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Sammanfattning 
Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med ständig 
värk och/eller ömhetskänsla i kroppen och onormal trötthet 
eller kraftlöshet. Det finns ingen behandling för sjukdomen 
utan endast lindring av symtom. Syfte: Syftet var att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metod: En 
allmän litteraturstudie med systematisk sökning har 
genomförts. De studier som framkom har analyserats med en 
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Kvinnorna upplevde att 
smärta och trötthet var de symtom som medförde 
begränsningar, som svårigheter att utföra hushållssysslor och 
att inte kunna delta i familjens aktiviteter. Kvinnorna upplevde 
att de inte blev förstådda och trodda, innan de fått en diagnos. 
Diagnosen gjorde det lättare för kvinnorna att förklara 
sjukdomen för andra. Slutsats: Det behövs mer forskning om 
fibromyalgi för att mer kunskap ska spridas om sjukdomen. 
Ytterligare kunskap kan öka förståelsen för dem som drabbas 
och minska fördomarna.  
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Abstract 
Background: Fibromyalgia is a chronic illness. The definition 
is pain/irritation in muscle fibres. The main symptoms are 
constant pain and/or tenderness in the body. There is also an 
abnormal feeling of fatigue or weakness. There is no treatment 
for the illness; it is only the symptoms that can be treated. 
Purpose: To describe womens’ experience of living with 
fibromyalgia. Method: A general literary study with 
systematic search has been conducted, the studies that were 
found were analysed with a qualitative content analysis. 
Result: The women experienced that the symptoms of pain and 
fatigue were those that demanded the most power and energy 
from the women. Before they got their diagnosis they felt 
misunderstood and disbelieved.  The diagnosis made it easier 
for the women to explain the illness to others. The women 
experienced several limitations such as difficulties to deal with 
every day chores and not being able to take part in all family 
activities. Conclusion: More research on fibromyalgia is 
needed in order to increase and spread knowledge about the 
illness. The knowledge might increase the understanding of 
those who have been stricken and to reduce prejudice.  
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BAKGRUND 
“I was 20, felt like 70. And the doctor said it was normal. But I knew it couldn’t 

be normal. If only the blood test had shown something, it would have been ok. But 

no one sees what I’m feeling – that I’m always tired and don’t get enough sleep, 

that’s something they can’t do anything about.”( Mengshoel, Heggen 2003 s, 48) 

 

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Fibromyalgisyndrom (FMS) definieras som 

värk/irritation i muskeltrådar (Sturge-Jacobs 2002). Huvudsymtomen vid FMS är 

en ständig värk och/eller ömhetskänsla i kroppen och även onormal trötthet eller 

kraftlöshet. Dessa två symtom finns hos alla med FMS (Olin & Schenkmanis 

1998). Andra symtom som kan förekomma är: sömnstörningar, kraftlöshet, yrsel, 

domningar, andningsrubbningar, urinträngningar, hud- och slemhinneproblem, 

dimmig syn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk och tarmbesvär m.fl. 

(Sturge-Jacobs 2002, Fukuda et al. 1994 & Kamaroff 1994). 

 

Fibromyalgi har funnits under en väldigt lång tid. Redan på 1700-talet har 

människor haft liknande symtom och besvär som FMS sjukdomsbild består av. 

Sjukvården har under alla tider varit förbryllad över sjukdomen (Olin & 

Schenkmanis 1998). Kunskapen om FMS har varit bristfällig, och de diagnostiska 

kriterierna för FMS fastställdes 1990 av American College of Reumatology och 

blev accepterad i hela världen. Fram tills idag råder det fortfarande stor okunskap 

om FMS (Wolf et al. 1990). Det har funnits många namn på FMS genom tiderna 

som till exempel kärringvärk, kärringsjuka, klimakteriekärring, SVBK (sveda-

värk-bränn-kärring), etc. Dessa namn har dessvärre förekommit i sjukjournaler 

och läkarhandlingar. Många har betraktat FMS som en psykisk sjukdom eller en 

inbillningssjukdom, andra har menat att det är en muskelsjukdom (Olin & 

Schenkmanis 1998). 

 

Fibromyalgi förekommer internationellt bland 1-3 % av den vuxna befolkningen 

och av dessa är 90 % kvinnor (Olin & Schenkmanis 1998). Det är inte ovanligt att 
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sjukdomen förekommer redan i tjugo- och trettioårsåldern, även enstaka fall hos 

barn förekommer. Personer i alla åldrar kan drabbas (Johnson et al. 1990, 

Waylonis, Ronan & Gordon 1994). 

 

Orsaken till FMS är komplex och det har funnits många teorier under åren. Idag 

diskuterar man huvudsakligen två teorier. Det ena är ett syndrom orsakat av en 

störning i central nociception (smärtöverföring). Den andra är primärt en neuro- 

endokrinologisk (hormonell) och möjligen immunologisk åkomma (Bennet 1999, 

Kosek et al. 1996). Tidigare har man trott att FMS var en form av maskerad 

depression och att förklaringen till denna sjukdom likaväl skulle kunna vara 

kemisk, t ex att kroppens tillgång på serotonin (transmittorsubstans i hjärnan) är 

rubbat (Olin & Schenkmanis 1998). 

 

För att få diagnosen FMS måste följande kriterier enligt International 

Classification of Diseases, ICD, (nr M79.7 1990) uppfyllas: 

1) Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger 

och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, det vill säga 

halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg.  

2) Smärta vid palpation, tryck, på elva av arton specificerade ställen, ömma 

punkter, så kallade tender points. Trycket skall vara förhållandevis lätt (Wolf, 

Smythe & Yunus et al 1990). 

 

Det finns för närvarande inte någon erkänd behandling för FMS,  men det finns 

behandlingar som lindrar symtomen till exempel läkemedel som hjälper mot 

smärta, sömnstörning och eventuellt depression (Bennett 1998). 

Det går inte att träna bort sjukdomen, för mycket träning kan försämra symtomen. 

