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Abstrakt 

Att leva med fibromyalgi påverkar livet på alla plan. Kvinnor med fibromyalgi 

lever med en ständig värk och trötthet som påverkar livet både socialt och 

yrkesmässigt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med fibromyalgi. Fjorton kvalitativa artiklar analyserades 

med innehållsanalys med en manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 

slutkategorier som beskriver upplevelser av att leva med fibromyalgi. I 

litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor som lever med fibromyalgi många 

gånger kände sig begränsade i det dagliga livet och tvingades till en förändring av 

tillvaron, något som var svårt, tog tid och energi. Sjukdomen yttrade sig i form av 

osynliga symtom som för andra var svåra att se och förstå. Kvinnor upplevde sig 

misstrodda och ifrågasatta av omgivning och sjukvårdspersonal, vilket bidrog till 

att de upplevde negativa effekter av sjukdomen. Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att kontinuerliga återbesök kan bidra till att stödja kvinnor med fibromyalgi 

och främja en individanpassad vård. Det krävs fortsatt forskning för att kunna 

sprida tillräcklig information och tillgodose de omvårdnadsbehov som finns hos 

kvinnor med fibromyalgi. 

 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, kvinnor, upplevelser, smärta, trötthet, misstrodd, 

omvårdnad, litteraturstudie. 
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Sjukdom är något som påverkar människans livssituation. Livet som tidigare har tagits för 

givet, blir plötsligt förändrat. Osäkerhet och oro blir centralt i den nya livssituationen som 

långvarig sjukdom innebär (Olsson, Stafström & Söderberg, 2013). Att drabbas av sjukdom 

innebär förlust av det normala livet, kontroll över framtiden, sociala roller i arbetslivet och 

fritidsaktiviteter. Det är även vanligt med förlust av ork och energi när människan drabbas av 

en långvarig sjukdom. Det skapas därför en skillnad mellan den verkliga och den önskade 

situationen som gör att livet tvingas till förändring på alla plan. Personer som drabbas av 

sjukdom kan uppleva en känsla av förlorad integritet och förlust av värdighet. Detta kan 

orsaka lidande hos den sjuke (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Kroppen är hela tiden 

närvarande och när en person drabbas av sjukdom kan identiteten bli hotad och kroppen kan 

inte längre tas för given, den blir istället opålitlig och en fiende. Sådant som tidigare tagits för 

givet i livet kan plötsligt bli omöjligt. Världen ser plötslig annorlunda ut (Toombs, 1993, s. 

90-91). En sjukdom drabbar inte bara personen själv utan har även en påverkan på familj och 

närstående. Sjukdom kan därför innebära svårigheter att upprätthålla goda relationer. Det kan 

även innebära att personen känner sig som en börda i sin omgivning (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003).  

 

Fibromyalgi är en typ av kroniskt smärtsyndrom. Den innebär en gradvis insättande smärta 

som ofta kan beskrivas som en djup och brännande värk.  Smärtan återfinns på flera ställen i 

kroppen (Wolfe et al., 2010).  De vanligaste symtomen är kronisk smärta och en onormal 

trötthet som påverkar och begränsar vardagen. Andra symtom är sömnstörningar, 

morgonstelhet, huvudvärk, ängslan, oro, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar 

(Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2012).  Värken bidrar till kraftlöshet, 

i kombination med en dålig sömn (Sallinen, Kukkurainen & Peltokallio, 2011). Det finns idag 

ingen medicinsk behandling som botar tillståndet och det finns inte några farmakologiska 

läkemedel tillgängliga eller lämpliga för alla med fibromyalgi. Personer med fibromyalgi får 

vanligtvis stillasittande livsstil, fysiska funktionshinder och störda sociala relationer som 

påverkar aktiviteter och det dagliga livet. Det kan därför komma att påverka livskvalitén och 

leda till depression och ångest (Kengen Traska et al., 2012).   

  

Att leva med en kronisk sjukdom är påfrestande. En sjukdom som för andra är osynlig skapar 

ofta brist på förståelse eftersom andra inte kan se några synliga tecken från sjukdomen 

(Joachim & Acorn, 2003). Sjukdom kan tolkas utifrån olika perspektiv, för personen som 

drabbas av sjukdom är upplevelsen subjektiv och ständigt närvarande i det dagliga livet. Detta 
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innebär att det endast är personen själv som känner och upplever sjukdomens symtom 

(Toombs, 1993, s.4-5). Därför är det av stor vikt att personen ges utrymme till att kunna delge 

sin sjukdomsupplevelse (Toombs, 1993, s.97).  

 

Fibromyalgi är en sjukdom som uppskattas drabba 0,5-5% av den allmänna befolkningen. 

Förekomsten är vanligare hos kvinnor med en prevalens på 3,4 % jämnfört med 0,5 % hos 

män (Branco et al., 2010). Fibromyalgi kan drabba personer i alla åldrar men är vanligast 

förekommande hos kvinnor i åldern 50 och uppåt (Kengen Traska et al., 2012). Riskfaktorer 

tros vara att de ökade krav som ställs inom arbetslivet bidrar till ökad stress och ökade 

prestationskrav som gör att personer lättare drabbas av fibromyalgi (Söderberg, Lundman, & 

Norberg, 1999).  

 

Diagnosen fibromyalgi ställs utifrån American College of Rheumatology (ACR) kriterier för 

fibromyalgi Detta innebär att personen måste ha en utbredd smärta som varat i minst 3 

månader, samt smärtan på minst 11 av 18 specificerade ömma punkter på kroppen (Wolfe et 

al., 1990). Axiell skelettsmärta ska infinna sig i samtliga av de fyra kroppsregioner. Kroppen 

indelas då horisontellt vid midjan och vertikalt vid mittlinjen. Idag finns det viss kritik mot 

denna typ av diagnostisering eftersom fibromyalgi kan innebär andra symtom än enbart 

smärta och därför visa sig på färre än 11 punkter. Därför behövs nya kriterier tas fram för att 

kunna diagnosisera fibromyalgi på ett mer adekvat sätt (Wolfe et al., 2010). När personer 

uppvisar smärta letas alltid orsaken till uppkomsten. Hittas det inte någon orsak som kan 

förklara att det är en skada eller inflammation i perifera vävnader ges ofta en diagnosisk 

benämning, kronisk smärta utan att bakomliggande orsak fastställts (Williams & Clauw, 

