 
 
Fibromyalgia 
and 
experience 
 
Fibromyalgia 
and patient 
and 
experience 
 
Fibromyalgia 
and 
experience 
and care 
 
 
 

1990-2008 
Fulltext 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
 
 

27 
 
 
 
96 
 
 
 
23 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
2 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

CINAHL Fibromyalgia 
and living 
with 
 
Fibromyalgia 
and 
experience 
 
Fibromyalgia 
and patient 
and 
experience 
 
Fibromyalgia 
and 
experience 
and care 

1990-2008 
Fulltext 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
 
1990-2008 
Fulltext 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
86 
 
 
 
24 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
Analysmetod  
Jag använde mig utav Graneheim och Lundmans (2004) beskrivande metod för 
innehållsanalys. Detta för att skapa en förståelse för livsvärlden hos kvinnor med 
fibromyalgi och se det tydliga budskapet i artiklarna. Det gjordes en manifest 
innehållsanalys av artiklarna, vilket innebär att det synliga analyseras och tolkas. 
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Först läste jag igenom de utvalda artiklarna för att få en helhetsbild av innehållet. 
Därefter lästes artiklarnas resultat flera gånger för att få en djupare förståelse för 
dess innebörd. Därefter valdes meningsbärande enheter ut. Meningsbärande 
enheter är meningar eller ord som relaterar till varandra i textsammanhanget. 
Dessa meningsbärande enheter skrevs ner på separat papper för att sedan 
översättas till svenska för att kondenseringen skulle bli lättare. En kondensering 
innebär att text förkortas utan att innehållet går förlorat. Kondenseringen gjordes 
för att lättare få en textöversikt. Texten kodades efterhand för att ytterligare 
förkorta utan att tappa textens innebörd. Textens koder sorterades sedan efter dess 
innebörd och utifrån detta bildades specifika kategorier som sammanfattade det 
viktigaste. Slutligen namngavs kategorierna efter dess innebörd (se bilaga 2). 

 
RESULTAT 
Efter analysprocessen framkom fem kategorier som redovisas nedan. 
Kategorierna var: att anpassa sig till vardagen, ändrade familjeförhållanden, 
symtomen påverkar det sociala livet, att lära sig leva med symtomen och att bli 
misstrodd. 
 
Eftersom både begreppen sjuksköterska och vårdpersonal förekom i de 
analyserade artiklarna valde jag att använda båda begreppen för att undvika 
feltolkningar. Vårdpersonal avser här läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. 
Likaså kommer jag att använda mig utav begreppet symtom som i den här 
bemärkelsen avser smärta och kronisk trötthet. 
 
Att anpassa sig till vardagen 
Söderberg, Lundman och Norberg (1999) fann att kvinnorna fick anpassa sitt liv 
efter fibromyalgin. Detta innebar att de inte kunde göra samma saker som tidigare, 
till exempel springa, köra bil eller klä barnen. Det visade sig även att det var 
svårigheter för kvinnorna att vara spontana. Deras liv blev mer begränsade och det 
var svårt för dem att planera inför framtiden (a.a). Söderberg och Lundman (2001) 
fann att kvinnorna kände ilska och irritation över att deras vardag fick anpassas 
efter symtomen, och att de till exempel tvingades avstå från vissa intressen och 
nöjen om dessa förvärrade symtomen. Dock ansåg en del kvinnor att det var 
viktigt att unna sig nöjen då och då trots att de visste att de skulle bli sämre (a.a). 
Kvinnorna menade även att deras sociala liv och de intressen de hade inte skulle 
begränsas utav symtomen (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekhdahl, 1999). 
 
Schaefer (1997) menade att kvinnornas liv kontrollerades av rädslan av att göra 
saker som orsakade dem mer smärta. De blev deprimerade när de inte längre 
kunde göra saker som de tidigare hade kunnat och velat göra utan att lida av 
konsekvenserna som smärtan gav (a.a). 
 