Detta betyder inte att man ska sluta röra på sig utan att träna efter sin egen 

förmåga. Många med FMS upplever att träning i varmvattenbassäng ger tillfällig 

lindring likaså akupunktur, TNS (transkutan elektrisk nervstimulering) och 

massage (Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004). 
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För kvinnor med fibromyalgi är det viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om 

smärta och förmåga att bemöta patienterna med empati och förståelse för deras 

subjektiva symtom (Henriksson, Carlberg, Henriksson et al. 2000). 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee hävdar att det är viktigare för 

sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, 

än till sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. 

Vårdgivaren kan inte veta hur patienten upplever sin sjukdom utan att tala med 

personen (Travellbee 1971).    

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

Fibromyalgi.  

METOD 
En allmän litteraturstudie genomfördes genom systematisk litteraturgranskning.  

(Forsberg & Wengström 2003 s, 25-26). Sökningarna utfördes i databaserna 

Elin@kristianstad och Pubmed. Sökordet Fibromyalgia kombinerades med orden 

experience, living with, perspective, perception, management och women*(Se 

bilaga 1). Då studien skulle sammanställa kunskap om kvinnors upplevelser av att 

leva med FMS inkluderades endast kvalitativa artiklar.   

Efter sökningen lästes alla abtracts och de som inte svarade mot syftet 

exkluderades. För att begränsa sökningarna ytterligare användes en tidsram på tio 

år (1996-2006). Ytterligare begränsningar var att artiklarna skulle handla om 

kvinnor. Studier som var skrivna på annat språk än svenska, engelska, norska och 

danska exkluderades. Artiklarna som inte fanns i fulltext beställdes på biblioteket 

på Högskolan i Kristianstad. De 13 artiklar som valdes ut granskades kritiskt 

enligt kvalitativ innehållsanalys. För att få en överblick av artiklarna gjordes en 

artikelöversikt, se bilaga 2. För att få bästa möjliga, trovärdiga tolkning och 

resultat skedde granskningen både enskilt och i grupp av författarna. Ur artiklarna 

togs först material ut som ansågs besvara syftet. Stycken plockades därefter ut en 

och en. Materialet bearbetades ytterligare genom att författarna plockade ut 

meningsbärande enheter ur varje mening. Detta nya material bildade olika teman. 
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Efter det granskade författarna varje tema och kunde då sätta samman olika 

kategorier med gemensamma nämnare (Forsberg & Wengström 2003). Ur dessa 

kategorier bildades sex huvudkategorier och två subkategorier.  

RESULTAT 
Analysen av studierna resulterade i sex huvudkategorier: 1) smärta och trötthet, 2) 

begränsningar, 3) förändrade relationer, 4) självuppfattning, självkänsla och 

självkännedom, 5) vårdpersonalens bemötande och 6) betydelsen av att få en 

diagnos. Kategorin förändrade relationer har två subkategorier: familj och 

vänskapskrets. 

 

Smärta och trötthet 
I samtliga studier upplevde kvinnorna konstant smärta och det fanns inte plats för 

återhämtning. Smärtan orsakade psykisk och fysisk plåga som tog all deras energi. 

(Asbring 2000 Cudney et al. 2002 Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004 et al). Den 

stora utmaningen för kvinnorna var hur de skulle hantera smärtan och hur de 

skulle ta kontroll över något som var subjektivt och i avsaknad av några objektiva 

symtom (Sturge- Jacobs 2002). Det framkom att kärnan i hela erfarenheten av 

fibromyalgi var en känsla av att vara kontrollerad av en opålitlig kropp. 

Kvinnorna var vana vid att utstå mycket smärta, och ville inte att smärtan skulle få 

dominera deras liv (Råheim och Håland 2006). Smärtan ledde till rastlöshet och 

även till brist av frihet att kunna vara aktiv. Lokalisationen av smärtan 

förändrades, men den fanns alltid där. Kroppen värkte överallt och i varje muskel. 

Vissa beskrev smärtan som pulserande, vibrerande, värkande och som ett skott. 

Den beskrevs också som brännande, gnagande, skarp, huggande och dov. 

Kvinnorna upplevde att deras smärta var svår att acceptera, vilket ledde till både 

ilska och irritation. Smärtans intensitet ändrades under dagen och blev förvärrad 

under ansträngning (Cudney et al. 2002 Raymond, Brown 2000 Sturge-Jacobs 

2002 et.al). 
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“It feels as if the muscles are tense the whole time, just struggling to get loose 

from the grip of something. But it doesn`t work ... yes, it`s aching, like a 

toothache, about the same as if you had burned your fingertips on the hotplate or 

something, although it is in the middle of the muscles instead of the fingertips.” 

(Söderberg, Lundman, Norberg 1999 s, 579) 

 

Kvinnorna upplevde både skam och tvivel över deras erfarenheter av smärta. Ett 

vanligt sätt att klara av smärtan var att försöka att ignorera den, driva sig själv att 

göra saker och säga till sig själv; om andra kan, kan jag också (Gustafsson, 

Ekholm & Öhman 2004).  

 

” Now I always think beforehand: I think, if I’m doing this now, how will I feel 

tonight and tomorrow? And I check- will it hurt? Stop! I never used to think like 

that before, I just continued.” ( Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004  s, 100) 

 

Det framkom i studien av Mengshoel, Heggen (2004) att smärtan kunde orsakas 

av händelser i kvinnornas omgivning och händelser i deras liv. Smärtan kunde 

vara ett tecken på problem. Även stress gav smärta, för mycket stress gav 

muskelspänningar. I Gustafsson, Ekholm & Öhmans (2004) studie beskrev 

deltagarna att de blev lätt stressade och var trötta konstant. Kvinnorna i en annan 

studie menade att det inte bara var smärtan som var problematisk för dem. 

Tröttheten och orkeslösheten beskrevs som lika problematisk och gav ibland mer 

problem än smärtan, det fanns inget de kunde göra för att förebygga tröttheten. 

Kvinnorna med fibromyalgi berättade att de blev trötta utan ansträngning, och de 

kände sig trötta även efter en hel natts sömn (Söderberg, Lundman & Nordberg 

1999, Söderberg, Lundman & Nordberg 2002). Kvinnorna upplevde att de gick 

omkring i en dimma med en känsla av att vara närvarande men ändå frånvarande. 