2009).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har fibromyalgi kopplats samman med psykisk sjukdom då inte 

några kliniska orsaker kunna hittats till uppkomsten av smärtan. Fibromyalgi har tidigare 

förknippats med kvinnor som visat höga nivåer av ångest och därför har kvinnor ansetts mer 

benägna att ha denna sjukdom. Det har inte hittats några direkta kopplingar till varför bara 

vissa personer drabbas av sjukdomen (Carrillo, Martínez, Jennings & Sánchez, 2013; 

Williams & Clauw, 2009). Upplevelser av stress och traumatiska händelser kan ge sämre 

välbefinnande och det har visat sig att kvinnor med fibromyalgi har upplevt fler av dessa 

händelser i sina liv än vad kvinnor som inte lever med fibromyalgi har. Fibromyalgi har 

därför förknippats som en stressrelaterad sjukdom. Det finns bevis för att traumatiska 
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händelser kan öka utvecklingen av smärta och ge mer fysiska symtom. Vid traumatiska 

händelser är det därför viktigt att få hjälpa genom stödjande interventioner som minimerar 

risken för utveckling av fibromyalgi (Smith et al., 2010). 

 

Fibromyalgi är en sjukdom med många osynliga symtom och är därför svår att se. Detta 

ställer ökade krav på sjuksköterskan att vara lyhörd och kunna lyssna till kvinnors 

förväntningar, önskningar och behov i omvårdnadssituationen. Resultatet av denna 

litteraturstudie kan bidra till ökad kunskap och förståelse om hur det upplevs av kvinnor att 

leva med fibromyalgi i det dagliga livet. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna stödja en 

person med sjukdom för att personen ska kunna uppleva välbefinnande och hälsa. Detta kan 

ske utifrån KASAM, känsla av sammanhang. KASAM består av de tre begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s.43-46). För kvinnor med 

fibromyalgi kan begriplighet innebära att förstå sin situation, hanterbarhet hur kvinnor klarar 

av att hantera påfrestningar och förändringar i livet och meningsfullhet att uppleva motivation 

och delaktighet i livet trots sjukdom. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden 

enligt ICN:s etiska kod är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att 

lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna uppnå dessa ansvarsområden krävs det 

att sjuksköterskan tar del av kvinnors subjektiva upplevelser för att tillgodose individuella 

behov och främja till att kvinnor delger sina uppleveler hur fibromyalgi påverkar deras liv.  

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi.  

 

Metod  

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv där syftet var att 

beskriva kvinnors subjektiva upplevelser av att leva med fibromyalgi. Denna metod valdes för 

att få en djupare förståelse om kvinnors upplevelser och erfarenheter (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 3-4).     

 

Litteratursökning 

För att finna studier som förväntades kunna ge svar på studiens syfte valdes två elektroniska 

referensdatabaser, CINAHL med fulltext, PubMed som innehåller publikationer inom medicin 

och hälsa. Söktermer användes för att maximera relevanta träffar som svarade mot studiens 

syfte. För att få korrekta och lämpliga sökord slogs orden upp i databasernas uppslagsverk. 
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CINAHL headings och MeSH-termer användes därför i sökningen (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, 63). Även en fritext sökning gjordes som enligt Willman et al. (2006, s. 68) 

används för att öka sensitiviteten. Detta ökar träffsäkerheten, vilket innebar att sökningen 

inkluderade alla studier som innehöll de specifika sökorden. Sökning gjordes även manuellt, 

då referenser från andra studiers referenslistor söktes som fritext i databasen Primo (Willman 

et al., 2006, s.72).  

 

Inklusionskriterier specificerar urvalet av populationen som ingår i studien (Polit & Beck 

2012). Inklusionskriterier för denna studie innefattade vuxna kvinnor med fibromyalgi och 

vetenskapliga studier publicerade 2003 eller senare. Studierna skulle vara skrivna på engelska 

och vara peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att studierna är granskade av experter innan 

publicering vilket ökar möjligheten att de håller en hög vetenskaplig kvalitet (Polit & Beck, 

2012, s.707-710). De sökord som användes var: fibromyalgia, women, quality of life, nurse- 

patient relations, narration, narrative, life experience, qualitative studies, qualitative 

research. Booleska sökordet AND används för att utöka och begränsa de valda söktermerna 

för att få fram relevant litteratur till studiens syfte. Artiklarnas titel och abstrakt lästes först 

igenom för att få en första gallring och en överblick av de funna artiklarna, för att se om det 

svarade mot studiens syfte. Av de 17 utvalda artiklarna valdes 14 artiklar ut för att läsa 

resultatet. Dessa lästes igenom flera gånger för att identifiera om artiklarna var relevant mot 

studiens syfte (jfr. Backman, 2008, s.37-43).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning  

Syfte med sökningen: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi 

CINAHL 27.01.2014 – 30.01.2014.  

Sökning *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Fibromyalgia 1300  

2 CH Quality of life 13061  

3 CH Nurse-patient 

relations 

7701  

4  1 AND 2  49 2 

5  1 AND 2 AND 3 2  

6 CH Narratives 4459  

7  1 AND 6 11 2 

8 CH Life experience 2913  

9  1 AND 8 8 3 

10 CH Qualitative studies 31942  

11 CH Women 4238  

12  1 AND 10 26 1 

13  1 AND 11 11 1 
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Tabell 1(forts) Översikt av litteratursökning 

PubMed 27.01.2014 – 30.01.2014.   

Sökning *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Fibromyalgia 2631  

2 MSH Narration 4200  

3  1 AND 2 8 3 

4 MSH Life experience 8199  

5  1 AND 4 21 1 

6 MSH Qualitative 

research 

16 526  

7  1 AND 6 18 2 

Primo 30.01.2014 

Sökning *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Fibromyalgia 19730 2 

*CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH- MeSH termer I databasen PubMed, 

FT- fritext sökning.  

 

Kvalitetsgranskning 

Studierna som valdes ut kvalitetsgranskades enligt protokoll, för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa studier (jfr. Willman et al., 2009, s.156-157 ). Det innebar att granska om 

studiernas kontext var tydligt beskriven, om det fanns en väl definierad frågeställning, och om 

datainsamling, urval och analys var relevant och lämplig till den gjorda studien. Slutligen 

granskades om resultatet var tillförlitligt i förhållande till studiens utformning. Bedömning av 

kvalitén gjordes utifrån en kvalitétsgradering. Graderingen sammanställdes i en tregradig 

skala som angav om studien var av låg, medel eller hög kvalité (jfr. Willman et al., 2009 s.94-

97).   