”Still, you´ve got to do somethings that you once enjoyed, and then you 
get worse for severel days afterwords, but then you´ve had the positive 
and nice side” (Söderberg & Lundman, 2001, s 621). 

 
Även Asbring (2001) påpekade att kvinnor som insjuknade i fibromyalgi 
tvingades anpassa sig från att ha levt ett väldigt aktivt liv till ett numera passivt liv 
på grund av symtomen. En del upplevde bitterhet eftersom de inte kunde göra 
samma saker som tidigare på grund av syndromet samtidigt som de kände att de 
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behövde prestera något eftersom det var viktigt för deras självkänsla (Söderberg 
& Lundman, 2001). 
 
Ändrade familjeförhållanden 
Söderberg och Lundman (2001) fann att relation till make och barn ändrades på 
grund av fibromyalgin. Vissa av kvinnorna beskrev att deras make hade svårt att 
förstå kvinnans ändrade livssituation. Kvinnorna upplevde att deras huvuduppgift 
var hushållet och när de inte längre orkade sköta det upplevde de svårigheter att 
be familjen om hjälp. Kvinnan blev mer passiv och var mer beroende av 
familjemedlemmars hjälp (a.a). 
 
Den kroniska tröttheten begränsade och påverkade familjelivet genom att kvinnan 
inte längre kunde vara delaktig i aktiviteter med resten av familjen, vilket 
emellanåt ledde till irritation och frustration från övriga familjemedlemmar 
(Söderberg et al., 2002). Enligt Asbring (2001) kunde symtomen medföra 
negativa konsekvenser i familjerelationen. För många kvinnor var symtomen en 
anledning till separation eftersom det skedde en stor personlighetsförändring till 
exempel depression, frustration och ilska till följd av fibromyalgin. 
 
Symtomen påverkar det sociala livet 
Att lida av ett kroniskt syndrom som fibromyalgi ledde ofta till sociala 
konsekvenser som var förknippade med den personliga identiteten. Det kunde 
exempelvis vara att inte klara av sitt arbete, att drabbas av finansiella bekymmer 
på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning, samt få ett begränsat socialt liv 
(Asbring, 2001). Den personliga identiteten förknippas för många kvinnor oftast 
med arbete och att vara sjukskriven orsakar känslor av att vara isolerad och inte 
längre behövd och viktig. Den sociala kontakten som arbetet innebar visade sig 
vara väldigt viktig för kvinnorna (a.a). Söderberg och Lundman (2001) menade att 
kvinnorna upplevde ledsamhet över att vara tvungna att lämna sina jobb och att de 
kände sig utanför och mindre värdefulla Även Cudney, Butler, Weinert och 
Sullivan (2002) fann att kvinnorna ofta kände sig odugliga och till och med som 
invalider på grund av den kroniska tröttheten som också påverkade deras 
prestationer på arbetet och den sociala kontakten med vänner. 
 
Mannerkorpi et al. (1999) fann att kvinnorna ansåg arbetslivet som stimulerande 
och högt prioriterat trots att det var svårt och stundtals smärtsamt. Det var viktigt 
att arbeta, dels för den sociala kontakten med andra människor och dels för att 
arbetslivet stärkte kvinnornas självförtroende. 
 

”From having been a very sociable person and having socialized a lot 
with people, having been active in various cluns and everything, I have 
just had to cut down on all that sort of things. So work is the only thing 
I have, which is some sort of porthole to the normal world” (Asbring, 
2001, s 316) 

