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Sammanfattning 
Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar och begränsar en kvinnas dagliga 
liv. Det finns idag inte en klar orsak till varför sjukdomen uppstår. De vanliga 
symtomen som uppstår är smärta, fatigue, muskelstelhet och depression. Kvinnans 
upplevelser av att leva med fibromyalgi är en viktig utgångspunkt för sjuksköterskans 
omvårdnad. För att kunna förbättra omvårdnaden krävs mer kunskap om hur det är att 
leva med fibromyalgi. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att 
leva med fibromyalgi. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En 
systematisk litteratursökning utfördes och resulterade i fjorton kvalitativa 
vetenskapliga artiklar som utformade resultatet. I resultatet framkom fyra kategorier: 
Kroppen som ett hinder, att förlora en del av sig själv, brister i bemötandet och att 
finna vägen till välmående. Resultatet påvisade att kvinnor med fibromyalgi 
påverkades av de symtom som fibromyalgi medförde och att de förlorade en del av 
sig själva. Sjukdomen påverkade deras vardagliga liv och relationer med andra 
människor omgivningen. Kvinnorna kände sig misstrodda och missförstådda av 
hälso- och sjukvården. Trots de fysiska och psykiska hindren som kvinnorna 
uthärdade kunde de finna positivitet i sina liv och acceptera att de led av fibromyalgi. 
Denna litteraturstudie kan användas som stöd för att skapa en bättre förståelse för 
kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi, och resultera i större medvetenhet 
hos sjuksköterskor att kunna uppmärksamma sjukdomstillståndets symtom och 
tecken.  
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Abstract 

Fibromyalgia is a chronic disease that affects and limits a woman’s daily life. There is 
no definite reason why the disease occurs. The common symptoms that occurs are 
pain, fatigue, muscle weakness and depression. The women’s experiences of living 
with fibromyalgia is an important basis for nursing care. In order to improve the care, 
more knowledge is required about the lived experiences of living with fibromyalgia. 
The aim of this study was to illuminate women’s lived experiences of living with 
fibromyalgia. The study was conducted as a literature study with a qualitative 
approach. The literature search was done systematically and led to fourteen 
qualitative articles that shaped the result. By reading the articles four categories 
emerged: The body as an obstacle, losing a part of yourself, lack of good response 
and finding the way to well-being. The result showed that women with fibromyalgia 
were affected by the symptoms that fibromyalgia caused and that they lost a part of 
themselves. The disease affected their everyday lives and relationships with other 
people in their surroundings. The women felt misunderstood and disbelief from the 
health care professionals. Despite the physical and mental obstacles that women 
suffered from, they could find positivity in their lives and accept that they suffered 
from fibromyalgia. This literature study can be used as a support for a better 
understanding of women’s experiences of living with fibromyalgia and result in a 
bigger awareness among nurses to be able to pay attention to the symptoms and signs 
of the disease.  
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Inledning 
Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med diffusa bakomliggande orsaker och 
kännetecknas av omfattande smärttillstånd i rörelseorganen. Trots att 1-6% av 
befolkningen i världen lider av fibromyalgi är det ett fenomen som allmänheten har 
lite förståelse och kunskap om (Diaz-Piedra, Guzman, Buela Casal & Catena, 2016). 
Fibromyalgi är ett hälsoproblem som drabbar både män och kvinnor i åldrarna 20 år 
och uppåt (Pérez-de-Heredia-Torres, Huertas Hoyas, Sánchez-Camarero, Pérez-
Corrales & Fernández de-la-Peñas, 2016). Det är sju gånger vanligare att kvinnor 
drabbas av fibromyalgi än män (Choy, Perrot, Leon, Kaplan, Petersel, Ginovker & 
Kramer, 2010). Det finns inga prover eller undersökningar som kan fastställa 
sjukdomen, istället ställs diagnosen utifrån de subjektiva upplevelserna eftersom 
symtomen inte syns på utsidan (Chinn, Caldwell & Gritsenko, 2016).  
 
Synen på diagnosen fibromyalgi som en riktig sjukdom varierar beroende av att det 
finns icke diagnostiserade fall med fibromyalgi, trots att symtomen tyder på det. Detta 
bidrar till hälso- och sjukvårdpersonalens misstro mot diagnosen och att fibromyalgin 
betraktas som en riktig sjukdom (Rodham, Rance & Blake, 2010). Det finns idag inte 
tillräckligt med forskning kring upplevelsen av att leva med fibromyalgi vilket 
resulterar i att vårdpersonal inte har tillräcklig kunskap om innebörden av att leva med 
sjukdomen (Cooper & Gilbert, 2017).  
 
Omvårdnad bör ges ur ett holistiskt perspektiv för att sjuksköterskan då kan se hela 
patienten, både de psykiska och kroppsliga aspekterna (Dinc & Gastmans, 2013). 
Sjuksköterskor bör ha förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi 
för att kunna erbjuda god vård (Poindexter, 2017). Att ha förståelse och kunskap om 
sjukdomen och hur kvinnor med fibromyalgi påverkas kan i sin tur främja hälsan, 
lindra lidandet och en mer personcentrerad omvårdnad kan ges.  
 

Bakgrund 
Fibromyalgi  
Fibromyalgi är ett reumatiskt tillstånd som kännetecknas av utbredd kronisk smärta 
(Pérez-de-Heredia-Torres et al., 2016) och förstärks vid palpation (Przekop, Haviland, 
Morton, Oda & Fraser, 2010). Det som idag definieras som fibromyalgi har redan 
beskrivits under 1800-talet men själva namnet fibromyalgi presenterades under 1970-
talet som ett smärtsyndrom (Bellato, Martin, Castoldi, Barbasetti, Mattei, Edoardo-
Bonasia & Blonna, 2012). Forskning inom fibromyalgi utförs oftast på kvinnor 
eftersom sjukdomen är mer förekommande bland kvinnor än män samt för att 
fibromyalgi uppfattas som en kvinnosjukdom. Det finns inga bevis på varför fler 
kvinnor än män drabbas, utan det som nämns är att kvinnor har ökad känslighet, att de 
besväras mer av diffus smärta och har fler antal triggerpunkter än vad män har (Miró, 
Martínez, Sánchez, Prados & Lupiáñez, 2015). Triggerpunkter innebär de ställen på 
kroppen som är främst utsatta för smärtan (Sarzi-Puttini et al., 2017; Wolfe et al., 
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2010). Fibromyalgi är en av de vanligaste sjukdomarna som påverkar musklerna och 
uppträder med smärta, stelhet och ömhet i muskler, senor och leder (Glattacker, Opitz 
& Jäckel, 2010). Kronisk smärta är ett subjektivt fenomen och därmed svårt att tolka. 
Kronisk smärta beskrivs som det mest komplexa symtomet inom primärvården (St 
Marie, 2016). Smärtan som uppstår hos personer med fibromyalgi bidrar till 
försämrad livskvalitet och ett lidande som är subjektivt för varje individ (Ryan, 2013).  
 
Råheim och Håland (2006) menar att personer som lever med en kronisk sjukdom kan 
tvingas göra förändringar i sitt liv och sätt att leva. Det kan vara svårt för de som lever 
med en kronisk sjukdom att försona sig med ett liv med ständig smärta (Pietilä-
Holmner, Stålnacke, Enthoven & Stenberg, 2018). Fibromyalgi beskrivs som en 
osynlig sjukdom med en negativ påverkan på personernas livskvalitet, där de som 
drabbas ser friska ut men i själva verket har personerna förlorat förmågan att utföra 
vardagliga aktiviteter på samma sätt som tidigare (Diviney & Dowling, 2015). Enligt 
Chinn et al. (2016) rapporteras 35 % av personerna som lider av fibromyalgi uppleva 
svårigheter med att utföra dagliga aktiviteter. Personer som drabbats av fibromyalgi 
har en minskad fysisk kapacitet, spenderar sina dagar i sängen och sjukskriver sig 
oftare än vad friska personer gör, vilket bidrar till en försämrad vardag (Pérez-de-
Heredia-Torres et al., 2016).  
 

Orsak och symtom 
Fibromyalgi är en svårförklarlig sjukdom där orsaken ännu är oklar och symtomen 
som uppstår vid fibromyalgi är främst smärta. Den smärta som patienter med 
fibromyalgi upplever är ofta skiftande, där både intensiteten och lokalisationen av 
smärtan förflyttas. Smärtan påverkar hela kroppen men vanligtvis hals, skinkor, axlar, 
armar och bröst (Glattacker et al., 2010). Patienter som lider av fibromyalgi upplever 
också en ökad smärtkänslighet, det vill säga att ett lätt tryck mot kroppen kan 
framkalla smärtor (Chinn et al., 2016). Ett annat vanligt förekommande symtom är 
fatigue. Fatigue definieras som ett subjektivt och obehagligt symtom med känslan av 
total utmattning samt oförmågan att fungera som vanligt. Fatigue kan upplevas som 
överväldigande då tröttheten är konstant men den kan även uppstå plötsligt och detta 
bidrar till att det blir svårhanterligt i vardagliga situationer som exempelvis arbete, 
hushållssysslor, sociala relationer och sexuallivet (Whitehead, Unahi, Burrell & 
Crowe, 2016). Trots den trötthet som kvinnor med fibromyalgi upplever har de ofta 
svårt att sova på grund av symtomen (Bellato et al., 2012). Andra symtom som 
förekommer är kognitiva störningar såsom minnesstörningar, 
koncentrationssvårigheter och förvirring. Även ångest och depression är vanliga 
symtom (Menzies, 2016). Fibromyalgi leder oftast till att patienten blir försvagad 
både fysiskt och psykiskt eftersom symtomen påverkar det dagliga livet. Detta leder 
oftast till att kvinnorna som lider av fibromyalgi intar en stillasittande livsstil, vilket 
bidrar till att upplevelsen av begränsningar i vardagen ökar och den fysiska 
funktionen avtar. Att känna sig begränsad i det dagliga livet på grund av sjukdom kan 



 

 3 

ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan (Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, 
Weiss, & Aquino, 2011).  
 

Diagnos och behandling 
Fibromyalgi är en så kallad kriteriediagnos, vilket innebär att ett visst antal av 
sjukdomens symtom och tecken måste uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas 
(Wolfe, Clauw, Fitzcharles, Goldenberg, Katz, Mease & Yunus, 2010). Det tar i 
genomsnitt fem år för en patient att få diagnosen fibromyalgi. Under 
diagnostiseringen besöker patienten sjukvården fler gånger än andra patientgrupper, 
för att de inte får den hjälp de behöver (Brown, Garg, Chandran, McNett, Silverman 
& Hadker, 2012). Vid diagnostisering används The American College of 
Rheumatology classification criteria (ACR), som uppkom år 1990 (Chinn et al., 2016; 
Sarzi-Puttini, Atzeni, Masala, Salaffi, Chapman & Choy, 2017). Enligt ACR-
kriterierna undersöks det om smärta förekommer vid palpation av minst 11 av 18 
triggerpunkter. För att kunna ställa diagnosen ska personen ha upplevt smärtor på 
båda kroppshalvor under längre än tre månaders tid (Sarzi-Puttini et al., 2017; Wolfe 
et al., 2010).  
 
Kengen Traska et al. (2011) menar på att det i nuläget inte finns några behandlingar 
som botar fibromyalgi och de farmakologiska behandlingar som finns lindrar enbart 
symtomen. De läkemedel som ordineras är oftast antidepressiva läkemedel, opioider 
och NSAID-preparat för att lindra smärta och depression. Utöver de farmakologiska 
behandlingarna används även icke-farmakologiska behandlingar som vårdpersonal 
föreslår till patienterna för att lindra lidandet. Vila, värme och fysisk aktivitet kan 
användas för att lindra symtomen och fritidssysselsättningar kan utföras som 
distraktion från symtomen. Dessa metoder kan öka kontrollen över tillståndet och 
minska de fysiska begränsningarna som symtomen medför (Kengen Traska et al., 
2011).  
 

