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Bakgrund: Det saknas biomedicinsk förklaring till varför fibromyalgi uppstår, vilket gör 
att patienter idag främst diagnostiseras genom symtombilden som ingår i sjukdomen. Att 
fibromyalgi består av både fysiska och psykiska besvär och att orsaken är oklar gör att 
sjukdomen är svårbehandlad. Vid bemötande av denna patientgrupp är det viktigt att ha ett 
holistiskt synsätt.  
 
Syfte: Att belysa aktuell forskning om kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 
 
Metod: En litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar som har analyserats. 
  
Resultat: De främsta huvudsymtomen för kvinnor med fibromyalgi är smärta, trötthet, 
utmattning, depression, sömnstörningar samt kognitiv nedsättning. Huvudteman som 
framkommit i studien är En sjukdom som påverkar livet och Att kämpa med sjukvården. 
Vidare framkom fyra underteman som grundas på sjukdomens begränsningar, som gör att 
kvinnor måste omstrukturera sin livssituation för att uppnå en livskvalitet.  
 
Slutsats: En ökad förståelse för hur kvinnor upplever att leva med fibromyalgi kan bidra 
till en förbättrad attityd mot denna patientgrupp. Detta kan leda till att kvinnors 
upplevelser av sjukdomen förbättras. 
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Background: There is no biomedical reason why fibromyalgia occurs. Today, the patients 
are diagnosed mainly by the symptoms that are part of fibromyalgia. The cause of 
fibromyalgia is unclear, and it consists of both physical and psychological problems that 
make the disease difficult to treat. It is important to have a holistic approach when treating 
patients with fibromyalgia.  
 
Aim: To create an overview of current research of women’s experiences of living with 
fibromyalgia.  
 
Method: The study is designed as a study based on thirteen scientific articles which have 
been analyzed. 
 
Results: The main symptoms for women with fibromyalgia were pain, fatigue, exhaustion, 
depression, sleep disorders and cognitive impairments. The main themes that have 
emerged are A disease that affects the daily life and To struggle with the healthcare. 
Furthermore, the results show four subthemes which were based on that the limitations of 
the disease demand the women to restructure their life situation achieve quality of life.  
 
Conclusion: Increased knowledge and understanding of the experiences of patients living 
with fibromyalgia, may contribute to a better attitude and a better care for this group of 
patients. This may lead to improvement of women’s experiences of the disease.  
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INLEDNING 

I Sverige är det ungefär två till fyra procent av den vuxna befolkningen som är drabbade 
av fibromyalgi (Nitelius, 2007; Sveriges fibromyalgiförbund, SFF, 2010). Fibromyalgi är 
ett sjukdomstillstånd som i huvudsak karaktäriseras av långvarig smärta, trötthet och 
nedsättning av kognitiva förmågor (SFF, 2010). Både män och kvinnor kan få fibromyalgi, 
dock är cirka 90 procent av de drabbade i Sverige kvinnor. Majoriteten av dessa är i åldern 
30 till 50 år (Nitelius, 2007). Att leva med långvarig smärta, ständig trötthet och kognitiv 
nedsättning kan ha en betydande påverkan på livet och dess kvalitet. För en person med 
fibromyalgi kan vardagliga sysslor upplevas som ogenomförbara på grund av de olika 
funktionshinder som sjukdomen medför (Arnold et al., 2008). I denna studie har vi valt att 
belysa och fördjupa oss i hur det är att som kvinna leva med fibromyalgi. Vi anser att en 
fördjupad kunskap inom detta område är nödvändig för att vi i den kommande 
professionen som sjuksköterskor ska kunna ge kvinnor med fibromyalgi en god 
omvårdnad och bemöta dem på ett professionellt sätt. På grund av att fibromyalgi är en 
dominerande kvinnosjukdom (Nitelius, 2007; SFF, 2010) har vi valt att göra en 
litteraturöversikt utifrån deras perspektiv och upplevelser. 

BAKGRUND 

Patofysiologi 
Patofysiologi är ett begrepp som förklarar vad som händer i kroppen när den utsätts för 
inre eller yttre faktorer i samband med sjukdom eller skada (Järhult & Offenbartl, 2006). 
Enligt Abeles, Pillinger, Solitar och Abeles (2007) saknas det kunskap om orsaken till 
varför fibromyalgi uppstår, vilket medför att det inte heller finns någon tydlig 
patofysiologi bakom sjukdomen. Personer som lider av ångest, depression eller vissa 
somatiska besvär har en ökad benägenhet att utveckla en kronisk sjukdom. Studien visar 
även att personer som går igenom vissa fysiska och psykologiska trauman eller insjuknar i 
speciella virus som till exempel hepatit B, hepatit C och HIV kan vara mer mottagliga för 
fibromyalgi. Fibromyalgi är en sjukdom som måste ses utifrån olika perspektiv som till 
exempel psykologiska och fysiologiska för att en ökad förståelse ska uppnås hos 
vårdpersonal.  
 
SFF (2010) beskriver att många olika teorier om fibromyalgins bakomliggande orsak har 
utvecklats genom åren. Ett antal forskare enas om att personer med fibromyalgi bearbetar 
smärtsignaler i hjärnan i onormalt hög utsträckning. Denna höga bearbetning förmodas 
vara orsakad av störningar i centrala nervsystemet samt i kroppens reglering av hormoner. 
Hjärnan hos en person med fibromyalgi kan med andra ord vara extra känslig för smärta 
och på grund av detta tolka kroppens signaler fel, vilket utlöser de olika symtomen. Vad 
störningarna i centrala nervsystemet och i kroppens hormonsystem beror på är ännu oklart.  
Enligt Nitelius (2007) finns det även några forskare som hävdar att serotoninbrist ligger 
bakom sjukdomstillståndet.  De menar då att bristen på serotonin i kroppen kan vara något 
som utvecklar de olika symtomen. Serotoninbrist har i många år förknippats med ökad 
känslighet för smärta och minskad sömn, vilket är två av de huvudsakliga symtomen av 
sjukomen.  
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Utöver detta påvisar Clauw, Mease, Palmer, Gendreau och Wang (2008) i en studie att 
metabolismen i hjärnan är förändrad hos personer med fibromyalgi på grund av att nivån 
av transmittorsubstanser som noradrenalin, serotonin och dopamin i cerebrospinalvätskan 
är förminskade. Sammanfattningsvis finns det alltså flera olika teorier om patofysiologin 
bakom fibromyalgi på grund av att en särskild orsak ännu är okänd.  

Symtom 
Symtom kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) beskrivas som särskilda kännetecken 
som används vid diagnostisering av sjukdomar. Dessa kan uttryckas i två olika typer, 
direkta och indirekta. Direkta symtom är individens upplevelser och indirekta symtom är 
ofta mätbara tecken som ligger till grund för diagnostisering. Ekman (2009) beskriver 
symtom som en individuell subjektiv känsla av ohälsa. Upplevelser bör vägleda 
vårdpersonal i lika stor utsträckning som objektiva mätvärden eftersom upplevelsen är 
något verkligt för individen även om den inte alltid går att mäta. Patientens symtom bör 
med andra ord värderas högt och respekteras eftersom de kännetecknar patientens 
välbefinnande. Subjektiva symtom som personer upplever förknippas ofta med sjukdom, 
vilket många gånger leder till att människor söker vård. Människan använder sitt språk och 
sin kropp för visa och berätta sina upplevelser och symtom utifrån olika aspekter. Dessa 
aspekter kan till exempel vara förekomst, intensitet och hur besvärande ett symtom yttrar 
sig. Ekman (2009) menar även att det är patientens unika upplevelse och berättelse som 
ligger till grund för att en vårdgivare ska kunna få en ökad förståelse för patientens 
upplevda symtom. 
 
Fibromyalgi är en sjukdom som har en varierande symtombild och kan ge flera olika 
symtom. De främsta symtomen är smärta, trötthet och nedsättning av kognitiva förmågor. 
Utöver dessa symtom är även utmattning, stelhet och sömnrubbningar vanligt 
förekommande (Abeles et al., 2007; Nitelius, 2007). Smärtan som förekommer är oftast 
belägen till muskler, dock kan den även förekomma i form av skelettsmärtor. Smärtan 
upplevs ofta som en molande värk som kan variera mycket och förflytta sig runt i kroppen. 
Symtom som stickningar och domningar i händer, kronisk huvudvärk, tarmbesvär, 
urinträngningar, oro och ångest kan även förekomma. Personer med fibromyalgi 
rekommenderas att leva som de tidigare gjort och för att behålla en god livskvalitet bör de 
inte låta sjukdomen hindra deras aktiviteter. Fibromyalgi utgör inte någon förslitning på 
muskler och leder, dock kan både smärta och trötthet bli ett bestående problem (Nitelius, 
2007).  

Diagnostik 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är diagnostik inom medicinska verksamheter en 
väsentlig del som ligger till grund för bland annat specifik behandling, fortsatt utredning 
samt en vision om hur en prognos kan se ut. Vidare beskrivs att en diagnos inte enbart är 
ett medicinskt hjälpmedel utan även något som påverkar patienten inom sociala och 
samhälleliga relationer. Med detta menas att en diagnos behöver finnas som underlag i 
olika situationer, till exempel vid sjukskrivning där det krävs ett medicinsk utlåtande. 
Abeles et al. (2007) anser att det innebär vissa svårigheter att ställa diagnosen fibromyalgi 
eftersom kunskapen om de underliggande mekanismerna är otillräckliga. På 1990-talet 
utformade en amerikansk kommitté på College of Rheumatology kriterier som skulle 
användas vid diagnostisering av fibromyalgi, dessa kriterier används än idag. Det finns 18 
specifika punkter på kroppen som anses vara känsliga områden för personer med 
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fibromyalgi där smärtan vanligtvis brukar förekomma (Bilaga 1). För att ställa diagnosen 
krävs det att en smärtupplevelse uppges vid fingerpalpation på minst 11 av de 18 
punkterna på kroppen. För att ställa diagnosen krävs det även att personen upplever något 
trötthets - eller utmattningssyndrom (Abeles et al., 2007). Utöver detta beskriver Nitelius 
(2007) att smärtan måste ha pågått i tre månader för att diagnosen ska kunna ställas. Vid 
fibromyalgi saknas det ofta objektiva mätvärden och fynd vid bland annat 
laboratorieprover, muskelbiopsi och röntgenundersökningar, vilket gör att sjukdomen är 
svårdiagnostiserad.    

