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Sammanfattning 
Bakgrund: Fibromyalgi drabbar två till tre procent av befolkningen och är 
ett kroniskt smärttillstånd utan känd orsak. Majoriteten av dem som drabbas 
är kvinnor. Sjukdomen syns inte utanpå och det finns därför en risk att 
drabbade blir missförstådda av människor i sin omgivning och av 
sjukvårdspersonal. Syfte: Att med den här litteraturstudien beskriva hur 
kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation. Metod: En 
litteraturstudie baserad på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: 
Analysen av artiklarna resulterade i en huvudkategori; smärta och trötthet, 
och fyra underkategorier; förändrad identitet, förändringar i det sociala livet 
och arbetslivet, förändringar i familjelivet och upplevelser av mötet med 
vården. Smärta och trötthet var de symtom som påverkade kvinnorna i störst 
utsträckning och som gav upphov till att det blev förändringar i deras 
dagliga liv. Kvinnorna upplevde mötet med vården negativt. De uttryckte 
det viktigt att få en diagnos eftersom den gjorde att de kände att de blev 
trodda och att sjukdomen verkligen existerade. Slutsats: Kvinnor med 
fibromyalgi upplever sin livssituation som fylld av påfrestningar och att de 
ständigt blir missuppfattade. Sjukvårdens bemötande av dessa kvinnor tycks 
inte ha förbättrats under de senaste tio åren, vilket indikerar på att det 
behövs mer kunskap och utbildning om fibromyalgi. 
 
Nyckelord: fibromyalgi, livssituation, upplevelser, kvinnor, omvårdnad 
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Abstract 
Background: Fibromyalgia is a chronic pain condition that affects two to 
three percent of the population, of whom the majority are women. 
Fibromyalgia is not visible on the outside and therefore lays a risk that the 
health care and people in general misunderstand women affected by it. Aim: 
the aim of this literature review was to describe how women with 
fibromyalgia experience their life situation. Method: The method used was 
a literature review based on eleven scientific articles. Result: The analysis 
of the articles resulted in one major category; pain and fatigue and four sub-
categories; changed identity, changes in social life and working life, changes 
within the family and experiences of the health care. Pain and fatigue were 
the most prominent symptoms in the women’s life and made changes in 
their daily life. The women experienced negative attitudes from health care 
professionals and therefore getting a diagnosis was of great importance to 
them. The diagnosis made them feel that they were believed and that the 
illness really existed. Conclusion: Women affected by fibromyalgia 
experienced their life situation as a life filled with strains and 
misconceptions. In the last ten years there has been little improvement on 
the way the health care treat these women. This indicates that there is a need 
for increased knowledge and education about fibromyalgia among health 
care professionals.  
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BAKGRUND 
”Imagine waking up every day feeling awful- as if you’d just run a marathon or 

moved too many heavy boxes the day before. Then consider how you’d feel if the 

pain, fatigue, and stiffness just wouldn’t let up” (Cudney et al., 2002 s 35)  

 

Fibromyalgi kallas ibland det osynliga handikappet. Personer som är drabbade ser 

friska ut men deras kroppar fungerar inte normalt (Dell, 2007). Det finns därför en 

risk att dessa personer inte blir tagna på allvar, vare sig av sjukvårdspersonal eller 

av personer i sin omgivning. Sjukdomen påverkar livssituationen både i det 

dagliga och sociala livet (Åsbring, 2001). Det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonal får förståelse för hur och i vilken utsträckning denna sjukdom 

påverkar personer som är drabbade. Detta för att kunna ge ett bra bemötande 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 2002).  

 

Av världens befolkning har två till tre procent diagnosen fibromyalgi varav 

majoriteten är kvinnor. Sjukdomen har blivit erkänd men det finns en brist på 

kunskap om den (Henriksson et al., 2000). Fibromyalgi är ett kroniskt 

smärttillstånd utan känd orsak. Det finns dock en del teorier om vad som orsakar 

sjukdomen. En teori är att det är en rubbning i smärtöverföringen i hjärnan och en 

annan teori hävdar att det orsakas av en hormonell rubbning i kroppen (Dell, 

2007). Det finns inga kliniska tester som diagnostiserar sjukdomen utan diagnos 

ställs utifrån två kriterier som ”The American College of Rheumatology” (ACR) 

sammanställde 1990. Dessa är; ihållande muskel/skelett smärtor i minst tre 

månader där smärtan ska ha uppkommit utan någon känd orsak och 

palpationssmärtor på 11 av 18 förutbestämda punkter på kroppen (se bilaga 3) 

(Wolfe et al.,1990). Smärtan beskrivs som molande, brännande, huggande, 

skärande och ger ibland även muskelspasmer. Utöver smärtan beskrivs symtom 

som trötthet, orkeslöshet, sömnproblem, magbesvär, urinträngningar, 

minnesstörningar och koncentrationssvårigheter (Bennett, 2003).  

 

Fibromyalgi är inte orsakad av inflammation i lederna och ger därför inte de 

utsatta kroppsdelarna ett deformerat utseende som vid reumatism. Sjukdomen 
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syns således inte utanpå. Trots detta lever personer med ständiga smärtor som 

aldrig helt försvinner, då det inte finns någon behandling för sjukdomen. Det går 

endast att lindra symtomen genom exempelvis avslappningsövningar, 

sömnrutiner, tillräcklig vila och läkemedel. Viss fysisk träning har också visat ge 

ett bättre välbefinnande för dessa personer. Detta är livsstilsförändringar som 

innebär att spara på energiresurser och minska smärtupplevelser. Det är viktigt 

som sjukvårdspersonal att lära personer med fibromyalgi vad de kan göra för att 

hantera smärtorna och övriga symtom i det dagliga livet (Gustafsson, Ekholm & 

Öhman, 2004). 