 

Dataanalys 

Analysen genomfördes med en metod för kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (jfr. 

Down-Wamboldt, 1992). Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser 

med fokus ur ett inifrånperspektiv.  Beskrivningarna är fri från författarnas egna tolkningar 

och värderingar. De funna studierna lästes igenom upprepade gånger för att uppnå en god 

förståelse över innehållet. Som ett första steg valdes textenheter ut som svarade mot studiens 

syfte (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Sammanlagt identifierades 293 textenheter. 

Textenheterna numrerades för att kunna härledas till ursprungskällan. Därefter översattes 

textenheterna från engelska till svenska, för att sedan kondenseras, vilket innebär att texten 

kortas ner utan att innehållet går förlorat (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). De kondenserade 
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textenheterna kodades genom att dela in textenheter med liknande innehåll i grupper. För att 

underlätta kategoriseringen tilldelades textenheterna en färg för att kunna urskilja 

kategorierna från varandra och att ett mönster lättare kunde ses. Kategoriseringen gjordes i 

fyra steg. Den första kategoriseringen av de 293 textenheterna resulterade i 38 kategorier, det 

andra steget i 16 kategorier och som i tredje steget resulterade i 9 kategorier. Slutligen 

resulterade kategoriseringen i 4 slutkategorier. Till sist lästes artiklarna och de kondenserade 

textenheterna igenom en sista gång för att kontrollera validiteten mot original materialet. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=14) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie  Deltagare Datainsamling  

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Arnold et al. 

(2008) 

USA 

Kvalitativ studie 48 kvinnor 

 

 

Fokusgrupper  

 

Induktiv analys 

Sjukdomen 

bidrog till störda 

relationer med 

familj & vänner. 

Mindre 

aktiviteter & 

sämre arbets-

funktion 

Hög 

Cedraschi, et al. 

(2012) 
Schweiz 

Kvalitativ studie 56 kvinnor Semistrukturerad

e intervjuer. 
 

Induktiv 

innehållsanalys. 

Kvinnorna 

upplevde 
psykologiska 

belastningar på 

grund av 

långvarig stress i 

samband med 

FM 

Medel 

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg  

(2013) 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

 

13 kvinnor 

 

 

Telefon-

intervjuer med 

narrativ ansats 

 

Fenomenologisk 

- hermeneutisk 
tolkningsanalys 

 

Att bli trodd & 

finna stöd av 

familj/närståend

e viktigt för 

känslan av 

värdighet, 
samhörighet och 

för att bryta 

isolering 

Hög 

Juuso, 

Söderberg, 

Olsson & Skär  

(2013) 

Sverige  

 

Kvalitativ studie 17 kvinnor Fokusgrupp 

intervjuer 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Kvinnorna 

upplevde att 

fibromyalgi 

föreningar var 

ett bra stöd och 

att det bidrog till 

en gemensam 

förståelse om 
sjukdomen   

 

 

 

Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=14) 

 
Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Juuso et al. 

(2011) 
Sverige 

Kvalitativ studie 15 kvinnor 

 

Narrativa 

intervjuer 
 

Fenomenologisk 

- hermeneutisk 

tolkningsanalys 

Smärtan 

beskrevs 
outhärdlig & 

överväldigande 

Dominerade 

kvinnornas liv 

Hög. 

Liedberg et al.  

(2012) 

Sverige 

Kvalitativ studie 18 kvinnor Fokusgrupp-

intervjuer 

 

Grounded theory 

Kvinnorna 

upplevde misstro 

och bristande 

stöd från 

vårdgivare och 

negativa 

attityder 

Hög 

McMahon et al. 

(2012) 

England 

Kvalitativ studie 10 kvinnor Intervjuer 

 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Fibromyalgi 

upplevs som en 

ständigt 

pågående kamp. 

Att vara instängd 

i sin kropp 

Medel 

Palstam, et al. 

(2013)  

Sweden 

Kvalitativ studie 27 kvinnor Intervjuer i 

fokusgrupper 

 

Latent 
innehållsanalys 

Kvinnorna 

beskriv olika 

strategier för att 

främja hållbart 
arbete i 

arbetslivet   

Hög 

Råheim & 

Håland (2006) 

Norge 

Kvalitativ studie 12 Kvinnor 

 

Intervjuer  

 

Fenomenologisk 

- hermeneutisk 

tolkningsanalys 

Kvinnornas 

upplevelser av 

en förändrad 

kropp av kronisk 

smärta, som blir 

en ständig kamp 

& hotar deras 

existens 

Hög 

Sallinen, et al. 

(2012) 
Finland 

Kvalitativ studie 20 Kvinnor  

 
 

Enskilda 

narrativa 
intervjuer. 

 

Narrativ analys 

 

 

 

FM orsakade 

trötthet, 
utmattning, 

stress som 

påverkar 

upplevelsen av 

att hantera 

sjukdomen 

Medel 

Sallinen, 

Kukkurainen & 

Peltokallio 

(2011) 

Finland 

Kvalitativ studie 20 Kvinnor Intervjuer 

 

Narrativ analys  

Kvinnorna 

uttryckte rädsla 

för framtiden & 

hopplöshet. 