Omvårdnad 
I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 
en central del i sjuksköterskans arbete är att utföra en god omvårdnad. Patientens 
autonomi, integritet och värdighet bör alltid respekteras i arbetet för att en god omvårdnad 
ska uppnås. Samtliga omvårdnadsåtgärder som utförs ska utgå från ett holistiskt synsätt, 
vilket innebär att varje omvårdnadssituation ska rikta sig mot hela människan. Jahren 
Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) menar att ämnet omvårdnad innehåller vissa 
gemensamma drag trots att det kan definieras på flera olika sätt. Det som alltid står i fokus 
inom omvårdnaden är människans hälsa samt livskvalitet och förmåga att hantera 
sjukdom. Det huvudsakliga målet strävar efter att ge en god omvårdnad till patienten. För 
att en god omvårdnad ska uppnås krävs både yrkeskunskaper och kunskaper om varje 
enskild patient. En god kommunikation och ett bra samarbete bör finnas mellan patient och 
sjuksköterska, detta för att omvårdnaden på bästa sätt ska tillgodose patientens behov.
  
Inom omvårdnaden är hälsa ett centralt begrepp, eftersom omvårdnadsarbetet till stor 
utsträckning strävar efter att patienten ska uppleva hälsa. Hälsa är dock individuellt och 
kan upplevas på olika sätt hos varje individ. Att ha en kronisk sjukdom kan ha en negativ 
inverkan på livet och därmed kan upplevelsen av hälsa förändras eller avta (Jahren 
Kristoffersen, 2005). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det dock möjligt att uppleva 
både välbefinnande och livskvalitet trots en kronisk sjukdom. Med hjälp av ett lämpligt 
förhållningssätt och en god inställning till sin livssituation kan livet trots sjukdom kännas 
hanterbart. Trygghet och en känsla av samhörighet krävs för att denna livskraft ska kunna 
infinna sig. Vidare påpekar Jahren Kristoffersen (2005) att det är individuellt hur 
människor anpassar sig till en kronisk sjukdom. Om en person har kontroll över sin 
livssituation kan den i större utsträckning hantera situationen på ett bättre sätt. Hälso- och 
sjukvården strävar efter att patienter med en kronisk sjukdom ska vägledas till ett värdigt 
liv utan ohälsa. Inom hälso- och sjukvård bör alla patienter bemötas med respekt utifrån ett 
holistiskt synsätt, vilket innebär att hela människan ska beaktas som en helhet med unika 
upplevelser och erfarenheter. Varje individ upplever världen ur ett individuellt perspektiv 
och skapar sin egen livsvärld. Inom omvårdnadsarbetet är detta en väsentlig lärdom. 
Omvårdnadsarbetet underlättas betydligt om sjuksköterskan har en förståelse för hur 
patienten upplever sin sjukdom och dess konsekvenser för livsvärden. Därmed är det 
viktigt att inte ha förutfattade meningar om patientens tankegång (a.a.). Med tanke på detta 
är det nödvändigt att vara lyhörd vid bemötandet av patienter med fibromyalgi, eftersom 
de drabbas både fysiskt och psykiskt av sin sjukdom (Nitelius, 2007). Målet med 
omvårdnaden omfattar också att uppnå ett välbefinnande, vilket är en individuell 
upplevelse som kan uppfattas på olika sätt. Varje patient har rätt till att uppskattas och 
accepteras som den person den är, samtidigt som de fysiska behoven ska tillgodoses (Bjork 
& Breievne, 2005).  
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Behandling 
Behandlingen av fibromyalgi fokuserar främst på symtomlindring. Då sjukdomen saknar 
en biomedicinsk förklaring uppstår svårigheter att hitta en botande behandling (Nitelius, 
2007). Både farmakologisk och alternativmedicinsk behandling används för att lindra olika 
symtom. Dessa två behandlingsalternativ presenteras i följande avsnitt.  

Farmakologisk behandling 
Fibromyalgi är enligt Clauw et al. (2008) en komplex sjukdom som innefattar både fysiska 
och psykiska symtom. Med tanke på detta har det varit svårt att utforma en effektiv 
behandling som är till hjälp för samtliga symtom. Det har i många år använts ett flertal 
olika läkemedel mot fibromyalgi, bland annat tricykliska och antidepressiva läkemedel, 
serotonin- och noradrenalinförhindrande läkemedel samt antiepileptiska och 
muskelavslappnande läkemedel. Samtliga av dessa läkemedel är aktiva agenter inom det 
centrala nervsystemet. Det finns kliniska studier som säger att dessa läkemedel har en viss 
effekt för att lindra fibromyalgi. Milnacipran, som är ett NRSE-preparat, är ett 
dubbelverkande läkemedel som även det används. Milnacipran har som funktion att hindra 
återupptagandet av serotonin och noradrenalin där nivån av noradrenalin överstiger 
serotoninnivån. Denna behandlingsmetod har visat sig ha en analgetisk effekt redan efter 
första veckan under en behandlingsperiod på femton veckor. Milnacipran påverkar inte 
enbart smärta utan även andra symtom som förekommer, till exempel utmattning och 
kognitiv nedsättning. Clauw et al. (2008) förklarar även att nivåminskningen av 
transmittorsubstanser i cerebrospinalvätskan delvis kan associeras till symtom som 
utmattning, minskad energinivå och kognitiv nedsättning. Enligt Nitelius (2007) kan en låg 
dos antidepressivt läkemedel lindra värk och förbättra sömnen hos patienter med 
fibromyalgi.  

Alternativmedicinsk behandling 
Förutom farmakologisk behandling har även alternativa metoder som kinesisk medicin 
beprövats. Exempel på dessa metoder är akupunktur eller akupunktur kombinerat med 
koppningsterapi och farmakologisk behandling. Koppning är en terapi som ingår i 
traditionell kinesisk medicin som används världen över för att behandla sjukdomar. 
Terapin går ut på att applicera koppar med hjälp av vakuum på muskulösa områden på 
kroppen. Vakuumet gör att huden lyfts upp från kroppen och trycket gör att den lokala 
vävnadens metabolism aktiveras, vilket bidrar till att en läkande process startar (Shixi & 
Yu, 2006). Cao, Liu och Lewith (2010) anser att kinesisk alternativmedicin är en 
användbar behandling vid fibromyalgi. Det finns en brist på vetenskapliga bevis gällande 
effekt och säkerhet i samband med alternativmedicinska behandlingar. Dock visade 
resultatet i studien av Cao et al. (2010) att en kombination av alternativmedicin och 
farmakologisk behandling hade en betydligt bättre effekt än enbart farmakologisk 
behandling. Effekten av denna behandlingskombination resulterade i minskad smärta och 
minskat antal ömma punkter hos patienter med fibromyalgi.  I en studie av Kiyak (2009) 
framkom det även att ull var användbart för behandling av fibromyalgi. Det visade sig att 
sängkläder och underkläder i ull hade smärtlindrande effekt. Nitelius (2007) har studerat 
träning i varmvattenbassäng och visat att detta är något som bidrar till en minskad 
sjukdomskänsla. Sjukdomstillståndet kan förvärras om träningen blir alltför intensiv, även 
en inaktivitet förvärra patientens symtom ytterligare. För att patienter med fibromyalgi ska 
kunna stärka eller bygga upp en god kondition krävs ett individuellt utformat 
träningsprogram, där patienten kan hitta en balansgång i sin träning.  
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Häuser, Bernardy, Arnold, Offenbacher och Schiltenwolf (2009) menar att behandling av 
fibromyalgi blir mer effektiv med en flerkomponentsterapi på grund av sjukdomens 
komplexitet. Studien visade en symtomlindrande effekt gällande smärta, utmattning och 
depression, dock enbart under en kortare period. Behandling med flera komponenter 
innebär att terapin ska inkludera minst två stycken icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder. Ett exempel kan vara en kombination av psykologisk terapi och 
fysisk aktivitetsterapi tillsammans med farmakologisk behandling. Utöver de kortvariga 
effekterna bidrog kombinationen till en ökad fysisk förmåga under en längre tid (Häuser et 
al., 2009). Liksom medicinsk behandling har även terapeutisk behandling som fysisk 
aktivitet, kognitiv beteende terapi (KBT) och sjukdomsundervisning haft effekt på symtom 
vid fibromyalgi.  Sjukdomsundervisningen medför en ökad förståelse för patientens 
sjukdomsbild (Clauw et al., 2008). KBT är en behandlingsform som fokuserar framåt och 
innebär arbete med förändringar av tankar, känslor och handlingsmönster för att kunna 
utveckla ett psykiskt välbefinnande och hälsa. Behandlingsformen hjälper individen så att 
den ska kunna handskas med exempelvis psykisk ohälsa eller avsaknad av hälsa (Kåver, 
2008). Även i en studie av Koulil et al. (2008) framkom det att kombinationen av KBT och 
fysisk aktivitet hade effekt för att lindra symtom vid fibromyalgi. 

Genusperspektiv 
Fibromyalgi är en sjukdom som i högre grad drabbar kvinnor än män (Nitelius, 2007). 
Enligt SFF (2010) blir det dock allt mer vanligt att män drabbas av sjukdomen. Paulsson, 
Nordberg och Danielsson (2002) beskriver i sin studie hur män med fibromyalgi upplever 
att vara patient inom vården. I studien beskrev de smärtan utifrån varierande faser där det 
fanns både lugna och svåra perioder. Vissa män förknippade smärtan med en olycka eller 
en skada och andra beskrev att smärtan uppkom som attacker som till exempel ischias eller 
ryggskott. I studien framkom det bland annat att männen upplevde sig åsidosatta och 
ointressanta som patienter. Från början ansåg männen att de blev bemötta med värdighet 
men när inget konkret hittades ansåg de dock att intresset för dem som patienter minskade. 
Trots detta kände de även en känsla av hopp då de efter en lång väntan fick träffa en 
specialist. Det finns även ett fåtal studier över mäns upplevelser av hur det är att leva med 
en kvinna som har fibromyalgi. En av dem är en studie av Söderberg, Strand, Haapala och 
Lundman (2002) där män ansåg att deras ansvar för hemmet förändrades när deras partner 
fick diagnosen fibromyalgi. Vidare beskrev de att balansgången mellan kvinnans psykiska 
och fysiska välbefinnande var svårhanterad.  

Problemformulering 
Inom sjuksköterskans profession krävs goda kunskaper om sjukdomar såväl som 
omvårdnad samt att ha en förståelse för varje enskild patient. Kvinnor med fibromyalgi 
upplever sig ofta ifrågasatta både när det gäller diagnos och graden av deras symtom. Att 
uppleva att inte bli trodd ger en försämrad tillit till vården. Vägen till diagnosen kan 
upplevas lång och skapa ett lidande hos kvinnorna. Genom att ha en grundläggande 
kunskap om sjukdomen kan bemötandet av dessa patienter förbättras eftersom detta ger en 
ökad förståelse för patientgruppen. Vi har därmed valt att göra en litteraturöversikt av 
befintlig forskning gällande kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi, för att få en 
fördjupad kunskap. Eftersom fibromyalgi är en dominerande kvinnosjukdom har vi valt att 
fokusera på deras upplevelser. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa aktuell forskning om kvinnors upplevelser 
av att leva med fibromyalgi. 