Omvårdnad i relation till fibromyalgi  
Kengen Traska et al., (2011) uppmärksammar att det inte finns tillräckligt med 
kunskap kring fibromyalgi inom hälso- och sjukvården. Kunskapsbristen resulterar i 
att kvinnor med fibromyalgi inte vet hur de ska hantera sjukdomen för att kunna 
uppnå välbefinnande. Då det inte finns botemedel behöver kvinnor med fibromyalgi 
själva hitta sätt att hantera sjukdomen, därför har sjuksköterskan en viktig del i att 
stötta och vägleda kvinnorna att hjälpa till att hitta tillvägagångssätt för att kunna 
hantera det lidandet som sjukdomen kan medföra. För att öka sjuksköterskans 
förståelse för hjälpande faktorer är det viktigt att sjuksköterskor blir medvetna om de 
strategier kvinnor med fibromyalgi kan använda sig utav samt att sjuksköterskan är 
uppmärksam på kvinnornas symtom och subjektiva upplevelser. Detta kan bidra till 
att kvinnor med fibromyalgi kan förbättra sitt välbefinnande och finna sätt att uppleva 
minskat lidande (Kengen Traska et al., 2011).  
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Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (2017) ska sjukvård bedrivas med syftet att 
förebygga ohälsa och med respekt för människans värde. Vård och behandling ska 
utföras i samråd med patienten och patienten har rätt till individuellt anpassad 
information (SFS: 2017:30). Enligt International Council of Nurses (2014) har 
sjuksköterskan fyra viktiga ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska i mötet med patienten vara 
lyhörd och visa medkänsla. Eftersom att lindra lidande är en viktig aspekt i 
sjuksköterskeprofessionen (International Council of Nurses, 2014) används i denna 
litteraturstudie Katie Erikssons filosofiska omvårdnadsteori vars centrala begrepp är 
människa, hälsa, vård och lidande.  
 

Lidande 
Lidande kan förstås som en subjektiv helhetsupplevelse av att möta någonting ont 
(Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015) 
beskriver lidande som ett naturligt ont människan utsätts för och måste lära sig att 
leva med. Vidare beskrivs lidande som en kamp mellan det onda och det goda samt en 
kamp mellan lidandet och lusten.  
 
Det finns tre typer av lidande: vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Eriksson 
(2015) beskriver vårdlidande som ett lidande med grund i vårdpersonalens kunskap 
och handlingar, som uppstår i samband med vårdandet av människan. Vårdlidande 
uppstår om människan och hennes behov åsidosätts, vilket kan resultera i att hon 
hamnar i en underordnad position och upplever maktlöshet. Sjukdomslidande innebär 
det kroppsliga och själsliga lidandet som kan uppstå som en påföljd av skada eller 
sjukdom. Själsligt lidande kan uppstå till följd av vårdpersonalens dömande attityder 
men också till följd av den skuld och skam som människan kan uppleva på grund av 
sjukdomen. Om det själsliga lidandet övergår i kroppsligt lidande förlorar människan 
chansen att lindra det, eftersom det kroppsliga lidandet tar upp hela hennes 
uppmärksamhet. Sjukdomar medför negativa känslor och upplevelser som bidrar till 
att människan upplever sjukdomslidande. Livslidande kan relateras till allt vad det 
innebär att leva och uppstår hos människan i olika delar av livet. Vidare beskriver 
Eriksson (2015) att livslidande kan uppstå när något stör en människas livssituation 
och hennes rutiner påverkas. Det vardagliga livet förändras när en människa drabbas 
av sjukdom och detta medför ett lidande som påverkar livssituationen. Inom lidandet 
finns möjligheten att antingen kämpa sig igenom det eller ge upp kampen. Efter att 
människan genomgått en svår kamp, mot till exempel en sjukdom, kan lidandet 
övergå i en acceptans, som av Eriksson (2015) beskrivs som en försoning. Försoning 
innebär att lidandet får en mening och att en ny helhet skapas. Försoningen innebär en 
förändring i livet och bidrar till att människan återigen kan känna gemenskap med 
andra människor. Om människan inte skulle lyckas med att försonas med lidandet kan 
hon uppleva ett ökat lidande (Eriksson, 2015).  
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Eriksson (2015) menar att sjuksköterskan kan ge stöd och underlätta lidandet genom 
att se och bekräfta människan. Genom att människan blir sedd och bekräftad kan hon 
få mod och styrka till att kämpa vidare. Sjuksköterskan kan bekräfta människan 
genom exempelvis en blick, beröring eller verbal kommunikation. Att sjuksköterskan 
finns till för människan innebär en tröst vilket kan bidra till att lidandet lindras. När 
sjuksköterskan är närvarande samt visar engagemang och medmänsklighet kan den 
lidande människan känna hopp för sin framtid. För att lindra en människas lidande är 
det viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal skapa en vårdmiljö där patienten 
upplever respekt och inte känner sig utlämnad eller kränkt (Eriksson, 2015).  
 

Problemformulering 
Fibromyalgi är en sjukdom som främst drabbar kvinnor, med smärta och trötthet som 
mest förekommande symtom. Symtomen är subjektiva och uppfattas inte på utsidan 
hos kvinnorna som lider av fibromyalgi, vilket kan medföra ett ökat lidande. Genom 
att belysa hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation kan ökad kunskap 
om sjukdomen erhållas och bättre omvårdnad ges. 
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi.  
 

Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Friberg (2017) beskriver en 
litteraturstudie som en sammanfattning av aktuell kunskap inom ett bestämt område. 
För att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi har artiklar med 
kvalitativ metod granskats. Kvalitativ metod används för att ta reda på individens 
upplevelser och skapar förståelse kring patientens subjektiva upplevelser (Segersten, 
2017).  
 

Datainsamling 
Datainsamlingen påbörjades med en inledande informationssökning med fritextord 
för att skapa en uppfattning om det fanns tillräckligt med vetenskapligt material 
relevant för studiens syfte. Vid sökningarna användes databaserna Cumulated Index 
of Nursing and Allied Health (CINAHL), Medline (PubMed) samt PsycINFO. 
Databasernas fokus ligger på omvårdnadsforskning och användes för att få relevant 
data kring området utifrån ett omvårdnadsperspektiv (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Sökorden som valdes vid sökningarna i databaserna formades utifrån litteraturstudiens 
syfte. Sökorden var fibromyalgi, kvinnor och upplevelse som översattes till 
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engelskans fibromyalgia, women och experience. Sökorden som användes under 
insamlingen av vetenskapliga artiklar finns redovisade i bilaga A, tabell 1. Med 
avseende på att få ett utökat resultat av sökningen användes trunkering (*) (Östlundh, 
2017) vid sökorden experience* och women*. Trunkering gör att sökningen täcker 
flera alternativ av det valda ordet. Sökningarna utfördes i kombination med den 
booleska operatorn AND för att kombinera sökorden och specificera sökningen 
(Forsberg & Wengström, 2016). För att få ett snävare sökresultat utfördes 
ämnesordssökning i samtliga databaser. En ämnesordssökning utgår från en 
ämnesordlista, där varje ämnesord har underrubriker och tillsammans bildar ett 
sökträd (Forsberg & Wengström, 2016). Då fibromyalgi var det granskade fenomenet 
valdes fibromyalgia som ämnesord i samtliga databaser. Sökningen blev därefter 
fibromyalgia (ämnesord) AND experience* (fritext) AND women* (fritext). 
Historiken för sökningarna finns redovisad i bilaga B, tabell 2. Den systematiska 
sökningen resulterade i 14 artiklar som granskades utifrån Carlsson & Eimans (2003) 
bedömningsmall. Granskningsmallen delas in i tre grader, där grad I motsvarar hög 
vetenskaplig kvalitet. Kvalitetsgranskningen visade att nio av resultatartiklarna 
motsvarade grad I och att fyra stycken motsvarade grad II. En artikel exkluderades då 
den saknade godkännande från en etisk kommitté. Detta resulterade i totalt 13 
resultatartiklar från den systematiska sökningen och en resultatartikel påträffades via 
en sekundärsökning. Totalt användes 14 resultatartiklar i litteraturstudien.   
 

Inklusion- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara peer reviewed 
samt skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009–2018 
för att hitta relevant forskning inom området. Artiklarna skulle använda en kvalitativ 
metod för att spegla kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi. Vetenskapliga 
artiklar som handlade om män som drabbats av fibromyalgi exkluderades för att 
eftersträva ett mer specifikt svar på syftet. Litteraturstudien belyser vuxna kvinnors 
upplevelser, vilket innebär att artiklar med personer under 18 år exkluderades. 
Artiklar som handlade om anhörigas eller hälso- och sjukvårdspersonalens 
uppfattning om upplevelsen av att leva med fibromyalgi exkluderades. Utifrån 
granskningsmallen av Carlsson & Eiman (2003) exkluderades resultatartiklar som 
erhöll grad III för att få en hög vetenskaplig kvalitet på resultatet.  
 

Databas - CINAHL 

I databasen CINAHL finns artiklar med omvårdnadsforskning som sitt främsta fokus 
(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen blev fibromyalgia (ämnesord) AND 
experience* (fritext) AND women* (fritext) och gav 38 träffar i CINAHL. Totalt 
lästes tretton abstrakt vars titlar indikerade på att motsvara litteraturstudiens syfte. Av 
de tretton artiklar var det åtta artiklar vars abstrakt motsvarade syftet och därav gick 
de vidare till kvalitetsgranskning utifrån Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
Totalt erhölls åtta resultatartiklar från databasen.  



 

 7 

 

Databas - PubMed 

PubMed (Medline) består av huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar med 
inriktning på medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen 
blev fibromyalgia (ämnesord) AND experience* (fritext) AND women* (fritext). 
Sökningen gav 93 träffar i databasen, varav 34 abstrakt lästes. Av de 34 abstrakt som 
lästes var det enbart tre nya artiklar som var relevanta för litteraturstudien och därmed 
gick vidare för kvalitetsgranskning utifrån Carlsson & Eimans (2003) 
bedömningsmall. Sökningen resulterade i totalt tio artiklar till resultatet. Tre nya 
resultatartiklar hittades samt sju dubbletter från tidigare sökning i CINAHL.  
 

Databas - PsycINFO 

PsycINFO är en bred databas med tidskriftsartiklar som täcker främst psykologisk 
forskning inom bland annat omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016). 
Sökningen blev fibromyalgia (ämnesord) AND experience* (fritext) AND women* 
(fritext) och resulterade i 62 träffar, varav arton titlar indikerade på att vara relevanta 
för syftet. Av de arton abstrakt som lästes var det enbart två nya artiklar som 
överensstämde med litteraturstudiens syfte och därför gick vidare för 
kvalitetsgranskning utifrån Carlssson & Eimans (2003) bedömningsmall. Totalt 
hittades två nya resultatartiklar och fem dubbletter från tidigare sökningar i 
databaserna. 
 

Sekundärsökning 

Under granskningen av resultatartiklarna studerades deras referenslistor och i artikeln 
skriven av Armentor (2017) påträffades ytterligare en resultatartikel som motsvarade 
syftet och uppfyllde inklusionskriterierna. Artikeln återfanns i databasen PubMed 
genom en sekundärsökning och granskades utifrån Carlsson & Eimans (2003) 
bedömningsmall för att sedan inkluderas i resultatet. En sekundärsökning innebär att 
referenslistor, tidskriftsartiklar eller annat material söks igenom för att finna relevanta 
artiklar för problemområdet (Östlundh, 2017).  
 

Databearbetning 
Databearbetningen inleddes med att genomföra en artikelöversikt (Tabell 3, Bilaga C) 
av samtliga resultatartiklar. Innehållsanalysen som genomfördes utgick från Forsberg 
& Wengströms (2016) tillvägagångssätt för innehållsanalys. Detta gjordes för att få en 
tydlig uppfattning av innehållet i resultatartiklarna. Inledningsvis bearbetades 
resultatartiklarna individuellt och lästes flera gånger för att få en överblick av 
innehållet. De meningsbärande enheter som motsvarade syftet kodades, noterades och 
översattes från det engelska språket till det svenska. För att få en övergripande blick 
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av innehållet i resultatartiklarna jämfördes och diskuterades artiklarnas likheter och 
skillnader gemensamt. Därefter fördes diskussioner kring de meningsbärande 
enheterna och de enheter som beskrev kvinnors upplevelser plockades ut. 
Avslutningsvis kondenserades de meningsbärande enheterna till kategorier och 
underkategorier. Fyra kategorier kunde urskiljas varav tre av dem hade 
underkategorier.  
 