I stödgrupper 
uppmuntrades & 

tilläts de tala om 

sina symtom 

 

Medel 
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Tabell 2 (forts) Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=14) 
 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie  Deltagare Datainsamling  

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Sallinen, 

Kukkurainen, 

Peltokallio & 

Mikkelsson 

(2011) 

Finland 

Kvalitativ studie 20 kvinnor Narrativa 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna 

upplevde 

tröttheten som 

skiftande, 

intensiv & 

extrem 

Hög 

Theadom & 

Cropley 

(2010)  

Nya Zeeland 

 

Kvalitativ studie 16 kvinnor 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

Induktiv 

analysmetod 

Kvinnorna 

upplevde en 

förlorad kontroll 

över sitt 

vardagsliv & ett 

behov av att 

ständigt måsta 

planera sov 

rutiner för att 

orka med 

aktiviteter 

Hög 

 

Wentz, et al.  
 (2004)  

Sverige 

Kvalitativ studie 21 kvinnor Semi-
strukturerade 

intervjuer 

 

Grounded theory 

Kvinnorna 
upplevde ständig 

smärta & nedsatt 

kognitiv 

förmåga  

Medel 

 

Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Resultatet presenteras i löpande text och för 

att stärka trovärdigheten innehåller resultatet citat från de studier som ingått i analysen. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier  

Kategorier 

 

Att känna ständig smärta och trötthet 

 

Att känna sig misstrodd och ifrågasatt 

 

Att känna gemenskap och tillhörighet 

 

Att acceptera sin situation 
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Att känna ständig smärta och trötthet 

Kvinnor med fibromyalgi beskrev hur de upplevde ständig smärta och trötthet som det mest 

framträdande och betungande med sjukdomen (Arnold et al., 2008; Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2011; Råheim & Håland, 2006; Sallinen, Kukkurainen & Peltokallio, 2011; 

Theadom & Cropley, 2010). Smärtan och tröttheten beskrevs som något outhärdligt, alltid 

närvarande och intensivt. Den ständiga smärtan gav obehag och tog all energi (Arnold et al., 

2008; Råheim & Håland, 2006). Smärta och trötthet var något som påverkade vardagen på 

alla plan i livet (Cedraschi et al., 2012; Wentz, Lindberg & Hallberg, 2004). I studier (Juuso et 

al., 2011; Theadom & Cropley, 2010) beskrev kvinnor hur de många gånger upplevdes 

frustrerande att leva med en kropp som var oförutsägbar (Juuso et al., 2011; Theadom & 

Cropley, 2010), men hur de fått lära sig att leva med den ständiga smärtan och tröttheten 

(Juuso et al., 2011).  

I en studie (Råheim & Håland, 2006) beskrev en kvinna att hon kände sig som en huttrande 

klump av smärta. I Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio och Mikkelsson (2011) beskrev en 

kvinna smärtan som en spik eller tråd som drog igenom varje del av kroppen. Kvinnor 

upplevde att trötthet både var en orsak och en följd av ständig smärta (Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson, 2011), och de önskade uppnå en förbättrad sömnförmåga och 

upplevde att det var smärtan som störde sömnen (Arnold et al., 2008). Kvinnor kunde vakna 

upp på natten på grund av smärta och hade sedan svårt att somna om. Dålig sömn kunde 

direkt förknippas med hur nästa dag skulle se ut. Kvinnor upplevde att deras förväntningar på 

sömnen var dålig, att de kände stor oro och hade negativa tankar om att vakna upp och inte 

känna sig utvilade (Theadom & Cropley, 2010). Sömnlösa nätter gav upplevelser av psykisk 

svaghet, förlust av mental energi, socialt tillbakadragande och en överväldigande utmattning 

(Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). I en studie (Arnold et al., 2008) 

upplevde kvinnor behov av att vila under dagen och beskrev att de ansåg att det var viktigt att 

spara på energi. Kvinnor upplevde det även viktigt att ta en dag i taget och anpassa sig efter 

smärtan och tröttheten och kände sig aldrig helt utvilade (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 

2013; Theadom & Cropley, 2010). 
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I’ve quite often woke up feeling more tired than when I went to bed. If 

there’s something on my mind, that makes me a bit worried about 

sleeping, I don’t know what it is but I sort of need to try and get to the 

bottom of it, but I sort of have this fear of going to bed  (Theadom & 

Cropley,2010, s.1942). 

I en studie av Theadom & Cropley (2010) beskrev kvinnor hur upplevelsen av trötthet var 

intensiv och ett skiftande tillstånd, vilket gjorde att livssituationen situationen blev 

oförutsägbar. Tröttheten medförde konsekvenser på varje aspekt i livet genom att de förlorade 

initiativförmåga, glädje och att de många gånger kände sig ledsna och deprimerade (Theadom 

& Cropley, 2010). Kvinnor upplevde att smärta och trötthet hindrade dem från att fullfölja 

tidigare aktiviterer och intressen (Arnold et al., 2008; Juuso et al., 2011) och att det därför var 

viktigt för dem att ta hänsyn till den begränsade kapaciteten av sin kropp (Arnold et al., 2008; 

Råheim & Håland, 2006).  

You get 10 gallons of gas a day and you use them up in a certain way.. 

..when you are done, all of a sudden there you are standing at the 

kitchen sink and you just can’t stand there another second. You can’t 

cook anymore, you can’t wash another dish. You just have to sit down. 

I can’t even talk (Arnold et al., 2008, s.117). 

 

Att känna sig misstrodd och ifrågasatt 

I flera studier (Arnold et al., 2008; Juuso et al., 2011; McMahon et al., 2012; Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Anderberg, 2012) beskrev kvinnor med fibromyalgi hur de 

upplevde sig misstrodda och ifrågasatta av vårdpersonal, familj och vänner. I en studie 

(McMahon, Murray, Sanderson & Daiches, 2012) upplevde kvinnor fibromyalgi som en 

overklig sjukdom med diffusa symtom, vilket fick dem att ifrågasätta om deras symtom var på 

riktigt eller en inbillning. Kvinnor kände att det ständigt klagade och att det blev ifrågasatta, 

misstrodda och inte tagna på allvar (Juuso et al., 2011). De upplevde att omgivningen inte 

förstod dem och att bristen på kunskap och kännedom om sjukdomen bidrog till att de inte 

kände sig trodda. Detta gav en känsla av sorg, ilska och frustration. Sökandet efter en diagnos 

beskrevs som en lång och frustrerande resa (McMahon et al., 2012; Sallinen et al., 2012), och 

hur det tog dem flera år att få diagnosen bekräftad. När kvinnorna till sist fick en diagnos 
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upplevde de en stor lättnad över att äntligen få ett svar på vad som var fel och inte behövde 

känna sig ifrågasatta (Arnold et al., 2008; McMahon et al., 2012).  

I kept on going back to the doctors, going back and going back until I 

got somewhere, which took quite a while (McMahon et al., 2012, 

s.1362). 

 I suffered for two years the doctors not knowing what was the matter. 

I must have had every scan that was possible, MRI scans, body scans, 

gamma ray scans, everything and then just one day Dr X at the 

hospital said fibromyalgia. That was it (McMahon et al., 2012, 

s.1362).  