METOD 

För att belysa aktuell forskning inom området kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi valdes i denna studie att göra en litteraturöversikt utifrån Friberg (2006). 
Enligt Friberg (2006) är syftet med en litteraturöversikt att skapa en överblick och 
sammanställa förekommande forskning inom ett specifikt område.  

Datainsamling 
Sökningar gjordes via databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden som användes i olika 
kombinationer var fibromyalgia, experience, women, living with och quality of life (Tabell 
1). Vid sökandet i databaserna har Boolesk söklogik använts, som enligt Österlund (2006) 
innebär att sökord kombineras med AND, OR eller NOT. I studien har vi för att 
kvalitetssäkra sökresultaten valt använda oss av tilläggsordet peer review vid samtliga 
sökningar. Under insamlingen av lämpliga studier lästes ett flertal sammanfattningar och 
flera studier sparades för att längre fram granskas mer ingående. När ett antal studier var 
utvalda granskades de åter igen med noggrannhet, de som lämpade sig utifrån 
urvalskriterierna inkluderades. De utvalda studierna kvalitetsgranskades grundligt innan de 
därefter analyserades i strävan om att skapa en överblick av kvinnors upplevelser av att 
leva med fibromyalgi. Den överblick som skapades sammanställdes till en helhet där 
återkommande teman framkom. 
 
Tabell 1. Sökkombinationer av vetenskapliga studier i databaserna Cinahl och PubMed. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

Cinahl Fibromyalgia AND experience 
 

107 2 

Cinahl Fibromyalgia AND women AND 
experience 

30 2 

Cinahl Fibromyalgia AND living with 
 

23 2 

Cinahl 
 

Fibromyalgia AND pt research 
(Fulltext) 

303 2 

Cinahl Fibromyalgia AND quality of life 
(Fulltext) 

62 1 

PubMed Fibromyalgia AND quality of life 
 

96 2 

PubMed Fibromyalgia AND experience 
 

72 1 

PubMed Fibromyalgia AND women AND 
experience 

16 1 
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Urval 
Vid en litteraturöversikt är det relevant att använda sig av vissa urvalskriterier eftersom det 
enligt Friberg (2006) är ogenomförbart att sammanställa en ny helhet om antalet studier är 
för stort. Ett kriterium för att inkludera följande studier krävdes att deras resultat stämde 
överens med syftet, kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Valda studier skulle 
dessutom vara vetenskapligt granskade och innehålla syfte, metod och analys. Sammanlagt 
hittades 18 studier som uppfyllde urvalskriterierna, 13 av dessa användes sedan för att 
sammanställa ett resultat. Studier som enbart var inriktade på män och deras upplevelser 
exkluderades och redovisades endast kort i bakgrunden då syftet i föreliggande studie 
fokuserar på kvinnor. Denna studie är baserad på kvalitativa artiklar på grund av att 
studien syftade till att undersöka upplevelser. 

Analys  
Analysen i en litteraturöversikt är enligt Friberg (2006) en process där resultatet från 
vetenskapliga studier bearbetas för att skapa en förnyad helhet och ökad förståelse av den 
befintliga forskningen. Analysen i denna studie var baserad på att hitta likheter och 
skillnader i samtliga studier, dessa har sedan kategoriserats in i gemensamma teman och 
skapat en ny helhet. Alla studier som valts ut lästes ett antal gånger för att en övergripande 
förståelse skulle infinna sig. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat 
uppmärksammades och analysen bidrog i ett senare skede till att flera återkommande 
teman uppstod. Dessa teman utformades sedan till en sammanställning av gemensamt 
innehåll som därefter ingick i resultatet i studien.  Enligt Friberg (2006) ska innehåll i 
studier som berör samma sak sorteras under en lämplig rubrik som därefter bildar olika 
teman.  

Etiska överväganden 
I denna litteraturöversikt har enbart studier granskade och godkända av en etisk kommitté 
använts. Författarna har använt sig av tidigare studier och sannenligt återgett innehållet i 
artiklarna utan att plagiera. Enligt Medicinska forskningsrådet (2010) får författare av 
studier inte plagiera andras arbeten och presentera det som sitt eget. Inget etiskt 
godkännande behövs för denna studie eftersom författarna enbart har gjort en 
sammanställning av redan befintlig forskning utan att levande människor har blivit 
berörda.  
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RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturöversikt redovisar en sammanställning av likheter och 
skillnader i de analyserade studiernas resultat. Detta har medfört både huvudteman och 
underteman som berör kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Dessa 
presenteras i följande tabell och text (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Översikt över huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 
En sjukdom som påverkar livet Att symtomen begränsar det dagliga livet 
 Att inte orka med sitt arbete som tidigare 
 Att anpassa sitt liv efter sjukdomen 
Att kämpa med sjukvården  

En sjukdom som påverkar livet 
Fibromyalgi är en sjukdom som kan medföra väldigt starka symtom som kan påverka livet 
i så stor utsträckning att det kan bli svårt att hantera. Hos kvinnor med fibromyalgi kan det 
infinna sig en känsla av hopplöshet då sjukdomens förlopp inte går att påverka eller 
förhindra. Denna upplevelse kan påverka hela livet för kvinnorna och kan därmed leda till 
oförmåga att arbeta och utföra aktiviteter som de tidigare gjort. För att livet ska fungera är 
de tvungna att anpassa och acceptera sitt liv efter sjukdomen.  

Att symtomen begränsar det dagliga livet 
Att leva med fibromyalgi kan upplevas som en ständig kamp mot de funktionshinder som 
sjukdomen medför med sina symtom. De huvudsakliga symtomen är smärta, trötthet, 
depression och sömnstörningar (France, Farell, Kearney & Myatt, 2008; Löfgren, Ekholm 
och Öhman, 2006). Kvinnor beskriver att symtomen förändrade och begränsade deras liv. 
Främst va det tröttheten och den allmänna svagheten som gjorde att det inte fanns ork till 
att utföra hushållssysslor som till exempel att laga mat, diska och tvätta (Cudney, Butler, 
Weinert & Sullivan, 2002). Orken för fritidsaktiviteter och personliga intressen 
förändrades även efter symtomens debut (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdal, 1999; Arnold 
et al., 2007). Kvinnor rapporterade att de inte längre kunde engagera sig i sådant de 
tidigare utfört som till exempel camping, fotvandring och cykling. Likaså blev 
semesterresor begränsade på grund av att kvinnorna inte kunde sitta i längre perioder och 
ofta hade svårigheter med förändringar i temperatur och lufttryck (Arnold et al., 2007).  
 
I flera studier (Moore Schaefer, 2005; Söderberg & Lundman, 2001; Mannerkorpi et al., 
1999; Arnold et al., 2007) poängterade kvinnorna att de inte kunde utföra aktiviteter som 
de tidigare gjort, vilket de saknade mycket. Kvinnorna ville ofta utföra aktiviteter men de 
kände däremot i kroppen att de inte hade orken. Mannerkorpi et al. (1999) och Arnold et 
al. (2007) tar utöver detta upp att behovet av återhämtning är stort hos kvinnorna med 
fibromyalgi och att de i och med detta kunde somna när som helst under dagen. Vidare tar 
Arnold et al. (2007) upp att smärtan och tröttheten ständigt var närvarande i kvinnornas 
liv, vilket medförde en ständig irritation. Enligt Söderberg och Lundman (2001) upplevde 
kvinnorna att sjukdomen styrde deras liv och hindrade dem från att leva som de tidigare 
gjort. De beskriver förändringarna som enbart en känsla i kroppen och att de därmed var 
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relativt osynlig för allmänheten. Att kvinnorna upplevde ilska och irritation i livet var inte 
heller något ovanligt. Ofta blev kvinnorna frustrerade eftersom de inte var kapabla till att 
utföra saker som de tidigare gjort (Söderberg & Lundman, 2001). Att livet påverkas 
negativt av fibromyalgins breda symtombild styrker även Ittersum, Wilgren, Hilberdink, 
Groothoff & Schans (2008), Moore Schaefer (2005) och Mui Cunningham & Jillings 
(2006). I studien av Ittersum et al. (2008) ansåg kvinnor att de var dåligt insatta i sin 
sjukdom, vilket gjorde att de saknade en utvecklad förståelse över hur livet påverkades och 
de hade därmed svårt att acceptera och hantera sin sjukdom. Shaver, Wilbur, Robinson, 
Wand och Buntin (2006) styrker med sin studie att fibromyalgin påverkar kvinnors liv 
negativt både fysiskt och psykiskt. Kvinnor i studien rapporterade att de led av 
sömnproblem och hade svårt att somna och de vaknade flera gånger under natten. De 
rapporterade även att de kände sig inaktiva, vilket resulterade i mindre fysisk aktivitet och 
ett högre BMI.  Då ett av symtomen är kognitiv nedsättning framkom det i en studie av 
Arnold et al. (2007) att det förekom svårigheter med att köra bil och att de i vissa 
situationer inte kom ihåg vart de var på väg. Stress var även vanligt förekommande och 
påverkade deras upplevelser negativt. Enligt Henriksson, Liedberg och Gerdle (2005) 
upplevde kvinnor även att dagliga uppgifter som kräver muskelstyrka och uthållighet var 
svåra att utföra och påverkade deras liv negativt.  
 
Flera studier visar att besvärande symtom vid fibromyalgi upplevs som hindrande i 
kvinnans sociala relationer exempelvis till familj och vänner (Arnold et.al., 2007; Cudney 
et.al., 2002; Tüzün, Albayrak, Eker, Sözay & Daskapan, 2004; Löfgren et.al., 2006). 
Symtom som hade en negativ inverkan var framförallt smärta, trötthet, sömnrubbningar, 
utmattning och depression (Arnold et al., 2007). Mui Cunningham och Jillings (2006) 
styrker att sjukdomen har en betydande inverkan på familjära och sociala relationer. I en 
studie av Cudney et al. (2002) upplevde kvinnor en frustration över att den ständiga värken 
inte gav med sig och att den var ofrånkomlig. Dock visade det sig att kvinnor upplevde att 
tröttheten var värst och att de på grund av den hade förlorat många av de vänner de 
tidigare trott stod dem väldigt nära. Detta styrks även i en studie av Mannerkorpi et al. 
(1999) där kvinnorna i studien ansåg att tröttheten var svårare att hantera än smärtan i 
sociala situationer.  
 