Kategorierna och underkategorierna som bildades var:  

Kategorier Underkategorier 

Kroppen som ett hinder Att leva med smärta 
Att leva med fatigue 

Att förlora en del av sig själv Arbetsförmåga 
I relation till familjen  
I relation till sexuallivet 

Brister i bemötandet I möten med vården 
I möten med andra 

Att finna vägen till välmående 
 

 

Forskningsetiska överväganden  
Det finns olika lagar och regler som styr hur forskning på människor får gå till. Syftet 
med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor är att värna om den 
enskilda människan och respektera människovärdet vid forskning (SFS 2003:460). 
Forskare kan förhålla sig till Helsingforsdeklarationen som består av riktlinjer för hur 
medicinsk forskning på människor ska bedrivas. Enligt Helsingforsdeklarationen ska 
medicinsk forskning bedrivas med respekt för alla människor och på ett sätt som 
värnar om deras hälsa. Vidare beskriver Helsingforsdeklarationen att forskning som 
omfattar människor endast får bedrivas om nyttan med forskningen är mer omfattande 
än dess risker (Henricson, 2012). Samtliga vetenskapliga artiklar som användes i 
litteraturstudien hade fått ett etiskt godkännande då den vetenskapliga kvaliteten kan 
ökas om studierna har blivit godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 
2016; Henricson, 2012). 
 
Enligt Henricson (2012) är ett krav ur etisk aspekt att de som intervjuades skulle vara 
väl informerade inför studierna och att det skulle framgå tydligt i resultatartiklarna att 
deltagarna blivit upplysta om forskningen. Det var även viktigt att de gett sitt 
samtycke till att delta i forskningen. Ytterligare kriterium var att deltagarna i 
intervjuerna deltog frivilligt och kunde avbryta deltagandet. Då litteraturstudien 
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grundar sig i upplevelser var det av största vikt att deltagarna i dessa studier kände till 
de rättigheter de var berättigade till för att undvika eventuellt lidande. 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) menar att visa respekt för människovärdet samt 
att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och skydda den enskilda människan är 
väsentligt för att forskningen ska bli godkänd. 
 

Resultat 
Kroppen som ett hinder 
Att leva med smärta 

Fibromyalgi påverkade en del kvinnor negativt med tanke på sjukdomens outhärdliga 
symtom (Sallinnen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011) och beskrevs som 
en osynlig förändring i kroppen (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). Flera av 
kvinnorna kände att de på grund av de symtom som sjukdomen medförde förlorat 
kontrollen över både sin kropp och sitt liv (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, 
Mikkelsson & Anderberg, 2012) och beskrev sin kropp som ett hinder (Juuso, Skär, 
Sundin & Söderberg, 2016). I studien av Juuso et al. (2011) beskrevs smärta som det 
främsta symtomet som påverkade kvinnorna och en del kvinnor hade känslan av att 
deras kropp var trasig på grund av att den inte fungerade som innan insjuknandet. 
Kvinnor med fibromyalgi upplevde att smärtan dominerade det dagliga livet och tog 
över hela kroppen eftersom smärtan alltid var närvarande. En del kvinnor kände sig 
överväldigade av smärtan som beskrevs som konstant, oförutsägbar och outhärdlig. 
Vissa kvinnor var aldrig smärtfria och ibland blev smärtan mer intensiv, vilket 
beskrevs av vissa kvinnor som paralyserande och som att smärtan levde sitt eget liv. 
Smärtan upplevdes som osynlig för andra än de själva (Juuso et al., 2011) eftersom 
kvinnor med fibromyalgi uppfattades som friska och välmående på utsidan medan de 
själva upplevde konstant smärta som påverkade deras dagliga liv (Armentor, 2017). 
Vissa kvinnor beskrev två grader av smärta: vardaglig smärta och överväldigande 
smärta, där den vardagliga smärtan beskrevs som hanterbar medan den 
överväldigande smärtan var mer påtaglig. Kvinnorna upplevde att det var svårt för 
dem att förklara hur den överväldigande smärtan kändes. Den överväldigande smärtan 
kom utan förvarning vilket påverkade kvinnornas vardag och resulterade i att de blev 
sängliggandes på grund av att smärtan var oförutsägbar och kraftfull (Juuso et al., 
2011).  
 
Smärtan upplevdes som en börda när det kom till kvinnornas sömn eftersom vissa 
kvinnor aldrig kände sig utvilade samt hade svårigheter med att känna sig bekväma 
innan sänggående på grund av smärta och stelhet i kroppen. En del kvinnor var 
tvungna att använda sig utav smärtstillande läkemedel och sömntabletter för att 
uthärda nätterna och klara av nästkommande dag. Till följd av smärtan upplevde 
några kvinnor kropp och sinne som en plågsam och diffus helhet vilket gjorde att 
kroppen upplevdes som ett hinder i vardagen (Juuso et al., 2011). Vissa kvinnor 
beskrev att de kände oro för hur morgondagen skulle se ut vilket bidrog till att 
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kvinnornas smärta tilltog och att de mådde sämre (Juuso et al., 2016). En kvinna 
beskrev stress och oro i vardagen som hennes värsta fiende eftersom hon upplevde att 
negativ stress förvärrade och intensifierade smärtan (Hallberg & Bergman, 2011). En 
kvinna beskrev att hon klarade av att leva med smärtan men att kombinationen av 
smärta och fatigue bidrog till ett liv fyllt av lidande (Sallinen, Kukkurainen, 
Peltokallio & Mikkelsson, 2011).  
 

Att leva med fatigue 

Fatigue upplevdes av en kvinna som ett tungt regn som faller över henne (Hallberg & 
Bergman, 2011). En del kvinnor beskrev fatigue som det mest besvärande symtomet 
då intensiteten av fatigue varierade från dag till dag. Vidare beskrevs fatigue som ett 
svårt och oförutsägbart problem i kvinnornas liv eftersom det uppfattades som 
överväldigande och bortom deras kontroll (Sallinen et al., 2012; Sallinen, 
Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Vissa kvinnor uppfattade fatigue som 
en livslång följeslagare då de visste att fatigue var bestående och svårt att undvika. 
Fatigue bidrog till utmattning samt sömnsvårigheter som varierade mellan enstaka 
problem och konstant brist på sömn (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 
Mikkelsson, 2011). En av kvinnorna beskrev att hon aldrig förstod varför hon var 
utmattad innan hon fick diagnosen fibromyalgi. Hon beskrev sig själv vara trött hela 
tiden och hon hade ingen motivation till att utföra någonting förutom att vara 
sängliggande eftersom symtomen tröttade ut henne mer än något annat. 
Sömnsvårigheterna blev värre trots att kvinnan var oerhört trött hela tiden (Sallinen et 
al., 2012).  
 
Vissa kvinnor beskrev att fatigue bidrog till psykisk trötthet som påverkade hela 
kroppen vilket resulterade i att de undvek situationer som krävde mycket energi från 
dem. En kvinna beskrev att konversationer med andra människor kunde vara 
påfrestande på grund av tröttheten och därför isolerade hon sig hellre än att tala med 
folk. Samma kvinna beskrev att hon tidigare varit en energisk och glad kvinna som 
förvandlats till en ständigt trött, ledsen och deprimerad kvinna med svårigheter att 
hitta energin att utföra en självklar aktivitet, som till exempel att klä på sig kläder 
(Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Det upplevdes som 
frustrerande att tvingas leva med en kropp som kvinnorna inte kände igen och som 
hindrade dem från att leva sitt liv som de gjorde innan insjuknandet (Juuso et al., 
2011).  
 

Att förlora en del av sig själv 
Arbetsförmåga 

Många kvinnor uttryckte en önskan om att arbeta eftersom arbete beskrevs som det 
viktigaste i deras liv (Juuso et al., 2016). Vissa kvinnor upplevde att de förlorade en 
del av sig själva, sin självkänsla och identitet till följd av minskad kontroll över sina 
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liv, eftersom fibromyalgi påverkade deras arbetsförmåga och sociala relationer 
(Briones-Vozmediano, Vives-Cases & Goicolea, 2016). Efter en arbetsdag upplevde 
flera kvinnor smärta och brist på energi på grund av sjukdomens påverkan och flera 
av kvinnorna upplevde att de därför förlorat sin förmåga att arbeta på samma sätt som 
innan de blev sjuka (Juuso et al., 2016; Sallinen et al., 2012) och det beskrevs som 
plågsamt för kvinnorna att acceptera sina begränsningar i arbetslivet (Juuso et al., 
2016). En kvinna förklarade att hon till följd av fibromyalgi fått minnessvårigheter 
vilket resulterade i känslan av skam på grund av att hon inte kunde minnas saker som 
var viktiga inom arbetet (Wuytack & Miller, 2011). Flera kvinnor ansåg att deras 
arbete blivit en extra börda i deras liv (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 
Mikkelsson, 2009) och att de efter en arbetsdag behövde vila i flera dagar för att 
återhämta sig (Juuso et al., 2016; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 
2011). Upplevelsen av höga stressnivåer på arbetsplatsen resulterade i att några 
kvinnor blev sjukskrivna vilket bidrog till ekonomiska svårigheter (Wuytack & 
Miller, 2011). Till följd av sjukskrivningar och förlorad arbetstid kände kvinnorna 
stress inför den osäkra framtiden. Kvinnor med fibromyalgi upplevde oro för att 
förlora sitt arbete och hur de skulle klara sig ekonomiskt, därav kände kvinnorna sig 
tvingade att arbeta trots att de var sjuka (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013; 
Juuso et al., 2016; Sallinen et al., 2009; Wuytack & Miller, 2011).  
 
I studien av Briones-Vozmediano et al. (2016) uttryckte några kvinnor med 
fibromyalgi att städning, tvätt och matlagning tillhörde vardagen och kvinnorna 
föredrog att utföra hushållsarbetet självständigt eftersom de hade känslan av att det 
var deras eget ansvar eftersom de alltid utfört dessa sysslor tidigare i sina liv. Det var 
viktigt för kvinnorna att ha ett rent hem eftersom känslor av hjälplöshet och 
frustration uppstod när det var stökigt i deras hem. Att kvinnorna förlorat förmågan 
att utföra hushållssysslor på samma sätt som innan bidrog till känslor av skuld och att 
de tvingades nöja sig med ett medelmåttigt resultat. Trots det utförde kvinnorna 
hushållssysslor ändå eftersom de upplevde att deras drivkraft att övervinna sina 
begränsningar bidrog till ett fysiskt välbefinnande. Kvinnorna upplevde att 
fibromyalgi försvårade hushållssysslorna både fysiskt och mentalt samt att de därför 
behövde vila i en vecka efter utfört hushållsarbete. Flera av kvinnorna upplevde att 
deras tankar drogs från sjukdomen när de utförde hushållsarbete eftersom sysslorna 
skapade normalitet i deras liv, trots sjukdomens påverkan på deras arbetsförmåga 
(Briones-Vozmediano et al., 2016). Trots de svårigheter som uppstod i samband med 
jobbet och hushållsarbete kände sig kvinnorna lyckliga och värdefulla när de utfört 
aktiviteter eftersom det medförde ett inre lugn (Juuso et al., 2013; Juuso et al., 2016).  
 

I relation till familjen 

Kvinnor med fibromyalgi tyckte det var värdefullt att känna sig behövda av andra 
(Briones-Vozmediano et al., 2016; Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2014). När 
kvinnorna inte längre kunde ta hand om sina anhöriga kände de sig värdelösa och fick 
en lägre självkänsla. Kvinnorna upplevde att de inte klarade av att vara på samma sätt 
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som innan de blev sjuka i fibromyalgi (Briones-Vozmediano et al., 2016). Känslan av 
skuld uppstod när vissa kvinnor tvingades lägga över ansvar och hushållssysslor på 
sina partners för att de själva inte var kapabla till att utföra sysslor i hemmet 
(Wuytack & Miller, 2011). I studien av Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 
Mikkelsson (2011) beskrev en av kvinnorna att hon inte längre kunde vara den mor 
och fru hon varit tidigare i sitt liv på grund av det lidande som sjukdomen medförde. 
Kvinnor med fibromyalgi blev tvungna att omstrukturera sina identiteter till följd av 
de svårigheter sjukdomen medförde (Wuytack & Miller, 2011). En del kvinnor som 
hade fibromyalgi beskrev att sjukdomen skapade en del problem i deras förhållanden 
med sin partner på grund av partnerns brist på förståelse av vad kvinnan gått igenom i 
samband med sjukdomssymtomen. En del kvinnor menade att vikten av 
kommunikation med sin familj var betydande för att familjen skulle kunna visa 
förståelse för kvinnornas sjukdomssituation. Några kvinnor beskrev att de förlorat sin 
förmåga att vara oberoende vilket kunde påverka deras relation till sina partners 
eftersom kvinnorna inte kunde ta hand om sin familj på samma sätt som innan 
insjuknandet. En av kvinnorna frågade sin make hur han kunde älska henne, om hon 
inte var samma person längre (Briones-Vozmediano et al., 2016). Kvinnorna ville inte 
bli en börda för sina familjer vilket resulterade i att de höll sina känslor inom sig 
(Sallinen, Kukkurainen & Peltokallio, 2011). Vissa kvinnor med fibromyalgi 
upplevde att den inre förändringen påverkade deras psykiska välmående. En kvinna 
beskrev att hon hade svårt att känna glädje i samspel med familjen då hon kände sig 
som en belastning på grund av depressiva tankar och låg självkänsla till följd av den 
inre förändring som fibromyalgi medförde (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 
Mikkelsson, 2011).  
 