I en studie (Sallinen et al., 2011) beskrev kvinnor hur de upplevde att de inte kunde berätta 

om sina symtom i hemmet eller på arbetet eftersom det ansågs gnälla för ingenting. De kände 

sig istället tvungna att hålla sjukdomens påfrestningar för sig själva för att undvika att vara en 

belastning för sin omgivning.  

Kvinnor beskrev att de upplevt sig misstrodda av sjukvårdspersonal (Juuso et al., 2011). De 

upplevde att sjukvårdspersonalen saknade kunskap för att kunna stödja och ge praktiska råd 

om hur de skulle hantera svårigheter i det dagliga livet (Sallinen et al., 2011). Kvinnor med 

fibromyalgi upplevde att omgivningen hade dömande attityder och att det var en anledning till 

att inte be om hjälp, då de hade en rädsla för att inte bli trodda (Juuso et al., 2011). 

 

Att känna gemenskap och tillhörighet 

I flera studier uttryckte kvinnor möjligheten att få vara en aktiv person i samhället och att 

kunna arbeta och träffa andra i samma situation som viktig för att uppleva gemenskap och 

tillhörighet (Arnold et al., 2008; Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2013; Juuso et al., 2011; 

Liedberg, Eddy & Burckhardt, 2012; Palstram, Gard & Mannerkorpi, 2013; Sallinen et al., 

2011). De beskrev hur det sociala stödet var av stor betydelse då det gav dem en känsla av 

trygghet och att känna sig älskad och lycklig. Kvinnor upplevde att det var viktigt att de fick 

tillåtelse att ge uttryck för sina känslor och att de hade någon som lyssnade (Juuso et al., 2013; 

Sallinen et al., 2011). Att kunna fortsätta med aktiviteter som de haft innan insjuknandet var 

viktigt för kvinnors upplevelse av gemenskap (Sallinen et al., 2012).  Att ha ett socialt stöd 

var något som gav mening åt deras liv, och styrkan att klara av att umgås med vänner och 
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familj gav glädje och en känsla av tillhörighet. Att umgås med vänner gjorde det möjligt att 

fokusera på annat än bara smärta (Juuso et al., 2013; Liedberg et al., 2012).  

 

I’ve more strength to do things [during the summer], yes, I’ve noticed 

that. I do more things, go on picnics, ride my bike, meet people, and I 

want to join in different events. I’m more like myself from the past. 

I’ve pain, but it’s another kind of pain (Juuso et al., 2013, s.699). 

 

Stödgrupper upplevdes vara ett bra sätt att träffa andra kvinnor i samma situation och med 

liknande erfarenheter. Det gjorde att de kände tillhörighet och inte kände sig ensamma. 

Stödgrupperna upplevdes ge känslor av värdighet och förståelse. I stödgrupperna upplevde 

kvinnor sig tillåtna och uppmuntrades att tala om symptomen och dess konsekvenser i det 

dagliga livet (Juuso et al., 2013; Mcmahon et al., 2012; Sallinen et al., 2011), och de kunde 

uttrycka sina känslor kring att inte kunna fungera normalt (Liedberg et al., 2012; Sallinen et 

al., 2011). Vissa kvinnor upplevde att stödgrupper efter en tid inte blev givande utan istället 

uppfattades som betungande då de tvingades lyssna på andras problem, när de själva hittat 

andra sätt att hantera de påfrestningar som fibromyalgin medförde (Juuso et al., 2013; 

Sallinen et al., 2011). En del kvinnor deltog endast en kortare tid i stödgrupper och valde 

sedan andra typer av föreningar som upplevdes ge gemenskap, som till exempel 

trädgårdföreningar, som upplevdes ha gladare och positivare stämning (Juuso et al., 2013). 

 

Kvinnor upplevde att ett fortsatt arbetsliv var viktigt och att arbete bidrog till en individuell 

och social mening i livet. Känslan av att känna sig behövd och uppskattad på en arbetsplats 

gav positiv energi och en ökad känsla av tillhörighet och gemenskap (Arnold et al., 2008; 

Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013; Mcmahon et al., 2012; Palstam, Gard & 

Mannerkorpi, 2013). I en studie (Palstram et al., 2013) beskrev kvinnor att arbetet gav 

struktur och kontroll i vardagen, och hur arbetet bidrog till att de fick ett liv utanför hemmet 

och att de inte kände sig lika ensamma och isolerade (Palstram et al., 2013). Att ha ett arbete 

upplevdes också bidra till en känsla av självständighet (Liedberg et al., 2012).  I en studie av 

Arnold et al. (2008) beskrev kvinnor att arbetet även kunde upplevas som en utmaning, 

eftersom symtomen från fibromyalgin gjorde att de fick bristande ork och inte kunde 

upprätthålla samma mentala skärpa. Detta resulterade i en långsammare tankeprocess och 

sämre minne, vilket gjorde att de upplevde att mer tid krävdes för att utföra arbetsuppgifter 

(Arnold et al., 2008). Kvinnor kände sig tvingade till att fortsätta arbeta trots sin bristande 
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arbetsförmåga eftersom ekonomin spelade en stor roll. De ville inte känna sig som en börda 

och belastning inför sin partner, genom att behöva leva på någon annan ekonomiskt. 

Begränsad ekonomi påverkade tillvaron och gav sämre möjligheter till att delta i aktiviter och 

utöva sina intressen, vilket bidrog till känslor av isolering istället för känslor av gemenskap 

och tillhörighet (Liedberg et al., 2012; Palstam, Gard & Mannerkorpi, 2013). 

 

When you are on sick leave and you don’t feel well, you stay at home. 

. . and then you receive less money . . .and then you feel even worse. It 

is a vicious circle (Liedberg et al., 2012, s.170). 

