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Abstrakt  
Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom, FMS (fibromyalgisyndrom), som 
kännetecknas av kroniska, diffusa smärttillstånd i rörelseorganen. Det är vanligare 
hos kvinnor än hos män. Tre procent av kvinnor drabbas och 0,5 % av männen. 
Symtomen är långvarig smärta, trötthet, sömnproblem och kognitiva svårigheter. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnornas upplevelse av att leva 
med fibromyalgi. 
Metod: Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. 
Söktermer som användes var fibromyalgia*, chronic pain, patient*, experience.  
I litteraturstudien sammanställdes och analyserades 10 kvalitativa vetenskapliga 
artiklar om fibromyalgi.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med två till fyra 
underkategorier till varje kategori. Huvudkategorier var (1) beskrivningar av vanliga 
symtom och svårigheter, (2) sjukdomens påverkan i dagligt liv, (3) 
hanteringstrategier och (4) bemötande och stöd. 
Slutsats: Det är betydelsefullt att sjuksköterskor ger kvinnor med fibromyalgi ett 
gott bemötande och bekräftelse på deras situation. Det är också betydelsefullt att 
tänka på vilka konsekvenser det blir för kvinnorna med fibromyalgi om vi inte tror på 
det som de berättar. 
  
Nyckelord: Fibromyalgi, kvinnors upplevelse, kvalitativ forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Abstract 
Background: Fibromyalgia is a syndrome, FMS (fibromyalgia syndrome), which is 
characterized by chronic, diffuse pain in the musculoskeletal system. It is more 
common in women than in men. Three % of the women are affected and 0, 5% of the 
men. Symptoms include chronic pain, fatigue, insomnia and cognitive difficulties. 
Objective: The aim of this literature study was to describe women´s experience of 
living with fibromyalgia. 
Method: Searches of articles were made in the databases Cinahl, Pubmed and 
Scopus. Search terms that were used were fibromyalgia*, chronic pain, patient*, 
experience. Ten qualitative research articles on fibromyalgia were compiled and 
analysed in this literature study.  
Results: The analysis resulted in four main categories with two to four sub-
categories in each category. Main categories were (1) descriptions of common 
symptoms and difficulties, (2) impact of the disease on daily life, (3) management 
strategies and (4) treatment and support. 
Conclusion: It is important that nurses give women with fibromyalgia a good 
treatment and confirmation of their situation. It is also worth thinking about the 
consequences for women with fibromyalgia if we do not believe in what they tell us. 
 
Key words: Fibromyalgia, women´s experience, qualitative research 
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1. INTRODUKTION 

Fibromyalgi är ett syndrom, FMS (fibromyalgisyndrom), som kännetecknas av 

kroniska, diffusa smärttillstånd i rörelseorganen. Orsaken till sjukdomen är inte 

känd. Tidigare forskningen inriktade sig på att söka förklaring till 

smärtproblematiken i muskulaturen. Idag har forskningen visat att hos patienter med 

fibromyalgi finns avvikelser av hur hjärnan hanterar smärtimpulser. Fibromyalgi är 

mycket vanligare hos kvinnor än hos män, 3 % av kvinnorna och 0,5 % av männen 

har sjukdomen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder. Smärtan vid 

fibromyalgi är långvarig och den är oftast lokaliserad till muskulaturen. Den kan 

ändras från dag till dag och kan flytta sig från en muskelgrupp till en annan. Andra 

vanliga symtom är trötthet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, 

minnesstörningar, känselförnimmelser i huden och huvudvärk (Ericson och Ericson, 

2012, ss. 704-706). 

 

För att ställa diagnosen fibromyalgi enligt ACR- kriterierna (American College of 

Rheumatology) krävs vidspridd smärta i vänster sida av kroppen, höger sida av 

kroppen och smärta ovan och under midjan. Dessutom måste personen ha smärta i 

halsrygg, ländrygg, bröstrygg eller bröstben. Smärta ska föreligga vid palpation i elva 

av arton tenderpoints. Palpation ska göras med tummen med ett tryck på fyra kilo per 

kubikcentimeter. För att en tenderpoint ska anses vara positiv måste palpationen 

upplevas som smärtsam och inte enbart ömmande (Bilaga 1). 

 

I Hayes et al studie (2010) deltog 189 allmänläkare och 139 specialister från Kanada. 

Syftet var att undersöka kunskapen och attityder till fibromyalgidiagnosen och till 

patienter med denna diagnos. Allmänläkare beskrev att de hade bristfällig kunskap 

och förmåga att diagnosticera fibromyalgi. Det framkom också att inte alla läkare 

ansåg att fibromyalgi är ett diagnosbart tillstånd
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En annan studie visade att fibromyalgi begränsade kvinnorna i deras dagliga liv. De 

hade svårt att ta hand om sina barn och sköta vissa hushållssysslor. De beskrev också 

svårigheter med att klara av ett arbete och att de blev tvungna att överge 

fritidsintressen som de haft tidigare. Det framkom också att det var viktigt att få stöd 

av sin familj både emotionellt och praktiskt (Wuytack och Miller, 2011). Ett flertal 

studier beskrev kvinnorna med fibromyalgi att de inte blev trodda av vårdpersonalen 

(Hayes et al, 2010; Åsbring och Närvänen, 2002). I andra studier har det kommit 

fram att bekanta och vänner misstrodde dem och de bemöttes respektlöst och fick 

liten förståelse för sin sjukdom (Rodham, Rance och Blake, 2010; Undeland och 

Malterud, 2007; Åsbring och Närvänen, 2002).  Flera studier har också beskrivit att 

kvinnor med fibromyalgi i vissa fall inte själva ville kännas vid diagnosen. Andra 

valde att inte berätta om diagnosen, på grund av de negativa stämplar som är 

förknippade med fibromyalgi. En del kvinnor hade hört vårdpersonal koppla ihop 

diagnosen med hysteriska kvinnor och simulanter (Wuytack och Miller, 2011; 

Undeland och Malterud, 2007; Åsbring och Närvänen, 2002). 

 

Motivet med litteraturstudien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur 

kvinnor med fibromyalgi har det i sin vardag. Sjukdomens osynliga symtom gör att de 

blir misstrodda av sjukvården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

 

2. METOD 

2.1 Design 

En litteraturstudie är genomförd, vilket innebär att systematiskt söka och kritiskt 

granska samt sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.  

Litteraturstudien bör ha fokus i aktuell forskning inom det valda ämnet och kan ha 

till syfte att användas som beslutsunderlag inom den kliniska verksamheten 

(Forsberg och Wengström, 2013, s.30). 

 

2.2 Sökmetoder 

Artiklar söktes i Cinahl, Pubmed och Scopus. Sökord som användes var ”chronic 

pain”, patient*, experience*, fibromyalgia* och ”everyday life”. Litteratursökning via 

referenslista användes också. Se sökmatris för utförligare beskrivning av sökmetoder 

(Bilaga 2). 
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2.3 Urval 

Litteraturstudien har grundats på kvalitativa artiklar som handlar om kvinnors 

upplevelser av att leva med fibromyalgi. Inklusionskriterier vid sökningen var peer-

reviewed och kvalitativa studier. Deltagarna i studien skulle vara över 18 år och 

studierna skulle vara godkända av en etikkommitté. Artiklarna skulle vara på 

engelska och genomförda i en västerländsk kontext. Artiklarna som kom med i 

urvalet var publicerade mellan 1999 och 2010. Exklusionskriterier var studier där 

fokus låg på anhörigas eller sjukvårdspersonals perspektiv på fibromyalgi. Först 

lästes titlar som ansågs motsvara litteraturstudiens syfte. Sedan lästes relevanta 

abstrakt för att finna artiklar som motsvarade syftet. Artiklarna som ansågs uppfylla 

syftet lästes igenom i sin helhet och granskades med stöd av checklista för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Forsberg och Wengström 2003, ss. 206-

210). De studier som ansågs av båda författarna uppfylla syftet och ha tillräckligt hög 

kvalitet togs med i resultatet. Med hög kvalitet menas att resultatet i studierna är 

pålitliga och trovärdiga. Åtta av tio artiklar ansågs av författarna ha en hög kvalitet 

och två studier ansågs ha en medelkvalitet. Dessa artiklar innefattades också, 

eftersom resultatet svarade mot litteraturstudiens syfte. I denna litteraturstudies 

resultat granskades och analyserades 10 studier. Studierna redovisas i bilaga 3. 