 

Omvårdnadsteoretikern Jean Watson (1993) hävdar att när en person kan hantera 

sin livssituation är det ett tecken på hälsa, vilket därför utgör ett syfte med 

omvårdnad. Omvårdnad handlar enligt Watson om att förstå och påverka samband 

mellan mänskligt beteende, sjukdom och hälsa. Ett av Watsons mål med 

omvårdnad är att förbättra självinsikt och självförståelse hos en patient för att 

han/hon ska kunna uppnå hälsa och en inre harmoni och på så sätt kunna hantera 

sin livssituation. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden är att samarbeta med 

patienten så att han/hon själv ska återvinna kontroll över sin livssituation och fatta 

beslut som främjar hälsa. Samarbetet mellan sjuksköterska och patient ska vara 

karaktäriserat av tillit och tillgänglighet vilket ställer krav på sjuksköterskan att 

vara lyhörd och uppmärksam. Sjuksköterskan har också som uppgift att hjälpa 

patienten att uttrycka och acceptera både negativa och positiva känslor (ibid). 

 

Att inte bli trodd och ständigt leva med smärtor är påfrestande för en persons 

psykiska hälsa. Därför drabbas personer med fibromyalgi ibland av depressioner 

som kan leda till social isolering (Dell, 2007). Studier har visat att kvinnor med 

fibromyalgi har färre nära vänner än kvinnor med reumatism samt att det finns en 

svårighet hos dessa kvinnor att skapa nya sociala kontakter (Hallberg & Carlsson, 

1998). Det är därför viktigt för sjukvårdspersonal att förstå hur fibromyalgi 

påverkar drabbade kvinnor och deras dagliga liv (Henriksson et al. 2000).  
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SYFTE 
Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi 

upplever sin livssituation.  

METOD 
Studien designades som en litteraturstudie vilken baserades på vetenskapliga 

artiklar som systematiskt valdes ut. Därefter granskades och analyserades 

artiklarna för att sedan sammanställas till en beskrivning av kunskapsläget inom 

det valda området enligt Friberg (2006). 

 

Datainsamlingen gjordes genom databassökningar. De databaser som användes 

var PubMed, PsychINFO, Cinahl, och Googlescholar. De valda sökorden var: 

fibromyalgia, fibromyalgia syndrome, lived experience, life situation, patient 

experience, illness experience, caring och nursing. Följande inklusionskriterier 

användes: kvinnor i åldrarna 19-65 år, artiklar som var skrivna på engelska, 

svenska danska och norska, kvalitativa artiklar och artiklar som var publicerade de 

senaste tio åren. Exklusionskriterierna var personer som hade drabbats av kronisk 

smärta i samband med cancersjukdom, förslitningsskador i samband med arbete 

och reumatism. Detta för att utesluta att smärtorna berodde på dessa sjukdomar. I 

Googlescholar användes begränsningen att endast visa de artiklar där de valda 

sökorden förekom i rubriken. Detta för att minimera antalet sökträffar. I Cinahl 

och PsychINFO gick det inte att söka på alla språken så endast artiklar skrivna på 

engelska valdes. 

 

 I enlighet med Polit och Beck (2004) kombinerades sökorden tillsammans med 

de valda inklusionskriterierna. Därefter genomfördes sökningarna och 17 artiklar 

valdes ut utifrån sammanfattningarna (abstracts). Fanns inte sammanfattningar 

valdes artiklarna ut utifrån dess titlar (Polit & Beck, 2004). Dessa sökningar 

dokumenterades i ett sökschema (se bilaga 1). Utav de 17 artiklarna valdes 11 

artiklar ut för att ingå i studien. Bortfallet berodde på att en artikel var kvantitativ, 

en var en litteraturstudie, en var inte vetenskaplig och tre handlade om behandling 
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av fibromyalgi. Därefter granskades de valda artiklarna kritiskt i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar. För att 

lättare få en överblick över artiklarna som ingick i studien gjordes en 

artikelöversikt (se bilaga 2). Artiklarna lästes av författarna var för sig och 

diskuterades därefter i grupp. Det uppstod svårigheter i analysen vid översättning 

av begreppen disease och illness. I engelska skiljs dessa åt i betydelse på följande 

sätt: disease innebär sjukdom där kroppsorgan och kroppssystem är skadade i 

struktur och funktion medan illness innebär en subjektiv upplevelse av att vara 

sjuk (Turner, 1995, se Mengshoel & Heggen, 2004). I den här studien valdes att 

använda begreppet sjukdom konsekvent igenom hela studien utan åtskillnad av de 

två betydelserna eftersom författarna inte fann passande ord att skilja dem åt på 

svenska. Trötthet är ett begrepp som också användes konsekvent genom studien 

där begreppen som användes på engelska var fatigue and tiredness. Författarna 

valde att använda trötthet trots att en viss skillnad mellan de två begreppen 

föreligger, fatigue betyder utmattning och långvarig trötthet medan tiredness 

betyder kortvarig trötthet (Piper,1993, se Söderberg, Lundman & Norberg, 2002). 

I analysen av artiklarna valdes det material ut som motsvarade syftet och skrevs 

ned i några få meningar. Därefter jämfördes det nedskrivna materialet från de 

olika artiklarna med varandra, genomgående tema valdes ut och sammanställdes i 

fem kategorier. 