Tröttheten upplevdes som att musklerna hade slut på energi; som om de hade 

tränat väldigt hårt (Söderberg, Lundman och Norberg 2002, Sturge-Jacobs 2002, 

Cudney et al. 2002). 
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“ I don`t have the energy, get very tired quicker than before. I suffer from a 

constant tiredness, so I must really struggle every day to keep going.” 

( Söderberg, Lundman & Norberg 1999 s, 580) 

 

Begränsningar  
Kvinnorna upplevde att osäkerheten medförde en begränsning eftersom de inte 

visste hur mycket de kunde göra. Deras livssituation påverkades då deras 

funktionella kapacitet försämrades (Hallberg, Carlsson 1998). Kvinnorna med 

fibromyalgi tyckte det var svårt att hitta en balans i vad de kunde åstadkomma 

med den begränsade energin. Många sysslor tog längre tid än tidigare och en del 

sysslor var kvinnorna tvungna att avbryta på grund av symtomen av fibromyalgi 

(Cudney et al. 2002, Råheim, Håland 2006).  En kvinna beskrev att röra sig var 

som att ”flytta berg” vilket bidrog till fler begränsningar i att kunna utföra 

arbetsuppgifter (Råheim, Håland 2006, Söderberg, Lundman & Nordberg 1999). 

En kvinna beskrev att om hon skulle göra något ansträngande så skulle hon bli 

helt utmattad en tid efteråt. 

 

Kvinnorna upplevde att det fanns många aktiviteter de inte kunde göra längre som 

till exempel att springa och klä på sina barn (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl 

1999, Söderberg, Lundman & Norberg 1999). Kvinnorna behövde alltid planera 

allting i förväg och göra en sak i taget. I en studie av Gustafsson, Ekholm och 

Öhman (2004) upplevde kvinnorna att det var omöjligt att behålla ett 

tillfredställande jobb. Majoriteten av kvinnorna arbetade deltid och andra var 

förtidspensionärer eller sjukskrivna, detta upplevde de som en stor begränsning, 

då det blev problem med ekonomin (Asbring 2000, Mannerkorpi, Kroksmark & 

Ekdahl 1999, Söderberg, Lundman 2001). 

 

Förändrade relationer  
Familj 

I studien av Gustafsson, Ekholm och Öhman (2004) uttryckte kvinnorna att de 

kände sig missförstådda av familjen. De upplevde sig misslyckade och som ett 
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hinder för familjen, motsträviga och osjälvständiga. Det här skapade ett växande 

avstånd till deras nära och kära (Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004, Råheim, 

Håland 2006). I studien av Söderberg, Lundman och Norberg (2002) beskrev 

kvinnorna den minskade orken som fibromyalgin medför. Detta medförde att det 

var svårt för kvinnorna att delta i familjens aktiviteter, vilket ledde till irritation 

och frustration i familjen. Kvinnornas roll i familjen blev mer passiv. Kvinnorna 

beskrev att de blivit beroende av männens hjälp vilket skapade obalans mellan 

parterna. Det orsakade en omfördelning av sysslorna, nu var det männen som 

gjorde det mesta. Barnen behövde också hjälpa till mer än förut (Sturge-Jacobs 

2002, Råheim, Håland 2006, Asbring 2000). 

 

“ Yes, I have always done everything myself, I’m not use to asking for help. I`ve 

always thought that , if they do their bit, I will do the rest, and it`s worked very 

well. But it has been difficult to learn to say that I need help; they haven’t done 

anything before that. They have said later that it`s strange, you can tell us, tell us 

when you need help. “ How can I ( the husband ) know when you need help, if you 

don`t say anything?” (Söderberg, Lundman 2001 s, 622-623) 

 

Några kvinnor upplevde att de äkta männen var förstående för deras förändrade 

situation, medan andra kvinnor inte upplevde förståelse från sina män (Söderberg 

o Lundman 2001, Asbring 2000). Förändringar i intima relationer blev ofta 

beskrivet som förändring av sexuella mönster. Dessa förändringar berodde på 

smärtan och bristen på ork (Hallberg, Carlsson 1998, Söderberg, Lundman 2001). 

För att behålla ett starkt förhållande mellan man och hustru var det nödvändigt att 

vara tydlig med sina behov men samtidigt lyssna på sin partner. Några kvinnor i 

studierna trodde att deras äktenskap tog slut på grund av fibromyalgi. (Sturge-

Jacobs 2002, Råheim, Håland 2006, Asbring 2000). 

 

” We have solved it by talking about it. That is easier for me, so he just had to 

listen. Long nights talking, because it was important that he should understand my 
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situation , that he should know I loved him just as much, and that it was the 

pain.”(Råheim, Håland 2006  s, 752). 

 

Vänner 

Kvinnorna upplevde brist på förståelse för deras sjukdomssituation bland vänner 

och arbetskamrater och enligt kvinnorna i studien kunde detta bero på okunskap 

(Söderberg, Lundman & Norberg 1999). Det framkom att fibromyalgin satte 

gränser för kvinnornas relationer med andra människor. Många kvinnor var rädda 

för att bli behandlade annorlunda, om andra fick veta vilken enorm smärta och 

trötthet kvinnorna levde med varje dag. Kvinnorna upplevde att det var svårt att 

ha en nära vänskapsrelation, då de var rädda att vännerna skulle tycka synd om 

dem (Söderberg, Lundman & Norberg 2002, Cudney et al. 2002, Asbring 2000). 

Kvinnorna i studien av Sturge-Jacobs (2002) berättade att eftersom de inte kunde 

göra samma saker som tidigare betedde sig vännerna annorlunda. Därför ville de 

inte vara en börda i vännernas sällskap. Kvinnorna tyckte också att det var jobbigt 

att åka och besöka vänner på grund av bristen på ork och detta hade vännerna 

svårt att förstå (Söderberg, Lundman 2001). 

 

” You lose your social contacts … You can’t be out and with other people. Yes, at 

worst it can be so that I`ve nothing in exchange for what would be nice because 

I’m so tired … You are so tired you don`t have the strength to take part in the 

conversation.” ( Söderberg, Lundman 2001 s, 624)  

 

Kvinnorna kände också att andra tyckte att deras åkommor var inbillning, och att 

de inte blev tagna på allvar vilket ledde till att de kände sig utstötta. 