 

2.4 Analys 

Med en innehållsanalys menas att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt 

kategoriserar data för att lättare kunna urskilja kategorier och teman (Forsberg och 

Wengström 2013, s. 151). En innehållsanalys, som inspirerats av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012), har gjorts av de utvalda artiklarnas resultat.  Artiklarnas 

resultat har lästs igenom av båda författarna ett antal gånger för att upptäcka likheter 

och skillnader. Text som hade gemensamt innehåll kodades och sorterades sedan i 

grupper för att bilda huvudkategorier och underkategorier som namngavs. 

 

3. RESULTAT 

I litteraturstudien ingick analys av 10 vetenskapligar artiklar. I analysen framkom 

följande huvudkategorier och underkategorier som har betydelse för kvinnors 

upplevelse av att leva med fibromyalgi, se (Tabell 1). 
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Tabell 1. Resultatöversikt 

 

 

 

3.1 Beskrivningar av vanliga symtom och svårigheter 

Litteraturstudien beskrev vanliga symtom och svårigheter som kvinnor med 

fibromyalgi upplever. Kategorin omfattar smärtans karaktär, fatigue och 

energilöshet, kognitiva och psykiska svårigheter och andra fysiska symtom. 

 

3.1.1 Smärtans karaktär 

Studierna visade att fibromyalgismärtan var ständigt närvarande i kvinnornas liv och 

att det var svårt att peka ut precis var smärtan var lokaliserad. Smärtan 

karaktäriserades som en diffus värk och den omfattade hela kroppen (Lempp et al, 

2009; Arnold et al, 2008; Sturge-Jacobs, 2002). De vanligaste beskrivningarna av 

fibromyalgismärta var att den spred sig från topp till tå och påverkade de flesta 

muskler och leder i kroppen (Lempp et al, 2009).  En studie beskrev hur smärtan 

 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

 

3.1 Beskrivningar av vanliga 
       symtom och svårigheter    

3.1.1 Smärtans karaktär 

3.1.2 Fatigue och energilöshet 

3.1.3 Kognitiva och psykiska svårigheter 

3.1.4 Andra fysiska symtom 

3.2 Sjukdomens påverkan i  
       dagligt liv 

3.2.1 Begränsningar i vardagen 

3.2.2 Förlust av kontroll och värdefullhet 

3.2.3 Ekonomiska svårigheter 

3.3 Hanteringsstrategier 3.3.1 Att prioritera och anpassa sig 

3.3.2 Smärtstillande medicinering och behandling 

3.3.3 Distraktion        

3.4 Bemötande och stöd  3.4.1 Gott bemötande och stöd 

 3.4.2 Brister i bemötande och stöd 
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kändes och var i kroppen den var lokaliserad. Vidare beskrevs i vilken typ av vävnad 

som smärtan satt, som skelett och leder, men också i inre organ som tjocktarmen och 

urinblåsan. Smärtan kändes som en värk, brännande eller skärande. Den upplevdes 

som irriterande, hemsk, utmattande och skrämmande. Olika förklaringar till vad 

smärtan berodde på gavs. Majoriteten ansåg att det rörde om något biologiskt, som 

ärftlighet, låg smärttröskel, kroppslig svaghet, upprepade infektioner, reumatiska 

faktorer och fysisk överbelastning. Vissa av kvinnorna visade och uttryckte att de 

hade ont, medan andra försökte dölja det för sin omgivning (Hallberg och Karlsson, 

2000). Två av studierna visade att psykisk stress bidrog till att förvärra smärtan. 

Smärtan hade påverkat både fysiskt och psykiskt och resulterade i 

beteendeförändringar (Lempp et al, 2009; Hallberg och Karlsson, 2000). 

 

3.1.2 Fatigue och energilöshet 

En studie visade att kvinnorna med fibromyalgi under åratal hade saknat en vilsam 

sömn. Hälften av dem berättade att detta hade lett fram till kronisk trötthet. 

Föreslagna orsaker till den bristfälliga sömnen var smärta och stelhet som var svår att 

lindra. Bristen på sömn påverkade också deras beteende under dagtid, det var svårt 

att fungera som en normal människa (Lempp et al, 2009). I en annan studie beskrevs 

episoder av trötthet som smög sig på utan förvarning. Tröttheten kännetecknades av 

att det kändes som att varje fiber av energi var totalt uttömd. De berättade att om de 

inte satte sig eller la sig ner så skulle de riskera att kollapsa (Sturge-Jacobs, 2002). 

Fatigue eller brist på energi var ett av de värsta symtomen i samband med 

fibromyalgi. Precis som smärtan, var tröttheten en ständig följeslagare i livet. 

Morgnarna beskrevs som speciellt svåra, att efter en dålig nattsömn vakna upp till 

smärtan (Arnold et al, 2008). 

 

3.1.3 Kognitiva och psykiska svårigheter 

Fibromyalgin kunde försvaga kvinnornas självförtroende och självbild. De kunde inte 

längre lita på sin kropp, vilket i mångt och mycket hörde samman med att 

sjukdomens förlopp kännetecknades av oförutsägbarhet. Detta var särskilt jobbigt i 

offentliga sammanhang (Lempp et al, 2009). Svårigheter med problemlösning, 

abstrakt tänkande och förmåga att ta välgrundade beslut i stunden beskrevs. Problem 

med koncentration och tänkande rubricerades som ’suddighet i hjärnan’. Kvinnorna 

talade också om att de under samtal hörde orden, men inte förstod deras innebörd 
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(Sturge-Jacobs, 2002). Fibromyalgin påverkade minnet och tankeprocesserna. 

Viktiga uppgifter glömdes bort och svårigheter att uttrycka sina tankar kallades 

’fibrodimma’. Den mentala skärpan och förmågan att planera hade försämrats. 

Kvinnorna hade också svårigheter att reagera snabbt och ibland tappade de ord eller 

den röda tråden i vad de ville förmedla. Depression och ångest var vanligt 

förekommande symtom vid fibromyalgi. Skuld och skam framkom när de satte sig 

själva i första rummet, istället för familj och vänner. Känslor av isolering och att vara 

en börda för sin partner och barn var också något som diskuterades. Sjukdomen 

fibromyalgi var betydligt svårare att hantera när det var stressigt i livet (Lempp et al, 

2009; Arnold et al, 2008). 

 

3.1.4 Andra fysiska symtom 

Extrem känslighet för ljud, ljus, temperatur och lukter var symtom som beskrevs. 

Hudkänslighet och hudförändringar förekom också. Kvinnorna berättade att de var 

tvungna att ändra sina matvanor eftersom de upplevde att vissa livsmedel förvärrade 

deras symtom. En ökad känslighet för infektioner kopplades ihop med fibromyalgi. 