 
Att inte ha ork och energi att träffa andra människor till följd av symtomen 
påverkade också kvinnorna negativt (Söderberg och Lundman, 2001). Det 
framkom också hur viktigt kvinnorna upplevde det var att behålla kontakt med 
vänner och anhöriga samt hur viktigt det var för dem att träffa sina vänner under 
mindre smärtsamma perioder (a.a). 
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Att lära sig leva med symtomen 
Cudney et al. (2002) menade att smärtan blev en konstant kompanjon i kvinnornas 
liv. Smärtan var individuell och varierade ofta från kvinna till kvinna alltifrån dov 
värk till svår konstant smärta. Smärtan påverkades även utav vädret, framförallt 
av kyligt väder. Kvinnorna jämförde syndromet som att ha influensa året runt 
(a.a). Söderberg et al. (1999) fann att kvinnorna beskrev smärtan som svår och 
svåraccepterad. Den beskrevs även som genomträngande i hela kroppen (Cudney 
et al. 2002). Smärtan ledde oftast till ilska och irritation (Söderberg et al. 1999). 
Det visade sig även att kvinnorna saknade det liv de hade innan syndromet bröt ut 
(a.a). Schaefer (1997) menade att när smärtan återkom eller ändrades i sin 
intensitet påmindes kvinnan att hon var sjuk, det gjorde också att kvinnans 
upplevelser av symtomen blev svårare. 
 
Mannerkorpi et al. (1999) fann att kvinnorna kände sig som invalider när de 
konfronterades med sina smärtor. Trots det försökte de förstå smärtorna och vad 
som hände i deras nuvarande liv (Söderberg et al. 1999). Kvinnorna upplevde en 
stor lättnad när de fick sin diagnos (a.a). Mannerkorpi et al. (1999) fann att 
kvinnorna kände sig förtvivlade de stunder när de inte längre kunde hantera 
smärtan och deras nuvarande livsvärld. De uppfattade till exempel att smärtorna 
var skrämmande, obegripliga och svårhanterliga. Kvinnorna kände sig ängsliga 
och blev deprimerade när de fick vetskap om att ingen medicinsk behandling 
kunde bota dem (a.a). Schaefer (1997) menade att kunskap och kännedom om 
smärtorna hjälpte kvinnorna att hantera sina smärtor. Kunskap om smärtorna 
hjälpte även kvinnorna att acceptera sin nuvarande livsvärld och även behålla sin 
värdighet (Söderberg et al., 1999). 
 
Cudney et al. (2002) fann att kvinnorna led av kronisk trötthet till följd av 
syndromet. De kände att om de inte kunde leva upp till de förväntningar som både 
de själva och omgivningen hade på dem, på grund av den ständiga tröttheten, blev 
de frustrerade. Likaså visade det sig att handskas med den oändliga smärtan 
gjorde kvinnorna frustrerande (a.a). Söderbergs och Lundmans (2001) studie 
visade att kvinnorna lärde sig att leva med syndromet och de förändringar som 
den medförde, de försökte även att acceptera sin nuvarande livssituation. 
Söderberg et al. (1999) fann att kvinnorna beskrev den kroniska tröttheten som 
lika svår och ibland till och med mer plågsam än smärtan. En del kvinnor menade 
att tröttheten var närvarande hela tiden och de upplevde den som det stora 
problemet som genomsyrade deras liv. De kände sig även skröpliga och hade 
ingen energi och ork för dagliga aktiviteter (a.a).   
 
Att bli misstrodd 
Cudney et al. (2002) fann att kvinnorna var oroliga att de skulle bli annorlunda 
behandlade om andra personer i deras närhet fick kännedom om den smärta de var 
tvungna att handskas med varje dag.  
 

” It becomes very hard to let people in when you are constantly in pain 
and don´t want anyone to know for fear that the feeling they offer are 
tainted with pity instead of real friendship” (Cudney et al. 2002, s 39) 

 
Det visade sig också att kvinnorna kände sig misstrodda och ifrågasatta när de 
sökte sjukhusvård, de upplevde också att de inte blev bemötta med respekt och 
inte heller tagna på allvar av vårdpersonalen (Söderberg et al. 1999). Att inte bli 
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trodd menade kvinnorna berodde på att syndromet inte syns (a.a). Sylvain och 
Talbot (2002) fann att kvinnorna upplevde att det professionella bemötandet från 
vårdpersonalen var viktig vid tidpunkten av sjukdomsdiagnos samt att det fanns 
en uppföljning av vården. Kvinnorna menade att det professionella bemötandet 
från vårdpersonal bestod av att bli trodd, att bli hörd och att vårdpersonalen stödde 
dem i sjukdomen. De lyfte även fram vikten av att få information om 
fibromyalgin och uppföljande vård (a.a). Söderberg et al. (1999) fann att 
kvinnorna saknade förståelse för sitt syndrom bland sina respektive, vänner och 
arbetskollegor.  
 