Konsekvenserna av detta blev att de sjuka drog sig tillbaka och resultatet blev 

social isolering. Kvinnorna med fibromyalgi menade att ett positivt möte med 

andra människor var när de blev trodda, lyssnade på och fick tid att berätta sin 

historia (Söderberg, Lundman, Norberg 1999).  
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”I became very closed off socially, because I didn’t want to explain to anyone how 

bad I was feeling,…even to people that I’ve known for a long long time. I’m afraid 

to be judged, and I’m afraid to be rejected. .“(Raymond, Brown 2000  s, 1102) 

 

Självuppfattning, självkänsla och självkännedom 
Kvinnorna i Asbrings (2000) studie uttryckte ofta en intensiv längtan till det liv de 

levde tidigare och de uttryckte ofta sorg över deras förlorade identitet och de 

aktiviteter som var kopplade till den. Den nya identiteten blev ibland beskriven i 

termer som utanförskap på grund av deras missvisande framsida och sjuka inre. 

Det beskrevs som en känsla av att leva med någon annan, någon de inte kände.   

 

” …As time passes I can find certain thing that I recognize from before but the 

rest is aktually new and it`s not me and I don`t recognize my self. And still, I must 

socialize with this person.” (Asbring 2000  s, 315 ) 

 

Känslan av att inte längre vara behövd, hade kvinnorna gemensamt. En kvinna 

berättade att hon inte ville gå ner i arbetstid då det var viktigt för hennes 

självkänsla att fortsätta jobba. Att dra sig undan beskrevs som en strategi för att 

undgå situationer som visade hur dåligt de egentligen mådde när de inte orkade 

låtsas längre. När kvinnorna försökte göra de saker de klarat tidigare, 

misslyckades de ofta, vilket resulterade i besvikelse. Kvinnorna i Mannerkorpi, 

Kroksmark och Ekdahls (1999) studie upplevde att det var viktigt för deras 

självkänsla att de hade klarat av att utföra något (Asbring 2000). Flera kvinnor 

beskrev, att de i ett flertal situationer känt sig ovärdiga och otillräckliga. De kände 

sig inte respekterade som människor och detta hotade deras känsla av mening och 

helhet i livet (Söderberg, Norberg & Lundman 1999, Söderberg, Lundman 2001). 

Känslor av maktlöshet och brist på kontroll dominerade i studien (Råheim, Håland 

2006). I Asbrings studie (2000) upplevde majoriteten av kvinnorna att sjukdomen 

fört med sig nya insikter som varit positiva för dem. Det finns de som uttryckte att 

de fått en djupare förståelse för sig själva, andra och för livet generellt. I en annan 

studie visade kvinnorna på att det var viktigt att vara uppmärksam på sin kropp 
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och att respektera signalerna de sände ut. Om de lärde känna sina 

kroppsfunktioner ökade självförtroendet (Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004). 

 

Upplevelser av brister i vårdpersonalens bemötande 
Många kvinnor upplevde att de inte blev förstådda eller trodda av 

sjukvårdspersonal. Detta ledde till att de tvekade att söka professionell hjälp. 

Kvinnorna hade ofta konsulterat många läkare, vilket resulterade i frustration och 

besvikelse (Hallberg, Carlsson 1998, Raymond, Brown 2000, Gustafsson, Ekholm 

& Öhman 2004, Söderberg, Lundman, Norberg 1999). 

 

”I saw different doctors, and they really had no idea. They said there was 

absolutely nothing wrong; I was in perfect health; all the tests they did were 

perfectly normal. When somebody keeps telling you it is all in your head; it is a 

psychological thing,… it only makes your condition worse. It’s the frustration of it 

all. (Raymond,Brown 2000  s, 1102). 

 

Kvinnorna i studien av Hallberg och Carlsson (1998) upplevde att sjukvården inte 

försökte förstå eller behandla deras sjukdom, och att de blev slussade inom olika 

vårdinstanser. Samtliga deltagare i studien av Sturge-Jacobs (2002) upplevde att 

många bland sjukvårdspersonalen räknade bort deras smärta, då det inte fanns 

någon patologisk förklaring.  

 

Betydelsen av att få en diagnos 
Diagnosen var viktig för kvinnorna i studierna (Hellström et al. 1999, Sturge-

Jacobs 2002). Hälften av kvinnorna i Asbrings (2000) studie hade varit sjuka 

länge innan de fått sin diagnos. När kvinnorna väl fick diagnosen togs den emot 

med blandade känslor, en del upplevde det som en lättnad att de inte hade en 

dödlig sjukdom, andra hade funderingar på om sjukdomen skulle bli värre 

(Hellström et al. 1999 Raymond, Brown 2000, Söderberg, Lundman & Norberg 

1999).  
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” it is a relief to know that one, anyway, doesn’t have MS”.(Hellström et al. 1999 

s,13)  

 

Deltagarna i studien av Mengshoel, Heggen (2004) var ledsna över att få en 

diagnos som var baserad på subjektiva kriterier och att ha en sjukdom där 

behandlingen endast fokuserade på att lindra, inte bota. Studien av Hellström et al. 

(1999) visade nackdelar med att få diagnosen som till exempel att det kunde vara 

svårt att övertyga läkarna om att de även kunde lida av andra sjukdomar. Flera av 

kvinnorna i Hallberg, Carlssons (1998) studie ansåg dock att när de äntligen fick 

sin diagnos, minskade deras lidande. Diagnosen innebar en bekräftelse av smärtan 

och att de blev bekräftade som patienter med en sjukdom. Diagnosen gjorde det 

lättare för kvinnorna att förklara sin sjukdom och sin trötthet för andra (Söderberg, 

Lundman & Norberg 1999). I en annan studie upplevde kvinnorna att självkänslan 

och tryggheten ökade i relationer till andra, då de fått en diagnos (Gustafsson, 

Ekholm & Öhman 2004). 