I relation till sexuallivet 

En del kvinnor beskrev att fibromyalgi påverkade deras sexualliv samt ledde till 
förändringar i den sexuella driften, tillfredsställandet och deras sexuella relationer. 
Några av kvinnorna beskrev att sexuell aktivitet höll samman relationen med deras 
partner samt att de genom sin sexualitet identifierade sig som kvinnor (Matarín 
Jiménez, Fernández-Sola, Hernández-Padilla, Correa Casado, Antequera Raynal & 
Granero-Molina, 2017). Sexuell aktivitet hade en positiv effekt på kvinnornas 
välmående, dock upplevde de att främst smärtan och tröttheten påverkade förmågan 
att ha sex (Briones-Vozmediano et al., 2016). Briones-Vozmediano et al. (2016) 
beskrev att symtomen hade en negativ påverkan på kvinnors sexliv och att deras 
sexuella lust hade minskat. Symtomen var det största besväret som hindrade vissa 
kvinnor från att ha sex och från att få njutning. Några av kvinnorna tyckte att deras 
kropp hade förändrats då de upplevde uppsvälldhet och känslig hud (Juuso et al., 
2011; Matárin Jiménez et al., 2017; Sallinen et al., 2012) vilket ledde till att 
kvinnorna och deras partners tvingades göra förändringar i deras sexualliv (Briones-
Vozmediano et al., 2016). Att förändra sitt sexualliv beskrevs av kvinnorna som 
besvärligt eftersom kvinnorna hade en önskan om att livet skulle vara som innan 
insjuknandet av sjukdomen. Att tvingas göra en förändring trots att kvinnorna inte 
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ville ledde till känslan av att förlora en del av sig själv (Briones-Vozmediano et al., 
2016). Några kvinnor förklarade att de kände sig stela och spända i timmar efter 
samlag samt att de upplevde smärtor och obehag i samband med sex. Att kvinnorna 
blivit medvetna om konsekvenserna efter samlag gjorde att de inte kunde slappna av 
och njuta av samlaget. En kvinna berättade att hon hade sex med sin partner enbart för 
hans skull trots att hon inte hade någon sexlust alls, vilket ledde till känslor av rädsla, 
frustration och skuld eftersom hon var rädd för att förstöra deras förhållande 
(Matárin-Jiménez et al., 2017). Vissa kvinnor kände skuld över att de inte kunde 
tillfredsställa sina partners sexuella behov och att kvinnorna därför förstörde deras 
sexuella relation på grund av fibromyalgi (Briones-Vozmediano et al., 2016). 
Eftersom fibromyalgi påverkade sexuallivet blev sexuell aktivitet så småningom 
irrelevant i några av kvinnornas liv. Andra kvinnor beskrev att sexuell aktivitet var 
lika viktigt som innan insjuknandet och att de därför tvingade sig själva att ha sex 
trots svårigheterna till följd av fibromyalgi (Matárin-Jiménez et al., 2017).  
 

Brister i bemötandet  
I möten med vården 

När kvinnorna sökte efter svar på varför de mådde dåligt mötte vårdpersonal dem med 
skepsis (Armentor, 2017; Juuso et al., 2011; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014; 
Wuytack & Miller, 2011) då de både före och efter diagnostisering blev ifrågasatta 
om de spelade sjuka eller ljög om sina symtom (Armentor, 2017; Wuytack & Miller, 
2011). Att bli diagnostiserad med fibromyalgi uppfattades som en börda för 
kvinnorna på grund av sjukvårdspersonalens skeptiska och oförstående bemötande 
(Sallinnen et al., 2012). En del kvinnor beskrev det som ett långt sökande efter 
orsaken till deras lidande innan de fick diagnosen fibromyalgi. Kvinnor med 
fibromyalgi kunde på utsidan uppfattas som friska eftersom de inte visade några yttre 
tecken på sjukdom vilket kunde resultera i skepsis från vårdpersonal. De upplevde att 
vårdpersonalen ansåg att kvinnorna inbillade sig att de var sjuka samt att symtomen 
berodde på deras matvanor, stresshantering eller brist på fysisk aktivitet (Armentor, 
2017). Att vårdpersonal bemötte kvinnorna med misstro ledde till att kvinnorna 
började tvivla på sig själva, vilket bidrog till ytterligare lidande utöver symtomen. En 
del kvinnor upplevde att de i möten med vårdpersonal inte blev tagna på allvar (Juuso 
et al., 2011; Juuso, Skär et al., 2014), att de uppfattades som hypokondriker (Juuso, 
Skär et al., 2014; Sallinen et al., 2012) samt blev kallade för “Sveda-, värk-, och 
brännkärringar” (Juuso, Skär et al., 2014). Wuytack och Miller (2011) beskrev att 
samtliga kvinnor i studien hade upplevt misstro, förnekelse, brist på förståelse samt 
brist på intresse av vårdpersonal. De flesta kvinnor berättade att de hade haft många 
negativa möten med hälso- och sjukvården men att de upplevde att de möten med 
vårdpersonal som visat respekt och förståelse var givande för kvinnorna (Armentor, 
2017; Sallinen et al., 2012). Enligt flera kvinnor uppträdde vårdpersonalen som om 
kvinnorna överdrev eller simulerade sina symtom eftersom deras besvär inte var 
synliga för andra (Armentor, 2017; Sallinen et al., 2012). Vissa kvinnor upplevde att 
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vårdpersonalen inte visade tillräcklig kunskap och förståelse för fibromyalgi 
(Armentor, 2017; Briones-Vozmediano et al., 2016; Juuso et al., 2011; Juuso, Skär et 
al., 2014; Sallinen et al., 2009; Wuytack & Miller, 2011) vilket resulterade i att 
kvinnorna själva kände ett behov av ökad kunskap kring sjukdomen (Juuso et al., 
2013; Sallinen, Kukkurainen & Peltokallio, 2011; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio 
& Mikkelsson, 2011). Den okunskap som förekom kring sjukdomen bidrog till ett 
ökat lidande för kvinnor med fibromyalgi eftersom vårdpersonalen inte gav kvinnorna 
den vård de var i behov av (Briones-Vozmediano et al, 2016).  
 

I möten med andra 

Att leva med en kronisk sjukdom som fibromyalgi ledde till känslor av stigma och att 
kvinnors förhållanden med andra människor blev komplicerade. Detta berodde på att 
människor i deras omgivning hade svårt att uppfatta intensiteten av kvinnornas 
symtom på grund av att fibromyalgi är en osynlig sjukdom för andra. Avsaknaden av 
yttre hjälpmedel såsom kryckor och rullstol bidrog också till ytterligare misstro från 
människor i kvinnornas närhet eftersom kvinnorna inte såg sjuka ut (Armentor, 2017). 
Många kvinnor föredrog att inte tala om sin sjukdom med andra (Juuso et al., 2011; 
Hallberg & Bergman, 2011; Sallinen, Kukkurainen & Peltokallio, 2011; Sallinen et 
al., 2012; Wuytack & Miller, 2011) eftersom de oroade sig för att andra människor 
skulle uppfatta dem som lata eller gnälliga (Armentor, 2017). Rädslan för att bli dömd 
av andra fanns hos flera kvinnor vilket ledde till att de blev arga och frustrerade 
(Armentor, 2017). Att kvinnorna bemöttes med dömande attityder resulterade i att de 
föredrog att inte be om hjälp från andra (Juuso et al., 2011). För att slippa förklara sin 
sjukdom för andra började kvinnorna undvika interaktioner med människor som 
tvivlade på deras upplevelser av att leva med fibromyalgi. Kvinnor med fibromyalgi 
höll sjukdomen undangömd för andra människor genom att undvika de situationer där 
kvinnorna upplevde att deras symtom förstärktes samt förvärrades (Armentor, 2017). 
Att inte ha social kontakt med andra människor i deras omgivning gav upphov till 
känsla av sorg och ensamhet vilket bidrog till ytterligare lidande för kvinnorna 
(Wuytack & Miller, 2011). Många kvinnor med fibromyalgi upplevde att andra 
människor inte hade tillräcklig förståelse för sjukdomen och vad den innebar för 
kvinnorna (Armentor, 2017; Briones-Vozmediano et al, 2016; Juuso et al., 2011; 
Juuso, Skär et al., 2014; Sallinen et al., 2009; Wuytack & Miller, 2011). En del 
kvinnor kände sig ständigt ifrågasatta av andra människor och att konstant behöva 
förklara sig för andra upplevdes av kvinnorna som frustrerande och förnedrande 
(Armentor, 2017; Juuso, Söderberg et al., 2014; Juuso, Skär et al., 2014; Wuytack & 
Miller, 2011). En kvinna förklarade att skillnaden mellan upplevelsen och yttrandet 
av fibromyalgi skapade ett hinder för andra att kunna förstå sjukdomen, eftersom det 
är svårt att tolka upplevelser då de är subjektiva samt att sjukdomen inte yttrar sig på 
utsidan av kroppen (Armentor, 2017).  
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Att finna vägen till välmående 
Vägen till att få diagnosen fibromyalgi upplevdes som lång och frustrerande. Att till 
slut få diagnosen beskrevs av andra kvinnor som en lättnad eftersom det lidande de 
upplevt äntligen fått ett namn (Sallinnen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 
2011). Efter att några av kvinnorna fått diagnosen fibromyalgi beskrev de sin framtid 
som oviss (Wuytack & Miller, 2014) och att diagnosen uppfattades som en börda till 
följd av sjukdomens påverkan på deras liv (Sallinen et al., 2012). Kvinnornas mål var 
att försöka vara som alla andra människor med ett hälsosamt liv utan sjukdom. Vissa 
kvinnor beskrev att de inte kunde känna sig som alla andra eftersom de led av en 
kronisk sjukdom med symtom som inte syntes på utsidan (Juuso et al., 2011). Flera 
kvinnor förklarade att när de hade levt med fibromyalgi en längre tid kunde 
människor i deras omgivning uppfatta kvinnornas behov och därmed upplevde 
kvinnorna ett ökat socialt stöd (Armentor, 2017). Kvinnorna tyckte det var viktigt att 
alltid försöka tänka positivt (Juuso et al., 2011) och uppskatta de små sakerna i livet 
för att främja sitt välmående (Juuso et al., 2013). Att utföra aktiviteter som 
uppskattades av kvinnorna gjorde att de kunde avleda tankarna från sjukdomen och 
uppnå ökat välmående (Hallberg & Bergman, 2011; Sallinen, Kukkurainen, 
Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Wuytack & Miller, 2011). Genom att minska antalet 
dagliga aktiviteter kunde en del kvinnor undvika stress i vardagen vilket resulterade i 
välmående och att symtomen lindrades (Hallberg & Bergman, 2011; Juuso et al., 
2013). Genom att anpassa vardagen och hitta nya sätt att leva var det lättare för 
kvinnorna att upprätthålla en balans mellan aktiviteter och symtomen som 
fibromyalgi orsakar (Juuso et al., 2011).  
 