”If you do not look like a sick person you cannot be sick” (Söderberg 
et al. 1999, s 580). 

 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Metoden som användes var litteraturstudie. Nackdelen med att göra en 
litteraturstudie är att materialet blir styrt. Hade en intervjustudie gjorts hade jag 
kanske kommit närmre respektive kvinnas individuella perspektiv på sitt syndrom. 
Dock fanns det ej tid för att genomföra en intervjustudie. Artiklarna som ingår i 
studien har sökts fram via databaserna ELIN@Blekinge och CINAHL vid 
Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. Detta gör att urvalet begränsas något 
eftersom det finns fler databaser att söka fram vetenskapliga artiklar. De nämnda 
databaserna valdes eftersom jag ansåg att min litteratursökning i dessa gav mig 
tillräckligt med material till studien. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
påpekar att användning av inklusions- och exklusionskriterier gör att 
litteratursökningen ger relevanta artiklar för analysgranskning. I studien valde jag 
att endast titta på kvinnors livsvärld vid fibromyalgi eftersom det drabbar mer 
kvinnor än män. 
 
Med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) beskrivande metodanalys kunde 
artiklarna analyseras. Analysmetoden är gjord på manifest innehållsanalys vilket 
betyder att det synliga, det som lockar läsaren analyseras och tolkas. Kvinnornas 
upplevelser kunde även analyseras och tolkas med hjälp av denna metod. 
Meningsbärande enheter plockades ut från varje artikel som kondenserades, 
kodades och slutligen kategoriserades. Jag använde mig utav fyra av fem steg i 
Graneheim och Lundman (2004) beskrivande metod för innehållsanalys eftersom 
jag inte ansåg att samtliga steg var relevanta i studien. Det jag upplevde som 
svårigheter var när jag skulle kondensera mina meningsbärande enheter eftersom 
de skulle översättas från engelska till svenska vilket kan ha gjort att jag tappade 
enstaka ords betydelse. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska kan detta 
också ha lett till feltolkningar i analysförfarandet av artikelgranskningen.  
 
Eftersom jag skrivit arbetet själv har det inte funnits någon möjlighet att diskutera 
varken analysförfarandet, kondenseringen eller kategoriseringen med någon annan 
kollega. I studien återkommer samma författare tre gånger. Det var inget jag var 
medveten om vid själva litteratursökningen utan det skedde slumpmässigt. De 
flesta artiklarna som användes i mitt resultat är gjorda i de nordiska länderna, 
vilket också skedde slumpmässigt.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgi.  
Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fem kategorier: att anpassa 
sig till vardagen, ändrade familjeförhållanden, symtomen påverkar det sociala 
livet, att lära sig leva med symtomen och att bli misstrodd. Resultatet visar att när 
kvinnorna insjuknar i fibromyalgi förändras deras livsvärld successivt vilket bland 
annat innebär att de blir begränsade, inte längre kan vara spontana, har svårt att 
planera inför framtiden och de kan inte göra samma saker som tidigare (Söderberg 
et al., 1999). 
 
På grund av dessa begränsningar i livet känner de oftast ilska och irritation över 
att deras vardag får anpassas efter symtomen och de tvingas till och med avstå 
från vissa intressen och nöjen om dessa förvärrar smärtan. Begränsningarna 
innebär att kvinnornas livsvärld påverkas och de upplever att stora delar av den 
går förlorad. Bengtsson (2005) hävdar att för att sjuksköterskan ska förstå 
livsvärldsperspektivet hos en patient måste ett bejakande av patientens livsvärld 
ske. Dahlberg et al. (2003) menar att sjuksköterskan ska uppmärksamma 
patientens dagliga tillvaro och försöka förstå den livsvärld som patienten lever i. 
Travelbee (1971) menar att det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens 
upplevelser utav dennes livsvärld och att se varje patients livsvärld som unik och 
oersättlig. Det är även viktigt att sjuksköterskan försöker förstå och 
uppmärksamma patientens livsvärld samt respekterar den livsvärld patienten lever 
i. Det kan således bli svårt att få en uppfattning om en patients livsvärld om 
vårdtillfället är kort. 
 