En påtaglig förändring i förhållanden till andra människor beskrevs i en studie av 
Söderberg och Lundman. (2001). Det var svårt för kvinnorna att acceptera att inte ha 
energi till att träffa människor. Detta för att de upplevde det jobbigt att besöka vänner på 
grund av brist på styrka och motivation. Vänner till dem hade ibland svårt att förstå varför 
de inte kunde utföra aktivitet tillsammans som till exempel shopping och middagar (a.a.). 
 
Henriksson et al. (2005) rapporterade i sin studie att morgontrötthet och allmän utmattning 
uppgavs vara ett problem hos kvinnor, vilket kan vara resulterat av sömnstörningar samt 
depressioner. I en studie av Tüzün et al. (2004) framkom det fler symtom som besvärade 
kvinnornas liv och dess kvalitet, dessa var bland annat domningar, stickningar i händer 
samt mag- och tarmbesvär. Den allmänna hälsan var märkbart nedsatt hos kvinnorna i 
studien, vilket kan bero på att fibromyalgi är en sjukdom som både har en fysisk och 
psykisk påverkan. Över lag rapporterades livskvaliteten hos kvinnor i studien av Tüzün et 
al. (2004) som relativt låg. På grund av att det saknas kunskap om sjukdomen i allmänhet 
upplevde kvinnorna i en studie av Arnold et al. (2007) skam på grund av att de inte blev 
respekterade och fick tillräckligt med stöd från deras omgivning. De uttryckte även känslor 
i form av frustration och isolering. Regelbundna sociala aktiviteter ansågs vara svårt på 
grund av de oförutsägbara symtomen, vilket medförde att det var svårt att behålla vänner 
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eller knyta an nya kontakter. Sammanfattningsvis beskrev Arnold et al. (2007) att 
kvinnorna upplevde fibromyalgin mer än ett smärtsamt sjukdomstillstånd. De ansåg att 
sjukdomen var kopplad till ett stort antal symtom vilket hade en betydlig negativ inverkan 
på livskvaliteten hos dem. Kvinnor beskrev också att de tillbringade en stor del av deras tid 
i sängen på grund av försämrad ork, vilket gav en känsla av en försämrad livskvalitet. 
Moore Schaefer (2005) tar även upp att smärtan och tröttheten var symtom som påverkar 
livskvaliteten negativt. Till skillnad från andra studier framkom det i en studie av Löfgren 
et al. (2006) att ilska och irritation mot smärtan förekom hos många kvinnor.  

Att inte orka med sitt arbete som tidigare 
Med tanke på de symtom som förekommer vid fibromyalgi påverkas arbetssituationen hos 
dessa kvinnor. Kvinnor upplever att de inte är kapabla till att utföra ett heltidsjobb och att 
de inte alltid har orken till att utföra vissa arbetsuppgifter. Främst var det tröttheten som 
orsakade dessa svårigheter (Cudney et al., 2002). Även i en studie av Löfgren et al. (2006) 
framkommer det att de olika funktionshinder som fibromyalgin har hade en bidragande 
effekt till en försämrad arbetssituation. Kvinnor i denna studie upplevde att deras 
kroppsliga resurser var begränsade, vilket gjorde att det var svårt att kunna arbeta (a.a.). 
Det förekommer även svårigheter med att kunna koncentrera sig i stressiga situationer 
samt att kunna handla effektivt när kvinnorna ombads utföra en arbetsrelaterad uppgift 
(Arnold et al, 2007).  
 
Henriksson et al. (2005) tar också upp i sin studie att kvinnor upplevde svårigheter i 
arbetslivet på grund av de olika funktionshinder som förekommer. Till störst utsträckning 
var det i denna studie smärta, trötthet, nedsatt muskelstyrka, utmattning och försämrad 
uthållighet som påverkade kvinnornas prestationer i arbetet. Henriksson et al. (2005) 
beskriver även att en del inte kunde arbeta alls efter sjukdomsdebuten, som även Arnold et 
al. (2007) tar upp i sin studie. Moore Schaefer (2005) framhäver på liknande sätt i sin 
studie att arbetslivet påverkas av fibromyalgin. Enligt Moore Schaefer (2005) och 
Söderberg och Lundman (2001) upplevde kvinnorna inte alltid att de var accepterade av 
sina kollegor. De beskrev att kollegorna såg dem som lata och symtomen enbart var en 
undanflykt för att slippa utföra vissa arbetsuppgifter. Söderberg och Lundman (2001) tar 
även upp att kvinnorna kände sig nedstämda på grund av att ingen på arbetsplatsen 
verkade bry sig och frågade hur de kände sig efter sjukdomsdebuten (a.a.). Att fibromyalgi 
är en sjukdom som medför funktionshinder som har en betydande inverkan på arbetslivet 
bekräftar även Mui Cunningham och Jillings (2006) i sin studie som fokuserar på 
individers upplevelser av sjukdomen.   
 
Både Henriksson et al. (2005) och Cudney et al. (2002) tar upp att arbetet fungerade bättre 
när kvinnorna fick utföra arbetsuppgifterna i sin egen takt och hitta en individuell nivå. 
Om dessa individuella anpassningar inte var möjliga att utföra var kvinnorna i vissa fall 
tvungna att sjukskriva sig en längre tid, förtidspensionera sig eller alternativt sjukskriva sig 
i förtid. Ett flertal faktorer, som typ av arbetsuppgifter, möjlighet till påverkan av 
arbetssituationen samt den fysiska- och psykiska arbetsmiljön hade en betydande roll 
gällande om kvinnorna kunde fortsätta sina arbeten eller inte. På motsvarande sätt tar 
Söderberg och Lundman (2001) upp att sjukdomen har en väsentlig påverkan på 
arbetslivet som kräver anpassningar. Vissa av kvinnorna i denna studie var tvungna att gå 
ner i arbetstid, sjukskriva sig eller gå i pension på grund av deras påtagliga besvär. Löfgren 
et al. (2006) tar även upp att kvinnorna upplevde en betydande osäkerhet på vilka 
arbetsuppgifter de skulle kunna hantera på grund av deras liv var oförutsägbart. Vidare 
beskrevs att en god planering i många fall krävdes för att arbetet skulle vara möjliga för 
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dem eftersom stressiga situationer upplevdes som svårhanterade. Arnold et al. (2007) tar 
vidare upp att de olika hinder som orsakades av sjukdomens symtom ledde till att flera 
kvinnor var tvungna att byta jobb eller alternativt gå ner i arbetstid. Vissa av kvinnorna var 
tvungna att sluta arbeta helt, vilket blev en stor omställning för dem i livet.  

Att anpassa sitt liv efter sjukdomen 
Att drabbas av fibromyalgi innebär i många fall en stor omställning i livet. Kvinnor som 
drabbas av sjukdomen är tvungna att anpassa sina liv och sin vardag efter sjukdomen och 
dess besvärande symtom. Denna omställning kan för många kvinnor ta flera år att utföra 
eftersom anpassningen kan kräva att kvinnorna formar om sina liv (Moore Schaefer, 
2005). Detta berör även Mui Cunningham och Jillings (2006) som beskriver att kvinnor 
med fibromyalgi är tvungna att utföra anpassningar i sina liv för att de ska kunna hantera 
sin livssituation på ett bra sätt och upprätthålla glädje i livet trots sjukdomens stora 
påverkan (a.a.). Kvinnor som drabbas av fibromyalgi upplever att det krävs både en god 
planering och prioritering i livet för att uppnå ett välbefinnande. Positiva tankar och en god 
vilja kan även hjälpa kvinnorna att hantera livet trots att besvären var påtagliga (Löfgren et 
al., 2006).  
 
Även i en studie av Söderberg och Lundman (2001) berörs att kvinnor var tvungna att 
utföra vissa förändringar i livet, direkt relaterade till sjukdomsdebuten. Flera kvinnor med 
fibromyalgi upplevde att deras liv blev helt annorlunda än tidigare och att de trots detta var 
tvungna att försöka acceptera situationen. Att lära sig att hantera sjukdomen var ett förlopp 
som tog mycket tid, dock var flera kvinnor väl medvetna om att saker och ting kunde ta 
längre tid nu än innan sjukdomsdebuten. Även Arnold et al. (2007) beskriver att det 
krävdes stora förändringar på grund av symtomen. I vissa situationer var kvinnorna 
tvungna att ignorera vissa hushållssysslor för att de skulle orka med andra uppgifter som 
de ansåg viktigare, vilket var på grund av att deras energi inte räckte till. Vidare tar Arnold 
et al. (2007) upp att sjukdomen medförde svårigheter gällande att planera in evenemang av 
olika slag för kvinnorna. I vissa situationer var kvinnorna tvungna att avböja eftersom de 
inte visste hur deras välbefinnande skulle se ut just under den tiden för evenemanget. 
Kvinnorna upplevde det till och med svårt att förutse hur de skulle må dagen därpå (a.a.). 
Det framkom i en studie av Löfgren et al. (2006) att det krävdes en god planering och rum 
för återhämtning vid olika evenemang för att kvinnorna skulle orka med. Till skillnad från 
andra studier framkom det i denna studie att det förekom vrede och ilska mot smärtan hos 
kvinnorna.  
 
Fibromyalgi är en sjukdom som också kräver vissa anpassningar när det gäller sociala 
relationer. Kvinnor med fibromyalgi i många fall var tvungna att rätta sina relationer efter 
symtomen på grund av de olika begränsningar som de var tvungna att göra i livet. Flera 
kvinnor ansåg utöver detta att deras partner inte engagerade sig i deras sjukdom i den 
utsträckning som de hade önskat och att deras sociala relationer påverkades negativt 
(Mannerkorpi et al., 1999). Enligt Söderberg och Lundman (2001) visade det sig att 
kvinnornas roll i familjen blev mer passiv på grund av sjukdomen. De upplevde att 
behovet av mer hjälp från familjen hade ökat till skillnad från tidigare. Detta upplevdes 
som skamligt och skapade en frustration hos dem. Ibland upplevdes det även att familjen 
hade svårt att förstå och acceptera de osynliga förändringar som sjukdomen medförde. 
Likaså tar Arnold et al. (2007) upp detta i sin studie där det beskrivs att relationerna inom 
familjen påverkades eftersom mannen fick ta ett större ansvar för bland annat 
hushållsarbetet och barnomsorgen. De kvinnor som var mödrar hade svårt att hjälpa sina 
barn med läxor och andra skol- eller fritidsrelaterade aktiviteter. Kvinnorna upplevde även 
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känslan av att vara betungande för sin partner och/eller sina barn. Fibromyalgi påverkar 
kvinnornas förmåga att upprätthålla känslomässig och fysisk kontakt med dem runt 
omkring. Den ständiga värken och tröttheten gjorde även att sexlusten minskade och även 
hade en allmänt negativ påverkan på deras äktenskap.  Moore Schaefer (2005) och Shaver 
et al.  (2006) styrker att symtomen påverkar sexuella relationer och visade att den sexuella 
funktionen var lägre hos kvinnor med fibromyalgi. 
 