 

” I do know now, anyway, that i`ve got pain, it`s written down, I can tell them I`ve 

got pain. I couldn`t do that before, then it was that I imagined it, yes 

mentally.”(Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004  s, 100) 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
För att få svar på syftet om kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi 

gjordes en litteraturstudie. En fördel med systematisk litteraturstudie är att 

materialet i studierna redan är bearbetade och etiskt granskade. En annan fördel 

var att studierna som använts sträcker sig inom en tioårsperiod då forskningen 

fortfarande är aktuell. En nackdel med systematisk litteraturstudie är att det görs 

en tolkning av en studies resultat som gjorts av någon annan. För att öka 

trovärdigheten i studien så hade det varit av mer värde att göra en empirisk studie.  
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Ett objektivt förhållningssätt har tillämpats i valet av material, en viss 

förförståelse fanns, men den har försökts bortse från. De studier som framkommit 

hittades i två databaser, vilket kan tyckas vara få, men sökningen avslutades när 

en mättnad av material uppnåtts. Det kan ha funnits mer material på andra 

databaser, men vi var tvungna att begränsa oss på grund av tidsplanen. 

Trovärdigheten ökar då vi är tre författare på grund av att studierna ses på tre olika 

sätt och att vi har diskuterat fram ett gemensamt resultat. Nackdelen är att 

studierna kan tolkas olika. En annan nackdel är att studierna som användes var 

skrivna på engelska vilket kan leda till missförstånd i innebörden. De studier som 

använts genomfördes i länderna Sverige, Norge, USA och Canada. En anledning 

till detta kan vara att fibromyalgi är en sjukdom som berör västvärlden. Resultaten 

från de olika studierna visade likartade upplevelser i de länder där studierna 

genomfördes.  

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att kvinnorna upplevde en konstant smärta där det inte fanns 

plats eller tid för återhämtning. Smärtan orsakade psykisk och fysisk plåga som 

tog all deras energi. (Asbring 2000 Cudney et al. 2002 Gustafsson, Ekholm & 

Öhman 2004 et.al). Leva med smärta i vardagen och arbetslivet kräver styrka av 

kvinnorna med fibromyalgi. Smärtan förändrar inte bara kvinnornas liv utan även 

deras anhörigas liv. I många fall resulterade detta i negativa förändringar i 

relationer, men sjukdomen kan även medföra positiva insikter om livets innebörd, 

att de tar tillvara på livet på ett annat sätt än tidigare, och ser det med nya ögon. 

Detta styrks av en studie där majoriteten av kvinnorna upplevde att erfarenheten 

av fibromyalgi gav nya insikter (Asbring 2000). Den största utmaningen som 

fibromyalgipatienter står inför är att lära sig hantera smärtan, ofta dagligen. 

Nyckeln i att klara av smärtan är ”smärthantering”, inte att ta bort smärtan 

(Hodges, Smith-Rooker & Mugno 2002). Då smärta är en subjektiv upplevelse är 

det viktigt för sjukvårdspersonal att tro på patientens smärta. För att kunna ge god 

omvårdnad till patienter med FMS behöver sjuksköterskan en grundläggande 

aktuell kunskap om smärtmekanismer, smärta och smärtbeteende. Har man denna 

kunskap kan sjuksköterskan vara den person som diskuterar med patienten om 
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t ex symtom, smärtmekanismer, stresshantering och sömnproblematik mm. Vid 

bemötande av sjukdomen ställs stora krav på personalens empati och deras tro på 

människors förmåga att själv kunna hantera sin problematik (Henriksson, 

Carlberg, Henriksson et al. 2000).  

 

Det framkom i resultatet att kvinnorna kände att de inte blev trodda på eller 

förstådda av sjukvårdspersonal (Hallberg, Carlsson 1998, Raymond, Brown 2000, 

Gustafsson, Ekholm & Öhman 2004, Söderberg, Lundman, Norberg 1999). En 

orsak till att sjukvårdspersonal inte tror på kvinnorna när de söker hjälp kan bero 

på okunskap om sjukdomen, svårigheter med att diagnostisera sjukdomen och för 

att sjukdomen är ”osynlig”. I en studie av Haugli, Strand & Finset (2002) 

framkom det att ”inga sakliga fynd” innebär ingen ”riktig” sjukdom, detta gör att 

patienterna känner sig misstrodda. Vi anser att även om patienten inte ser sjuk ut 

så ska de behandlas med respekt. Bemötandet av sjukvårdspersonal måste vara 

sakligt och inte visa avståndstagande även om vissa symtom kan svåra att förstå.  

 

Vidare framkom det i resultatet att diagnosen var en stor bekräftelse av sjukdomen 

och det gjorde det lättare för kvinnorna att förklara sin sjukdom för andra 

(Söderberg, Lundman & Norberg 1999 Hallberg, Carlssons 1998). En diagnos gör 

det lättare att acceptera sjukdomen och att lära sig leva med den. Den ger en 

bekräftelse på att kvinnorna inte inbillar sig. Detta styrks i studien av Haugli, 

Strand & Finset (2002). Förståelsen och acceptansen ökar från andra i samband 

med diagnosen och detta leder till att skuldkänslorna och stressen minskar hos 

kvinnorna med fibromyalgi. 

 

En teori som stämmer överens med omvårdnaden av FMS är Travelbees teori. 

Joyce Travelbee anser att omvårdnad är en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan hjälper till att förebygga, bemästra eller finna mening i sjukdomen 

och lidandet som i detta fall avser fibromyalgi. En central del i hennes syn på 

omvårdnad är begreppet ”hopp”. Genom att uppmuntra hoppet hos människor 

med fibromyalgi hjälper sjuksköterskan dem att klara av sjukdomen bättre än vad 
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de annars skulle ha gjort. Travelbee menar också att patienten ska acceptera sin 

sårbarhet som människa och bevara hoppet. Att lära känna patienten som person 

och identifiera patientens unika behov är en förutsättning för planering och 

genomförandet av en omvårdnad som motsvarar patientens behov. Travelbee 

kopplar även upplevelsen av mening till känslan av att någon eller något behöver 

en (Travellbee 1972).  