 

RESULTAT 
Kvinnor med fibromyalgi upplevde sin livsituation förändrad på flertalet områden. 

Smärta och trötthet var de symtom som var mest utmärkande och gav upphov till 

att det blev konsekvenser i det dagliga livet. Analysen av artiklarna resulterade 

således i en  huvudkategori, smärta och trötthet, och i fyra underkategorier: 

förändrad identitet, förändringar  i det sociala livet och arbetslivet, förändringar i 

familjelivet och upplevelser av mötet med vården. 

 

Smärta och trötthet 
” It feels as if my whole body is burning.”  (Hallberg & Carlsson, 2000, s. 32) 



 

 

9 

 

  

Genomgående i samtliga studier var att kvinnorna upplevde smärta och trötthet 

som de svåraste av alla de symtom som fibromyalgi kunde ge. Kvinnorna 

uttryckte ofta biologiska förklaringar på sina smärtor och sin trötthet men uppgav 

att de upplevde en ökad smärta då de mådde psykiskt dåligt eller var stressade. En 

stor del av kvinnornas liv gick ut på att lindra smärtan vilket var svårt eftersom det 

aldrig var samma sak som lindrade från gång till gång. Smärtan och tröttheten 

ledde till irritation och frustration då kvinnorna upplevde det svårt att acceptera att 

de förlorat kapacitet och inte kunde utföra de aktiviteter de önskade. Detta 

påverkade deras livssituation då de på grund av smärta och trötthet upplevde att de 

hade blivit påtvingade livsstilsförändringar. Kvinnorna uttryckte det som en evig 

kamp att balansera sina energiresurser i enlighet med vad de ville uppnå (Cudney 

et al., 2002; Schaefer, 1997; Hellström, et al., 1999; Hallberg & Carlsson, 1998; 

Söderberg, Lundman & Norberg, 2002; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; 

Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; Mannerkorpi, Kroksmark & 

Ekdahl, 1999). I en studie av Mengshoel och Heggen (2004) fanns det kvinnor 

som använde smärtan som en signal för att de hade stressat för mycket. Dessa 

signaler fick dem att varva ned och omstrukturera i sitt dagliga liv eftersom de 

visste att smärtan då skulle försvinna inom några dagar (ibid). Schaefer (1997) 

visade i en studie att en del kvinnor vara rädda för rutinförändringar i vardagen på 

grund av att detta ledde till ökad smärta, medan andra kvinnor tyckte att om något 

var roligt och meningsfullt att göra minskade detta smärtupplevelsen. Kvinnorna 

uttryckte dock att det var lätt att överagera när de väl mådde bra vilket de fick lida 

för dagarna därpå då de upplevde en ökad smärta. Trots detta ansåg kvinnorna att 

det var värt det (ibid).  

 

I en studie av Hellström et al. (1999) och en studie av Hallberg och Carlsson 

(1998) framkom det att kvinnor undvek tankar om framtiden. Deras 

framtidsplaner handlade sällan om vad de ville göra i framtiden utan om vad de 

skulle ha gjort om dem inte hade drabbats av fibromyalgi. För att undvika 

problem som kunde uppkomma i framtiden höll de fast vid sina rutiner som de var 

rädda att bryta (Hellström et al., 1999; Hallberg & Carlsson, 1998). Hallberg och 

Carlsson (2000) visade i en studie att kvinnor noggrant planerade och 

strukturerade upp sina dagliga aktiviteter för att avleda smärtorna och spara på 
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energi. Detta gjorde de genom att läsa, meditera, cykla, promenera och simma. 

Flertalet av kvinnorna hade även sökt professionell hjälp av exempelvis 

sjukgymnaster för att få råd och behandlingar för smärtorna, men detta upplevde 

de vara tidsödande, dyrt och fysiskt krävande (Hallberg & Carlsson, 2000). I en 

studie av Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) uttryckte kvinnorna 

positiva upplevelser av regelbunden fysisk träning då de tyckte att detta lindrade 

deras smärtor (ibid).  
 
Att ständigt leva med kronisk smärta, trötthet och frustration över sin sjukdom var 

enligt Cudney et al. (2002) bidragande orsaker till att kvinnor med fibromyalgi 

lättare drabbades av depressioner än kvinnor som drabbats av cancer, MS och 

diabetes. Flertalet kvinnor i denna studie upplevde även att vänner och bekanta 

drog sig undan på grund av den stigmatisering depressioner medförde, vilket 

gjorde det svårare för dem att hantera övriga symtom som fibromyalgi gav (ibid). 

Schaefer (1997) visade i en studie att kvinnor som levde med konstant smärta 

lättare drabbades av depressioner eftersom smärtan gjorde att de blev påminda om 

att de var sjuka och livet upplevdes då som svårare (ibid).  
 

Förändrad identitet 
 “I find it hard to accept I’m not like I used to be. Because I have always been an 

active person, quick, active, able to accomplish things and, well, never just sat 

there, slumped in a chair.” (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999) 

 

Kvinnorna upplevde att deras identitet påverkades av fibromyalgi vilket framkom 

i flertalet studier. De hade svårt att acceptera att bilden de hade av sig själva som 

aktiva och hälsosamma personer hade förändrats. Kvinnorna beskrev att de ofta 

inte blev trodda att de var sjuka eftersom de till det yttre såg fräscha och pigga ut. 