Fibromyalgi är en sjukdom som i många fall kan väcka mycket reaktioner i omgivningen 
och på grund av detta väljer flera kvinnor att hålla diagnosen hemlig. Ett flertal kvinnor 
upplever att det är lättare att hålla tyst om diagnosen än att försöka förklara situationen 
eftersom sjukdomsbilden är så komplex. En annan anledning till att hålla situationen 
hemlig var att de upplevde sig som en börda som krävde mycket tid från dem runt omkring 
(Moore Schaefer, 2005). Den ständiga kampen som kvinnorna berättade handlade om att 
hantera symtom och konsekvenser som fibromyalgin medförde. För att hantera dessa hade 
alla kvinnor olika strategier, med samma utgångspunkt där målet var symtomlindring. 
Fibromyalgin gav dem andra sätt att tänka genom att sätta gränser och prioriteringar. De 
lärde sig att anpassa livet och sig själva till deras begränsningar. Att använda smärtan som 
en gräns och anpassa aktiviteter efter hur det kändes i kroppen var även något som 
kvinnorna fokuserade på. Kvinnorna tyckte även att det var viktigt att hålla sig 
uppdaterade om fibromyalgi för att diskutera med andra och få kunskap om ämnet för att 
uppmuntra sig själva med att de inte är ensamma, och att deras smärta inte är farlig.  För 
att klara svåra uppgifter försökte kvinnorna att utveckla kreativa lösningar. Att hantera 
stressiga situationer och använda sig av ergonomi var exempel på detta. Kvinnorna liknade 
det vid att deras arbetssituation kändes som att ”gå på lina”. Kvinnorna kan ha svårt att 
komma igång på morgonen och måste därför anpassa sitt liv därefter (Löfgren et al., 
2006). 
  
I en studie av Mannerkorpi et al. (1999) visade det till skillnad från andra studier att en del 
kvinnor kände sig mindre stressade och levde ett bättre liv ensamma än vad de tidigare 
gjort när de hade en partner. Kvinnorna som levde ensamma behövde inte ta hänsyn till 
någon annan än sig själv och kunde därför leva och göra allt i den takt de orkade med. 
Dock fick även dessa kvinnor prioritera och anpassa sig för att få livet att fungera för 
övrigt. Mui Cunningham och Jillings (2006) beskriver till skillnad från övriga studier att 
kvinnorna i studien trots sjukdomen upplevde hopp. De gav inte upp om att symtomen 
skulle lindras helt och att en behandling så småningom skulle upptäckas.  

Att kämpa med sjukvården 
 
Att få en diagnos fastställd underlättade kvinnornas relation med vårdpersonalen. Innan 
kvinnorna fick en diagnos var relationen till vårdpersonalen mer begränsad och förståelsen 
var bristande. Läkarna tog inte kvinnorna på fullt allvar och att de inte lyssnade på deras 
oro innan diagnosen blev ställd. De menade ofta att sjukdomen enbart var psykisk och att 
kvinnornas oro var obefogad (Moore Schaefer, 2005). Även i en studie av France et al. 
(2008) framkom det att kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar, vilket ledde till 
att de kände sig illa till mods. Många av kvinnorna hade även erfarenheter av att läkarna 
bara skickade hem dem med läkemedel, vilket gjorde att kvinnorna kände sig som 
läkemedelsmissbrukare. De saknade trygghet och förtroende inom vården eftersom de 
upplevde att vårdpersonalen inte trodde på dem. Kvinnorna poängterade även att det var 
viktigt för dem att sjuksköterskor vårdade dem utifrån ett holistiskt perspektiv. Det 
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framkom även att sjuksköterskors sätt att bemöta kan påverka patienters syn på vården. 
Detta genom att sjuksköterskan kunde lyssna på dem och vara lyhörd på vad som inte 
fungerar och hjälpa till att behandla symtom och försöka hitta en balans mellan läkemedel 
och behandling. Vidare beskriver Moore Schaefer (2005) att många kvinnor ansåg sig 
tvingade till att själva söka efter information som vården inte gav dem. Vilket ledde till 
irritation och sänkt förtroende för sjukvården. Kvinnorna beskrev även enligt Moore 
Schaefer (2005) att det var svårt för dem att övertyga för andra om att de var sjuka för att 
symtomen inte syntes utanpå. Mui Cunningham och Jillings (2006) tog även upp detta i sin 
studie, där kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd av vårdgivare med 
tanke på deras påtagliga besvär. Arnold et al. (2007) har även berört detta i sin studie, där 
det beskrivs att vägen till att få en diagnos var lång och påfrestande för kvinnorna. Många 
av kvinnorna i denna studie fick till en början fel diagnos, vilket påverkade förtroendet för 
vården. Ett antal av dem var tvungna att på liknande sätt som kvinnorna i Moore Schaefers 
(2005) studie söka efter information om sina besvär på egen hand eftersom de inte fick 
någon direkt hjälp från sjukvården. Majoriteten upplevde en lättnad när diagnosen väl var 
ställd.  Ittersum et al. (2008) tar upp att kvinnorna kände sig dåligt insatta och därför hade 
bristande förståelse för sin sjukdom. Många i denna studie var oroliga över att deras liv 
skulle försämras markant efter att de fått diagnosen eftersom de visste att sjukdomen 
medförde så många negativa effekter. France et al. (2008) beskriver även att vardagen 
upplevdes som svår på grund av att de inte kände någon trygghet eller förtroende inom 
sjukvården. 
 
Flera studier visar att många kvinnor känner en lättnad eftersom fibromyalgi idag är en 
accepterad sjukdom (France et al., 2008; Undeland & Malterud, 2007; Moore Schaefer, 
2005). Många av kvinnorna som sökte vård på grund av sina symtom upplevde att deras 
läkare hade svårigheter att förklara symtomen och vad som orsakade dem. Många av 
kvinnorna i denna studie har även försökt att själv hitta en förklaring till sina symtom och 
letat efter information. Ett flertal av kvinnorna upplevde även att läkarna var skeptiska till 
diagnosen fibromyalgi och påstod att det var en påhittad sjukdom. Upplevelsen av att inte 
bli bemött med respekt inom vården och inte bli tagna på allvar har upplevts som jobbigt 
för dessa kvinnor. Att få en accepterad diagnos medförde både positiva och negativa 
konsekvenser, samtidigt som att det var en lättnad att få en bekräftelse över sina besvär så 
var det svårt att hantera att tillståndet var kroniskt. Flera av kvinnorna ställde sig frågan 
varför just dem har drabbats, vilket skapade en frustration. I det slutliga perspektivet 
verkar det som att diagnosen inte var till någon större hjälp ändå för dessa kvinnor. En 
diagnos kan ibland underlätta när det gäller att hitta en väg till att acceptera och få en 
förståelse för problemet (Undeland & Malterud, 2007).   
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DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion om vald metod samt analysens resultat. Metoddiskussionen 
består av reflektioner som berör studiens metod samt dess för- och nackdelar och 
resultatdiskussionen består av resonemang kring de teman som framkommit i studiens 
resultat.  

Metod 
Då syftet med denna studie var att belysa aktuell forskning som handlar om kvinnors 
upplevelser av att leva med fibromyalgi valde vi att göra en litteraturöversikt. Enligt 
Friberg (2006) är syftet med en litteraturöversikt att skapa en överblick och sammanställa 
forskning inom ett specifikt område. Att göra en litteraturöversikt är ett bra sätt att få en 
överblick över aktuell, redan gjord forskning inom ett visst område. Analysen av alla 
studier tillsammans kan genom en ny helhet förstås utifrån ett mer övergripande perspektiv 
och på så sätt tillföra en ny samlad kunskap. Mot bakgrund av detta valde vi att utforma 
vår litteraturöversikt utifrån en beskrivning av Friberg (2006).  
 
Det finns även andra alternativ gällande att få en ökad kunskap och en fördjupad förståelse 
för området att leva med fibromyalgi ur ett kvinnligt perspektiv. Ett alternativ hade varit 
att göra intervjustudie, vilket också hade ökat kunskapen om kvinnornas upplevelser av 
sjukdomen. Genom intervjuer kan lämpligen frågor om upplevelser och erfarenheter 
fokuseras (Friberg, 2006). Då det fanns ett antal redan genomförda intervjustudier ansåg vi 
ändå att genom en sammanställning och en fördjupad analys av dessa valda studier gavs en 
ny förståelse av fenomenet. På så sätt bidrar aktuell studie till en samlad kunskap inom 
området. Enligt Friberg (2006) kan en litteraturöversikt innehålla både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Under sökningens gång har vi dock tittat mer på syftet med valda 
studier och på vilket sätt dessa kunde svara mot vårt syfte, kvinnors upplevelse av att leva 
med sin sjukdom. Detta ledde till att det bara blev kvalitativa studier som kom att 
inkluderas.  
 
I denna studie har vi valt att inte exkludera för mycket då upplevelser av att leva med 
fibromyalgi ännu är ett relativt outforskat område. Vi har använt oss av studier från flera 
olika nationer i världen.  Möjligen skulle det varit mer relevant att sammanställa forskning 
från till exempel norra Europa eller eventuellt Norden därför att kulturella och sociala 
skillnader kan förekomma i högre grad beroende på var man bor i världen. Vi valde att inte 
ha någon begränsning på studiernas utgivningsår, dock hamnade de naturligt inom ramen 
för 1999-2008. För att öka validitet och reliabilitet i denna studie var samtliga artiklar som 
valdes ut vetenskapligt granskade. Det vi främst fokuserade på var att samtliga artiklar 
som inkluderades skulle innehålla ett tydligt problem, ett klart syfte, en välutformad 
metod, en analys samt ett resultat.  
 