 

Slutsats 
Tanken med denna studie är att öka kunskap och förståelse om hur kvinnor med 

fibromyalgi upplever sin situation. Resultatet visade att de ofta blir missförstådda 

och misstrodda eftersom sjukdomen är osynlig, och det finns många som inte vet 

vad fibromyalgi är och därför är fördomarna många. Information och bemötandet 

från sjukvårdspersonal är bristfällig. För att människor ska få ökad kunskap om 

fibromyalgi, behövs det mer forskning inom området. Detta hade underlättat för 

kvinnor med fibromyalgi och deras omgivning.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Databas Sökord Antal sökträffar i 
databas 

Kombination av sökord Avgränsningar Utfall Valda 

 
2006-09-17 

Elin@Kristianstad Fibromyalgia 1392 Experience 
Women* 

År 1996-2006 23 5 

 
2006-09-18 

Elin@Kristianstad Fibromyalgia 1392 Living with 
Women* 

År 1996-2006 12 2 

 
2006-09-20 

Elin@Kristianstad Fibromyalgia 1392 Persepective 
Women* 

År 1996-2006 9 1 

 
2006-09-20 

Elin@Kristianstad Fibromyalgia 1392 Perception 
Women* 

År 1996-2006 10 0 

 
2006-09-20 

Pub med Fibromyalgi 4084 experience Female, Engelska, 
Svenska, 10 år, 
Humans 

66 5 

 
2006-09-20 

Elin@kristianstad Fibromyalgi 1392 Management 
Women* 

År 1996-2006 17 0 



 

  

 

Artikelöversikt                         Bilaga 2 

 

Författare, land, år: Asbring Pia, Sverige, 2000 

Titel: Chronic illness – a disruption of life: identity-transformation among women with 

chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. 

Syfte: Att beskriva hur kvinnor med CFS och fibromyalgi skapar nya koncept av identiteten 

efter de fått sjukdomen, och hur de kan acceptera deras nyskapade identiteter. Att belysa 

biografiskt material gjort av dessa individer, som inkluderar en omvärdering av deras tidigare 

identitet och liv. 

Urval, datainsamlingsmetod: Kvalitativ metod. 25 kvinnor med CFS och fibromyalgi 

valdes ut av personal på olika vårdinstanser enligt instruktioner från intervjuaren. 12 med 

diagnosen CFS och 13 med diagnosen fibromyalgi intervjuades. De var mellan 32 och 65 år. 

Genomförande, analys: En grounded theory  användes vid insamlandet och analysen av 

data. 

Alla intervjuer lästes igenom och materialet kategoriserades. En systematisk analys gjordes av 

materialet. Kategorierna som skapades var: Biografisk förändring och dess konsekvenser för 

identiteten, identiteten i relation med arbete och det sociala livet, strategier för att kunna 

acceptera en ny identitet, och fördelar som kommit med sjukdomen. 

Resultat: Sjukdomen kan involvera en radikal förändring av kvinnornas biografi som har en 

stor betydelse för deras identitet, speciellt i relation till arbete och det sociala livet. 

Biografiska förändringar är snarare partiella än totala, graderat efter identitetsförändring. 

Många av kvinnorna upplevde också att sjukdomen förde med sig fördelar i relation till den 

nya identiteten. 

Kvalitet: God 

 

Författare, land, år:. Cudney Shirley A, Butler Michelle R, Weinert Clarann, Sullivan 

Therese, USA, 2002 

Titel: Ten rural women living with fibromyalgia tell it like it is. 

Syfte: Syftet var att få en förståelse för kvinnor som lever på landsbygden som har 

fibromyalgi och deras personliga upplevelser av att leva med sjukdomen.  

Urval, datainsamlingsmetod: Tio kvinnor med fibromyalgi deltog i studien. De var 

mellan 38-55 år. Materialet är data taget från women to women project, en sjukvårds 



 

  

 

intervention. Interventionen var data baserad där kvinnorna delade sina tankar och 

erfarenheter med varandra.  

Genomförande, analys: Under tiden som interventionen pågick spelades diskussionerna 

in och informationen sparades. Den pågick i 22 veckor. Data analyserades enligt 

innehållsanalys och delades in i kategorier som framkom.  

Resultat: Smärta var det som kvinnorna framförallt diskuterade och att de fick stå ut med 

smärtan dagligen. Det som framkom som mest jobbigast efter smärtan var tröttheten. Ca elva 

procent av kvinnorna som deltog hade lidit av depression. Vidare diskuterade kvinnorna hur 

det är att leva med fibromyalgi och bo på landsbygden. Kvinnorna delade en positiv filosofi 

av att leva med sjukdomen.  

Kvalitet: Medel 

 

Författare, land, år: Gustafsson Monika, Ekholm Jan, Öhman Ann, Sverige, 2004 

Titel: From shame to respect: musculoskeletal pain patients experience of rehabilitation 

programme, a qualitative study. 

Syfte: Att beskriva och analysera hur deltagarna med fibromyalgi eller kronisk, utbredd, 

muskelvärk, upplevde ett rehabiliteringsprogram och vilken kunskap och strategier de tagit 

del av, ett år efter de hade gått klart det. 

Urval, datainsamlingsmetod: Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer med 16 

kvinnliga patienter ett år efter de genomgått ett rehabiliteringsprogram. De var mellan 23 och 

59 år. Sex hade diagnosen fibromyalgi och tio hade diagnosen kronisk utbredd värk. En 

intervjuguide användes med teman som följdes under intervjuerna.  

Genomförande, analys: Analysen av intervjuerna gjordes med grounded theory. 

Materialet kategoriserades, en huvud kategori: från skam till respekt och fyra underkategorier: 

utveckla kroppskännedom, sätta gränser, förändra självuppfattningen och negativa 

motsägande faktorer, hopplöshet och frustration över arbetssituationen. 

Resultat: Rehabiliteringsprogrammet startade en process av förändring, från skam till 

respekt. Informanterna lärde sig nya strategier för att hantera smärtan och andra symtom; de 

förbättrade sin självuppfattning och kommunikation i den sociala miljön. 

Kvalitet: Medel 

 

 
 



 

  

 

Författare, land, år: Hallberg Lillemor R-M, Carlsson Sven G, Sverige, 1998 

Titel: Psychosocial vulnerability and maintaining forces related to fibromyalgia. In-depth 

interviews with twenty-two female patients. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter och deras tro på smärta och dess 

ursprung. Även hur smärtan påverkar deras familj och sociala umgänge.  