Huvudvärk, yrsel, illamående och irriterad tarm var också problem som nämndes 

(Arnold et al, 2008). Symtom från mag-tarmkanalen var vanligt förekommande. En 

del led av IBS (Irritable Bowel Syndrome) och Crohns sjukdom, medan andra uppgav 

att tarmen inte fungerade som den gjort innan de insjuknade i fibromyalgi (Lempp et 

al, 2009). 

 

3.2 Sjukdomens påverkan i dagligt liv  

Litteraturstudien beskrev att kvinnor med fibromyalgi upplevde begränsningar i 

vardagslivet. En del tappade kontrollen över sin situation och en del beskrev 

ekonomiska problem. Kategorin omfattar begränsningar i vardagslivet, förlust av 

kontroll och värdefullhet och ekonomiska svårigheter. 

 

3.2.1 Begränsningar i vardagslivet 

Svårigheter med att klara av sitt arbete eller studier beskrevs. En del var tvungna att 

byta arbete eller reducera antalet arbetade timmar. Trötthet och kognitiva svårigheter 

bidrog till att det var svårt eller omöjligt att få en anställning. De som studerade hade 

i vissa fall fått avbryta sina studier eftersom de inte kunde sitta på hela föreläsningar 

(Sallinen et al, 2010; Arnold et al, 2008; Mui Cunningham och Jilling, 2006; 
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Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl; 1999). Smärta, trötthet och svaghet gjorde det 

svårt att klara av göromål som att ta hand om barnen och hushållssysslor. Kvinnor 

med barn kunde inte hjälpa dem med läxor och andra skolrelaterade uppgifter. De 

ansåg att städning, handla mat och sköta den personliga hygienen var svårt att utföra 

på grund av smärta och trötthet (Arnold et al, 2008; Mannerkorpi, Kroksmark och 

Ekdahl, 1999). Eftersom symtomen var ständigt närvarande var det svårt att delta i 

olika aktiviteter. Det framkom att det var svårt att planera och hålla sig till planen 

eftersom de inte kunde förutse hur de skulle må. Detta bidrog till att de undvek att 

delta i sociala aktiviteter av rädsla för att ses som opålitliga, då de vid ett senare 

tillfälle kanske måste avboka. Kvinnorna hade svårt att upprätthålla vänskap eller att 

skaffa nya vänner för att de inte kunde delta i sociala aktiviteter till följd av 

fibromyalgin. Många hade fått överge sina tidigare fritidsaktiviteter på grund av 

smärta och trötthetens ständiga närvaro. En konsekvens av deras beröringskänslighet 

var att de undvek platser där många människor samlades, som till exempel 

shoppinggallerior, konserter och släktträffar (Lempp et al, 2009; Arnold et al, 2008; 

Mui Cunningham och Jilling, 2006; Sturge – Jacobs, 2002). En del av kvinnorna 

framhöll också att fibromyalgin hade gjort det svårt för dem att köra bil. Förutom 

fysiska svårigheter som påverkade förmågan att framföra ett fordon, hade de också 

koncentrationssvårigheter vilket ledde till att de under färden glömde vart de var på 

väg (Arnold et al, 2008). 

 

3.2.2 Förlust av kontroll och värdefullhet 

Två studier beskrev kvinnor som hade tappat kontrollen över sin situation. Känslan 

av maktlöshet och hopplöshet dominerade deras liv. Symtomen har tagit över varje 

dimension av deras vardag, som var begränsad till hemmet fyra väggar. Känslan av 

skuld att de inte kunde ta hand om sin familj ledde till att de kände sig värdelösa. 

Svårigheter att acceptera att smärtan inte kommer att försvinna och att de inte längre 

uppfyllde bilden av en aktiv och frisk person beskrevs (Råheim och Håland, 2006; 

Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl, 1999). En del kvinnor hade resignerat inför 

smärtan. Det uttryckte att det inte fanns något botemedel och att de saknade kontroll 

över den (Hallberg och Carlsson, 2000). 

 

3.2.3 Ekonomiska svårigheter 
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I tre av studierna beskrevs ekonomiska svårigheter. En studie visade att de inte hade 

råd att betala för sina behandlingar, som de måste göra regelbundet för att få en 

positiv effekt. De måste också ta hänsyn till vilka policys gällande hälsoförmåner som 

fanns tillgängliga (Mui Cunningham och Jilling, 2008). I en annan studie framkom 

det att efter förlust av sina arbeten ökade den ekonomiska bördan och de hade svårt 

att betala medicinska omkostnader och lån (Arnold et al, 2008). En del av kvinnorna 

berättar att de varken hade möjlighet att ha kvar sitt betalda jobb eller hade rätt till 

sjukkassa, vilket skapade stress, ångest och svåra ekonomiska problem (Sallinen et al, 

2010). 

 

3.3 Hanteringsstrategier 

Litteraturstudien visar att kvinnor med fibromyalgi måste prioritera och anpassa sig 

efter fibromyalgin. Det beskrivs också olika behandlingar och strategier för att 

hantera sin sjukdom. Kategorin omfattar att prioritera och anpassa sig, 

smärtstillande medicinering och behandling och distraktion. 

 

3.3.1 Att prioritera och anpassa sig  

Flertalet studier visade på betydelsen av att prioritera och hushålla med den 

begränsade energi kvinnorna hade att tillgå. Det handlade om att välja att göra det de 

värdesatte mest (Sallinen et al, 2010; Arnold et al, 2008; Mui Cunningham och 

Jilling, 2006; Sturge-Jacobs, 2002; Hallberg och Karlsson, 2000). När det gällde 

strategier för att klara av att stanna kvar i arbetslivet handlade det om att prioritera 

vissa arbetsuppgifter och att få arbeta i sin egen takt. Formella justeringar på 

arbetsplatsen handlade om förändrade arbetstider och att slippa fysiskt betungande 

arbetsuppgifter (Sallinen et al, 2010). En del kvinnor valde att prioritera arbetslivet, 

medan andra lade sin energi på att ta hand om sin familj eller att ha ett rikt fritidsliv 

(Råheim och Håland, 2006; Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl, 1999). Kvinnorna 

var tvungna att ständigt planera i förväg, balansera aktiviteter över tid och att tillåta 

andra i sin omgivning att hjälpa dem att slutföra vissa uppgifter. De berättade att en 

del i att planera och spara energi, var att göra förändringar i sin närmiljö och i hur de 

utförde vissa uppgifter. Att till exempel använda en duschstol i duschen och att vid 

packning av en resväska ha väskan i arbetshöjd. När det var möjligt undvek de kallt 

vatten och kallt väder som de ansåg förvärrade symtomen. Flera av kvinnorna 

framhöll att en varmt bad eller dusch var det första de gjorde på morgonen för att 
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kunna komma igång med sin dag (Kengen Traska et al, 2010). När det gällde att klara 

av att leva med fibromyalgi var det av vikt att hitta sitt egna sätt att ta sig igenom 

dagen. Det var också viktigt att ha fasta rutiner, med regelbundna tider för sömn och 

måltider (Råheim och Håland, 2006; Raymond och Brown, 2000). Det var också av 

vikt att ha ett vårdande förhållningssätt till sin kropp och att jobba med kroppen och 

inte mot den för att hantera smärtan (Råheim och Håland, 2006). I en av studierna 

uttrycktes att det var viktigt med en positiv attityd för att kunna hantera sin sjukdom 

(Mui Cunningham och Jilling, 2006). I en av studierna beskrevs att det var viktigt att 

få sörja sitt friska jag och sina förlorade förmågor (Sturge-Jacobs, 2002). 