De upplevde att det fanns en skillnad i hur de upplevde sig själva och hur andra 

människor uppfattade dem (Åsbring, 2001; Hellström et al., 1999; Hallberg & 

Carlsson, 1999; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Söderberg, Lundman & 

Norberg, 2002; Mengshoel & Heggen, 2004; Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 

1999; Råheim & Håland, 2006). Åsbring (2001) beskrev i en studie att kvinnorna 

sörjde över att de förlorat sin tidigare identitet och de aktiviteter som var 
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förknippade med den. Den nya identiteten beskrevs som ett annat jag som låg 

utanför det vanliga jaget. Det nya jaget hade inte införlivats med det gamla vilket 

gjorde att kvinnorna kände att de levde med någon annan. Majoriteten av 

kvinnorna i den här studien upplevde dock att den nya identiteten hade gett dem 

nya insikter eftersom de hade fått en ökad respekt för sig själva och sin personliga 

integritet. De hade skapat en ny och bättre identitet än tidigare och upplevde att de 

hade fått en djupare förståelse för sig själva och för andra, samt en ökad respekt 

för livet. Kvinnorna ville bevara sin tidigare identitet genom att fortsätta arbeta 

och ta hand om sin familj som de hade gjort innan de drabbades av fibromyalgi 

(Åsbring, 2001).  I en studie av Råheim och Håland (2006) såg kvinnorna sina 

kroppar som ett främmande objekt och upplevde en konstant kamp att bevara en 

balans i en ovillig kropp. En kvinna uttryckte det som att vara hemlös i sin egen 

kropp och att hon hade förlorat friheten att agera som hon ville (ibid). 
 

 Förändringar i det sociala livet och arbetslivet 
Att inte kunna ha ett lika aktivt liv som tidigare hämmade flertalet av kvinnorna 

vilket gjorde att de levde på marginalen i det dagliga livet och hamnade utanför 

det sociala nätverket (Cudney et al. 2002; Schaefer 1997; Hellström et al. 1999; 

Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Söderberg, 

Lundman & Norberg, 2002; Hallberg & Carlsson 2000; Råheim & Håland 2006; 

Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Det sociala livet blev begränsat 

eftersom kvinnorna inte hade energi att umgås med vänner och bekanta. 

Kontakterna med andra människor minskade eftersom de aldrig kunde planera sin 

tid, då de inte visste hur de skulle må från dag till dag. De vågade exempelvis inte 

bjuda hem gäster eftersom de var rädda för att inte orka med. Kvinnorna upplevde 

ibland att deras bekanta inte hade förståelse och kunskap om fibromyalgi utan 

hade en negativ attityd gentemot sjukdomen. Detta fick som konsekvens att 

kvinnorna inte kände sig trodda, deras självförtroende sjönk och gjorde att de 

isolerade sig ifrån sin omgivning (Hallberg & Carlsson, 1998; Mengshoel & 

Heggen, 2004; Hellström et al., 1999; Söderberg, Lundman & Norberg 1999). 

 

”It is a terrible disease. It catches you when you least suspect it. You are never 

able to plan anything. ...If you invite somebody over for a visit, you just worry 
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about getting sick and then of course you get worse. So you just stop doing almost 

everything. You just try to muddle through, one day at a time.” (Mannerkorpi, 

Kroksmark & Ekdahl, 1999, s. 118) 

 

 Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) beskrev i sin studie av elva kvinnor, 

en grupp kvinnor som vägrade låta sjukdomen påverka deras sociala liv. 

Kvinnorna fortsatte med de aktiviteter de alltid utfört trots att de visste att de 

skulle få lida för det efteråt i form av ökad smärta och trötthet. En annan grupp i 

studien hade dock helt dragit sig undan allt socialt liv eftersom de upplevde att de 

hade fullt upp med sig själva och sjukdomen (ibid). Några studier visade även att 

kvinnor undvek att umgås med vänner och bekanta på grund av att de upplevde att 

dessa endast umgicks med dem för att det tyckte synd om dem och inte på grund 

av att de var vänner (Hallberg & Carlsson 1998; Cudney et al., 2002; Hallberg & 

Carlsson, 2000; Hellström et al., 1999).  

 

Flertalet av kvinnorna arbetade deltid, ett fåtal heltid och en del var sjukskrivna 

eller förtidspensionerade. Då kvinnorna inte kunde utföra sitt arbete fullt ut eller 

arbeta alls upplevde de en känsla av att inte vara behövda, att deras moraliska 

karaktär ifrågasattes och att de blev anklagade för att vara arbetsskygga (Hallberg 

& Carlsson, 1998; Åsbring 2001; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; 

Hellström et al., 1999; Cudney et al., 2002; Söderberg, Lundman & Norberg, 

2002; Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999; Råheim & Håland, 2006). En 

minoritet av kvinnorna som var sjukskrivna kände att det var en frigörelse från 

ansvar och övermäktiga krav i det dagliga livet. De upplevde att det fanns en 

balans i livet och mådde mycket bättre (Hallberg & Carlsson, 1998). Studien av 

Mengshoel och Heggen (2004) visade andra upplevelser av sjukskrivning hos 

kvinnorna. Dessa kvinnor upplevde att sjukskrivningen lade på dem en sjuk roll 

som var svår att ta sig ur (ibid). Flertalet av kvinnorna prioriterade sitt arbete högt 

och upplevde att det var viktigt för deras självförtroende att kunna arbeta som de 

hade gjort innan sjukdomen bröt ut. Arbetet fick dem att känna att de var en del av 

samhället, men för de kvinnor som inte kunde arbeta påverkades ekonomin, 

begränsades det sociala livet och familjeproblem uppstod (Mannerkorpi, 

Kroksmark & Ekdahl, 1999; Mengshoel & Heggen, 2004; Råheim & Håland, 
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2006; Åsbring 2001; Hallberg & Carlsson, 1998; Cudney et al., 2002). 