 

Att acceptera sin situation  

Kvinnor upplevde att symtomen i första hand gjorde det svårt att hantera vardagen.  De 

beskrev hur de tvingats acceptera sin nya situation och den förändrade livsstil som 

fibromyalgi medfört (Cedraschi et al., 2012; Liedberg et al., 2012; McMahon et al., 2012; 

Råheim & Håland, 2006). I en studie (Råheim & Håland, 2006) beskrev kvinnor en känsla av 

maktlöshet och brist på kontroll, eftersom de inte kunde påverka eller förändra sin 

livssituation. Kroppen upplevdes som en fiende och kvinnor var tvungna att övertyga sin 

kropp till att fungera och att kämpa med sin kropp istället för emot den. Kvinnor upplevde det 

till en början svårt att anpassa sig och ta hänsyn till sin förändrade kapacitet av kroppen och 

att det var något som krävde tid (Råheim & Håland, 2006). Kvinnor upplevde att de var 

tvungna att få större förståelse och insikt i sjukdomen för att klara av att se fibromyalgin ur ett 

nytt perspektiv och känna acceptans. Många kvinnor valde medvetet att inte tänka för långt 

framåt, utan föredrog att leva en dag i taget (Liedberg et al., 2012; McMahon et al., 2012 ).  

Kvinnor upplevde det frustrerande att inte kunna göra vardagliga saker och att tvingas be 

andra om hjälp. Det upplevdes viktigt att lära sig säga nej när kroppen inte orkad-e och att 

acceptera vad de kunde göra, och att inte bli upprörda över när kroppen svek dem (McMahon 

et al., 2012).  

I think you have to learn yourself what you can do and what you can’t 

do. And it’s a big thing stopping and saying I can’t do that today 

(McMahon et al., 2012, s.1363). 

Kvinnor upplevde att fibromyalgin hade en stor inverkan på deras självkänsla men hur den 

kunde bevaras genom att de fortsatte att vara självständiga och oberoende av andra.  I två 
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studier (Cedraschi et al., 2012; Liedberg et al., 2012) beskrev kvinnor att självständighet och 

förmågan till kontroll över sin nya tillvaro var viktig, för att inte känna sig som ett offer. 

Självständigheten upplevdes kunna bevaras genom egna strategier som hjälpte till att hantera 

sjukdomen i vardagen.  Kvinnor upplevde det även viktigt att ha förmågan till att kunna 

upprätthålla rutiner då det gav känslor av trygghet (Liedberg et al., 2012). I studien av 

McMahon et al. (2012) beskrev flera kvinnor att sjukdomen hade förändrat dem och deras 

identitet, vilket skapade känslor av tvivel och fick dem att ifrågasätta meningen med livet. 

Diskussion 

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

fibromyalgi. Analysen baserades på 14 artiklar och resulterade i fyra slutkategorier. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor med fibromyalgi upplevde sjukdomen som 

overklig och krävde förändringar i livet. De mest påfrestande symtomen var smärta och 

trötthet som beskrevs outhärdlig, alltid närvarande och intensiv. Kvinnor med fibromyalgi 

upplevde att de inte blev tagna på allvar och att deras trovärdighet ifrågasattes. Att det 

saknades kunskap om sjukdomen som gjorde att omgivningen och sjukvårdspersonal inte 

förstod dem. Kvinnor upplevde att få vara en aktiv person, känna socialt stöd och kunna 

arbeta gav en känsla av gemenskap och tillhörighet. Känslor som var viktiga för att klara av 

fibromyalgins påfrestningar. Sjukdomen tvingade kvinnor till en förändrad livsstil och de 

upplevde att det var viktigt att acceptera sin situation. Något som var svårt och krävdes tid. 

Acceptans att hitta en balans i livet, och att ta en dag i sänder var en förutsättning för att klara 

av att leva med fibromyalgi. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor upplevde smärta och trötthet som dominerade 

och tog all energi. Smärta och trötthet kan leda till lidande och Morse (2001) beskriver 

lidande som ett känslomässigt tillstånd. Vidare menar Morse (2001) för att klara av att leva 

trots ett lidande stänger personen av känslor för att klara av att ta sig igenom dag för dag. 

Lidandet är ingen linjär process utan pendlar mellan blockering och tillåtelse. I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att fibromyalgi innebär att lära sig leva med effekterna 

av sjukdomen, vilket omfattar en kroppslig dysfunktion att tvingas leva med ständig smärta 

och trötthet. Enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) innebär kronisk sjukdom en 

oordning i livet eftersom det pågående livet plötsligt blir begränsat. Smärta och brist på energi 

kan hämma upplevelsen av välbefinnande. Det kan innebära depression och förlust av 
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självständighet. Att fråntas förmågan att fatta egna beslut, att tvingas leva i ovisshet och att 

sväva mellan hopp och förtvivlan skapar känslor av irritation och frustration. Att leva med en 

ständig trötthet kan påverka humöret och bara uttryckas av personen själv. Tröttheten kan 

beskrivas på olika sätt. Dels som ett naturligt fenomen som uppstår när återhämtning eller vila 

behövs. Det kan vara utmattning och total brist på energi. Tröttheten kan även vara en ständigt 

närvarande känsla som involverar hela människan och ses som ett obehagligt symtom som 

stör individens förmåga till att fungera normalt (Stridsman, Lindberg & Skär, 2014). Smärta 

och trötthet är vanliga symtom och kan ses i andra sjukdomar som reumatoid artrit och 

multipel skleros. Vilket gör att resultatet från denna studie är överförbart och kan ge en ökad 

förståelse, hur det är att leva med sjukdomar som medför ständig smärta och trötthet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor med fibromyalgi kände att deras trovärdighet 

ifrågasattes och att det blev misstrodda av familj, vänner och sjukvårdspersonal. Toombs 

(1993, s.98-99) menar att människor som lever eller har levt med sjukdom delar en empatisk 

förståelse mellan varandra. Denna förståelse kommer från den ömsesidiga kunskapen om vad 

det innebär att vara sjuk, att uppleva kroppen som ett objekt och känna en förlust av helhet.  