Söderberg et al. (2002) menar att den kroniska tröttheten som fibromyalgin 
medför gör att kvinnan lider av begränsningar samt påverkar hennes sociala liv 
och familjelivet genom att kvinnan inte längre orkar vara delaktig i familjens 
aktiviteter. Detta upplevs oftast negativt och tar sig uttryck i irritation och 
frustration samt lidande hos övriga familjemedlemmar. Genom att sjuksköterskan 
visar sympati och empati för både patienten och dennes familj visar detta att 
sjuksköterskan är lyhörd och engagerad i både patienten och dennes familj. 
Eftersom fibromyalgi inte kan mätas i blodprover eller med hjälp av 
undersökningar tycker jag det är viktigt att sjuksköterskan tror på patienten som 
vårdas. Likaså tycker jag det är viktigt att sjuksköterskan ger en god och 
respektfull vård. Almås (2002) belyser att när patienten får god vård skapar det en 
känsla av trygghet och förtroende hos de närstående, vilket i sin tur påverkar den 
sjuke på ett positivt sätt. Detta i sin tur ger en bättre vårdrelation mellan 
sjuksköterska och patient och även dennes familj.  
 
På grund av trötthet och smärta är det inte många kvinnor som kan arbeta. 
Resultatet visar att kvinnorna upplever att arbetet är en port till verkligheten och 
till ett socialt liv och när denna port stängs orsakar detta psykisk smärta hos 
kvinnorna som till exempel depression. Att inte kunna arbeta som friska kvinnor 
visar sig påverka kvinnorna negativt, de kände sig odugliga, mindre värdefulla 
och stundtals till och med som invalider (Söderberg & Lundman 2001: Cudney et 
al. 2002).  
 
I resultatet framkom det att smärtan är ett av det mest påtagliga symtomet för 
kvinnorna. Det visar sig att smärtan upplevs olika från kvinna till kvinna, en del 
beskriver smärtan som en konstant kompanjon i sina liv, en del upplever smärtan 
som dov värk som förvärras av kyla. Almås (2002) hävdar att endast den som 
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själv upplever smärta kan veta hur den känns, och hur stark och ihållande den är. 
Kvinnorna blir också påminda om fibromyalgin när smärtan återkommer eller 
ändras i sin intensitet (Schaefer, 1997). Det gör att kvinnans upplevelser av 
livsvärlden blir svårare, till exempel blir de påminda om att de inte kan leva som 
de har gjort tidigare. De andra symtomen som fibromyalgin medför såsom kronisk 
trötthet och depression förstärker smärtan ytterligare (Söderberg et al., 1999: 
Cudney et al.,2002). 
 
Den kroniska tröttheten beskrivs av kvinnorna som lika svår och ibland till och 
med mer plågsam än smärtan. Det visar sig också att kvinnorna känner sig 
förtvivlade de stunder när de inte kan hantera smärtan och sin nuvarande 
livsvärld. Travelbee (1971) belyser vikten av att det är sjuksköterskans ansvar att 
hjälpa patienten att bemästra sitt lidande och försöka få denne att uppskatta och 
finna en mening med livet i dennes nya livsvärld. Detta hävdar även Dahlberg et 
al. (2003) som menar att genom förståelse för en människas livsvärld skapas det 
ett bättre vårdmöte mellan patient och sjuksköterska. För att ha livsvärlden som 
grund i vårdandet krävs det ett förhållningssätt där sjuksköterskan iakttar 
patientens levda verklighet och försöker förstå denna. När sjuksköterskan träffar 
sin patient tycker jag det viktigaste är att lyssna och tro på patienten samt försöka 
förstå patientens livsvärld, på detta sätt skapas det ett bra samarbete och en bra 
relation mellan patient och sjuksköterska. 
 