 

Förändringar i familjelivet 
Familjelivet påverkades genom att kvinnorna inte kunde vara lika aktiva i och 

med resten av familjen som tidigare. De klarade inte av hushållsarbete vilket 

innebar att det hade blivit omfördelade roller i hemmen. Männen i familjen fick 

överta många av de sysslor som kvinnorna tidigare hade utfört vilket orsakade 

irritation och frustration hos såväl männen som kvinnorna. Ett flertal av kvinnorna 

kände att spontana aktiviteter och att engagera sig i barnens aktiviteter var en 

omöjlighet på grund av tröttheten och smärtan som sjukdomen förde med sig. Att 

inte kunna engagera sig som vanligt i familjen resulterade ibland i depressioner 

hos dessa kvinnor eftersom de upplevde ett ökat avstånd till övriga familjen 

(Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Mengshoel 

& Heggen, 2004; Råheim & Håland, 2006, Åsbring 2001). Samlivet blev också 

lidande då kvinnorna inte kände någon lust eller hade ork för detta. Trots detta 

uppgav kvinnorna att deras män var mycket förstående och hjälpsamma (Hallberg 

& Carlsson, 1998; Cudney et al., 2002). Flertalet av kvinnorna i två av studierna 

beskrev att de aldrig lät familjen bli lidande för deras sjukdom. Dessa kvinnor 

arbetade och engagerade sig i barnens aktiviteter som de hade gjort innan de 

drabbades av fibromyalgi (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999; Hallberg & 

Carlsson, 2000).  

 

Upplevelser av mötet med vården 
Omgivningens negativa attityder och upplevelser av att inte vara trodd gjorde att 

kvinnorna drog sig för att kontakta sjukvården för sina besvär. De upplevde att 

vårdpersonal inte förstod eller brydde sig om hur ont de hade (Cudney et al., 

2002; Hallberg & Carlsson, 1998; Hellström et al., 1999; Mengshoel & Heggen, 

2004; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

.  

” Nobody takes us and our problems seriously, and I have not got any help at 

all...although I have made a suicide attempt.” ( Hallberg & Carlsson 1998, s 100) 
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Kvinnorna kände att de ofta skickades runt till många olika läkare för att få en 

medicinsk förklaring på sina symtom. De upplevde att de var försökskaniner till 

läkarna som ville hitta ett botemedel på sjukdomen. Flertalet av kvinnorna 

upplevde att sjukvårdspersonal inte hade kunskap eller kapacitet att ta hand om 

dem och att läkarna var osäkra på sin kapacitet och kompetens att kunna hjälpa 

dem. En del av kvinnorna upplevde att läkarna hellre hade haft en patient med en 

sjukdom som gick att diagnostisera, med exempelvis ett blodprov, och som gick 

att behandla (Mengshoel & Heggen, 2004; Hellström et al., 1999; Hallberg & 

Carlsson, 1998). Att få en diagnos uttrycktes av majoriteten av kvinnorna som en 

lättnad då de kände att de äntligen blev trodda vilket gav dem ett värdigare liv. De 

upplevde att sjukdomen då verkligen existerade och inte enbart existerade i deras 

huvud (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Hallberg & Carlsson, 1998; 

Hellström et al., 1999). Det fanns kvinnor som upplevde det negativt att få en 

diagnos, eftersom de fann det svårt att övertyga läkare om att de även kunde lida 

av andra sjukdomar än fibromyalgi (Hellström et al., 1999). 

 

” It was nice [to get the diagnosis FM] because previously it was like go home 

and take a pain killer and rest, what is this nonsense, in the end you don’t go to 

the physician... you feel as if you are suffering from an imaginary complaint.” 

(Söderberg, Lundman & Norberg 1999 s 581) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever 

sin livssituation. I sökningsprocessen kunde författarna inte vara konsekventa i 

sina sökningar eftersom språkbegränsningarna som valdes i inklusionskriterierna 

inte gick att använda i alla de fyra databaserna. En del artiklar som var skrivna på 

svenska, danska och norska kan därför ha blivit förbisedda. Samtliga artiklar som 

framkom i sökningarna var skrivna i västvärlden och Asien. De som valdes ut till 

studien var ifrån Norden, USA och Canada, på grund av att studier därifrån 

fokuserade på omvårdnad och upplevelser vid fibromyalgi. Studier ifrån Asien 

valdes bort då fokus i dessa artiklar var på biomedicin och inte på omvårdnad och 
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upplevelser. En studie (Schaefer, 1997) var till hälften kvantitativ och till hälften 

kvalitativ. Trots den kvantitativa delen och brister i metoden i den kvalitativa 

delen inkluderades artikeln eftersom studien var trovärdig beträffande resultat och 

diskussion, i vilken författaren var självkritisk. De artiklar som valdes ut till 

studien var godkända av etiska kommittéer eller framkom det i dem att etiska 

överväganden hade gjorts. 

 

I analysen av artiklarna fanns det risk för missförstånd då artiklarna var skrivna på 

engelska. För att minska risken för feltolkning av texterna läste bägge författarna 

samtliga artiklar. I flertalet artiklar användes begreppet illness och i ett fåtal 

användes begreppet disease. Skillnaden i betydelsen mellan de två begreppen 

framkom inte i studien, då det valda begreppet att använda var sjukdom. Detta kan 

ha medfört att det blev en vagare betydelse av begreppet sjukdom i studien. 