Datainsamlingen i denna studie utfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Inledningsvis 
använde vi främst databasen Cinahl för att hitta information. För att vi inte skulle gå miste 
om relevanta studier valde vi senare att även söka i PubMed, vilket resulterade i att vi fick 
fram ytterligare studier som inkluderas i analysen. När vi fick fler studier att analysera 
blev det ett mer belysande resultat. Enligt Friberg (2006) granskas samtliga studier som 
inkluderas i en litteraturöversikt ska analyseras noggrant och läsas flera gånger. Därmed 
lästes samtliga studier av alla författare var och en för sig och studier som inte var 
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relevanta för området valdes bort. Därefter lästes alla de valda studier ytterligare en gång 
för att sammanställa ett resultat. Analysen av studierna gav oss en tydlig uppfattning om 
kvinnornas upplevelser och med hjälp av detta har vi haft möjlighet att strukturera upp 
olika teman utifrån de 13 artiklarna som vi har använt oss av. Vi valde att främst fokusera 
på likheterna i studiernas resultat eftersom vi ansåg detta mest relevant, dock förekommer 
det även vissa skillnader som även presenteras i vårt resultat. Att sammanställa olika 
teman var något som vi arbetade länge med för att det i resultatet skulle bli så tydligt som 
möjligt. Med tanke på att vi var tre författare har vi haft goda möjligheter att reflekterat 
och diskuterat över olika teman var och en för sig och sedan tillsammans. Även vår 
handledare har läst och gett synpunkter. Vi diskuterade huvudteman och underteman tills 
vi var överens inom gruppen. Efter utförandet av en litteraturöversikt är det av intresse att 
se om bearbetat resultat stämmer överens med verkligheten. Resultatet som vi har kommit 
fram till anser vi stämmer överens med analyserade studier och på så sätt verkar trovärdigt. 
Vi anser att det ska bli intressant att i vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor se om 
kvinnor med fibromyalgi som man möter i sjukvården upplever sin sjukdom på samma sätt 
som kvinnorna beskriver i studierna som vi har analyserat. Trots att resultatet i denna 
studie fokuserar på kvinnor anser vi det relevant att framhäva att män även drabbas för att 
inte gå miste om dem inom hälso- och sjukvård. Majoriteten av studierna som finns inom 
området inriktar sig på kvinnor, dock finns det även en del studier som fokuserar på män 
och deras upplevelser. Då vårt syfte är att visa kvinnors perspektiv beskriver vi endast kort 
aktuell forskning som berör männens perspektiv. 

Resultat 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa aktuell forskning inom området kvinnors 
upplevelser av att leva med fibromyalgi. Studien resulterade i två huvudteman. Det ena 
temat har tre underteman.  Huvudtemat, En sjukdom som påverkar livet, berör hur kvinnor 
med fibromyalgi upplever sjukdomen och även hur de besvärande symtomen kan styra 
livet på ett oönskat sätt. Huvudtemat omfattade tre underteman, Att symtomen begränsar 
det dagliga livet, Att inte orka med sitt arbete som tidigare och Att anpassa sitt liv efter 
sjukdomen. Undertemat Att symtomen begränsar det dagliga livet handlar om att 
symtomen gör livet begränsat och hindrar kvinnorna från att leva det liv de levt tidigare. 
Detta berör bland annat France et al. (2008) som beskriver att fibromyalgi förändrade 
kvinnornas liv drastiskt och att livet upplevdes som en kamp mot symtomen. Följande 
undertema, Att inte orka med sitt arbete som tidigare, innefattade att kvinnornas 
arbetssituation förändrades då de upplevde att de inte kunde utföra arbetsuppgifter i 
samma utsträckning som innan sjukdomsdebuten (Löfgren et al., 2006). Dessa 
beståndsdelar är väsentliga i kvinnornas liv och de utgör en stor påverkan på deras 
upplevelser av sjukdomen. Att få en ökad kunskap om kvinnornas individuella upplevelser 
har en betydande roll i professionen som sjuksköterska. Undertemat, Att anpassa sitt liv 
efter sjukdomen, handlar om att kvinnor med fibromyalgi blir tvungna att utföra 
anpassningar i sina liv för att de ska kunna hantera sin livssituation och upprätthålla glädje 
trots sjukdomens stora påverkan (Mui Cunningham & Jillings, 2006). Det kräver mycket 
styrka och vilja av kvinnorna för att orka utföra dessa förändringar och acceptera sitt 
sjukdomstillstånd. Om kvinnorna inte accepterar sitt sjukdomstillstånd kan de inte heller 
lära sig att leva ett anpassat liv med välbefinnande. Forskning har vidare visat att det är 
svårt att diagnostisera fibromyalgi eftersom orsaken till sjukdomen är oklar (Abeles et al., 
2007). När kvinnorna väl diagnostiseras innebär det dock att de blir mer accepterade och 
bekräftade av omgivningen och inom sjukvården (Undeland & Malterud, 2007).   
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Saknas diagnosen kan personer i omgivningen däremot uppfatta att kvinnorna använder 
symtomen som ursäkt när de inte har förmåga att utföra vissa saker. Johannisson (2007) 
beskriver att en diagnos är något som förklarar ett sjukdomstillstånd och även medför att 
lidandet har en rätt att synas. Vilket betyder att det är mer accepterat att lida när man har 
en diagnos eftersom diagnosen har en stor makt i många situationer. Vidare kan en diagnos 
ha olika status beroende på olika faktorer, exempelvis om en sjukdom är kontroversiell 
eller inte. Vissa sjukdomar kan ses som mer kontroversiella på grund av att de anses som 
riktiga sjukdomar (a.a.). Fibromyalgi kan med tanke på detta bedömas som en sjukdom 
som har låg status eftersom det ännu inte anses som en riktig sjukdom. Ytterligare en orsak 
till att fibromyalgi kan ses som en sjukdom med låg status kan bero på att det främst är 
kvinnor som lever med sjukdomen. Att kvinnor drabbas i större utsträckning kan vara av 
intresse då det är en sjukdom som drabbar främst kvinnor utan att det finns någon 
medicinsk förklaring till detta. En förklaring till detta kan dock vara det Paulsson et al. 
(2002) beskriver i sin studie, vilket är att män ofta förknippar sina symtom med en olycka, 
en skada eller något annat tillstånd som exempelvis ischias eller ryggskott (a.a.). Män och 
kvinnor kan alltså tänkas uppleva och uttrycka symtom på skilda sätt. Kvinnor är i många 
fall mer öppna kan därmed uttrycka sina besvär och symtom i en större utsträckning än 
män. Med tanke på detta är det möjligt att fler män egentligen lider av fibromyalgi i det 
dolda.  
 
Under huvudtemat, Att kämpa med sjukvården att många kvinnor med fibromyalgi 
upplever att de blir misstrodda och inte tagna på allvar inom sjukvården och i deras 
omgivning på grund av deras sjukdom som inte är synlig utåt (Moore Schaefer, 2005). I 
och med detta lever kvinnorna med en ständig påfrestning på för att de hela tiden är 
tvungna att förklara sig och bevisa för andra att de har en sjukdom. Bristen på förståelse 
från vårdpersonal som de kommer i kontakt med kan bidra till att sjukdomen är så svår att 
leva med. I en studie av Werner och Malterud (2003) beskriver kvinnor att det är en 
ständig kamp att upprätthålla självkänsla eller värdighet inom sjukvården då de inte blir 
tagna på allvar och bara intalade att de inbillar sig. Fibromyalgi är en sjukdom som kan 
medföra många olika symtom av varierande grad (Abeles et al., 2007). Symtom kan 
beskrivas som oönskade förändringar som upplevs och tolkas av patienter som ett resultat 
av deras sjukdom (Scott, 2008).  Med tanke på att symtomen utgör en så stor del av 
fibromyalgin är det viktigt att dessa tas på allvar och uppmärksammas inom vården. Det är 
enbart upplevelsen av symtom som kan påvisa kvinnornas tillstånd när det gäller 
fibromyalgi. Enligt Ekman (2009) är symtom något subjektivt som upplevs av varje 
individ medan sjukdomstecken är något objektivt som kan sätta ord på en diagnos. Ekman, 
Cleland, Andersson och Swedberg (2005) tar upp att symtom speglar patienters 
upplevelser och erfarenheter och är ett viktigt redskap för att vårdpersonal ska kunna tolka 
och förstå patienterna. Varje patient upplever sina symtom på ett eget sätt, vilket inom 
vården tolkas för att lindring och behandling ska kunna utföras i den mån det går. Som 
vårdpersonal kan man inte veta hur patienten känner sig, dock kan man lyssna och försöka 
förstå patienterna för att försöka hjälpa dem. 
 
Vid fibromyalgi har vårdpersonalen endast patienternas upplevelser att ta hänsyn till med 
tanke på att det inte finns några provsvar att relatera till, detta medför att patientkontakten 
är väldigt viktig för att en ökad förståelse ska infinna sig. Det är därmed viktigt att 
vårdpersonalen lyssnar till hur patienterna känner sig istället för att själva försöka uppfatta 
och tolka deras symtom. Detta stärker en studie av Clarke och Iphofen (2008) som visar att 
vårdpersonal enkelt kan förstå patienter med hjälp av att enbart aktivt lyssna och inte döma 
dem samt bygga relationen på omtanke och empati. I kompetensbeskrivningen för 
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legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs det att omvårdnaden bör utgå 
från ett holistiskt synsätt och att patienters autonomi, integritet och värdighet bör 
respekteras. Detta är väsentligt för kvinnorna med fibromyalgi eftersom deras symtom inte 
är synliga och inte går att bevisa och de måste uttrycka sina känslor med ord och 
kroppsspråk för att få förståelse. Inom vården bör varje patient mötas med öppenhet och 
respekt. Då fibromyalgi är en komplex sjukdom där diagnosen är baserad på symtom som 
kvinnorna berättar om är det viktigt att vårdpersonalen är öppen och lyhörd för symtomen 
och låter dessa vägleda den fortsatta vården.  

Konklusion och kliniska implikationer 
 
Författarnas slutsats är att fibromyalgi är en sjukdom som bidrar till ett begränsat liv som 
påverkar livet och livskvalitet i stor utsträckning hos de kvinnor som drabbas. Med tanke 
på detta är det viktigt att kvinnor med fibromyalgi lär sig att hitta nya vägar i livet. Vidare 
framkom att känslan av att de fick kämpa med sjukvården och att inte bli trodd påverkade 
upplevelsen av sjukdomen negativt. Detta medför att sjukdomen skulle behöva 
uppmärksammas mer i samhället, för att kvinnor då lättare skulle acceptera sin sjukdom. 
Vi som sjuksköterskor har ett ansvar att se dessa patienter och deras behov för att kunna 
uppmuntra, stödja och vägleda dem i sjukvården och underlätta för dem i livet. I 
verksamheten bör arbetet med att bemöta dessa kvinnor och tolka deras upplevelser 
utvecklas. Effekterna av att inte bli trodd är stora för individen och det bör vårdpersonal 
vara medvetna om och därför är det viktigt att kunskapen inom området utvecklas. Vidare 
studier inom detta område kan även vara intressant eftersom ökad kunskap leder till att 
denna sjukdom eventuellt får en större plats vilket leder till ett visst accepterande. Det 
hade även varit intressant att utföra en studie där upplevelsen av fibromyalgi jämförs 
mellan män och kvinnor. Vi tror att vissa skillnader kan förekomma och detta gör att ett 
intresse skapas hos oss.   