 

3.3.2 Smärtstillande medicinering och behandling 

I två av studierna beskrevs tveksamheter gällande den utskrivna medicinen. Oron 

kretsade kring risken att bli beroende och att tabletterna skulle maskera symtomen 

utan att bota det underliggande problemet. Det framkom att medicinerna också var 

ineffektiva när det gällde att lindra smärtan och obehaget. Smärtstillande läkemedel 

undveks så långt som möjligt på grund av risken för biverkningar (Lempp et al, 2009; 

Hallberg och Carlsson, 2000). Medicinering diskuterades när kvinnorna berättade 

hur de klarade av dåliga dagar med fibromyalgi. De beskrev att de hade provat ett 

flertal mediciner (Kengen Traska et al, 2010).  Ett dilemma i att hantera fibromyalgi 

var att väga fördelar och nackdelar med medicinering mot varandra. En del valde 

alternativa terapier och andra valde vedertagna mediciner, trots att medicinerna gav 

oönskade biverkningar (Mui Cunningham och Jilling, 2006). 

 

Kvinnorna använde sig frekvent av sjukgymnastik, massage, akupunktur, homeopati, 

laserterapi, ultraljudterapi och fasta. Det verkade som att de hade provat nästan alla 

former av behandling i försök att komma ifrån sitt lidande. Fyra av dem hade också 

provat psykoterapi, individuellt eller i grupp, men med olika resultat (Hallberg och 

Karlsson, 2000).  

 

3.3.3 Distraktion 

I en studie beskrevs aktiviteter som kunde hjälpa kvinnorna att distrahera sig från 

negativa symtom som sjukdomen gav, till exempel motion, att lära sig ett språk, 

lyssna till musik, sjunga eller skriva dagbok (Kengen Traska et al, 2010). 
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I en annan studie beskrevs olika kognitiva strategier för att distrahera sig från 

smärtan. Däribland nämns att läsa en bok eller tidning och att drömma sig bort. Två 

kvinnor berättade att det hade provat meditation som distraktion (Hallberg och 

Carlsson, 2000). 

 

 

 

3.4 Bemötande och stöd 

Litteraturstudien visar att kvinnor med fibromyalgi i vissa fall får förståelse för sin 

situation. I andra fall bemöts de respektlöst och deras upplevelse ifrågasätts. 

Kategorin omfattar gott bemötande och stöd och brister i bemötande och stöd. 

 

3.4.1 Gott bemötande och stöd 

 I en studie beskrev en kvinna att hon hade fått förståelse för sin sjukdom från sin 

familj. En logisk slutsats av detta kan ha att göra med, att hennes make och två av 

barnen också var drabbade av kronisk sjukdom och därmed har lättare att sätta sig in 

i hennes situation (Råheim och Håland, 2006).  I en annan studie beskrevs stöd från 

partners, när det gällde hushållssysslorna (Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl, 

1999). Medan hälften av kvinnorna i en annan studie fick stöd från både 

familjemedlemmar, vänner och kollegor efter att de fått sin fibromyalgidiagnos 

(Lempp et al, 2009). Det uppgavs vara mycket värdefullt att få träffa och umgås med 

andra som hade fibromyalgi. Dessa personer var de enda som verkligen kunde förstå 

vad de gick igenom och legitimera deras sjukdom (Kengen Traska et al, 2010; 

Raymond och Brown, 2000).  Ett gott stöd ansågs vara viktigt för att orka med att 

leva med sin sjukdom. De som hade fått stöd och förståelse från sina läkare, hade gått 

hos dessa innan de fick diagnosen fibromyalgi. Läkarna kände till dem som personer 

och det kan ha bidragit till förståelsen och stödet som de mottog.  Kvinnorna med 

fibromyalgi berättade att oavsett vilket stöd de fick från sina läkare, tyckte de att det 

var viktigt med annan typ av stöd (Mui Cunningham och Jilling, 2006). 

 

3.4.2 Brister i bemötande och stöd  

I flera studier nämndes att symtomens osynlighet, både för deras omgivning och 

kliniskt gjorde att de inte blev trodda (Sallinen et al, 2010; Arnold et al, 2008; Mui 

Cunningham och Jilling, 2006; Sturge-Jacobs, 2002). I en studie berättade ett fåtal 
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att de var besvikna på sina partner gällande hjälp med hushållssysslorna 

(Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl, 1999). I en annan studie sågs kvinnorna som 

simulanter av sina familjemedlemmar, eftersom de inte förstod hur fruktansvärt ont 

de hade (Sturge-Jacobs, 2002). Det framkom att kvinnorna inte fick någon förståelse 

eller bekräftelse på hur de mådde och därför valde de att hålla tyst om hur de kände 

sig (Raymond och Brown, 2000). En kvinna berättade att hon saknade stöd från både 

make och barn. De förstod inte hur mycket hon led. Maken kallade henne egoistisk 

och hon upplevde ett växande avstånd mellan sig själv och sina närstående (Råheim 

och Håland, 2006).  Stödgrupper ansågs viktiga i inledningsfasen av sjukdomen, men 

allteftersom tiden gick beskrev många att dessa stödgrupper var en arena för 

klagomål och inte gav dem motivation och uppmuntran (Raymond och Brown, 

2000). Stödgrupper ansågs av flera vara en plats för klagomål. De föreslog att det 

skulle vara bättre om dessa stödgrupper fokuserade på hur personer med fibromyalgi 

skulle må bra istället för att bara prata om sjukdomen (Mui Cunningham och Jilling, 

2006). Kvinnorna fick höra av arbetsgivare att det var något psykiskt fel på dem. De 

upplevde att deras chefer inte förstod vilken smärta de levde med (Sallinen et al, 

2010).  Arbetskollegorna hade svårt att förstå sjukdomen och ibland kom de med 

okänsliga kommentarer (Lempp et al, 2009). I flera studier framkom det att de inte 

fick stöd och förståelse från sjukvården. Kvinnorna beskrev att det gång på gång fick 

höra att det inte fanns något fysiskt fel på dem, utan att symtomen som de upplevde 

baserades på en psykiatrisk problematik. De sades vara klagare och gnällspikar och 

ombads att söka hjälp hos psykolog (Sallinen et al, 2010; Mui Cunningham och 

Jilling, 2006; Sturge-Jacobs, 2002). I två andra studier uppgavs att de fick 

knapphändigt med information om sjukdomen fibromyalgi från sjukvårdspersonal. 

De fick själva ta initiativ och söka information från andra källor (Lempp et al, 2009; 

Raymond och Brown, 2000).  

  

4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

fibromyalgi. I litteraturstudien framkom det att kvinnor med fibromyalgi dagligen 

måste hantera något av symtomen som sjukdomen gav. De beskrev vanliga symtom 

som smärta, fatigue och kognitiva svårigheter. Efter att de drabbades av fibromyalgi 

hade deras liv på många sätt blivit begränsat. Förlust av kontroll och ekonomiska 
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svårigheter beskrevs. De kände endast hopplöshet och en oförmåga att göra något åt 

situationen de befann sig i. De berättade också om ekonomiska svårigheter som en 

följd av att de inte längre kunde utföra ett arbete. När det gällde bemötande fanns det 

både exempel på positiva och negativa möten, från såväl närstående som 

sjukvårdspersonal. Litteraturstudien visade på ett flertal hanteringsstrategier för att 

må bättre och lindra symtom. 