Skillnaden i betydelsen mellan fatigue och tiredness framkom inte heller i studien 

då begreppet trötthet valdes att användas. Detta kan ha medfört att det även blev 

en vagare betydelse av begreppet trötthet i studien. 
 

Resultatdiskussion  
Huvudkategorin smärta och trötthet visade att det var de symtom som påverkade 

kvinnor med fibromyalgi i störst utsträckning och som gav upphov till att det blev 

förändringar i deras livssituation. Kvinnornas dagliga liv blev anpassat efter 

påtvingade rutiner som de var rädda för att bryta. De förändringar som valdes att 

diskuteras var smärta och trötthet och mötet med vården. 

 

Fibromyalgi gjorde att kvinnorna levde med ständiga smärtor som endast till viss 

del gick att lindra. Smärtan ökade då kvinnorna var stressade eller mådde psykiskt 

dåligt. Den gjorde även att de inte kände igen sina egna kroppar, de upplevde att 

de levde med en kropp och inte i en kropp. Kvinnorna kunde inte vara lika aktiva 

som tidigare på grund av smärtan och tröttheten vilket gjorde att de hamnade 

utanför det sociala livet och arbetslivet. Denna isolering och de ständiga 

smärtorna och tröttheten kunde leda till depressioner hos kvinnorna vilket gjorde 

det svårare för dem att hantera övriga symtom som fibromyalgi förde med sig. Det 

blev jobbigare för dem att hantera upplevelser av misstro och de ifrågasättanden 
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som sjukdomen ofta medförde. I en studie av Wentz, Lindberg och Hallberg 

(2004) intervjuades kvinnor med fibromyalgi om hur deras liv hade sett ut ifrån 

barndomen fram till nu. Det visade sig att de kvinnor som hade haft eller hade en 

psykiskt stressande situation upplevde det svårare att hantera sjukdomens symtom 

och de konsekvenser dem förde med sig (Wentz, Lindberg & Hallberg, 2004). 

Kvinnorna upplevde ofta att det fanns en skillnad i hur de upplevde sig själva och 

hur omgivningen uppfattade dem. Watson (1993) hävdar att skillnaden mellan det 

uppfattade självet och det upplevda självet är ett tecken på ohälsa. För att hälsa 

ska kunna uppnås är det viktig att kropp och själ är i harmoni med varandra 

(Watson, 1993). Kvinnor som får psykiska besvär av fibromyalgin kan få det 

svårare att hantera de somatiska sjukdomssymtomen, då deras kropp och själ inte 

är i harmoni. Därför är det viktigt som sjuksköterska att tro, stödja och hjälpa 

dessa kvinnor att hantera sin sjukdom och uppnå en harmoni- ett tecken på hälsa 

enligt Watson. 

  

Samtliga kvinnor i artiklarna upplevde mötet med vården som negativt. De 

upplevde att sjukvården bemötte dem med misstro och nonchalans. Trots att det 

nästan var tio år mellan de valda artiklarna hade endast en minimal förbättring 

skett beträffande sjukvårdspersonals bemötande och kunskap om fibromyalgi. 

Funderingar väcktes under arbetes gång om hur bemötandet av dessa kvinnor hade 

varit om de hade varit män. Tankar fanns på att det kunde finnas en viss skillnad. 

Det visade sig i publikationen av Socialstyrelsen, Jämställd vård?, (2004) att 

majoriteten av anmälningar till olika klagomålsinstanser beträffande 

bemötandeärenden, gjordes av kvinnor. Detta förklarades på olika sätt: ett, att 

kvinnor utnyttjade vården mer och hade därför större vana av den och visste vad 

de kunde kräva eller förvänta sig. Två, att vården var sämre anpassad för kvinnors 

behov och förutsättningar och fungerade därmed sämre för dem. Att kvinnorna 

utnyttjade vården mer kunde visa på frustration över ett bristande 

omhändertagande och en ineffektiv vård (ibid). I en publikation av 

Landstingsförbundet och Stockholms läns landsting, Har kön betydelse?, (2001) 

intervjuades olika yrkeskategorier på Danderyds sjukhus angående deras 

erfarenheter kring genusskapande. Vårdpersonal uppgav att de skapade manliga 

och kvinnliga egenskaper i det dagliga vårdarbetet. Kvinnor beskrev de ofta som 
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tysta och tacksamma, men då de ställde krav ansågs de vara gnälliga och griniga. 

Män beskrevs i liknande situationer som att de ställde krav men att de var mer 

lugna och sansade. Beskrivningarna och förklaringarna vårdpersonalen skapade 

kring manliga och kvinnliga egenskaper varierade men det som var mest 

utmärkande var att kvinnors besvär oftast beskrevs i negativa ordalag. En läkare 

ansåg även att det var lättare att tolka in oro och ångest hos kvinnliga patienter än 

hos manliga (Landstingsförbundet, 2001). Dessa publikationer visar att det behövs 

mer kunskap om kvinnor och mäns olika upplevelser och uttryckssätt vid 

sjukdom, för att kunna ge en rättvis och individuell vård. Det krävs också att 

vårdpersonal får utbildning om vilka konsekvenser genusskapande för med sig i 

bemötande och diagnostisering av män och kvinnor. Genusskapandet i vården och 

en okunskap om män och kvinnors olika uttryckssätt vid sjukdom kan vara en 

möjlig förklaring på varför sjukvårdens bemötande av kvinnor med fibromyalgi 

inte tycks ha förbättrats under de senaste tio åren.  