Kvinnorna uppskattade det stöd de erhöll inom självhjälpsgrupper då det var positivt 
för dem att få höra andra kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi samt se 
hur andra kvinnor hanterade sjukdomen eftersom det gav dem hopp om framtiden 
(Juuso et al., 2013; Juuso, Söderberg et al., 2014; Sallinen, Kukkurainen & 
Peltokallio, 2011). Kvinnorna beskrev att de kunde se sin egen situation ur ett nytt 
perspektiv efter att de fått höra hur andra kvinnor med fibromyalgi upplevde 
sjukdomen (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Kvinnorna 
beskrev att när människor i deras omgivning visade tillit, förståelse och uppskattning 
för kvinnorna kände de tacksamhet och detta hjälpte dem att hantera dagliga 
aktiviteter (Juuso, Skär et al., 2014; Juuso, Söderberg et al., 2014; Sallinen et al., 
2012). När kvinnorna kände sig behövda och orkade hjälpa människor i sin 
omgivning fick kvinnorna styrka för att inte ge upp, vilket ledde till ökad självkänsla 
(Juuso et al., 2011). När kvinnorna gav tydliga förklaringar av sina symtom och 
upplevelser av sjukdomen kunde människor i deras omgivning få en bättre förståelse 
för fibromyalgi. Genom att förklara detaljerat hur symtomen kändes beskrev en 
kvinna att människor i hennes omgivning fick en bättre förståelse eftersom de annars 
hade svårt att förstå hur symtomen påverkade henne (Armentor, 2017).  
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En del kvinnor hade under lång tid haft förhoppningar om att tillfriskna från 
fibromyalgi men försonades med att sjukdomen var en del av deras liv (Juuso et al., 
2011). Många kvinnor upplevde att det tagit dem lång tid att lära sig att acceptera hur 
deras liv blivit. Flera kvinnor med fibromyalgi förklarade att de inte hade accepterat 
symtomen men att kvinnorna lärt sig att leva med dem (Juuso et al., 2011; Wuytack & 
Miller, 2011). Kvinnor med fibromyalgi upplevde det som tufft men oundvikligt att 
behöva acceptera kroppens förlust av autonomi (Briones-Vozmediano et al., 2016) 
samt att behöva lära sig att leva med sjukdomen eftersom att leva med fibromyalgi 
bidrog till stora förändringar i deras liv (Wuytack & Miller, 2011). Fibromyalgi 
uppfattades som något de tvingades kämpa mot i resten av sina liv (Sallinen et al., 
2012). Trots sina svårigheter till följd av fibromyalgi upplevde kvinnorna att de levde 
ett bra liv eftersom de anpassat livet efter sjukdomen och hittat sätt att kunna hantera 
vardagen samt lärt sig leva ett lugnare liv (Juuso et al., 2011).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi. I litteraturstudien sammanställdes totalt fjorton resultatartiklar, varav alla 
var genomförda med en kvalitativ ansats. Eftersom kvinnors upplevelser var 
litteraturstudiens främsta fokus var kvalitativa studier mest lämpade, då kvalitativ 
ansats fokuserar på att tolka och skapa förståelse i människans subjektiva upplevelser 
av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2012).  
 
Vetenskapliga artiklar som användes till litteraturstudiens resultat påträffades i tre 
olika databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO eftersom de databaserna täcker 
omvårdnad som är sjuksköterskans område, vilket ökade trovärdigheten i 
litteraturstudien. Att samtliga sökningar utfördes i olika databaser ökade möjligheten 
till att hitta passande resultatartiklar som stämde överens med litteraturstudiens syfte 
(Henricson, 2012). Avgränsningen ”peer reviewed” användes under sökningarna i 
databaserna CINAHL samt PsycINFO då det ökade trovärdigheten av artikelns 
vetenskapliga kvalitet. I databasen PubMed fanns ingen avgränsning för “peer 
reviewed” och därför kontrollerades resultatartiklarna från PubMed manuellt. En 
styrka vid datainsamlingen var att dubbletter i de olika databaserna påträffades, vilket 
stärkte att sökorden var av betydelse och att databaserna blivit genomsökta (Forsberg 
& Wengström, 2016). I den systematiska sökningen användes den booleska operatorn 
AND för att specificera sökningen. Operatorn AND hittar artiklar som innehåller båda 
sökorden och därmed kunde ett snävare resultat erhållas. Om den booleska operatorn 
OR använts i den systematiska sökningen hade sökningen kunnat vidgas och ett 
bredare resultat uppnås. Genom att välja bort OR kan relevanta artiklar ha missats. 
Sökningen hade kunnat ge ett snävare resultat genom att addera den booleska 
operatorn NOT till sökordet men (fritext) (Forsberg & Wengström, 2016) då män 
skulle exkluderas från litteraturstudien. Eftersom den booleska operatorn NOT 
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begränsar sökningen (Forsberg & Wengström, 2016) valdes det bort och den 
forskning som fokuserar på mäns upplevelser av att leva med fibromyalgi 
exkluderades manuellt. För att få ett omvårdnadsperspektiv på artiklarna hade 
sökordet AND nurse* kunnat användas men det valdes bort eftersom det kunde ge 
mer fokus på omvårdnad än kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Då 
sökordet experience går att översätta till de två svenska orden: upplevelse och 
erfarenhet kan ordet experience tolkas på flera sätt vilket kan ses som en nackdel. Om 
synonymer till orden women och experience hade använts kunde sökningarna blivit 
mer övergripande och därmed kunde fler artiklar påträffas. Det hade varit svårt att 
använda andra sökord utan att frångå syftet men genom att lägga till ytterligare sökord 
hade andra resultatartiklar kunnat påträffas och därför hade resultatet kunnat skilja sig 
ifrån litteraturstudiens resultat. Eftersom litteraturstudien belyser kvinnors upplevelser 
av att leva med fibromyalgi uppfattades de valda sökorden som mest lämpade för att 
besvara litteraturstudiens syfte. Sökningarna visade att kvinnors upplevelse av att leva 
med fibromyalgi är ett ämne där det finns forskning, men inte tillräckligt. Utifrån 
sökningarnas träffar lästes samtliga titlar, där titlar som inte besvarade studiens syfte 
exkluderades. Detta kan ha lett till bortfall av relevanta artiklar med missledande titlar 
vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna granskades utifrån Carlsson & Eiman 
(2003) och artiklar med grad III exkluderades på grund av att de hade låg 
vetenskaplig kvalitet. Eftersom inga av resultatartiklarna erhöll grad III kan detta ses 
som en styrka. Samtliga artiklar som granskades erhöll grad I och II vilket stärker 
trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2016). Att frågorna i Carlsson & Eimans 
(2003) mall kunde tolkats olika kan ha påverkat pålitligheten i litteraturstudien. 
Granskningen av resultatartiklarna utfördes dock gemensamt och otydligheter 
diskuterades för att uppnå förståelse vilket kan ses som en styrka. (Henricson, 2012). 
 
Några av resultatartiklarna var nio år gamla vilket kan ses som en begränsning 
eftersom innehållet i artiklarna kan ha varit inaktuellt. För att säkerställa att 
resultatartiklarnas innehåll var aktuellt jämfördes de med äldre studier som påvisade 
liknande resultat. I resultatet av studien skriven av Håland och Råheim (2006) 
framgick det att kvinnornas upplevelser av att leva med fibromyalgi överensstämmer 
med litteraturstudiens resultatartiklar och resultat vilket bör ses som en styrka 
eftersom trovärdigheten stärks (Henricson, 2012). Genom att specificera årtalen i 
sökningen till fem år kunde ett snävare och mer aktuellt resultat ha erhållits men när 
sökningen utfördes med tidsintervallet fem år (2014–2018) påträffades lågt antal 
resultatartiklar. Eftersom ett större antal resultatartiklar behövdes för att kunna utföra 
litteraturstudien specificerades årtalen med tio år (2009–2018). Resultatartiklarna 
jämfördes utifrån vilket år de var publicerade, därför jämfördes de äldre artiklar med 
de nyare för att se om forskningen kring upplevelsen av att leva med fibromyalgi hade 
förändrats. Därav kunde slutsatsen dras att inga större förändringar kring upplevelsen 
av att leva med fibromyalgi förekom.  
 
Överförbarhet innebär att resultatet går att applicera på andra grupper och kan enligt 
Henricson (2012) stärkas om resultatartiklarna berör olika kulturer. Resultatartiklarna 
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i denna litteraturstudie kom från Belgien, Finland, Spanien, Storbritannien, Sverige 
och USA. Fem av resultatartiklarna var studier från Sverige och fyra studier var från 
Finland. Eftersom flera av resultatartiklarna var från Sverige är det möjligt att 
överföra litteraturstudiens resultat till svenska förhållanden. Eftersom kvinnors 
upplevelser av sjukdomen troligen är likartade oavsett vilket land de lever i gör att 
litteraturstudiens resultat kan appliceras även i andra förhållanden än svenska. Med 
trovärdighet menar Henricson (2012) att resultatet är sannolikt och går att applicera i 
verkligheten. Några av författarna var återkommande i de artiklar som användes i 
resultatet vilket kan ses som en fördel eftersom författarna har kunskap om 
fibromyalgi. Vad som kan ses som en nackdel är att det aktuella ämnet studerades 
utifrån färre perspektiv. I en av litteraturstudiens resultatartiklar (Armentor, 2017) 
framkom det att författaren själv levde med sjukdomen fibromyalgi. Att Armentor 
(2017) beskrev sin förförståelse bidrar till ökad pålitlighet (Wallenberg & Henricson, 
2012). Det kan ses som en fördel att författaren har en bra utgångspunkt för att förstå 
kvinnornas upplevelser. En nackdel kan vara att Armentor (2017) identifierades med 
deltagarna i studien och därmed inte kunde ha ett öppet synsätt då hennes egna 
upplevelser kunde påverka resultatet. Upplevelsen av att leva med fibromyalgi skilde 
sig inte från övriga resultatartiklar och därför gjordes bedömningen att artikeln var 
trovärdig.  
 
Samtliga resultatartiklar granskades först enskilt för att sedan jämföras tillsammans 
vilket bör ses som en styrka eftersom trovärdigheten stärks när flera författare 
bearbetar samma text. Att inte ha det engelska språket som modersmål kan resultera i 
feltolkningar av texten (Östlundh, 2017). Då samtliga artiklar var skrivna på engelska, 
vilket inte är författarna i föreliggande litteraturstudiens modersmål, diskuterades 
innehållet gemensamt. Det gjordes för att undvika missuppfattningar och 
feltolkningar av texten vilket enligt Henricson (2012) stärker trovärdigheten. Texten 
har kontinuerligt kontrolleras och analyserats av kurskamrater, handledare och 
anhöriga som kommit med respons, vilket stärker trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten i litteraturstudien (Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet påvisade att kvinnor med fibromyalgi upplevde kroppen som ett hinder 
eftersom sjukdomen begränsade deras förmåga att utföra aktiviteter på det sätt som 
innan de insjuknade i fibromyalgi (Briones-Vozmediano et al., 2016; Juuso et al., 
2011; Sallinen et al., 2009; Sallinen et al., 2012; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & 
Mikkelsson, 2011). Att smärtan upplevdes som paralyserande och intensiv bidrog till 
ett sjukdomslidande eftersom smärta är en vanligt förekommande orsak till lidande i 
samband med sjukdom. Smärta är ett symtom som bidrar till kroppsligt lidande 
eftersom den stjäl uppmärksamhet från att tillfriskna (Eriksson, 2015). Därför kan det 
tolkas som att kvinnor med fibromyalgi upplevde sjukdomslidande till följd av smärta 
och fatigue. Eftersom en del kvinnor uppfattade fatigue som bortom deras kontroll 
upplevdes kroppen som ett hinder (Sallinen et al., 2012; Sallinen, Kukkurainen, 
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Peltokallio & Mikkelsson, 2011), vilket påverkade kvinnornas arbetsförmåga, 
relationer och uppfattning av sig själv (Wuytack & Miller, 2011). Att kvinnor med 
fibromyalgi uppfattade kroppen som ett hinder i deras liv gav upphov till negativa 
upplevelser av sjukdomen och bidrog därför till sjukdomslidande. Då arbetet varit en 
stor del i kvinnornas liv kan det tolkas som att kvinnorna identifierade sig med sitt 
arbete och när kvinnornas förmåga att arbeta begränsades förlorade de en del av sig 
själva. En del kvinnor upplevde oro inför framtiden och för att klara sig ekonomiskt 
(Wuytack & Miller, 2011) vilket kan uppfattas som ett hot mot deras existens och 
således bidrog det till livslidande. När det som tidigare varit självklart för kvinnorna i 
deras liv plötsligt togs ifrån dem upplevde de livslidande eftersom de kände att deras 
existens ifrågasattes på grund av sjukdomen. Brown (2018) bekräftar att kvinnor med 
fibromyalgi upplevde känslor av förlust till följd av sjukdomen då kvinnorna hade 
förlorat förmågan att utföra vissa sysslor i vardagslivet. En egen slutsats är att när 
kvinnorna förlorar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter i samband med 
sjukdomen förlorar de även en del av sig själva då kvinnorna inte kan återgå till det 
som en gång varit normalt för dem, innan de fick fibromyalgi.  
 