 

Ömsesidig förståelse är något som kan uppnås genom stödgrupper, där kvinnor med 

fibromyalgi får chans att utbyta erfarenheter mellan varandra och ge uttryck för känslor som 

sjukdomen gett. Vidare förklarar Toombs (1993, s.98-99) att det är en stor fördel om 

människor känner en ömsesidigt empatisk förståelse inför varandra. Det är något som kräver 

en sjukdomsinsikt baserad på egna erfarenheter. Enligt Werner och Malterud (2003) kan 

sjukdom bli en kamp om att bevara värdighet och självkänsla trots sjukdom. Att leva med en 

oförklarlig sjukdom innebär för kvinnor att leva med skam och maktlöshet.  Vid möten med 

personer med kroniska sjukdomar har sjukvårdspersonalen en läkande roll genom att lindra 

lidande och uppnå hälsa trots sjukdom. Det innebär att stödja och återuppbygga individens 

personliga integritet. Detta bör göras genom att bearbeta förlust av helhet, förlust av kontroll, 

isolering och förlust av de personliga valmöjligheterna, vilket förutsätter att 

sjukvårdspersonalen fokuserar på personens subjektiva upplevelse av sjukdomen (Toombs, 

1993, s.97-98). Sundin, Axelsson, Jansson och Norberg (2000) fann att personal som 

upplevdes kompetent beskrevs vara uppmuntrande, engagerad och såg patienten som en unik 

individ.  
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Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnor som lever med fibromyalgi upplevde stöd 

från familj och vänner som viktiga för känslan av gemenskap och tillhörighet. Stöd bidrog till 

en känsla av trygghet och att känna sig älskad och lycklig. Enligt Olsson, Lexell och 

Söderberg (2008) och Olsson, Skär och Söderberg (2010) är familj och vänner viktiga för 

personer med kronisk sjukdom, för att få motivation till att bemästra sjukdomens 

påfrestningar och få fortsatt styrka. Familj och vänner ger en känsla av närhet, ömsesidig 

förståelse och en mening med livet. Ett socialt stöd kan definieras som en uppfattning om en 

känslomässig näring och som är stödjande. Stöd har visat sig ge en positiv effekt vid sjukdom 

för främjande och återställandet av hälsan genom att öka den fysiska återhämtningen och 

minska den psykiska ohälsan (Grace et al., 2002). Godfrey och Townsend (2008) beskriver att 

socialt stöd innehåller uppmuntran och bevarar självkänslan. Socialt stöd av familj och vänner 

ger styrka till att kunna anpassa sig till sjukdomen.  

 

Anpassning till sjukdom kan enligt Antonovsky (2005, s.43-46) ske genom KASAM, känsla 

av sammanhang som består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är därför 

viktigt att försöka få situationen tydlig och gripbar. Detta kan innebära för kvinnor med 

fibromyalgi att tydliggöra att de inte är ensamma i sjukdomen.  Att det finns stödgrupper att 

tillgå där kvinnor med fibromyalgi kan få råd om hur de kan hantera sin förändrade 

livssituation och dela en gemenskap tillsammans med andra som gör att sjukdomen blir 

begriplig. Att livet inte upphör och att det går att fortsätta leva livet men efter vissa 

begränsningar. Det är viktigt att ta till vara på de resurser som finns tillgängliga i kvinnors 

omgivning. Det kan bidra till att kvinnor inte känner sig som ett offer för omständigheterna. 

För kvinnor med fibromyalgi är det viktigt att tydliggöra vilka resurser som finns och att 

familj och vänner är viktiga faktorer för att kunna hantera sjukdomens påfrestningar. Det är 

viktigt att kvinnor som lever med fibromyalgi upplever motivation till att våga satsa och 

konfronteras med utmaningar för att söka meningsfullhet och klara sig igenom problemet.  

För kvinnor med fibromyalgi kan det handla om att få känna uppskattning och finna strategier 

som gör att tillvaron känns meningsfull. Därför kan det som sjuksköterska vara viktigt att 

uppmärksamma och stödja kvinnor med fibromyalgi till att uppnå en stark känsla av 

sammanhang. Detta genererar till en individanpassad vård som gör att kvinnor med 

fibromyalgi kan uppleva att de har stöd i sin sjukdom och inte känna sig misstrodda och 

ifrågasatta.  
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Resultatet i denna litteraturstudie visade att stödgrupper för kvinnor med fibromyalgi var 

givande för att kunna dela erfarenheter med andra i samma situation, samtidigt som 

stödgrupper efter en tid kunde upplevas betungande. Milberg, Rydstrand, Helander och 

Friedrichsen (2005) menar att stödgrupper är ett effektivt hjälpmedel för att kunna hantera sin 

förändrade situation som sjukdomen skapat. Stödgrupper bidrar till mer kunskap och 

information om sjukdomen, både till de personer som drabbas av sjukdomen men även till den 

drabbades omgivning. Oro uppgavs minska eftersom i stödgrupper kunde frågor gällande 

sjukdomen oftast besvaras, frågor som annars var svåra att få svar på. Vidare menar Milberg 

et al. (2005) att stödgrupper gav en intimitet som gjorde att personer kom nära varandra och 

att ny vänskap bildades inom gruppen. I stödgrupper delades en gemensam förståelse över hur 

sjukdomen påverkat livet. 

 

I denna litteraturstudie framkom det även att kvinnor upplevde det viktigt med fortsatt arbete 

och att få vara en aktiv person, då det gav individuell och social mening i livet.  Landmark, 

Strandmark och Wahl (2002) beskriver att arbetet är en meningsfull social aktivitet som 

stärker den personliga självkänslan och bidrar till en ekonomisk självständighet. Därför är det 

en viktig komponent i människors liv.  Sjukdom kan göra en begränsad till hemmet och gör 

att sjukdomen upptar hela personens tillvaro. Sociala aktiviteter anses viktiga eftersom det 

kan upplevas som en avlastning från sjukdom och bidrar till känslor av uppskattning.  Genom 

kontakt med vänner och kollegor blir arbetet ovärderligt i kampen mot sjukdomen. Wikström, 

Jakobsson och Arvidsson beskriver (2005) aktiviteter som något betydelsefullt eftersom det 

minskar risken för depression och isolering och kan öka personens självkänsla.  Aktiviter är 

något som ger mening åt livet och kan kopplas till människans välbefinnande och hälsa. För 

att kunna uppnå välbefinnande krävs en balans mellan aktiviter, arbete och socialt stöd. 

(Wikström, Jakobsson & Arwidsson, 2005). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnor med fibromyalgi tvingats till att acceptera 

sitt nya jag och vad sjukdomen innebar. Känslan av förlust av kontroll och maktlöshet 

präglade vardagen. Toombs (1993, s. 92-94) beskriver att när människan drabbas av en 

kronisk sjukdom påverkar det människans på ett oönskat sätt. Kontrollförlust är något som är 

vanligt vid sjukdom eftersom kroppen inte längre har en egen vilja. Kroppen antar en egen 

form som inte går att bemästra i alla situationer och den beskrivs som oförutsägbar. Att 

tvingas hitta sitt nya jag under dessa omständigheter är en svår och lång väg. Vidare förklarar 
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Toombs (1993) att människan inte längre kan välja fritt bland livets alternativ utan tvingas 

acceptera livet från de förutsättningar som finns. 