 

Litteraturstudien visade att trots att det fanns exempel på positiva möten mellan 

vårdpersonal och patienter med fibromyalgi verkade det inom vården finnas många 

förutfattade meningar om detta tillstånd. Det framkom att vårdpersonal saknade 

kunskap om fibromyalgi och hur den skulle diagnosticeras och behandlas. En 

reflektion är att detta kan bidra till att vårdpersonalen, istället för att erkänna sina 

bristande kunskaper, bortförklarar patientens symtom som enbart psykiskt 

betingade. När det gällde brister i bemötande och stöd beskrevs det hur de sökte vård 

för sina symtom och fick höra gång efter annan att det inte fanns något fysiskt fel på 

dem. De fick höra att det var något psykiskt och en del fick förslaget att söka 

psykologhjälp. Brister i bemötande handlade också om att när de väl fick sin diagnos 

gav läkarna bristfälligt med information om sjukdomen. De fick själva leta reda på 

information om fibromyalgi och hur de skulle hantera sjukdomen i vardagen. En 

studie visade att patienter med kronisk ryggsmärta hade liknande erfarenheter som 

ovan. När läkaren misslyckades att finna en orsak till smärtan, tilldelades han eller 

hon ett stigma, för att ha misslyckats med att ställa en korrekt diagnos. Patienten i sin 

tur stigmatiserades för att han eller hon inte presenterat en trovärdig diagnos eller 

svarat på behandlingen. Denna stigmatisering ledde till en känsla av maktlöshet och 

skam hos patienterna. Ryggproblem stigmatiserades också inom sjukpenning och 

ersättning på grund av bristen på objektiva diagnostiska fynd. Personer med kroniska 

ryggsmärtor beskrev vidare att de blev misstrodda av arbetsgivare och kollegor på 

grund av att det inte syntes hur ont de hade. De misstrodes också av nära och kära 

eftersom de inte hade en riktig diagnos och att smärtan var osynlig (Holloway, 

Sofaer-Bennet och Walker, 2007). En person med ett stigma avviker på ett icke 

önskvärt sätt från samhällets förväntningar. Diskriminerande åtgärder vidtas mot 

personer som har ett stigma, av de som anser sig stå för det normala (Goffman, 2011, 

ss.12-13). 
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I litteraturstudien framkom att symtomens osynlighet gjorde att kvinnorna med 

fibromyalgi hade det svårt att bli trodda av sjukvårdpersonalen. 

I en studie där 10 kvinnor med varierande bakgrund och ålder med kroniska 

muskelsmärtor intervjuades framkom liknande resultat. Kvinnorna fick arbeta hårt 

för att bli sedda som trovärdiga patienter. De ansträngde sig för att göra symtomen 

synliga, verkliga och fysiska i mötet med läkare. Det var en balansgång mellan att inte 

vara för stark eller för svag, inte för frisk inte för sjuk, eller för klyftig eller bestämd 

(Werner och Malterud, 2003). En reflexion är att förväntningar på män och kvinnor 

ser olika ut i dagens samhälle. Kvinnor får inte vara för mycket av något, då kan de 

uppfattas som hysteriska och ses som tjatkärringar och gnällspikar som aldrig är 

nöjda. Fibromyalgi är sedd som en kvinnosjukdom och förutom symtomens 

osynlighet kanske de också måste kämpa mot förväntningar som ställs på kvinnor. I 

Risberg (2004) framhåller att det finns mer eller mindre uttalade normer och regler 

hur en ’riktig’ kvinna och en ’riktig’ man ska vara. Det har ända sedan antiken 

förekommit könsrelaterade dikotomier där männen står för förnuftet och kvinnor för 

känsla, män är aktiva och kvinnor är passiva. Det begrepp som kopplas samman med 

män har dessutom fått ett högre värde och betraktats som norm (ss.50-51). 

I en studie beskrev patienter med fibromyalgi hur deras möten med läkare hade varit 

och kom med förslag hur vården kunde förbättras för dem. När det gällde negativa 

möten med läkare, beskrev patienterna att läkaren misstrodde dem, inte undersökte 

alla behandlingsmöjligheter, reagerade negativt mot patienten och inte skickade 

remisser eller bokade in uppföljningsbesök. Patienterna med fibromyalgi berättade 

att positiva möten med läkare kännetecknades av att läkaren var villig att skriva ut 

mediciner, att de hade kunskap och kunde undervisa patienten.  Det var också viktigt 

att han eller hon lyssnade till patientens förslag samt skickade remisser och följde 

upp insatt behandling. Det var även positivt med läkare som undersökte olika 

behandlingsmöjligheter. Patienternas fem vanligaste föreslag på förbättrad vård var 

att bli lyssnad till, att läkare hade kunskaper om fibromyalgi, att läkaren var 

stödjande, att han eller hon tog patienten på allvar och att de skulle vara väl 

orienterad inom behandlingsalternativen (Egeli et al, 2008). En förståelse som växt 

fram är att om en sjukdom inte kan botas, så är det viktigt att sjuksköterskan kan 

lyssna till patienten och bekräfta hans eller hennes situation. Det är viktigt att jobba i 

team kring varje patient. Han eller hon ska stå i centrum och lösningar ska vara 

individanpassade. I en avhandling framkom det att kvinnor med fibromyalgi och 
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långvarig generell muskuloskelettal smärta kunde ha hjälp av multiprofessionell 

rehabilitering. Ett team bestående av flera yrkesgrupper arbetar tillsammans för att 

varje patient ska få den bästa möjliga rehabiliteringen. Kvinnorna fick en möjlighet 

att lära känna sin kropp och dess begränsningar. Det framkom också att sätta gränser 

och ta hand om sig själv var strategier för att hantera smärtan och andra symtom. Att 

få stöd från såväl familjemedlemmar och arbetsgivare var av vikt för att orka kämpa 

(Löfgren, 2006, s. 53).  

I litteraturstudien framkom att kvinnorna med fibromyalgi inte fick stöd och 

förståelse från sjukvården. De berättade att de ofta fick höra att det inte fanns något 

fysiskt fel på dem, utan att symtomen grundade sig i psykiska problem. De sades vara 

klagare och gnällspikar och ombads att söka hjälp hos psykolog. En reflektion är att 

en av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterkan är att lyssna till och bekräfta 

kvinnornas upplevelse av fibromyalgi. I Eide och Eide (2009) står att läsa att inom 

vård och omsorg är goda kommunikationsfärdigheter ett hjälpmedel för att förstå 

patienten, att ge bättre stöd och hjälpa patienten att se sina resurser. För att 

kommunikationen ska upplevas som hjälpande för patienten krävs av vårdpersonalen 

att de lyssnar aktivt och bekräftar patienten. Det är också viktigt att skapa alternativa 

perspektiv och öppna för nya sätt att handla. Ett samarbete mellan patient och 

vårdpersonal för att komma fram till bra beslut och lösningar är av betydelse (ss.26-

27).  I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att läsa att en 

sjuksköterska ska ha förmåga att kommunicera med patienten på ett respektfullt, 

lyhört, och empatiskt sätt. Det beskrivs att sjuksköterskan i samtal med patienten ska 

ge stöd och vägledning för att göra patienten mer delaktig i vård och behandling 

(Bilby et al. 2005, s. 11). En reflexion är att en stressig arbetssituation kan bidra till 

att kommunikationen blir lidande och tiden till att aktivt lyssna och sätta sig in i 

patientens situation inte finns i dagens sjukvård. Sjuksköterskor kan känna sig 

misslyckade i mötet med personer som har smärta, som är svår att lindra. De kan då 

omedvetet lägga skulden på patienten, som blir stämplad som jobbig. Att i framtiden 

hitta kliniska bevis som gör fibromyalgi till en synlig sjukdom också biomedicinskt 

skulle säkert göra att patienterna blev bemötta med större förståelse och respekt. Det 

som inte syns på röntgen eller blodprover finns inte inom det biomedicinska sättet att 

se på världen. 