Almås (2002) hävdar att sjuksköterskans erfarenheter inverkar också på hennes 
syn på andras smärt – och livsvärldsupplevelser. Genom att sjuksköterskan 
dagligen konfronteras med till exempel människor som lider, skaffar hon sig med 
tiden stor erfarenhet av smärta och lidande hos patienter i samband med sjukdom, 
skada och undersökningar. Innan sjuksköterskan hunnit skaffa sig erfarenheter av 
smärta och lidande hos patienter tycker jag det bästa sättet sjuksköterskan kan 
göra är att lyssna och tro på patienten som vårdas. Det är dock av stor vikt att 
sjuksköterskan förstår att upplevelser av smärta och den levda livsvärlden är 
individuell och unik.  
 
Resultatet visar även att kunskap om fibromyalgin hjälper kvinnorna att hantera 
symtomen och acceptera sin nuvarande livsvärld (Schaefer 1997: Söderberg et al. 
1999). Både Dahlberg et al. (2003) och Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan 
bör känna empati och försöka vara delaktig i patienten som vårdas samt ha 
förståelse för hur patienten upplever sin livsvärld. Kvinnor med fibromyalgi är en 
utsatt patientgrupp när de söker sjukhusvård, då de lätt blir misstrodda och 
ifrågasatta om deras smärta (Cudney, et al. 2002: Söderberg et al. 1999). Almås 
(2002) menar att inte bli trodd kan vara svårare för patienten att hantera än själva 
smärtupplevelsen. Sjuksköterskan måste tro på patientens smärtupplevelser och 
patienten måste lita på att sjuksköterskan vill hjälpa henne (a.a). Det är också 
sjuksköterskans ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att patienten ska 
känna sig trygg och tilltro till dem. Travelbee (1971) anser att kommunikation 
mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att skapa en ömsesidig förståelse 
och kontakt. Eftersom sjuksköterskan och även vårdpersonal har medicinsk 
kunskap tycker jag det är viktigt att de förmedlar sin kunskap till patienten, dels 
för att patienten ska känna sig trygg och tilltro till dem samt få en ökad förståelse 
om sina symtom och hur de kan behandlas. 
 
I resultatet framkommer det att kvinnorna blir lättnade när de får en diagnos. 
Almås (2002) hävdar att patienter som plågats av svåra smärtor utan att orsaken 
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har kunnat fastställas, kan ibland reagera med direkt lättnad när de äntligen får 
diagnos som förklarar smärtan, även om diagnosen innebär att smärtan troligtvis 
blir bestående. Resultatet visar också att kvinnorna anser att det professionella 
bemötandet från vårdpersonalen handlar om att bli trodd och att bli hörd. 
Travelbee (1971) hävdar att sjuksköterskan ska visa medkänsla för den patient 
som vårdas, detta gör att de båda förs närmre i den vårdande relationen. 
Sjuksköterskans och patientens relation är den viktigaste i omvårdnaden och 
sjuksköterskan bör försöka förstå varje patients livsvärld för att på bästa sätt 
stödja och hjälpa denna patient genom sin fibromyalgi. 

 
SLUTSATS 
Fibromyalgi är ett syndrom som påverkar hela den drabbades livsvärld, både 
fysiskt och psykiskt. För dessa kvinnor handlar det om en kamp där smärtan är 
dominerande, inte bara den kroppsliga smärtan utan även den själsliga. Att 
ständigt bli misstrodd och ifrågasatt gör redan utsatta ännu mer svaga. Det är 
därför viktigt att lyfta fram hur livsvärlden är hos dessa kvinnor för att på så sätt 
öka förståelsen hur det egentligen är att leva med fibromyalgi. Min förhoppning 
som sjuksköterska är att jag får en fördjupad kunskap och en bättre förståelse för 
kvinnor med fibromyalgi och hur deras livsvärld upplevs, detta för att jag på bästa 
sätt ska kunna stödja och hjälpa kvinnor med fibromyalgi när jag träffar dessa 
inom sjukvården.  
 