Urval, datainsamlingsmetod: 22 kvinnor med diagnosen fibromyalgi deltog i studien. 

Kvinnorna var mellan 22-60 år. De intervjuades med öppna frågor. 

Genomförande, analys: Intervjuerna tog mellan 1-1.5 timme. Intervjuerna bandades och 

skrevs ut ordagrant. De analyserades enligt grounded theory.  

Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier, psychosocial vulnerability och 

maintaining forces. Kvinnorna beskriver att de har förlorat någon tidigt, fått tagit ansvar tidigt 

i livet och sociala problem med känslor av hopplöshet och hjälplöshet senare i livet. Vidare 

beskrev kvinnorna att de blir misstrodda av sjukvårdspersonal och att de inte vill behandla 

kvinnorna med fibromyalgi. Familjelivet har förändrats men de blir stöttade av familjen.  

Kvalitet: God 

 

Författare, land, år:  Hellström Olle, Bullington Jennifer, Karlsson Gunnar, Lindquist Per,  

Mattsson Bengt, Sverige, 1999 

Titel: A phenomenological study of fibromyalgia. Patient perspectives. 

Syfte: Att beskriva hur patienter med fibromyalgi förstår meningen med sjukdomen. 

Urval, datainsamlingsmetod: 18 patienter med fibromyalgi intervjuades, tio av 

intervjuerna skrevs ned och analyserades. Patienterna som medverkade ingick i en 

fibromyalgigrupp. Kvalitativ, empirisk fenomenologisk psykologisk metod användes. 

Genomförande, analys: Intervjuerna tog 30-50 min och genomfördes i patienternas hem. 

Patienterna skulle beskriva hur det är att leva med FMS. Det gjordes en fenomenologisk 

innehållsanalys av materialet. 

Resultat: Patienterna var mycket involverade i att anstränga sig för att bekräfta deras 

självbild som en sjuk person. Deras upplevelse var att sjukdomen började dramatiskt, med 

varierande symtom av okända orsaker. Patienterna försökte med nya strategier hitta nya vägar 

och övervinna tankarna om hu framtiden skulle bli. 

Kvalitet: Medel 

 



 

  

 

Författare, land, år: Mannerkorpi Kaisa, Kroksmark Tomas, Ekdahl Charlotte, Sverige, 

1999 

Titel: How patients with fibromyalgia experience their symptoms in everyday life. 

Syfte: Att söka efter en djupare förståelse om hur patienter med fibromyalgi upplevde deras 

symptom i det dagliga livet 

Urval, datainsamlingsmetod: Elva svenska kvinnor intervjuades i åldern 24-54 år. 

Kriterierna för FMS skulle vara uppfyllda för att de skulle få medverka. Kvalitativa intervjuer 

med en fenomenologisk metod användes. 

Genomförande, analys: Kvinnorna intervjuades två gånger med ett mellanrum på fyra till 

sex månader. Intervjuerna blev inspelade och skrevs ner ordagrant. Kvinnorna skulle beskriva 

deras symtom en typisk dag från morgon till kväll. Materialet delades in i fyra kategorier: 1. 

Förnimmelse av symtom, 2. En kamp mellan att ha för avsikt att klara av det dagliga livet och 

att inte göra det, 3. Självbild relaterat till oförmåga att utföra något, 4. Symtomens påverkan 

på det sociala livet. 

Resultat: Smärtan dominerade i deras liv och kvinnorna har gett upp många aktiviteter på 

grund av symtomen från fibromyalgin. Kvinnorna gick igenom olika faser: Kämpa – anpassa 

– förtvivlan – ge upp. 

Kvalitet: God 

 

Författare, land, år:  Mengshoel Anne Marit, Heggen Kristin, Norge, 2004 

Titel: Recovery from fibromyalgia – previous patients’ own experiences 

Syfte: Att undersöka patienter som är färdigbehandlade från fibromyalgi, upplevelsen av vad 

som var viktigt för deras tillfrisknande. 

Urval, datainsamlingsmetod: Fem kvinnor 37-39 år intervjuades individuellt. Kvinnorna 

valdes ut före och efter diagnos. Varje intervju tog ca en och en halv timme och spelades in. 

Genomförande, analys: Intervjuerna skrevs ner ordagrant och analyserades. Kategorierna 

gjordes efter olika begrepp och idéer eftersom de intervjuade hade olika bakgrunder i sitt 

sjukdomsförlopp.  

Resultat: De använder smärtan som en varningssignal av att det är för mycket stress i deras 

liv. 

Kvalitet: Medel 

 

 



 

  

 

Författare, land, år: Raymond Marie-Claude,  Belle Brown Judith, Canada, 2000 

Titel: Experience of fibromyalgia. 

Syfte: Att beskriva upplevelser av patienter med diagnosen Fibromyalgi. 

Urval, datainsamlingsmetod: Sju patienter diagnostiserade med fibromyalgi deltog i 

studien. Åldrarna låg mellan 38-47 år på deltagarna. Kvalitativ metod med djupgående 

intervjuer.  

Genomförande, analys: Alla intervjuer spelades in och skrevs ned ordagrant. Därefter 

lästes de noggrant igenom av forskarna som sedan jämförde och sammanställde analysen. 

Intervjuerna följde semistrukturerad plan med en öppningsfråga om hur det är att ha 

fibromyalgi. 

Resultat: Sökandet efter diagnos medförde frustration och social isolering. Att få diagnosen 

var både en lättnad och oro inför framtiden. Efter diagnosen var det lättare att anpassa sig. 

Kvalitet: Medel 

 

Författare, land, år: Råheim Målfrid, Håland Wenche, Norge, 2006 

Titel: Lived Experience of Chronic Pain and Fibromyalgia: Women’s Stories From Daily 

Life. 

Syfte: Att beskriva kvinnornas upplevda erfarenheter av kronisk smärta och fibromyalgi. 

Urval, datainsamlingsmetod: Författarna utförde individuella intervjuer med tolv 

kvinnor som hade fibromyalgi i åldern 34-51 år. Dessa kvinnor rekryterades från läkare, 

arbetsterapeut, och från FMS patienternas organisation i Norge.   