 

4.2 Metoddiskussion 
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För att åstadkomma trovärdighet i resultatet föreslås att följande kriterier ska vara 

uppfyllda för kvalitativa studier; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet. Tillförlitlighet handlar om att data och tolkningarna av denna känns 

tillförlitliga och trovärdiga. Det gäller för forskarna att utföra studien på ett sådant 

sätt att trovärdigheten i resultaten framkommer (Polit och Beck, 2012, s.323). I 

denna litteraturstudie har val av metod och analys redovisats tydligt för läsaren. 

Sökvägar för att finna resultatartiklarna är uppvisade i en sökmatris. Vidare har vi 

redogjort för inklusions- och exklusionskriterier och på detta sätt stärkt 

tillförlitligheten i denna litteraturstudie. När det gäller pålitlighet handlar det om hur 

den insamlade datan står sig över tid, det vill säga, skulle samma resultat komma 

fram om studien upprepas med samma deltagare i liknande kontext (Polit och Beck, 

2012, s.323).  I denna litteraturstudie har jämförelser med andra studier gjorts och de 

har kommit fram till liknande resultat, vilket stärker pålitligheten. Bekräftbarhet 

refererar till objektivitet, det vill säga att data som representeras av deltagarna och de 

tolkningar som görs inte är påhittade av forskarna. Forskarnas fördomar, motiv och 

perspektiv får inte lysa igenom, utan endast deltagarnas röster och upplevelser ska 

redovisas (Polit och Beck, 2012, s.323). Resultatet som redovisas ska kunna spåras 

tillbaka till ursprungskällorna, på så sätt stärks bekräftbarheten. De källor som 

används refereras till i den löpande texten samt till referenslistan i slutet av arbetet. 

Författarna har lagt stort fokus på att förstå artiklarnas resultat, men reserverar sig 

för språkliga misstolkningar. Överförbarhet kan jämföras med generaliserbarhet, i 

den omfattning som kvalitativa resultat kan överföras till andra kontexter eller 

grupper (Polit och Beck, 2012, s.323). I denna litteraturstudie är endast studier 

medtagna som är gjorda i en västerländsk kontext. Sjukvården i länderna ligger på 

samma nivå som i Sverige, och därför dras slutsatsen att det som framkommer i de 

olika studierna är överförbart till andra kvinnor som lider av fibromyalgi i 

västerländsk sjukvårdskontext. 

 

4.3 Etisk reflektion 

Det är viktigt att ställa intresset att inhämta ny kunskap mot kravet att skydda 

individerna som deltar i forskningsprojekt. Forskaren ska visa omsorg om deltagarna 

så att dessa inte utsätts för skada eller men. Det ska därför innan studien påbörjas 

ansökas om etiskt tillstånd vid en lokal eller regional etisk kommitté (Forsberg och 

Wengström, 2013, s.145). Därför har endast studier som är godkända av en etisk 
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kommitté tagits med i resultatet. Författarnas etiska ansvar har varit att presentera 

alla studiers resultat så neutralt som möjligt. Författarna har strävat efter att göra 

detta och har inte uteslutit resultat som svarat mot syftet i denna litteraturstudie. 

 

4.4 Relevans för omvårdnad 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det fortfarande finns aspekter i vårt 

bemötande av kvinnor med fibromyalgi som kan bli bättre. Detta är en patientgrupp 

som har blivit respektlöst behandlad av vården. Sjuksköterskan kan vara ett 

betydelsefullt stöd för kvinnor med fibromyalgi. Det är också värt att poängtera att 

sjuksköterskan är i en maktposition i relation till patienten.  I ). I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att läsa att sjuksköterskan 

ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. Hon eller han 

ska visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Patientens kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. För en sjuksköterska ingår att 

utifrån patientens önskemål och behov föra deras talan och kunna kommunicera på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Det är också sjuksköterskans uppgift att ta 

tillvarata det friska hos patienten (Bilby et al, 2005, ss.10-11). Det framkommer i 

denna litteraturstudie att det inom vården och bland allmänheten finns bristfälligt 

med kunskap om fibromyalgi. Kvinnorna med fibromyalgi fick själva ta ansvar för att 

hitta information om vad de drabbats av och hur de skulle hantera sin sjukdom. En 

av sjuksköterkans uppgifter är att informera och undervisa patienter och närstående 

(Bilby et al, 2005, s.11). Det framkommer i litteraturstudien att personer med 

fibromyalgi får ta ett stort eget ansvar att hitta behandlingar som funkar för just dem. 

Det kan bli många år av testande och misslyckande, innan de får hjälp från 

sjukvården med vad som funkar bäst. Patienterna blir försökskaniner och kan 

utnyttjas av oseriösa aktörer.  Det är också viktigt att vägen till diagnos blir förkortas. 

En snabbare väg till diagnos vinner tid och minskar lidande för patienten.  

 

 

4.5 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning om hur en god relation byggs till patienter med osynliga 

sjukdomar, det vill säga där det inte finns tydliga kliniska tecken. Det är också viktigt 

att forska på vilka behandlingar som har evidens för fibromyalgipatienter. Det kan 

också vara av betydelse att finna tydligare diagnoskriterier för fibromyalgi. 
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 4.6 Slutsats 

Det är viktigt att sjuksköterskor ger kvinnor med fibromyalgi ett gott bemötande och 

bekräftelse på deras situation. Det är också betydelsefullt att ständigt tänka på vilka 

konsekvenserna blir för kvinnor med fibromyalgi om vi inte tror på det som de 

berättar. För patienter med smärta kan upplevelsen av att inte bli trodd vara svårare 

att bära än själva smärtan. Vid flertalet långvariga smärttillstånd finns få 

observerbara tecken, som till exempel hög puls, blekhet och svettningar. 

Sjuksköterskan måste i dessa fall tro på patientens ord (Berntzen, Danielsen, Almås, 

2011, s.353). 
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*Artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat 



 
 

Bilaga 1 

 
 
Kriterier för fibromyalgidiagnos enligt the American College of Rheumatology 
(Wolfe et al. 1990). 

Anamnes av vitt spridd smärta 

Definition: smärta anses vitt spridd när den omfattar vänster sida av kroppen, höger sida av kroppen, 

smärta ovan och under midjan. Dessutom måste personen ha smärtan i halsrygg, ländrygg, bröstrygg 

eller bröstben. Smärtan i skuldran eller glutealregion räknas till endera sidan och ländryggsmärta 

räknas till smärta under midjan. 

Smärtan i 11 av 18 tenderpoints vid palpation.  

Definition: Smärta måste föreligga vid palpation av minst 11 av följande 18 tenderpoints: 

  Bakhuvudet: bilateralt vid nacksträckarnas fäste i bakhuvudet. 

  Lågt cervikalt: bilateralt, främre omfånget intertransversalt C5-C7. 

  Trapezius: bilateralt, vid mitten av musklernas övre begränsningar. 

  Supraspinatus: bilateral, medialt vid ursprungen ovan scapulae spine. 

  Andra revbenet: bilateralt, ventralt vid de andra revbensbrosken. 

  Laterala epikondylen: bilateralt, 2 cm distalt om epikondylerna. 

  Glutealt: bilateralt, i yttre kvadranterna och musklernas främre omfång. 

  Trochanter: bilateralt, bakom trokanter major. 

  Knä: bilateralt, vid den mediala fettkudden proximalt om ledspringan. 

  Palpation görs med tummen och med ett ungefärligt tryck på 4 kg/cm. 

  För att en tenderpoint ska anses vara positiv måste palpationen upplevas som  

  Smärtsam och inte enbart ömmande. 

  Både 1 och 2 måste vara uppfyllda för diagnosen fibromyalgi. 