 

I litteraturstudiens resultat visade kvinnor ett behov av stöd. En viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att stödja kvinnor till att hantera sitt dagliga liv. Detta genom att inte 

ifrågasätta deras trovärdighet och istället uppmuntra till gemenskap. Enligt (Kralik, Visentin 

och Van Loon, 2005) beskriver transitionsprocessen en förändring i livet. Den beskrivs som 

en rörelse från en situation till en annan, som i samband med sjukdom sker från frisk till sjuk. 

Detta innefattar de fysiska, psykiska och emotionella känslorna. Allt som händer till följd av 

sjukdomen tar personen så småningom till sig och integrerar förändringen i sitt liv för att 

återfå kontrollen och kunna bygga upp sin “nya” självbild. Detta är en pågående process som 

tar olika lång tid för olika personer och den är inte linjär. Sjuksköterskan kan genom ökad 

kunskap och förståelse om transitionsprocessen lättare identifiera behov och stödja kvinnor 

som genomgår denna process. Det kan göras genom att arbeta ur ett holistiskt perspektiv och 

ge stöd och hjälpa personer att identifiera de förändringar som sker pga. fibromyalgin.  Det är 

viktigt att som sjuksköterska finnas tillgänglig, lyssna, ge information och stödja goda 

relationer. Detta behövs för att känna en mening och hopp till att ta sig vidare i processen 

(Kralik et al., 2005). 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys utifrån Down- 

Wamboldt (1992). Denna analysmetod är vanlig inom omvårdnadsforskning då den har en 

fördel att fokusera på samtal och möten som beskriver personers upplevelser. Metoden kan 

därför ge en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor. I kvalitativ forskning används 

olika begrepp för att beskriva olika aspekter av trovärdighet. Centrala begrepp för att styrka 

trovärdigheten är tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.302-303;Polit & Beck, 2008, s.196).  

 

Tillförlitlighet i studien innebär att studien ska vara väl utförd och läsaren ska kunna följa 

analysarbetet under hela studiens gång. Detta innebar att författarna analyserade textenheter 

som valdes ut noggrant för att sedan jämföra om originaltexterna svarade mot studiens syfte. 

Tillförlitligheten i materialet har kunnat styrkas genom att originaldata i form av citat 

användes. Författarna har hela tiden gått tillbaka till originalkällan för att kontrollera och 

minska risken för egna tolkningar. Under arbetets gång har andra studiekamrater granskat 
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innehållet i arbetet. Under seminarium har synpunkter som har varit viktigt för arbetets 

innehåll och struktur tagits upp och hjälpt forskarna på vägen. Författarnas handledare har 

varit en vägvisare under arbetes gång och granskat innehåll och gett kritik. Dessa faktorer har 

gett det slutliga arbetet struktur och stärkt trovärdigheten i studien.   

 

Pålitlighet uppnåddes i studien genom att metoden utfördes noggrant och var detaljerat 

beskriven. Litteratursökningen genomfördes på ett systematiskt sätt och sammanställdes i 

tabell för att göras lätt överskådligt. Genom tabeller blev resultatet tydligt redovisat. Vilket 

underlättar för andra att följa arbetsprocessen och gör att andra forskare kan genomföra 

liknande studier (Polit & Beck, 2008, s.195-196).   

 

Överförbarhet i studien uppnåddes genom att fynden som framkom i resultatet kan återges till 

liknande situationer och deltagare. Resultatet i studien anses enligt författarna kunna vara till 

nytta i liknande situationer. Sjukdomar med osynliga symtom tyder på vikten av att vara 

lyhörd och att det inte alltid behöver vara de synliga symtomen som är det primära i 

omvårdnaden. Bekräftelsebarhet uppnåddes genom att författarna hela tiden haft i åtanke att 

vara objektiva. 

 

För att få fram relevant och aktuell forskning valdes enbart studier publicerade från 2003 eller 

senare. Detta begränsade författarna, då stor del av tidigare forskning var gjord under 90-talet. 

Alla de valda studierna var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Därför 

kan det finnas risk för översättningsfel och missuppfattningar, även om översättningen skett 

med noggrannhet. För att få fram relevant och senaste forskning inom området inkluderades 

endast artiklar från en tioårsperiod.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med 

fibromyalgi. Kvinnor som lever med fibromyalgi upplever sin livssituation förändrad, att 

deras situation inte längre kan tas för given och därmed tvingas anpassa sig efter sjukdomens 

påfrestningar. Trötthet och smärta är det mest framträdande symtomen som påverkar kvinnors 

vardag och sjukdomen saknar i nuläget medicinskt botemedel.  Resultatet av litteraturstudien 

tyder på att kvinnor som lever med fibromyalgi blir ifrågasatta. Sjukdomen yttrar sig i form 

av osynliga symtom som gör det nästintill omöjligt för utomstående att kunna se och förstå 
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hur sjukdomen påverkar kvinnor i det dagliga livet. Huvudfyndet i studien tyder på att 

kvinnor saknar förståelse från andra och att de inte får tillräckligt med stöd till att hantera 

fibromyalgin. Detta ställer ökade krav på sjuksköterskan att identifiera behov och stödja 

kvinnor till att vilja delge sina erfarenheter till sin omgivning, då sjukdomen inte syns utanpå. 

För att kvinnor med fibromyalgi ska känna sig sedda och tagna på allvar kan det vara 

nödvändigt att ha kontinuerliga återbesök. På så sätt kan sjuksköterskor få mer kunskap om 

hur fibromyalgin påverkar kvinnors liv och kvinnor får även en chans till att uttrycka 

funderingar och ställa frågor som kan främja hälsa. Fortsatt forskning kring sjukdomen 

behövs när den saknar behandling och fortfarande har negativa attityder om att det är en 

kvinnosjukdom. Resultatet i studien kan öka förståelsen även för andra sjukdomar som har 

osynliga symtom och på så sätt lättare kunna tillgodose en individanpassad vård. 
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