Något som återfanns i många av resultatartiklarna var upplevelsen av brister i 
bemötandet, både i möten med vården (Armentor, 2017; Juuso et al., 2011; Juuso, 
Skär, Olsson & Söderberg, 2014; Wuytack & Miller, 2011) och i möten med andra 
människor (Armentor, 2017; Hallberg & Bergman, 2011; Juuso et al., 2011; Sallinen, 
Kukkurainen & Peltokallio, 2011; Sallinen et al., 2012; Wuytack & Miller, 2011). 
Kvinnor med fibromyalgi upplevde att vårdpersonal tvivlade på dem och deras 
symtom, samt att kvinnorna överdrev sina symtom (Armentor, 2017; Juuso et al., 
2011; Juuso, Skär et al., 2014; Sallinen et al., 2012). Detta styrks i en studie av 
Diviney och Dowling (2015) där kvinnor med fibromyalgi upplevde brister i 
bemötandet i vården, vilket också bekräftas i studien av Hellström, Bullington och 
Karlsson (1999), trots att studien utfördes för mer än femton år sedan. Sjukdomar som 
ifrågasätts förklaras av Conrad och Barker (2010) som medicinskt tvivelaktiga 
sjukdomar då de inte kan associeras med någon känd fysisk avvikelse. Att 
fibromyalgi ifrågasätts som en riktig sjukdom bidrar till att kvinnor som lever med 
sjukdomen inte kan få sina symtom bekräftade av vårdpersonal. Detta leder till att 
kvinnorna får uppfattningen om att deras symtom enbart existerar i deras tankar 
(Conrad & Barker, 2010), vilket bekräftades av kvinnorna i litteraturstudien (Juuso et 
al., 2011; Juuso, Skär et al., 2014; Sallinen et al., 2012). Att sjukvårdspersonal är 
skeptiska mot fibromyalgi och dess legitimitet kan bero på att det saknas förståelse 
kring sjukdomens orsak samt att det saknas laboratorietester för diagnostisering 
(Clauw, D’Arcy, Gebke, Semel, Pauer & Jones, 2017). Connolly (2001) menar att 
kroppsliga fenomen som inte kan förklaras vetenskapligt, exempelvis fibromyalgi, har 
blivit ignorerade. Detta bidrar till att kvinnor med fibromyalgi inte kan ta sina 
livserfarenheter på allvar eftersom de börjar tvivla på sig själva och de symtom de 
upplever. Att ifrågasätta sig själv och sin sjukdom till följd av andra människors 
skepsis leder till att kvinnornas förhållande till verkligheten försvagas (Connolly, 
2001). Resultatet påvisade att kvinnors välmående försämrades och att ett ökat 
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lidande upplevdes när sjukvårdspersonal inte lyssnade eller trodde på dem (Juuso et 
al., 2011; Juuso, Skär et al., 2014) eftersom kvinnorna då började att tvivla på sig 
själva, därav kan det kan tolkas som att kvinnor med fibromyalgi upplevde 
vårdlidande eftersom de kände sig kränkta. Eriksson (2015) beskriver att 
vårdpersonalen genom kränkningar tar ifrån människan hennes förmåga att försöka 
lindra lidandet. Utifrån att flera kvinnor upplevde både sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande till följd av fibromyalgi kan slutsatsen dras att fibromyalgi bidrar till 
ett ökat lidande för kvinnorna som lever med sjukdomen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om det lidande som fibromyalgi medför för att kunna 
förebygga vårdlidande samt underlätta för kvinnorna att lindra deras lidande. Genom 
att bemöta kvinnor med fibromyalgi respektfullt och uppmärksamt kan sjuksköterskan 
förebygga det vårdlidande som kan uppstå till följd av vårdpersonalens attityder. För 
att kunna förebygga vårdlidande samt för att kunna ge en god vård till kvinnor med 
fibromyalgi krävs minskade fördomar och ökad kunskap om sjukdomen. 
 
Trots att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra lidande (International 
Council of Nurses, 2014) kan det utifrån litteraturstudiens resultat tolkas som att 
kvinnor med fibromyalgi upplevde ett ökat lidande till följd av vårdpersonalens 
bemötande. Detta bör ses som ett problem eftersom personer uppsöker sjukvården för 
att erhålla vård och med strävan om ett ökat välmående. Det är viktigt att 
sjuksköterskor har god kunskap kring hur omvårdnaden för kvinnor med fibromyalgi 
bör utföras, i syfte att lindra deras lidande. För att kunna stötta kvinnor som lever med 
fibromyalgi i sitt lidande är det viktigt att sjuksköterskan är engagerad och förstående 
i möten med dessa kvinnor. Eriksson (2015) menar att människor upplever stöd 
genom att sjuksköterskan bekräftar och ser människan bakom lidandet. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan lyssnar på och bekräftar vad kvinnorna kommunicerar. De 
upplevelser och känslor som kvinnor med fibromyalgi förmedlar till sjuksköterskan i 
deras möten kan bidra till att sjuksköterskan kan erhålla kunskap om sjukdomens 
påverkan på kvinnorna och därmed finna tillvägagångssätt för att hantera ett liv med 
fibromyalgi (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Den information som sjuksköterskan 
erhåller kan föras vidare till andra kvinnor som lever med fibromyalgi och på så vis 
underlätta för dem. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (2017) är syftet med sjukvården 
att förebygga ohälsa och sjukdom samt respektera människan (SFS: 2017:30). Utifrån 
litteraturstudiens resultat är det sannolikt att kvinnor med fibromyalgi inte erhåller 
vård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (2017) eftersom kvinnorna upplevde att de 
blev misstrodda av vårdpersonal (Armentor, 2017; Juuso et al., 2011; Juuso, Skär, 
Olsson & Söderberg, 2014; Wuytack & Miller, 2011) och således inte blev bemötta 
respektfullt. Missuppfattningar från andra människor kan ses som ett resultat av att 
fibromyalgi är en osynlig sjukdom (Juuso, Skär et al., 2014; Wuytack & Miller, 2011) 
och därmed svår för andra att tolka. För att kunna erbjuda god omvårdnad till kvinnor 
med fibromyalgi är det av stor vikt att sjuksköterskor tar del utav kvinnors 
upplevelser av att leva med sjukdomen, vilket också bekräftas av Cooper och Gilbert 
(2017) som utfört en studie på kvinnor med fibromyalgi i Sydafrika. För att kvinnor 
med fibromyalgi ska erhålla god vård på samma villkor som andra patientgrupper är 
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det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på kvinnornas symtom och behov samt 
lyssnar på de subjektiva upplevelserna kvinnorna beskriver.  
 
Att kvinnor upplevde diagnosen fibromyalgi som en lättnad (Sallinnen, Kukkurainen, 
Peltokallio & Mikkelsson, 2011) kan tolkas som att de slutligen fick svar på deras 
outhärdliga lidande. De kunde därför fokusera på att må bättre och hitta sätt att klara 
av vardagen till följd av diagnosen fibromyalgi, istället för att fokusera på att söka 
svar på sina symtom. Att några kvinnor tvärtom upplevde diagnosen fibromyalgi som 
en börda (Sallinnen et al., 2012) kan ses som ett resultat av den skepsis vårdpersonal 
och andra människor mötte dem med, då kvinnorna upplevde ett fortsatt behov av att 
behöva förklara sig och sina symtom för andra trots att de erhållit en diagnos. Efter att 
diagnosen fibromyalgi erhållits upplevde några kvinnor att lidandet fått ett namn 
(Sallinnen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011) vilket kan tolkas som en 
sorts försoning. Försoning kan enligt Eriksson (2015) ske som ett resultat av en 
kränkande kamp mot lidandet eller genom en stilla insikt om livets oundvikliga 
faktum. Utifrån litteraturstudiens resultat kan det tolkas som att några kvinnor med 
fibromyalgi genomgått en svår kamp mot lidandet innan de nådde försoning, eftersom 
de tvingats kämpa mot sjukdomens symtom och påverkan på kroppen, 
vårdpersonalens bristande bemötande samt andra människors dömande attityder. 
Enligt Eriksson (2015) är acceptans av att behöva leva med en sjukdom en viktig del i 
att uppnå försoning, eftersom människan genom försoningen blir befriad från lidandet 
och därav behövde kvinnorna acceptera de symtom som fibromyalgin medförde. För 
att kunna lära sig att leva med en kronisk sjukdom menar Stattin (i Röing & Sanner, 
2015) att det är viktigt att kvinnorna lär sig förstå sjukdomen samt hur de upplever 
sjukdomen. Genom att kvinnorna får reflektera sina känslor och upplevelser av 
sjukdomen med sjuksköterskan kan kvinnorna få insikt i sina egna behov, vilket kan 
bidra till ökad kontroll över sjukdomen och därmed ett ökat välbefinnande. En del 
kvinnor förklarade att de inte hade accepterat smärtan de upplevde men att de 
accepterat ett liv med fibromyalgi (Juuso et al., 2011; Wuytack & Miller, 2011) 
eftersom de visste att sjukdomen alltid skulle finnas i deras liv (Sallinen et al., 2012; 
Wuytack & Miller, 2011). Flera kvinnor hade lärt sig att leva med fibromyalgi och 
hade tack vare sjukdomen lärt sig att leva ett mer rofyllt liv (Juuso et al., 2011) vilket 
också styrks i studien av Brown (2018) där kvinnor med fibromyalgi upplevde att 
sjukdomen bidragit med både positiva och negativa aspekter till deras liv samt att de 
lärt sig se sig själva och sitt liv ur ett nytt perspektiv. Trots att kvinnorna inte 
accepterat den smärta som sjukdomen medförde kan det ändå tolkas som att kvinnor 
med fibromyalgi uppnått försoning med sjukdomen eftersom kvinnorna hade 
accepterat att de inte kunde förändra det faktum att fibromyalgin alltid skulle vara 
närvarande i deras liv.  
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Konklusion 
Flera kvinnor med fibromyalgi upplevde besvärliga symtom där smärta och fatigue 
påverkade deras vardagliga liv. Symtomen var den bidragande faktorn till att de 
förlorade en del av sig själva och det liv de levde innan sjukdomen. Fibromyalgi 
påverkade kvinnors sätt att arbeta, deras bild av sig själva och de sociala relationer 
som de hade. Att möta andra människor fick kvinnorna att känna sig förminskade och 
att ingen trodde på att de var sjuka. När misstro och tvivel från vården och andra 
människor förekom upplevde kvinnorna att deras lidande inte togs på allvar. Trots att 
majoriteten av kvinnorna i resultatartiklarna upplevde brist på kunskap kring 
sjukdomen, skepsis från vårdpersonal och människor i deras omgivning samt 
förändrade livssituationer fanns det flera kvinnor som upplevde försoning med 
fibromyalgi. De lärde sig att leva med fibromyalgi genom att prioritera de sysslor de 
klarade av och på så vis hitta strategier som fick kvinnorna att klara av vardagen trots 
sjukdomen. 
 

Implikation 
Det är främst kvinnor som drabbas av fibromyalgi och alla kvinnor som lider av 
sjukdomen drabbas av en rad symtom som påverkar deras vardag. Litteraturstudiens 
mål var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi för att öka 
sjuksköterskors kompetens kring sjukdomen samt för att de ska kunna 
uppmärksamma symtomen som fibromyalgi medför, eftersom det kvinnorna upplever 
inte är påhittat. Genom att öka kunskapen om sjukdomen och dess påverkan på 
kvinnors liv kan vårdpersonal öka förståelsen kring sjukdomen, arbeta hälsofrämjande 
samt hjälpa kvinnorna att behärska sjukdomen. Denna studie påvisar att det finns ett 
ökat behov av mer forskning kring fibromyalgi och kvinnors upplevelser av 
sjukdomen för att vårdpersonal ska hjälpa till att lindra lidandet som kvinnorna 
upplever.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Fibromyalgi Fibromyalgia (MH) Fibromyalgia [MeSH] Fibromyalgia 
(MJMAINSUBJECT.EXA
CT) 

Upplevelse Experience*(fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Kvinnor Women* (fritext) Women* (fritext) Women* (fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

180313 CINAHL 

Sökord: Fibromyalgia 
(MH) AND women* AND 
experience* 
Limits: 2009-2018; Peer 
reviewed; Language: 
English 38 13 9 8 

180313 PubMed 

Sökord: Fibromyalgia 
[MeSH] AND women* 
AND experience* 
Language: English 
Limits: 2009–2018 93 34 10 3 

180313 PsycINFO 

Sökord:  MJMAINSUBJEC
T.EXACT("Fibromyalgia") 
AND experience* AND 
women* 
Limits: 2009-2018; Peer 
reviewed; Language: 
English 62 18 7 2 

180313 
PubMed 
(Sekundärsökning) 

(wuytack[Author]) AND 
miller[Author]  1 1 1 1 

  Totalt: 194 66 27 14 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Armentor, J. (2017). Living with a contested, stigmatized illness. Experiences of managing 
relationships among women with fibromyalgia. Qualitative Health Research, 27(4), 462–473. doi: 
10.1177/1049732315620160 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Studien fokuserar på att utforska de olika metoder som kvinnor som är diagnostiserade med 
fibromyalgi använder för att hantera sina relationer med andra i sitt liv 

Metod:  
Design 

Grounded Theory 
Utforskande 

Urval Kriterierna för studien var att deltagarna var kvinnor som blivit diagnostiserade med fibromyalgi. 
Ett icke-slumpmässigt urval (snöbollsurval) gjordes. 20 kvinnor deltog. Kvinnorna var mellan 32–
80 år.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes på en tid och plats vald av deltagarna. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord.  