 

Analysen av artiklarna visade att det saknades kunskap hos sjukvårdspersonal för 

att hjälpa kvinnor med fibromyalgi. Därför behövs utbildning som skulle leda till 

ett bättre bemötande och behandling av dessa kvinnor. En studie av Sylvain och 

Talbot (2002) genomfördes i syfte att utveckla en interventionsmodell för kvinnor 

som levde med fibromyalgi och för deras makar. Detta för att de skulle uppnå en 

bättre hälsa. Det framkom i studien, genom intervjuer med såväl sjukvårdpersonal 

som med kvinnorna, att det som hjälpte kvinnor med fibromyalgi var att tro på 

dem, ge stöd och utbildning. Tro innebar att sjukvårdpersonal lyssnade på 

kvinnorna och bekräftade deras upplevelser. Detta för att kvinnorna inte skulle 

isolera sig ifrån sin omgivning. Stöd innebar att låta kvinnorna uttrycka sina 

känslor och upplevelser utan att bli dömda samt att få praktisk hjälp, i exempelvis 

hushållet. Utbildning innebar att kvinnorna skulle få information om hur 

sjukdomen påverkade det dagliga livet och hur de kunde hantera symtom som 

smärta och trötthet. Denna information skulle de få i samband med när de fick sin 

diagnos för att på ett tidigt stadie kunna lära sig att hantera sjukdomen. Kvinnorna 

upplevde att när de hade kunskap om sjukdomen kunde de få kontroll över sin 

hälsa och sitt liv (ibid). Watson (1993) har  liknande tankar att som sjuksköterska  

stödja människor att uppnå harmoni i kropp och själ för att på så sätt hjälpa 
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individen att finna en mening i sin tillvaro och kunna hantera denna. Watsons 

teori kan därför tillämpas i utbildning om fibromyalgi för sjuksköterskor, då den 

handlar om att stärka individen att själv ta kontroll över sitt liv för att få en 

drägligare tillvaro.  
 

SLUTSATS 
Kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation som fylld av påfrestningar och 

att de ständigt blir missuppfattade. Sjukvårdens bemötande av dessa kvinnor tycks 

inte ha förbättrats under de senaste tio åren vilket indikerar på att det behövs mer 

kunskap om fibromyalgi. Då det ännu inte finns en adekvat medicinsk behandling 

för fibromyalgi krävs det utbildning om sjukdomens olika symtom och deras 

inverkan på det dagliga livet för dem som är drabbade. För att i nuläget kunna 

hjälpa dessa personer krävs det att kunna informera dem om vad de kan göra för 

att lindra symtomen och på så sätt uppnå bästa möjliga livssituation.   
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Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

 
 
Hallberg R-
M Lillemor 
& Carlsson 
G Sven 
Sverige 
2000 
 
 
 
 

Coping with 
Fibromyalgia 

Att beskriva hur 
patienter med 
fibromyalgi 
upplever att leva 
med kronisk 
smärta och hur de 
hanterar 
situationen. 

Strategiskt urval 
Intervjuer 
22 kvinnor mellan 
22-60 år med 
fibromyalgi. 
Insamlingen gjordes 
på sjukhus och i 
hemmet. 

Open-ended interviews i cirka 
1,5 h 
Bandade intervjuer som sedan 
skrevs ut ord för ord och därefter 
analyserades med grounded-
theory metod. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté 

Kvinnorna var upptagna av 
smärtan. Den var alltid 
närvarande och påverkade alla 
aspekter i det dagliga livet. 
Kvinnorna använde sig av olika 
coping strategier för att hantera 
sitt dagliga liv. 

Hög 
Väl beskriven metod 
Resultatet svarade väl 
mot syftet. 
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning. 

 
Åsbring Pia 
Sverige 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronic 
illness- a 
disruption in 
life: identity-
transformation 
among women 
with chronic 
fatigue 
syndrome and 
fibromyalgia 

Att beskriva hur 
kvinnor med 
kroniskt 
trötthetssyndrom 
och fibromyalgi 
skapar sig nya 
identiteter efter att 
de insjuknat och 
hur de hanterar 
den nya 
situationen 

Discriminate 
sampling 
Intervjuer 
26 kvinnor, 12 med 
CFS och 13 med 
fibromyalgi i 
åldrarna 32-65. 
Urvalet gjordes på 
olika vårdinstanser. 
Insamlingen gjordes 
på sjukhus, på 
arbetet och i 
hemmet 

Semi-strukturerade intervjuer 
som varade i 60-80 minuter. 
Intervjuerna bandades och 
skrevs sedan ned ordagrant. 
Materialet analyserades med 
Grounded- theory metod. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. 

Sjukdomarna kunde ge en 
radikal förändring av kvinnornas 
identitet och påverkade deras 
livssituation. Den nya identiteten 
som sjukdomarna medförde gav 
också positiva upplevelser. 

Hög 
Väl beskriven metod. 
Resultatet svarade väl 
mot syftet. 
Diskussionen tog upp 
nya fynd, 
återkopplade till 
resultatet och var 
självkritisk. 
 