Att som sjuksköterska möta denna patientgrupp är det viktigt att lyssna och tro på 
patienten. Jag tycker också att forskningen kring fibromyalgi borde utökas. Tyvärr 
forskas det väldigt lite om fibromyalgi, kanske beror det på svårigheterna kring 
syndromet, att inga prover eller undersökningar kan påvisa att patienten har 
smärta. Tvärtom tycker jag att detta borde föranleda intresset och engagemanget 
ännu mer. Genom att vårdpersonalen får mer kunskap och förståelse kring 
fibromyalgi kan de lättare handskas och bemöta denna patientgrupp.  
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det sociala livet, 
men samtidigt kan 
sjukdomen i sig ge 
vissa fördelar.  

Cudney, S-
A., Butler, 
M-R., 
Weinert, C & 
Sullivan, T. 
 
2002. 
 
USA. 

Ten rural women 
living with 
fibromyalgia tell it 
like it is. 
 
Holistic Nursing 
Practice. 

Syftet var att 
skapa 
förståelse hur 
kvinnor med 
fibromyalgi 
lever med sin 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Datainsamling. 

Hur kvinnors 
upplevelser av 
sjukdomens 
konsekvenser är 
såsom smärta, 
kronisk trötthet, 
depression, 
isolering och 
sömnsvårigheter. 

Hellström, 
O., 
Bullington, 
J., Karlsson, 
G., 
Lindquist., & 
Mattsson, B. 
 
1998. 
 
Sverige. 
 

A 
phenomenological 
study of 
fibromyalgia. 
Patient 
perspectives. 
 
 
Scandinavian  
Journal Primary 
Health Care. 

Syftet var att 
beskriva på 
vilket sätt 
fibromyalgi 
patienter 
förstår sin 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Empirisk 
fenomenologisk 
och psykologisk 
metod. 

I resultatet söker 
patienterna 
bekräftelse av sig 
själv som sjuka, 
patienterna 
utvecklar olika 
strategier för att 
klara av den nya 
självbild som 
skapats för att 
hantera framtiden. 

Mannerkorpi, 
K., 
Kroksmark, 
T., & 
Ekdahl, C. 
 
1999. 
 
Sverige. 

How patients with 
fibromyalgia 
experiences their 
symtoms in 
everyday life. 
 
Physiotherapy 
Research 
International. 

Syftet var att 
belysa hur 
kvinnor med 
fibromyalgi 
lever med sin 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Empirisk 
fenomenologisk 
metod. 

I resultatet 
framkom det att 
sjukdomen starkt 
påverkar 
kvinnornas liv i 
vardagen.  

Schaefer, K-
M. 
 
1997. 

Health patterns of 
women with 
fibromyalgia. 
 

Syftet var att 
beskriva hur 
kvinnor lever 
med sin 

Kvalitativ metod. 
Intervju. 

I resultatet 
framkom det att 
kunskap om sin 
sjukdom hjälper 



  

 

 
USA. 

Journal of 
Advanced Nursing. 

fibromyalgi 
sjukdom 

kvinnorna att 
hantera den, det 
framkom även hur 
sjukdomen 
påverkar kvinnans 
sociala liv samt 
hur kvinnan 
upplever sin 
sjukdom. 

Sylvain, H., 
& Talbot, L-
R. 
 
2001. 
 
Canada. 

Synergy towards 
health: a nursing 
intervention model 
for women living 
with fribromyalgia, 
and their spouses. 
 
Journal of 
Advanced Nursing. 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnor 
upplever 
bemötandet 
med 
vårdpersonal. 

Kvalitativ metod. 
Djupintervju. 