  Diagnosen utesluts inte av ett annat samtidigt kliniskt tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sökmatris      Bilaga 2 

 

 
Sökord 
 

 
Begränsningar 

 
Träffar 

 
Urval 
 

”chronic pain” AND 
experience* AND 
fibromyalgia* 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
2000-2013 
 

43 Kengen Traska 

”chronic pain” AND 
experience* AND 
fibromyalgia* 
 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
2000-2013 
 

43 Hallberg 

“fibromyalgia” AND 
experiences* 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
2000-2013 

55 Sturge-Jacobs 

“fibromyalgia” AND 
experiences* 
AND patient 

Abstract available  & 
English language & 
2000-2013 
 

79 Lempp  

“fibromyalgia” AND 
experiences* 
AND patient 
 

Abstract available  & 
English language & 
2000-2013 

79 Raymond 

Fibromyalgia* AND 
experience* AND 
symptoms AND 
“everyday life” 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
2000-2013 
 

7 Sallinen 

Fibromyalgia* AND 
experience* AND 
symptoms AND 
“everyday life” 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
1999-2013 
 

7 Mannerkorpi 

“fibromyalgia” AND 
perspectives 

Abstract available & 
Peer- reviewed & 
English language & 
2000-2013 
 

41 Arnold 

“fibromyalgia” AND 
descriptions AND 
“living with” 
 

Abstract available  & 
English language & 
2000-2013 

5 Mui Cunnigham 

Experience AND lived 
AND chronic pain AND 
fibromyalgia 

Abstract available & 
Peer -reviewed & 
English language 
2000-2013 
 

3 Råheim 

 

Cinahl, Pubmed och Scopus 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt  Bilaga 3 

 
Författare, År, Titel, 
Tidsskrift, Land 
 

 
 
Syfte 

 
 
Urval 

 
 
Metod 

 
 
Resultat 

Sallinen, M, Kukkurainen, 
ML, Peltokallio, L och 
Mikkelsson, M 
(2010) 
 
Women’s narratives on 
experiences of work ability 
and functioning in 
fibromyalgia. 
 
Musculoskeletal Care 
 
Finland 
 

Att utforska hur personer 
som levt med fibromyalgi 
under många år upplever sin 
arbetsförmåga och funktion i 
vardagslivet. 
 

Kvinnorna(n=20) var i 
åldrarna 34-65 år.  
Deltagarna valdes ut från en 
deltagarlista från en tidigare 
studie. Ett lämplighetsurval 
genomfördes i syfte att nå 
personer med olika sociala 
och yrkesmässiga 
bakgrunder. 
 
Inga bortfall rapporterades. 
 

Kvalitativ studie 
 
Intervjuerna tog mellan 2-4 
timmar att genomföra och 
deltagarna fick berätta hur 
det är att leva med 
fibromyalgi. 
 
Hermeneutisk-
fenomenologisk analysmetod 
användes. 

Deltagarna uppvisade 
förvirring inför de 
oförklarliga symtom som de 
drabbats av.  Kvinnorna 
försökte hantera varierande 
symtom, bl.a. genom att 
anpassa arbetsuppgifter och 
att arbeta i sin egen takt. 
Kvinnorna pendlade mellan 
att ha arbetsförmåga och att 
sakna förmåga att utföra sitt 
arbete.  Att kämpa sig 
igenom arbetsdagar tills de 
var helt fysiskt och psykiskt 
utmattade beskrevs. 
 

Kengen Traska, T, Rutledge, 
DN, Mouttapa, M, Weiss, J, 
Aquino, J 
 (2010) 
 
Strategies used for managing 
symptoms by women with 
fibromyalgia  
 
Journal of Clinical Nursing 
 
USA  
 

Att beskriva hur personer 
med fibromyalgi hanterar sin 
situation med tanke på de 
multipla symtomen som de 
upplever, speciellt hur de 
använder icke 
farmakologiska strategier. 

Kvinnorna(n=8) var i 
åldrarna 54-81 år. 
Deltagarna uppfyllde 
kriterier för fibromyalgi 
enligt ACR. 
Deltagarna valdes ut från en 
deltagarlista från en tidigare 
studie. 
 
Inga bortfall rapporterades. 

 Kvalitativ studie 
 
En gruppintervju som tog 90 
minuter och bestod av öppna 
frågor, vars fokus var på 
symtomlindring. 
 
Innehållsanalys 

Ett flertal strategier togs upp 
av deltagarna. 
Huvudstrategierna var 
planering, 
distraktionstekniker, 
strategier för att hantera 
beröringskänslighet, att sätta 
på sig en mask och att ta 
läkemedel. Det visade sig 
även att socialt stöd från 
andra med fibromyalgi och 
från familjemedlemmar var 
viktigt. 
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Författare, År, Titel, 
Tidsskrift, Land 
 

 
 
Syfte 

 
 
Urval 
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Resultat 

 Lempp, HK, Hatch,LS , 
Carville, SF,Choy, EH 
(2009) 
 
Patients' experiences of 
living with and receiving 
treatment for 
fibromyalgia syndrome: a 
qualitative study 
 
BMC Musculoskeletal 
Disorders 
 
Storbritannien 

Att förstå patienternas 
upplevelse av att leva med 
det långvariga tillståndet, 
fibromyalgi. 

Deltagare(n=12) 11 kvinnor 
och 1 man, i åldrarna 20-69, 
som diagnosticerats med 
FMS av en erfaren läkare. De 
rekryterades och valdes 
utifrån kön, etnicitet och 
ålder från en reumatologisk 
öppenmottagning och från 
en avdelningsdatabas. 
 
Nio bortfall rapporterades, 
de tackade nej till att delta. 

Kvalitativ studie 
 
Intervjuerna var 
semistrukturerade och tog 
upp följande områden; 
erfarenheter vid 
insjuknandet, utvecklingen 
av fibromyalgin efter 
diagnos, inverkan på 
patienternas liv, arbete och 
familj samt deras upplevelser 
och förväntningar när de 
söker vård. 
 
Innehållsanalys och 
diskursanalys. 
 

Fibromyalgi påverkade 
deltagarna både fysiskt, 
psykiskt, mentalt och socialt. 
Deltagarna berättade om vad 
de trodde orsakade deras 
insjuknande. De uttryckte 
både positiva och negativa 
åsikter angående 
vårdkvalitén. 

Arnold, LM, Crofford, LJ, 
Mease, PJ, Misra Burgess, S 
Palmer, SC, Abetz, L, Martin, 
SA  
(2008) 
 
Patient perspectives on the 
impact of fibromyalgia 
 
Patient Education and 
Counseling 
 
USA  
 
 

Att finna viktiga 
symtomdomäner och deras 
effekt på patienters 
livskvalitet och funktion. 
 

Kvinnorna (n=48) i åldrarna 
31-72 år, fördelade i sex 
stycken fokusgrupper. 
Deltagarna valdes ut av 
forskarna från deras 
öppenvårdsmottagning. 
Deltagarna skulle uppfylla 
ACR-kriterierna. 
De skulle kunna prata 
engelska och fick inte ha 
någon livshotande sjukdom 
eller psykiatrisk diagnos 
samt ha svårt att höra. 
 
Inga bortfall rapporterades. 
 

 Kvalitativ studie. 
 
Fokusgrupperna satt var för 
sig i 2½ timme. Samtalet 
leddes av en moderator som 
använde sig av öppna frågor, 
vilka var relaterade till 
allmänna och 
behandlingsrelaterade 
upplevelser av fibromyalgi.  
 