 18 

REFERENSER 

* Artiklar som ingår i resultatet 
 
Abeles, M. A., Pillinger, M. H., Solitar, B. M., & Abeles, M. (2007). Narrative Review: 
The Pathophysiology of Fibromyalgia. Annals of Internal Medicine, 146(10), 726-734.  
 
* Arnold, L. M., Crofford, L. J., Mease, P. J., Burgress, S. M., Palmer, S. C., Abetz, L., & 
Martin, S. A. (2008). Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. Patient 
Education and Counseling, 73(1), 114–120. 
 
Bjork, I. T., & Breievne, G. (2005). Kropp och välbefinnande. I N. Jahren  Kristoffersen., 
F. Nortvedt., & E-A. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad del 1 (Sid. 106-136). 
Stockholm: Liber. 
 
Cao, H., Liu, J. P., & Lewith, G. T. (2010). Traditional Chinese Medicine for Treatment of 
Fibromyalgia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. The Journal of   
Alternative and Complmentary Medicine, 16(4), 397-409.   
 
Clarke, K.A., & Iphofen, R. (2008). Effects of failing to believe patients’ experiences of  
pain. Nursing Times, 104(8), 30-31. 
 
Clauw., Mease, P., Palmer, R. H., Gendreau, M., & Wang, Y. (2008). Milnacipran for the 
treatment of fibromyalgia in adults: A 15-week, multicenter, randomized, double-blind, 
placebo-controlled, multiple-dose clinical trial. Clinical Therapeutics, 30(11), 1988-2004. 
 
* Cudney, S. A., Butler, M. R., Weinert, C., & Sullivan, T. (2002). Ten Rural Women 
Living with Fibromyalgia Tell It Like It Is. Holistic Nursing Practice, 16(3), 35-45. 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och Vårdande i teori och praxis. Stockhom: 
Natur & Kultur. 
  
Ekman, I. (2009). Symtom och tecken på ohälsa. I  A-K. Edberg., & H. Wijk (Red.), 
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa. (Sid. 207-221). Lund: Studentlitteratur.   
 
Ekman, I., Cleland, J.G., Andersson, B., & Swedberg, K. (2005). Exploring symptoms in 
chronic heart failure. European Journal of Heart Failure, 7(5), 699-703. 
 
* France, N. E. M., Farrell, K., Kearney, B., & Myatt, S. (2008). Women Living with 
Fibromyalgia: “Do No Harm”. International Journal for Human Caring, 12(4), 21-25.  
 
Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (sid. 115-124). Lund: Studentlitteratur.  
  
* Henriksson, C. M., Liedberg, G. M., & Gedle, B. (2005). Women with fibromyalgia: 
Work and rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 27(12), 685-695. 
 



 19 

Häuser, W., Bernardy, K., Arnold, B., Offenbacher, M., & Schiltenwolf, M. (2009). 
Efficacy of Multicomponent Treatment in Fibromyalgia Syndrome: A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Clinical Trials. Arthritis & Rheumatism, 61(2), 216-224.  
 
* Ittersum, M.W., Wilgen, C.P., Hilberdink, W.K.H.A., Groothoff, J.W., & Schans, C.P. 
(2008). Illness perceptions in patients with fibromyalgia. Patient Education and 
Counseling, 41(7), 1-8. 
 
Jahren Kristoffersen, N. (2005). Hälsa och sjukdom. I N. Jahren Kristoffersen.,F. 
Nortvedt., & E-A. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad  del 1 (sid. 28-77). 
Stockholm: Liber. 
 
Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug E-A. (2005). Om omvårdnad. I N. Jahren 
Kristoffersen.,F. Nortvedt., & E-A. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad del 1 
(sid.13-27). Stockholm: Liber. 
 
Johannisson, K. (2007). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I G. Hallerstedt 
(Red.), Diagnosens makt – Om kunskap, makt och lärande (sid. 29-41). Uppsala: 
Mediaprint. 
 
Järhult, J., & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken – Vård a patienter med kirurgiska, 
urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber. 
 
Kiyak, E. K. (2009). A New Nonpharmacological Method in Fibromyalgia: 
The Use of Wool. The Journal of Alternative and Complmentary Medicine, 15(4), 399-
405.  
 
Koulil, S., Lankveld, W., Kraimaat, F.W., Helmond, T., Vedder, A., Hoorn, H., Cats, H., 
Riel, P.L.C.M., & Evers, A.W.M. (2008). Tailored cognitive-behavioral therapy for 
fibromyalgia: Two case studies. Patient Education and Counseling, 71(2), 308-314.  
 
Kåver, A. (2008).  KBT i utveckling – En introduktion till kognitiv beteendeterapi. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
* Löfgren, M., Ekholm, J., & Öhman, A. (2006). ’A constant stuggle”: Successful 
strategies of women in work despite fibromyalgia. Disability and Rehabilitation, 28(7), 
447- 455. 
 
* Mannerkorpi, K., Kroksmark, T., & Ekdal, C. (1999). How patients with fibromyalgia 
experience their symtomps in everyday life. Physiotherapy Research International, 4(2), 
110-121. 
 
Medicinska forskningsrådet. (2010). Riktlinjer för medicinsk forskning. Hämtad från 
WWW 2010-12-17: 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforsknin
g_13.pdf 
 
* Moore Schaefer, K. (2005). The lived experience of fibromyalgia in African American 
women. Holistic Nursing Practice, 19(1), 17-25. 
 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_13.pdf�
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_13.pdf�


 20 

* Mui Cunningham, M., & Jilling, C. (2006). Individuals’ Descriptions of Living With 
Fibromyalgia. Clinical Nursing Research, 15(4), 258-273. 
 
Nitelius, E. (2007). Reumatiska sjukdomar. I N. Grefberg., & L-G. Johansson (Red.), 
Medicinboken. Vård av patienter med invärtes sjukdomar (sid. 512-513). (4:e uppl.). 
Stockholm: Liber.  
 
Paulson, M., Nordberg, A., & Danielson, E. (2002). Men living with fibromyalgia-type 
pain: experiences as patients in the Swedish health care system. Journal of Advanced 
Nursing, 40(1), 87–95. 
 

 Scott, C. (2008). Symptoms beyond diagnosis - a case study. European Journal of Cancer 
 Care, 17(6), 549-556. 

 
* Shaver, J., Wilbur, J., Robinson, P., Wang, E., & Buntin, M. S. (2006). Women’s Health 
Issues with Fibromyalgia Syndrome. Journal of Women’s Health, 15(9), 1035-1045. 
 
Shixi, H., & Yu, C. (2006). Cupping Therapy. Journal of Chinese Medicine, 82, 52-57. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad från 
WWW 2010-09-15: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf.  
 
Sveriges fibromyalgiförbund, SFF. (2010). Information om fibromyalgi. Hämtad från 
WWW 2010-09-18: http://www.fibromyalgi.se/ 
 
* Söderberg, S., & Lundman, B. (2001). Transitions experienced by women with 
fibromyalgia. Health Care for Women Internation, 22(7), 617-631.  
 
Söderberg, S., Strand, M., Haapala, M., & Lundman, B. (2002). Living with a woman with 
fibromyalgia from the perspective of the husband. Journal of Advanced Nursing, 42(2), 
143-150. 
 
* Tüzün, E. M., Albayrak, G., Eker, L., Sözay, S., & Daskapan, A. (2004). A comparison 
study of quality of life in women with fibromyalgia and myofascial pain syndrome. 
Disability and Rehabilitation, 26(4), 198–202. 
 
* Undeland, M., & Malterud, K. (2007). The fibromyalgia diagnosis – Hardly helpful for 
the patients? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25(4), 250-255.  
 
Werner, A., & Malterud, K. (2003). It is hard work behaving as a credible patient: 
Encounters between women with cronic pain and their doctors. Social Science & 
Medicine, 57, 1409-1419. 
 
Österlund, L. (2006). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (sid. 45-70). Lund: Studentlitteratur.  

 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�


 21 

Bilaga 1 
 

TRIGGERPUNKTER 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

Bilaga 2 

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR 

Artikel 1 Woman living with fibromyalgia: “Do no harm” 
Författare France, N. E. M., Farrell, K., Kearney, B., & Myatt, S. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2008 
International Journal for Human Caring  

Syfte Att utifrån kvinnors perspektiv ta reda på hur det är att leva med fibromyalgi  
Metod Kvalitativ studie. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer, fokusgrupper och 

observation av stödgrupper. 
Population/Urval 147 kvinnor med fibromyalgi 
Resultat Fyra teman framkom, dessa var: ”Jag håller på att förlora kampen”, ”Jag har 

tappat mig själv”, ”Ingen tror på mig” och ”Lidande”. Utöver detta ansåg 
kvinnor att livet var ”En ändlös kamp”.  

Slutsats Den ändlösa kampen att leva med fibromyalgi leder till brist på förtroende och 
trygghet. 

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys 
 

Artikel 2 Ten rural women living with fibromaygia tell it like it is 
Författare Cudney, S. A., Butler, M. R., Weinert, C., & Sullivan, T. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2002 
Holistic Nursing Practice, 16(3), 35-45. 

Syfte Att få ökad förståelse för erfarenheter hos kvinnor med fibromyalgi som bor på 
landsbygden gällande anpassning till en kronisk sjukdom och socialt stöd.  

Metod Kvalitativ studie. Information samlades in via ett onlineforum som fungerade 
som en stödgrupp.  

Population/Urval 10 kvinnor.  
Resultat Kvinnorna beskrev återkommande teman: Smärta, trötthet, depression och 

sömnstörningar.   
Slutsats Dessa erfarenheter som man fick reda på utifrån studien ger en bra överblick hur 

fibromyalgin har påverkat kvinnornas liv.  
Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys 

 
Artikel 3 ‘A constant struggle’: Successful strategies of women in work despite 

fibromaylagia 
Författare Löfgren, M., Ekholm, J., & Öhman, A 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2006. 
Disability and Rehabilitation. 28(7), 447- 455. 

Syfte Att få ökad kunskap om teman som används av arbetande kvinnor med 
fibromyalgi i fråga om kontroll av smärta, trötthet och andra symtom. 

Metod Kvalitativ studie där dagböcker och individuella intervjuer används för 
datainsamling.  