Genomförande, analys: Studien grundades på hermeneutisk fenomenologi. Materialet 

som kom fram under intervjuerna analyserades och tre typer av enheter utvecklades: att vara 

kontrollerad av en förrädisk kropp – hopplöshet; kampen om att fly från den förrädiska 

kroppen – håglöshet; och ta hand om en förrädisk kropp – coping. Dessa utvecklades 

ytterligare till det existentiella: upplevd kropp, upplevd tid och rymd, och upplevda relationer. 

Resultat: Kvinnornas värld blev drastiskt förändrad, av en kropp med kronisk värk, och av 

en kamp som de känner bestämmer deras öde. 

Kvalitet: Medel 

 

Författare, land, år: Sturge-Jacobs Marilyn, Canada, 2002 



 

  

 

Titel: The experience of living with fibromyalgia: confronting an invisible disability. 

Syfte: Syftet var att beskriva och öka förståelsen för upplevelsen av att leva med 

fibromyalgi.  

Urval, datainsamlingsmetod: Nio kvinnor deltog i studien och de var mellan 30-56 år. 

De skulle ha haft diagnosen i mer än ett år. Information samlades in med ostrukturerade 

intervjuer.  

 Genomförande, analys: Intervjuerna tog mellan 60-90 min och de slutade när deltagaren 

var trött eller när det inte framkom något nytt material. De intervjuade kontaktades igen efter 

2-4 veckor för att få fram ytterligare information eller för att bekräfta materialet. Intervjuerna 

bandades och skrevs ner. Van Manen’s temaanalys användes och åtta tema framkom.  

Resultat: De teman som framkom var smärta -konstant närvarande, trötthet –den osynliga 

fienden, att hantera uppbrusningar, sömn –den omöjliga drömmen, tänka i en dimma, längtan 

efter ett normalt liv, sökande efter en diagnos och leva inom gränserna. Alla deltagarna i 

studien strävade efter ett normalt liv i framtiden. Alla kvinnorna upplevde att de hade lärt sig 

hur man ska hantera sjukdomen och de gränser som den medför.   

Kvalitet: Medel 

 

Författare, land, år: Söderberg Siv, Lundman Berit, Norberg Astrid, Sverige, 1999 

Titel: Struggling for Dignity: The Meaning of Women’s Experiences of Living With 

Fibromyalgia. 

Syfte: Kvinnors upplevelse av meningen med att leva med fibromyalgia. 

Urval, datainsamlingsmetod: Tjugo kvinnor med fibromyalgi som hade blivit 

behandlade på en reumatologisk klinik valdes ut och fjorton valde att medverka i studien. De 

var mellan 35 och 50 år. De intervjuades och guidades av intervjuarens frågor när de berättade 

om deras liv med FMS. En av forskarna utförde intervjuerna och transkriberade dem, och en 

annan tittade igenom dem 

Genomförande, analys: En fenomenologisk-hermeneutisk metod användes för att 

analysera intervjutexten. Kvinnornas erfarenheter av att leva med fibromyalgi presenterades i 

tre stora sammanbundna teman: förlust av frihet, hot mot integritet, och kampen för att erhålla 

lättnad och förståelse. 

Resultat: Att vara en kvinna med FMS betyder att leva ett liv som till stor del är influerat av 

sjukdomen på olika sätt.  

Kvalitet: God 



 

  

 

Författare, land, år: Söderberg Siv, Lundman Berit, Sverige, 2001 

Titel: Transitions experienced by women with fibromyalgia. 

Syfte: Att tydliggöra förändringar av erfarenheter hos kvinnor med fibromyalgi. 

Urval, datainsamlingsmetod: Kvalitativ metod, 25 kvinnor mellan 35 och 60 år med 

fibromyalgi valdes ut ifrån ett rehabiliteringscenter i norra Sverige och intervjuades om att 

leva med FMS. 

Genomförande, analys: Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys 

som resulterade i fem kategorier: förändringar i mönster i det dagliga livet, familjelivet, det 

sociala livet, och i arbetslivet, att leva med förändringarna som fibromyalgi bidragit till.  

Resultat: Erfarenheter av förändringarna är tydligen något som är osynligt för nästan alla 

utom för kvinnorna själva. Paradoxalt beskrev kvinnorna förändringarna i livet på grund av 

sjukdomen men kände att andra såg dem som friska. De menar att det är som att leva i två 

världar samtidigt, i en värld för de sjuka och i en för de friska. 

Kvalitet: God 

 

Författare, land, år: Söderberg Siv, Lundman Berit, Norberg Astrid, Sverige, 2002 

Titel: The meaning of fatigue and tiredness as narrated by women with fibromyalgia and 

healthy women. 

Syfte: Syftet var att förklara trötthet och utmattning och skillnaden mellan kvinnor med 

fibromyalgi och friska kvinnor.  

Urval, datainsamlingsmetod: 25 kvinnor med fibromyalgi deltog och de var mellan 35-

60 år. 25 friska kvinnor deltog och åldrarna låg mellan 34-57 år. Kvinnorna intervjuades med 

öppna frågor. 

Genomförande, analys: Intervjuerna tog mellan 35-110 min för kvinnorna med 

fibromyalgi och 10-30 min för de friska kvinnorna. Kvinnorna med FMS blev tillfrågade att 

berätta om deras liv med fibromyalgi och deras erfarenheter av trötthet och orkeslöshet. De 

friska kvinnorna blev tillfrågade att berätta om deras erfarenheter av trötthet och orkeslöshet. 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant. En fenomenologisk-hermeneutisk metod användes för att 

tolka intervjutexterna.  

Resultat: Resultatet delades in i fyra teman för kvinnorna med FMS och i ett tema för de 

friska kvinnorna. Innebörden av trötthet och orkeslöshet uppfattades olika av kvinnorna med 

fibromyalgi och de friska kvinnorna. Kvinnorna med FMS upplevde tröttheten som att det var 



 

  

 

uppenbart att de hade en kropp istället för att deras kroppar är deras egna. De friska kvinnorna 

upplevde tröttheten som ett naturligt fenomen när dem behöver återhämtning och tid att vila.  

Kvalitet: God 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