Grounded Theory 

Fokusgrupperna 
identifierade ett flertal 
symtomdomäner som hade 
stor effekt på livskvalitén 
som smärta, sömnstörningar, 
depression, ångest, kognitiv 
försämring, men också 
negativa effekter på det 
sociala livet och arbetslivet. 
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Syfte 
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 Mui Cunnigham, M, Jilling, 
C 
 
Individuals descriptions of 
living with fibromyalgia 
(2006) 
 
Clinical Nursing Research 
 
Kanada 

Att beskriva erfarenheter av 
att leva med fibromyalgi 

Deltagarna(n=8) 7 kvinnor 
och 1 man, i åldrarna 30-70 
år. Rekrytering via viktiga 
informatörer samt ett 
nyhetsbrev från fakultet. 
 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuerna varade i 45 
minuter till 2 timmar och 
bestod av öppna frågor.  
 
Jämförande analysmetod 
 
 

Det handlade om påverkan 
som symtomen hade på 
familje-och sociala 
relationer, rekreation, arbete 
och förmåga till livsglädjen. 
Deltagarna beskrev 
utmaningarna att anpassa sig 
till sin sjukdom. 

Råheim, M, Håland,W 
 
Lived experience of chronic 
pain and fibromyalgia: 
women’s stories from daily 
life 
(2006) 
 
Qualitative Health Research 
 
Norge 
  
 
 
 

Att ge beskrivningar av 
kvinnors levda erfarenhet av 
kronisk smärta och 
fibromyalgi. 
 

Kvinnorna (n=12) i åldrarna 
34-51 år. Deltagarna 
rekryterades från en 
vårdcentral, från privata 
kliniker och 
patientorganisation för 
fibromyalgi. Urvalet gjordes 
med tanke på gemensamma 
drag och på skillnader i social 
bakgrund samt de deltagare 
som representerade 
väsentliga skillnader i 
upplevelse av smärta och 
livssituation togs med i 
studien. 
 
Inga bortfall rapporterades. 
 

Kvalitativ studie. 
 
Livsformintervjuer, som är 
en form av djupintervjuer. 
 
Hermeneutisk-
fenomenologisk metod 
 
 

En del av kvinnorna beskrev 
att de var maktlösa inför sin 
kropp. Andra kvinnor 
beskrev livet som en kamp 
att komma ifrån en kropp 
som var smärtsam och trött. 
Åter andra beskrev att det 
handlade om att ta hand om 
sin kropp trots att den var 
fylld av smärta och inte alltid 
gick att lita på.  
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Urval 
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Sturge-Jacobs, M 
 
The experience of living with 
fibromyalgia: confronting an 
invisible disability  
(2002) 
 
Research and Theory of 
Nursing Practice 
 
Kanada  
 

Att beskriva och öka 
förståelsen för upplevelsen 
av att leva med fibromyalgi. 
 
 

Kvinnorna(n=9) i åldrarna 
30-56 år. Deltagarna 
rekryterades från ett 
utbildningsprogram på en 
tertiär vårdinrättning. 
Inklusionskriterier var att de 
skulle haft diagnosen i minst 
ett år, att fibromyalgi är 
deras primära diagnos samt 
att de skulle kunna prata 
engelska. 
 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie 
 
Informationen insamlades 
med hjälp av ostrukturerade 
intervjuer, som tog mellan 
60 till 90 minuter.  
 
Fenomenologisk metod 
 
 

Kvinnornas upplevelse av 
fibromyalgisymtomen, 
smärta, fatigue, 
sömnsvårigheter, kognitiva 
funktionsnedsättningar. Det 
tog lång tid innan de fick en 
korrekt diagnos. Det var 
svårt för kvinnorna att få 
förståelse från omgivningen. 
Det beskrevs vara viktigt att 
få sörja sina förlorade 
förmågor. 

Hallberg, LR, Carlsson, SG 
 
Coping with fibromyalgia: a 
qualitative study. 
(2000) 
 
 Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 
 
Sverige 
 
 
 
 
 

Att beskriva hur patienter 
med fibromyalgi lever med 
kronisk smärta och hur de 
hanterar sin situation. 
 

Kvinnorna(n=22) i åldrarna 
22-60 år. Deltagarna 
rekryterades från ett sjukhus, 
dit patienter från hela 
Sverige remitteras. 
Deltagarna valdes strategiskt 
ut för att bilda en heterogen 
grupp. Fjorton av deltagarna 
uppfyllde ACR-kriterierna 
och 8 uppfyllde kriterierna 
enligt Yunus et al. 
 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. 
 
Informationen insamlades 
med hjälp av öppna 
intervjuer, som varade 
mellan 1-1,5 timme. 
Kvinnorna fick tala fritt 
utifrån hur det är att leva 
med fibromyalgi. 
 
 
Grounded Theory 
 

Kvinnorna beskrev detaljerat 
smärtan och var den sitter 
samt dess bakomliggande 
orsak. Kvinnorna beskrev 
också minnes- och 
koncentrationssvårigheter 
och sömnbesvär som 
handikappande tillstånd. 
Flertalet copingstrategier om 
nämns av kvinnorna. Vissa 
av kvinnorna visade att de 
hade ont, medan andra 
försökte dölja det för sin 
omgivning. 
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Raymond, M. C, Brown, J. B 
(2000) 
Experience of fibromyalgia: 
Qualitative study 
 
Canadian Family Physician 
 
Kanada 
 
 
 

Att undersöka 
sjukdomsupplevelsen hos 
patienter med diagnosen 
fibromyalgi. 

Deltagarna(n=7) 6 kvinnor 
och 1 man, i åldrarna 38-47, 
rekryterades från en 
medelstor stad i Ontario, 
Kanada via Ontario Fibrositis 
Association. Alla deltagarna 
uppfyllde ACR-kriterierna.  
 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. 
 
Informationen insamlades 
med hjälp av djupintervjuer 
med öppna frågor som 
undersökte individens 
kunskap, erfarenheter och 
känslor. 
 
Fenomenologisk 
analysmetod. 

Deltagarna beskrev hur de 
upplevde symtomen för 
första gången.   När de väl 
hade fått sin diagnos lades 
energin på att hitta effektiva 
copingstrategier för att klara 
sin vardag. Det var viktigt att 
de hittade sin egen strategi 
för att hantera vardagen. Det 
fanns ingen strategi som 
funkar för alla. 
 

Mannerkorpi, K, Kroksmark, 
T, Ekdahl, C. 
 
How patients with 
fibromyalgia experience their 
symptoms in everyday life  
(1999) 
 
Physiotherapy Research 
International 
 
Sverige 
 
 
 
 

Att söka en djupare kunskap 
om hur personer med 
fibromyalgi upplever sina 
symtom i vardagen. 
 

Kvinnorna(n=11) i åldrarna 
24-54 år. Deltagarna 
rekryterades via 
Reumatologinstitutionen i 
Göteborg. Urvalet var 
strategiskt utvalt för att 
representera en spridning i 
ålder och varaktighet av 
smärta.  Alla deltagarna 
uppfyllde ACR-kriterierna 
för fibromyalgi. Deltagarna 
fick inte ha någon annan 
reumatisk diagnos, eller 
allvarlig somatisk eller 
psykiatrisk diagnos. 
 
Inga bortfall rapporterades. 
 

Kvalitativ studie 
 
Deltagarna intervjuades två 
gånger med en intervall på 
fyra till sex månader.  
Deltagarna ombads att 
beskriva sina symtom och en 
typisk dag från morgon till 
kväll. 
 
Fenomenologisk 
analysmetod. 

Resultatet identifierade fyra 
stycken handlingsmönster att 
hantera sin sjukdom. En del 
kämpade för att klara av de 
krav som ställdes på dem i 
det dagliga livet. Andra har 
tagit till sig de begränsningar 
som sjukdomen skapat och 
anpassat sitt liv utifrån det. 
Andra kände sig maktlösa 
och att det hade tappat 
kontrollen över sina liv. 

 