Population/Urval 96 personer. 
Resultat Huvudtemat som framkom var ”en ständig kamp”. Åtta underkategorier som 

kvinnorna uttryckte var: Att njuta av livet, att ta hand om sig själv, att tänka 
positivt, att sätta gränser, att använda smärta som vägledning, att använda 
kreativa lösningar, att vara kunnig och att känna en balansgång.  

Slutsats Slutsatsen med studien var att deltagarna kände en ständig kamp mot 
symtomen och konsekvenserna av fibromyalgin. Stöd från familjen var en god 
hjälp i kampen och genom att hantera sin situation kunde de hantera den bättre.  

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys 
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Artikel 4 How patients with fibromyalgia experience their symptoms in everyday life 
Författare Mannerkorpi, K., Kroksmark, T., & Ekdal, C 
Utgivningsår 1999, Sverige 

Physiotherapy Research  International. 4(2), 110-121. 
Syfte Att söka efter fördjupad kunskap om hur patienter med fibromyalgi upplever 

sina symtom i vardagen.  
Metod Kvalitativ studie utförd genom intervjuer.  
Population/Urval 11 kvinnor, 24-54 år. 
Resultat De symtom som patienterna upplevde i vardagen var betydande. Kvinnorna 

ansåg sig kämpande, anpassande, förtvivlade och nära att ge upp.  
Slutsats Skillnader i kvinnornas upplevelser och sätt att hantera sina symtom i vardagen 

finns, dessa skillnader bör beaktas vid planering av sjukgymnastik bland annat. 
Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 

 
Artikel 5 Illnes perceptions in patients with fibromyalgia 
Författare Ittersum, M.W., Wilgen, C.P., Hilberdink, W.K.H.A., Groothoff, J.W. & 

Schans, C.P. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2008. Holland. 
Patient Education and Counseling, 41(7), 1-8. 

Syfte Att beskriva de psykometriska egenskaperna av den holländska versionen av 
frågeformuläret IPQ-R FM-Dlv och jämföra dem med den engelska versionen. 
Syftet var också att beskriva sjukdomsuppfattningen hos patienter med 
fibromyalgi. 

Metod En enkät om sjukdomsuppfattning av fibromyalgi.  Mätinstrumentet var IPQ-R 
FM-Dlv.  

Population/Urval 196 patienter med fibromyalgi.    
Resultat Resultatet visade att patienterna var dåligt insatta i sin sjukdom, de förväntade 

sig att fibromyalgi var kronisk och att den har många negativa effekter på deras 
livsfunktion. 

Slutsats Den IPQ-R FM DLV visade acceptabla psykometriska egenskaper, även om 
vissa aspekter behöver granskas närmare.  

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys.  
 

Artikel 6 Patient perspectives on the impact of fibromyalgia 
Författare Arnold, L. M., Crofford, L. J., Mease, P. J., Burgress, S. M., Palmer, S. C., 

Abetz, L., & Martin, S. A. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2008 
Patient Education and Counseling, 73(1), 114–120. 

Syfte Att få fram och utvärdera dominerande symtom samt effekterna av fibromyalgi 
på patientens livskvalitet och funktion ur ett patientperspektiv samt 
fibromyalgis inverkan på kvinnors livskvalitet samt funktion utifrån ett 
patientperspektiv 

Metod En kvalitativ studie. Deltagarna delades in i sex fokusgrupper där de skulle 
delta i en två timmars diskussion emellan grupperna. Diskussionen innefattade 
patienternas upplevelse av de symtom som fibromyalgi medför samt påverkan 
av symtomen på deras livskvalitet. Diskussionen spelades in och 
transkriberades . 

Population/urval 48 kvinnor. 
Resultat Kvinnornas berättelser visar en värld och upplevs som fundamentalt förändrats 

av ett organ vid långvarig smärta, och beskriver en kamp där de känner att 
deras existens står på spel. 

Slutsats Slutsatsen av studien var att fibromyalgi har en stor negativ inverkan på 
patienternas livskvalitet. 

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
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Artikel 7 Women with fibromyalgia: Work and rehabilitation  
Författare Henriksson, C. M., Liedberg, G. M., & Gedle, B 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2005 
Disability and Rehabilitation, 27(12), 685-695 

Syfte Att utforska oförmågan hos kvinnor med fibromyalgi med fokus på deras 
arbetssituation. 

Metod Litteraturöversikt 
Population/Urval Kvinnor 
Resultat En stor skillnad finns mellan studier av rapporterade funktionshinder och i 

procenttalen av arbetande kvinnor. 
Slutsats Den totala livssituationen, andra åtaganden, typ av arbetsuppgift, möjligheten 

att påverka sin arbetssituation och den fysiska och psykiska arbetsmiljön är 
viktiga faktorer för att kunna bestämma om en person kan fortsätta med sin 
yrkesroll. Mer vetskap behövs om hur man justerar arbetsförhållandena för 
människor med nedsatt arbetsförmåga, till förmån av samhället och individen. 

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
 

Artikel 8 The fibromyalgia diagnosis – Hardly helpful for the patients? 
Författare Undeland, M., & Malterud, K. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2007 
Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25, 250-255.  

Syfte  Att undersöka upplevelser och konsekvenserna av processen att bli 
diagnostiserad med fibromyalgi. 

Metod En kvalitativ studie, Patienter diagnostiserade med fibromyalgi och gör en 
beskrivelse av upplevelser och konsekvenser av att ha diagnosen 

Population/Urval 11 st kvinnor mellan 42 och 67 år som rapporterat haft sjukdomen mellan 8-40 
år samt att de flesta har haft symtom mer än 30 år. 

Resultat  En vanlig respons var lättnaden av att få en diagnos. För några legitimerade 
diagnosen symtomen som en sjukdom. Många kände dock besvikelse och sorg 
då när det upplevde begränsningar av behandlings möjligheter samt respekt och 
förståelse. 

Slutsats Den sociala och medicinska meningen av fibromyalgidiagnosen framstår som 
mer komplex och resultatet visade att diagnosen inte alls var till någon hjälp för 
dessa patienter. 

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
 

Artikel 9 A comparision study of quality of life in women with fibromaylagia and 
myofascial pain syndrome 

Författare Tüzün, E. M., Albayrak, G., Eker, L., Sözay, S., & Daskapan, A. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2004 
Disability and Rehabilitation, 26(4), 198–202. 

Syfte Att jämföra källorna till livskvalitet mellan kvinnliga patienter med fibromyalgi 
och kvinnliga patienter med myofascialt smärtsyndrom. 

Metod En kvalitativstudie där 33 patienter  med fibromyalgi och 33 patienter med 
myofascialt smärtsyndrom svarade på enkäter. 

Population/Urval 66 stycken kvinnliga deltagare 
Resultat Det visade sig att patienter med fibromyalgi jämfört med patienter med 

myofascialt smärtsyndrom betydligt oftare led av utmattning, domningar, 
magproblem och dålig sömn. Medelvärdet av poängen var betydligt högre hos 
fibromyalgi patienter, som även visade på att ha sämre hälsa gällande smärta, 
generell hälsa, vitalitet och den emotionella nivån. 

Slutsats Livskvalitet för patienter med fibromyalgi ser ganska annorlunda ut tillskillnad 
för patienter med Myofascialt smärtsyndrom. Myofascialt smärtsyndrom 
inverkar mest på den fysiska hälsan medan Fibromyalgi inverkar både på den 
fysiska och psykiska hälsan. 

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
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Artikel  10 The lived experience of fibromyalgia in African American women 
Författare Moore Schaefer, K. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2005 
Holistic Nursing Practice. 19(1), 17-25 

Syfte Denna studie syftade till att lära sig hur det är för afro-amerikanska kvinnor att 
leva med fibromyalgi. 

Metod Kvalitativ. Intervju (30-60 min), två kvinnor deltog i en andra intervju.  
Population/urval 10 kvinnor 
Resultat De flesta afrikanska amerikanska kvinnor diskuteras frågor som rör hanteringen 

av oförlöst smärta, extrem trötthet, sömnstörningar, kognitiv dysfunktion, och 
hur dessa erfarenheter påverkade deras liv. 

Slutsats Afro-amerikanska kvinnor har liknande erfarenheter med att leva med 
fibromyalgi som vita kvinnor.  

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
 

Artikel 11 Individuals’ Descriptions of Living With Fibromyalgia 
Författare Mui Cunningham, M., & Jilling, C. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2006 
Clinical Nursing Research. 15(4), 258-273. 

Syfte Ta reda på hur individer beskriver sina erfarenheter av att leva med fibromyalgi 
och få en inblick i olika aspekter av sjukdomen.  

Metod Kvalitativ studie i form av intervjuer. 
Population/Urval 8 deltagare 
Resultat Det framkom två teman, ett handlade om sjukdomens påverkan på sociala 

relationer, arbete och glädje i livet och det andra temat handlade om 
utmaningar och anpassning och hantering av fibromyalgin.  

Slutsats Patienter med fibromyalgi skulle gynnas av att få mer stöd från familj och 
sjukvård.  

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
 

Artikel 12 Transitions experienced by women with fibromyalgia 
Författare  Söderberg, S., & Lundman, B. 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2001 
Health Care for Women Internation. 22(7), 617-631. 

Syfte Att belysa kvinnors upplevelse av övergången från att vara en frisk kvinna till 
att bli en kvinna med fibromyalgi. 

Metod Kvalitativ studie. Intervju 
Population/Urval 25 kvinnor 
Resultat Fem kategorier framkom, förändringar i det dagliga livet, familjelivet, det 

sociala livet, arbetslivet och att lära sig att leva med dessa förändringar.  
Slutsats Fibromyalgi orsakar radikala förändringar i kvinnornas liv.  
Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 

 
Artikel 13 Women’s Health Issues with Fibromyalgia Syndrome 
Författare Shaver, J., Wilbur, J., Robinson, P., Wang, E., & Buntin, M. S 
Utgivningsår/ 
Tidskrift 

2006 
Journal of Women’s Health. 15(9), 1035- 1045. 

Syfte Att ta reda på mera om effekten av att leva med fibromyalgi.  
Metod Kvalitativ studie i form av intervju där jämförelser gjordes mellan kvinnor med 

fibromyalgi och friska kvinnor.  
Population/Urval 647 kvinnor där 442 hade fibromyalgi och 205 var friska.  
Resultat Fibromyalgi påverkar både den fysiska och psykiska hälsan negativt. 

Sömnrubbningar, förändringar i den sexuella funktion, i kosthållning och andra 
alkoholvanor syntes.  

Slutsats Symtom som sömnproblem, låg fysisk aktivitet och sexuell dysfunktion bör 
framhävas ytterligare för att få en mer noggrann bedömning.  

Kvalitetsbedömning Innehåller syfte, metod och analys. 
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