Dataanalys Dataanalysen styrdes av grounded theory. Forskaren granskade och analyserade data från 
intervjuerna och transkriberade. Dataanalysprocessen inkluderade kodning och kategorisering. 

Bortfall Inga bortfall rapporterades 
Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde en konstant smärta som påverkade deras dagliga liv och några 

av kvinnorna hade svårigheter med att acceptera smärtan. Kvinnorna upplevde sig som konstant 
ifrågasatta av andra vilket resulterade i att kvinnorna undvek sociala möten. En del kvinnor blev 
bemötta med brist på förståelse och upplevde ett ständigt behov av att behöva förklara sig för 
andra vilket ledde till känslor av frustration. Många kvinnor upplevde att de blev misstrodda av 
sjukvårdspersonal, familj och vänner. Flera kvinnor upplevde ett ökat socialt stöd när människor i 
deras omgivning visade förståelse för kvinnornas behov. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
83% 
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Artikel 2 

 
 

Referens Briones-Vozmediano, E., Vives-Cases, C., & Goicolea, I. (2016). "I'm not the woman I was": 
Women's perceptions of the effects of fibromyalgia on private life. Health Care for Women 
International, 37(8), 836–854. doi: 10.1080/07399332.2016.1178265  

Land  
Databas 

Spanien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka hur genus påverkade kvinnornas upplevelse av fibromyalgi och deras vardagsliv 
Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Beskrivande 

Urval Tretton kvinnor mellan åldern 24–61 år deltog i studien. Kriterierna var att kvinnorna hade blivit 
diagnostiserade med fibromyalgi av en reumatolog.  Ett icke-slumpmässigt urval (snöbollsurval) 
gjordes för att rekrytera deltagare.  

Datainsamling Via semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 60–90 minuter. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Författarna läste intervjuerna individuellt och sedan tillsammans samlade deras analyser. All data 
undersöktes med tematisk analys. Koder sorterades, sju teman bildades. 

Bortfall Ett bortfall rapporterades på grund av känsla av obehag orsakad av sjukdomen. 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde att de förlorade en del av sig själva och sin identitet. 
Kvinnorna ville inte vara en börda för familj och vänner men de uppskattade när de kände sig 
behövda. Några kvinnor tvingades acceptera deras förlust av autonomin då de inte kunde utföra 
sysslor på samma sätt som tidigare. De upplevde sig inte vara samma kvinnor som innan de 
insjuknade och för att undvika smärta gjorde kvinnorna förändringar i vardagslivet och sexlivet. 
Kvinnorna blev bemötta med brist på förståelse för fibromyalgi och dess symtom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
94% 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

Referens Hallberg, L., & Bergman, S. (2011). Minimizing the dysfunctional interplay between activity and 
recovery: A grounded theory on living with fibromyalgia. International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being, Volume 6, 2011 - Issue 2. doi: 10.3402/qhw.v6i2.7057 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för kvinnor som lever med fibromyalgi och 
förklara hur de hanterar sina huvudsakliga problem i det dagliga livet. 

Metod:  
Design 

Grounded Theory 
Utforskande 

Urval Tjugotre kvinnor som lever med fibromyalgi från sydvästra Sverige. Det var två urval som 
genomfördes. Det första urvalet utgick från 11 kvinnor som uppfyllde ACR-kriterierna och fått 
diagnosen fibromyalgi. Det andra urvalet desto av 12 kvinnor med fibromyalgi som var aktiva 
medlemmar i en stödgrupp för personer med fibromyalgi.  

Datainsamling Intervjuerna varade mellan en till två timmar och spelades in. Intervjuerna fokuserade på kvinnors 
tankar på sitt dagliga liv. 

Dataanalys De tjugotre intervjuerna transkriberades och varje intervju analyserades. Koder identifierades, 
kategorier bildades och en teori bildades som förklara hur det främsta problemet med fibromyalgi 
hanterades. Under hela processen för datainsamling och analys skrevs noter.  

Bortfall Inga bortfall rapporterades 

Slutsats Stress upplevdes av kvinnor med fibromyalgi som deras värsta fiende då stress förvärrade 
smärtan. Fatigue uppfattades som överväldigande. Kvinnorna ville inte tala om sin smärta då de 
befarade att folk skulle bli uttråkade. Kvinnorna blev tvungna att anpassa sina liv utifrån 
sjukdomen för att uppnå välmående och när kvinnorna utförde aktiviteter togs fokus från smärtan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
88% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

Referens Juuso, P., Skär, L., Olsson, M., & Söderberg, S. (2011). Living with a double burden: Meanings of 
pain with fibromyalgia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 
6:(7184). doi: 10.3402/qhw.v6i3.7184  

Land  
Databas 

Sverige 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av smärta för kvinnor med fibromyalgi. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Kriterierna för deltagarna var att de hade blivit diagnostiserade med fibromyalgi enligt ACR-
kriterierna. Femton kvinnor i åldrarna 38–64 år deltog i studien. Kvinnorna rekryterades från ett 
rehabilitationscenter i norra Sverige.  

Datainsamling Intervjuer med narrativ metod genomfördes där kvinnorna prata fritt om deras upplevelser av 
smärta. Intervjuerna varade mellan 45 och 115 minuter och ägde rum enligt kvinnornas önskemål. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Texterna lästes flera gånger för att få en förståelse och helhetsbild. I strukturanalysen delades 
texten in i meningsenheter som styrdes av syftet. Dessa sorterades till teman. 

Bortfall Inga bortfall rapporterades  

Slutsats Fibromyalgi beskrevs som en osynlig förändring i kroppen och kroppen uppfattades som ett 
hinder i vardagen då kvinnorna inte kände igen sin kropp. Kvinnor med fibromyalgi upplevde att 
smärtan övertog deras liv samt att det fanns två grader av smärta: vardaglig smärta och 
överväldigande smärta. Fibromyalgi påverkade kvinnors sexualliv och kvinnorna upplevde 
sömnsvårigheter till följd av smärtan. De blev inom sjukvården bemötta med misstro samt brist på 
kunskap och förståelse. Kvinnor ville inte be andra om hjälp då de var rädda för människors 
dömande attityder och de ville heller inte tala om sin sjukdom med andra. Kvinnorna hade inte lärt 
sig acceptera smärtan men de lärde sig leva med sjukdomen och att prioritera sitt välmående. Att 
tänka positivt och anpassa vardagen bidrog till välmående för kvinnor med fibromyalgi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
73% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 
 

Referens Juuso, P., Skär, L., Olsson, M. & Söderberg, S. (2014). Meanings of being received and met by 
others as experienced by women with fibromyalgia. Qualitative Health Research, 24(10): 1381–
90. doi: 10.1177/1049732314547540. 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi och bli 
bemött och mottagen av andra. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Nio kvinnor diagnostiserade med fibromyalgi. Kriterierna för studien var att kvinnorna hade 
fibromyalgi och var mellan åldrarna 18 till 65 år. Kvinnorna som deltog i studien var mellan 40 till 
65 år.   

Datainsamling Intervjuer med narrativ metod genomfördes där kvinnorna talade om deras upplevelser att bli 
bemött och mottagen av andra människor. Intervjuerna varade i 51 till 147 minuter och ägde rum 
enligt kvinnornas önskemål. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Texterna lästes flera gånger för att få ökad förståelse. I strukturanalysen delades texten in i 
meningsenheter som styrdes av syftet. Dessa sorterades till teman. 

Bortfall Ett bortfall rapporterades på grund av att personen inte uppfyllde kriterierna. 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi blev konstant ifrågasatta av andra och att ständigt behöva förklara sin 
sjukdom var förnedrande. De blev av vårdpersonal bemötta med misstro och brist på förståelse 
vilket bidrog till ökat lidande. Kvinnorna blev kallade för Sveda-, värk-, & brännkärringar av 
vårdpersonal. Kvinnorna kände sig ifrågasatta och fick förklara sin sjukdom för andra vilket 
upplevdes som frustrerande. Att bli bemötta med tillit, förståelse och uppskattning samt när de 
blev sedda och accepterade av andra kände kvinnorna tacksamhet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
81% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 
 

Referens Juuso, P., Skär, L., Olsson, M. & Söderberg, S. (2013). Meanings of feeling well for women with 
fibromyalgia. Health Care for Women International, 34(8), 694–706.  

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att belysa betydelsen av att må bra för kvinnor med fibromyalgi. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Tretton kvinnor deltog i studien. Kvinnorna var mellan 38 till 64 år gamla. 

Datainsamling Intervjuer med narrativ metod via telefon genomfördes där kvinnorna talade om fibromyalgi och 
när de upplevde välmående. Intervjuerna varade mellan 20 till 61 minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 

Dataanalys Texterna lästes flera gånger för att se helheten. I nästa steg, den strukturella analysen, delades 
texterna in i meningsenheter formade utifrån syftet. Teman bildades. 

Bortfall Två bortfall rapporterades 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde att arbete var viktigt i deras liv men arbetet upplevdes också 
som en extra börda. De tvingades leva en lugnare vardag och försökte undvika stress för att må 
bra. Ett inre lugn infann sig efter att kvinnorna utfört arbets- och hushållssysslor. Kvinnorna blev 
tacksamma när de blev hörda och accepterade samt när de kände tillhörighet med andra. Det var 
viktigt för kvinnorna att träffa andra personer med fibromyalgi då det gav dem stöd att höra andra 
kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen. Kvinnorna kände oro inför framtiden och sin 
ekonomiska situation, men genom att fokusera på positiva aspekter i livet uppnådde kvinnorna 
välmående.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
81%  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 
 

Referens Juuso, P., Skär, L., Sundin, K., & Söderberg, S. (2016). The Workplace Experiences of Women 
with Fibromyalgia. Musculoskeletal Care, 14(2), 69–76. doi: 10.1002/msc.1125 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin arbetssituation. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ   
Hermeneutik 

Urval Femton kvinnor deltog i studien. Kriterierna var att deltagarna var i åldrarna 18 till 65 år och 
hade diagnosen fibromyalgi. 

Datainsamling Data insamlades genom intervjuer med narrativ metod, där kvinnorna fick berätta om sina 
upplevelser. Intervjuerna pågick från 45 till 115 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades sedan. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt en hermeneutisk metod. I första steg bestämdes 
forskningsfrågan. I det andra steget identifierades sökarnas förförståelse för att nå en förståelse. 
Det tredje steget var att få förståelse genom intervjuer med kvinnorna och den fjärde var att 
identifiera enheter i den transkriberade texten som motsvarade syftet Slutligen är det femte steget 
att skapa trovärdighet.  

Bortfall Inga bortfall rapporterades 
Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde kroppen som ett hinder, att smärtan var värre efter arbetet 

samt att de behövde vila i flera dagar efter en arbetsdag. Trots svårigheterna uppskattade 
kvinnorna sitt arbete då arbete beskrevs som det viktigaste i kvinnornas liv och kvinnorna kände 
sig lyckliga efter utfört arbete. Kvinnorna tvingades acceptera kroppens begränsningar och 
oförmågan att arbeta. De kände sig tvingade till att arbeta på grund av rädslan att förlora arbetet. 
Oro för framtiden upplevdes av kvinnorna och bidrog till ökad smärta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
79% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 
 

Referens Juuso, P., Söderberg, S., Olsson, M., & Skär, L. (2014). The significance of FM associations for 
women with FM. Disability and Rehabilitation, 36(21): 1755-1761. doi: 
10.3109/09638288.2013.868046 

Land  
Databas 

Sverige  
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva betydelsen av patientföreningar för kvinnor med fibromyalgi. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Beskrivande 

Urval Sjutton kvinnor deltog i studien. Kriterierna var att kvinnorna var diagnostiserade med 
fibromyalgi, var mellan åldrarna 18 och 64 år samt att de tillhörde en förening för personer med 
fibromyalgi. Kvinnorna som deltog i studien var mellan åldrarna 36 och 64 år.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer i fokusgrupp. Datan analyserades med tematisk analys. 
Intervjuerna varade mellan 21 till 74 minuter.  