I resultatet 
framkom vikten av 
hur viktigt det var 
för kvinnorna att 
bli trodda, att bli 
hörda och att få 
stöd av 
vårdpersonal. 

Söderberg, 
S., & 
Lundman, B. 
 
2001. 
 
Sverige. 

Transitions 
experienced by 
women with 
fibromyalgia. 
 
Health Care for 
Women 
International. 

Syftet var att 
beskriva hur 
kvinnor lever 
med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ metod. 
Intervju. 

I resultatet 
framkom det hur 
kvinnan 
påverkades av sin 
sjukdom, hur svårt 
det var för dem att 
bli trodda, hur 
sjukdomen 
påverkade 
familjelivet, 
arbetsrelation och 
det sociala livet. 

Söderberg, 
S., Lundman, 
B., & 
Norberg, A. 
1999. 
Sverige. 

Struggling for 
Dignity: The 
meaning of 
women’s 
experiences of 
living with 
fibromyalgia. 
Qualitative Health 
Research.  

Syftet med 
studien var att 
belysa 
meningen 
med livet av 
att leva med 
sjukdomen. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk. 
hermeneutisk 
metod. 

I resultatet 
framkom det hur 
det är att vara 
kvinna och att leva 
med fibromyalgi. 

Söderberg, 
S., Lundman, 
B., & 
Norberg, A. 
2001. 
Sverige. 

The meaning of 
fatigue and 
tiredness as 
narrated by women 
with fibromyalgia 
and healthy 
women. 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Syftet med 
studien var att 
belysa hur 
utmattning 
och trötthet 
upplevdes av 
kvinnor med 
fibromyalgi 
samt av friska 
kvinnor. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod. 

I resultatet 
framkom hur 
skillnaden var 
mellan sjuka och 
friska kvinnor. 



  

 

BILAGA 2 Analysförfarande 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

They felt anger 
and irritation 
because they were 
prevented from 
doing things 
(Lundman & 
Söderberg, 2001) 
 

De kände ilska och 
irritation eftersom 
de hindrades att 
göra saker 
 

Hindras att göra 
saker 

Att anpassa sig till 
vardagen 

”Yes, perhaps it´s 
a little bit hard for 
him (the husband) 
to understand this, 
I don´t think he 
understands really 
how difficult it is 
for me sometimes 
(Söderberg och 
Lundman, 2001, s 
622). 

Min man har nog 
svårt att förstå hur 
fibromyalgin 
påverkar mig 

Svårt för familj att 
förstå 

Ändrade 
familjeförhållanden 

”From having been 
a very sociable 
person and having 
socialized a lot 
with people, 
having been active 
in various cluns 
and everything, I 
have just had to cut 
down on all that 
sort of things. So 
work is the only 
thing I have, which 
is some sort of 
porthole to the 
normal world” 
(Asbring, 2000, s 
316) 
 

Jag har varit en 
väldigt social 
person och 
engagerad i olika 
föreningar men 
numera är jag 
tvungen att dra ner 
på det. Arbetet är 
det enda arbetet 
jag har nu och det 
fungerar som en 
port till 
verkligheten. 

Symtomen som 
fibromyalgin 
medför påverkar 
mitt sociala liv 

Symtomen 
påverkar det sociala 
livet 

” I can´t be what I 
was before…it´s 
hard…yes, I can´t 
do what I want to 
do either” 
(Söderberg och 
Lundman, 2001, s 

Jag kan inte vara 
samma kvinna som 
jag var innan, jag 
kan inte heller göra 
saker som jag vill 

På grund av 
fibromyalgin 
tvingas jag att leva 
efter den 

Att lära sig leva 
med symtomen 
(fibromyalgi) 



  

 

621). 

”If you do not look 
like a sick person 
you cannot be 
sick” (Söderberg, 
Lundman och 
Norberg 1999, s 
580). 
 
 

Om du inte ser 
sjuk ut kan du inte 
vara sjuk 

Orolig av att inte 
bli trodd 

Att bli misstrodd 
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