Dataanalys Texterna lästes flera gånger och delades sedan upp i analysenheter. Sju kategorier bildades och 
delades upp i teman.  

Bortfall Två bortfall rapporterades 
Slutsats Kvinnor med fibromyalgi blev ifrågasatta och upplevde en brist på förståelse samt att de ständigt 

behövde förklara sig för andra. Kvinnorna kände tacksamhet när de blev accepterade och hörda 
vilket hjälpte dem att hantera dagliga aktiviteter. Kvinnor med fibromyalgi upplevde tillhörighet 
när de träffade andra kvinnor med fibromyalgi och tyckte att självhjälpsgrupper var en positiv 
aspekt i deras liv. Kvinnorna tyckte att det kändes bra att vara behövda och att tala om sin 
sjukdom med andra kvinnor samt när de fick höra andra kvinnors upplevelser av att leva med 
fibromyalgi. Kvinnorna upplevde själva ett behov av ökad kunskap om fibromyalgi.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
92% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 
 

Referens Matarín Jiménez, T.M., Fernández-Sola, C., Hernández-Padilla, J.M., Correa Casado, M., 
Antequera Raynal L.H., & Granero-Molina, J. (2017). Perceptions about the sexuality of women 
with fibromyalgia syndrome: a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 73(7), 
1533–1768. doi: 10.1111/jan.13262 

Land  
Databas 

Spanien 
CINAHL  

Syfte Syftet med denna studien var att utforska och förstå upplevelser hos kvinnor med fibromyalgi 
avseende deras sexualitet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutik  

Urval Ett bekvämlighetsurval genomfördes. Totalt tretton kvinnor i åldrarna 22–56 år deltog i studien. 
Inklusionskriterierna som beaktades var: att vara en kvinna som är över 18 år, att ha 
diagnostiserats med fibromyalgi i minst ett år och godkänna att delta i studien. 

Datainsamling Studien har utgått från fokusgrupper och in-depth interviews som utfördes av en sjuksköterska 
och en psykolog med erfarenhet av kvinnor som har fibromyalgi.  Alla deltagarna var inspelade 
och transkriberade. 

Dataanalys Analysen gjordes i fem steg. Första steget kontrollerades relevansen av forskningsfrågan. Andra 
steget reflekterade forskarna över de förutsägelser som finns kring kvinnors sexualitet i 
förhållande till fibromyalgi. I tredje steget sökte man efter fördjupad förståelse av fenomenet 
genom analys av intervjuerna. Fjärde steget identifierades teman. Femte steget fastställde man 
pålitlighet för studien.  

Bortfall Tre kvinnor kunde inte delta i studien på grund av sjukdomssymtom. 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde att deras kropp förändrats och att de inte längre kunde njuta 
av sin sexualitet. Några kvinnor upplevde att sexuell aktivitet höll samman deras relationer men 
att de hade sex med sin partner enbart för hans skull. Kvinnorna kunde inte uppskatta sex och 
upplevde under samlag smärta, stelhet och obehag. Sexuell aktivitet blev irrelevant i några av 
kvinnornas liv, för andra kvinnor var sexuell aktivitet lika viktigt som innan.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
94% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Sallinen, M., Kukkurainen, M.L., & Peltokallio, L. (2011). Finally heard, believed and accepted-
-peer support in the narratives of women with fibromyalgia. Patient Education and Counseling, 
85, 126–130. doi: 10.1016/j.pec.2011.02.011 

Land  
Databas 

Finland 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att analysera hur erfarenheter av stöd har beskrivits under rehabilitering 
av fibromyalgi.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Narrativ  

Urval 20 kvinnor med diagnosen fibromyalgi. Ålder mellan 34–65 år. Inklusionskriterierna var att 
ålder, professionell bakgrund och livssituation varierade mellan deltagarna.  

Datainsamling För att samla data användes narrativ intervjumetod. Intervjuerna spelades in. 
Dataanalys Datan analyserades stegvis. De inspelade intervjuerna transkriberade och transkriptet lästes flera 

gånger för att förstå livshistorierna som helhet. Fyra teman bildades 
Bortfall Inga bortfall rapporterades 
Slutsats Kvinnor med fibromyalgi ville inte uppfattas som gnälliga och valde därför att inte tala om sin 

sjukdom med andra. Kvinnorna ville inte bli en börda för sina familjer och höll därför allting 
inom sig. De upplevde ett ökat behov av kunskap kring fibromyalgi och att träffa andra personer 
med fibromyalgi beskrevs som positivt. Det var positivt att höra andra kvinnors upplevelser av 
att leva med fibromyalgi då det gav dem hopp för framtiden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
79% 



BILAGA C  

 

Artikel 11 
 

Referens Sallinen, M., Kukkurainen, M.K., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. (2011). “I’m tired of being tired” – 
Fatigue as experienced by women with fibromyalgia. Advances in Physiotherapy, 13(1), 11–17. doi: 
10.3109/14038196.2010.546880 

Land 
Databas 

Finland 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur trötthet upplevs av kvinnor med en lång historia av 
fibromyalgi, för att få en djupare förståelse för trötthet som fenomen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Narrativ  

Urval 20 kvinnor i åldrarna 34 till 65 år deltog i studien. Kriterierna var att ålder, professionell bakgrund och 
livssituation varierade mellan deltagarna 

Datainsamling Individuella intervjuer med narrativ metod. Kvinnorna som deltog berättade öppet sin livshistoria kring 
sjukdomen. Intervjuerna spelades in och varierade mellan två till fyra timmar. 

Dataanalys Det inspelade materialet lyssnades på och de ordinarie transkripten läste igenom flera gånger för att 
sammanfatta helheten i varje intervju. De identifierade delarna av intervjun organiserades kronologiskt 
för att rekonstruera en kärnhistoria för varje berättelse. I sista skedet analyserades dessa delar för att 
hitta upprepade, återkommande och kraftfulla erfarenheter av trötthet. 

Bortfall Inga bortfall rapporterades 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde sig själva som annorlunda jämfört mot tidigare. De kände brist på 
mental energi samt uppskattade inte saker som tidigare och avvek därför från sociala situationer. 
Kvinnorna ville inte vara en börda för familj och vänner. En kvinna upplevde att smärta och fatigue 
bidrog till ett liv fyllt av lidande. Fatigue beskrevs som mest besvärande och blev ett ofrånkomligt 
problem i kvinnornas liv. Kvinnor med fibromyalgi behövde vila i flera dagar efter att de arbetat och 
hade svårt att känna glädje på grund av depressiva tankar samt att de förändrats både kroppsligt och 
mentalt. Kvinnorna hade behov av ökad kunskap om sjukdomen. När kvinnorna gjorde saker de 
uppskattade mådde de bättre och de kunde se sin egen situation ur ett nytt perspektiv när kvinnorna 
träffade andra kvinnor med fibromyalgi och fick höra deras upplevelser. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
85% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



BILAGA C  

 

Artikel 12 
 

Referens Sallinen, M., Kukkurainen, M.L., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. (2009). Women's narratives on 
experiences of work ability and functioning in fibromyalgia. Musculoskeletal Care, 8(1):18–26. doi: 
10.1002/msc.162 

Land 
Databas 

Finland 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur kvinnor beskrev sina erfarenheter av funktion, arbetsförmåga och 
rehabilitering i relation till att leva med fibromyalgi.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Narrativ   

Urval 20 kvinnor i åldrarna 34–65 år deltog i studien.  

Datainsamling Individuella intervjuer med narrativ metod som inleddes med att deltagarna fick berätta sina 
livshistorier. Intervjuaren ställde sedan frågor som uppstått under berättandet. I slutet av intervjun 
diskuterade deltagaren och intervjuaren fritt. Intervjuerna spelades in.  

Dataanalys Det inspelade materialet lyssnades på och transkripten lästes flera gånger. Historierna delades in i delar 
som ordnades i kronologisk ordning. Slutligen analyserades alla historier för att hitta upprepade, 
återkommande eller kraftfulla uttryck för arbetsförmåga och funktion. 

Bortfall Inga bortfall rapporterades 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde sitt arbete som en extra börda i deras liv. De upplevde oro för att 
förlora sitt arbete och sin ekonomiska situation och kände sig därför tvingade att arbeta. Kvinnor 
upplevde att vårdpersonal inte hade tillräcklig kunskap om fibromyalgi. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
81% 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 13 
 

Referens Sallinen, M., Kukkurainen, M.L., Peltokallio, L., Mikkelsson, M. & Anderberg, U.M. (2012). Fatigue, 
worry, and fear - Life events in the narratives of women with fibromyalgia. Health Care for Women 
International, 33:473–494. doi: 10.1080/07399332.2011.645967 

Land 
  Databas 

Finland 
CINAHL 

Syfte Att utforska hur kvinnor med fibromyalgi strukturerar upp sitt vardagsliv utifrån sjukdomens livscyklar.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ   
Narrativ  

Urval 20 kvinnor i åldern 34–65 år. Kriterierna var maximal variation i ålder, yrkesbakgrund och plats för 
berättande intervjuer.  

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor. Mot slutet av intervjuerna ställde intervjuaren frågor för att 
fördjupa berättandet. Längden på intervjuerna varierade mellan två till fyra timmar.   

Dataanalys Tolkningen av data påbörjades under intervjuerna för att notera de viktigaste punkterna. Alla intervjuer 
spelades in, lyssnades på och transkriberades och teman bildades.  

Bortfall Inga bortfall rapporterades 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi upplevde att de förlorat kontrollen över både sin kropp och sitt liv på grund 
av fibromyalgi samt en begränsad förmåga att arbeta.  Inom sjukvården uppfattades kvinnorna som 
hypokondriker. Diagnosen uppfattades som en börda till följd av sjukvårdspersonalens bemötande samt 
sjukdomens påverkan på kvinnornas liv. Kvinnorna ville inte tala om smärtan då de inte ville belasta 
sina anhöriga. Fatigue upplevdes av kvinnorna som det mest besvärande symtomet då det var 
överväldigande och bortom kvinnornas kontroll. När kvinnorna kände sig uppskattade av andra kände 
de tacksamhet. Fibromyalgi uppfattades som något kvinnorna måste kämpa mot i resten av sina liv. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2003). 
73% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



BILAGA C  

 

Artikel 14 
 

Referens Wuytack, F., & Miller, P. (2011). The lived experience of fibromyalgia in female patients, a 
phenomenological study. Chiropractic & Manual Therapies, (19)22. doi: 10.1186/2045-709X-19-22 

Land 
Databas 

Belgien 
PubMed (Sekundärsökning) 

Syfte Syftet med studien var att få en ökad förståelse för den subjektiva upplevelsen av att leva med 
fibromyalgi. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Deskriptiv fenomenologi. 

Urval Deltagarna var sex kvinnor och hade diagnostiserats med fibromyalgi på Universitetssjukhuset Gent, 
Belgien. Deltagarnas ålder varierade mellan 36 och 66 år (genomsnitt 51 år).  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes via intervjuer med deltagarna, som ägde rum i juli 2009 i Belgien, på en plats 
där deltagaren kände sig bekväma. Deltagarna fick fylla i ett informationsblad. Längden för intervjuerna 
varierade mellan 15 och 45 minuter. Ljudet från intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av forskaren och kontrollerades därefter för eventuella fel, för att 
säkerställa noggrannhet. Forskaren översatte de ursprungliga transkripten till engelska. Data 
analyserades med en tematisk ram. Teman och mindre kategorier identifierades efter att ha läst 
transkriptet upprepade gånger. Därefter kodades transkripten.  

Bortfall Inget bortfall rapporterades. 

Slutsats Kvinnor med fibromyalgi blev bemötta med brist på förståelse, misstro och skepsis. Kvinnorna blev 
ifrågasatta av vårdpersonal vilket bidrog till ökat lidande. De ville inte tala in sin sjukdom med andra 
vilket resulterade i utebliven social kontakt. Kvinnorna blev tvungna att omstrukturera sin identitet och 
leva med symtomen. Oförmågan att arbeta bidrog till sjukskrivningar och upplevdes av kvinnorna som 
svår att acceptera. De upplevde oro för framtiden, sin ekonomi och för att förlora sitt arbete och 
tvingade sig därför att arbeta. Stöd från familj och vänner beskrevs som värdefullt. Kvinnor upplevde att 
de tvingades lägga över hushållssysslor på sina partners då de själva inte orkade utföra dem. Genom att 
utföra aktiviteter som kvinnorna tyckte om kunde de avleda tankarna och mådde därför bättre. Det tog 
lång tid att acceptera förändringen i kvinnornas liv men de hade till slut accepterat att leva med 
sjukdomen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  
90% 
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