       



 

   

 
 
Söderberg 
Siv, 
Lundman 
Berit, 
Norberg 
Astrid 
Sverige 
2002 
 
 
 

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

Att förklara 
utmattning och 
trötthet, beskrivit 
av kvinnor med 
fibromyalgi och 
friska kvinnor 

25 kvinnor med 
fibromyalgi i 
åldrarna 35-60 år 
och 25 friska 
kvinnor i åldrarna 
34-57. Urvalet 
gjordes på 
rehabiliteringscentra 
och 
reumatologkliniker. 
Insamlingen gjordes 
på forskarens kontor 
och i kvinnornas 
hem. 

Intervjuerna varade i 10-
100minuter. Dessa bandades och 
skrevs därefter ned ordagrant. 
Dessa analyserades sedan med 
en fenomenologisk- 
hermeneutisk metod. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. 

Kvinnorna med fibromyalgi 
upplevde att trötthet gjorde att de 
hade en kropp och inte att de var 
sin kropp. De upplevde även att 
tröttheten var onaturlig och kom 
utan orsak. De friska kvinnorna 
upplevde trötthet som ett 
naturligt fenomen, som 
exempelvis efter fysisk träning. 

Hög 
Väl beskriven metod 
Resultatet svarade väl 
mot syftet 
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning. 
 
 

 
Hallberg, 
Lillemor, R-
M & 
Carlsson 
Sven G 
Sverige 
1998 
 

Psychosocial 
Vulnerability 
and 
Maintaining 
forces related 
to 
Fibromyalgia 

Att öka förståelsen  
för vad det 
innebär att lida av 
fibromyalgi 

22 kvinnor med 
diagnosen 
fibromyalgi i 
åldrarna 22-60 år. 
Urvalet gjordes i 
öppenvården och 
sluten vården av 
sjukgymnaster och 
sjuksköterskor. 
Insamlingen gjordes 
på sjukhus genom 
intervjuer 
 

Open-ended intervjurer på 1-1,5 
timme med fokus på 
smärtupplevelser. Intervjuerna 
bandades och skrevs ned 
ordagrant. Materialet 
analyserades enligt grounded-
theory metoden. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté 

Två huvudkoncept psykosocial 
sårbarhet och bevarande av kraft. 
Resultatet bekräftade en hypotes 
att individer med dåligt 
självförtroende och låg 
anknytningsförmåga var 
överrepresenterade bland 
patienter med kronisk smärta. 
Dessa kvinnor hade negativa 
erfarenheter av vården och en 
pessimistisk livssyn. 
  

Hög 
Väl beskriven metod. 
Resultatet svarade väl 
mot syftet.  
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning.   

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

 Hellström 
Olle, 
Bullington 
Jennifer, 
Karlsson 
Gunnar, 
Lindqvist Per 
& Mattsson 
Bengt 
Sverige 
1999 

A 
phenomenolog
ical study of 
fibromyalgia. 
Patient 
perspectives 
 
 
 

Att beskriva på 
vilket sätt 
patienter med 
fibromyalgi 
förstår 
meningen med 
sin sjukdom 

18 patienter med 
fibromyalgi valdes ut i 
första urvalet. Därefter 
valdes 10 ut för att 
inkluderas i studien.. 
Urvalet gjordes av 
författarna utifrån en 
stödgrupp för personer 
med fibromyalgi. 
Insamlingen gjordes via 
intervjuer  i deltagarnas 
hem 

Intervjuerna bandades och 
skrevs sedan ned. Materialet 
analyserades sedan med 
empirisk fenomenologisk 
psykologisk metod. 
Studien var inte godkänd av en 
etisk kommitté. 

Patienterna hade ett stort behov 
av att få sig bekräftade sig själva 
som sjuka. De upplevde att 
sjukdomen började dramatiskt 
och de hade utvecklat strategier 
för att hantera vad som skulle 
kunna ske i framtiden. 
Kvinnorna upplevde även att de 
blev misstrodda av sjukvården. 

Medel 
Kortfattad metod som 
inte var fullt 
utvecklad. Inte 
godkänd av en etisk 
Resultatet svarade på 
syftet. 
Diskussionen var 
självkritisk.  

 
Cudney 
Shirley A, 
Butler 
Michelle,Wein
er Clarann & 
Sullian 
Therese 
USA 
2002 

Ten rural 
women with 
fibromyalgia 
tell it like it is 
 
 
 
 

Att förstå 
personliga 
upplevelser av 
hur det är att 
leva med 
fibromyalgi på 
landsbygden 

10 kvinnor med 
fibromyalgi i åldrarna 
38-55 år. Urvalet 
gjordes av författarna. 
Insamlingen gjordes 
genom ett 
diskussionsforum via 
datorn från ett projekt, 
kvinna till kvinna som 
var en 
sjukvårdsintervention. 
Insamlingen skedde i 
22 veckor. 

Informationen hämtades genom 
att diskussionerna kvinnorna 
hade via datorn spelades in och 
sparades. Materialet 
analyserades därefter med 
innehållsanalys. 
Studien var inte godkänd av en 
etisk kommitté. 

Resultatet framkom som fem 
kategorier, med smärta och 
trötthet som det mest 
utmärkande och jobbigaste av 
alla upplevelser som kvinnorna 
hade. Några kvinnor led även av 
depressioner och 
sömnstörningar. 

Medel 
Kortfattad metod. 
Studien var inte 
godkänd av en etisk 
kommitté. 
Intervjuerna var inte 
så ingående. 
Resultatet svarade på 
syftet.  
Diskussionen var 
självkritisk. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Mengshoel 
Anne-Marit & 
Heggen 
Kristin 
Norge 
2004 

 
Recovery from 
fibromyalgia- 
previous 
patients’ own 
experiences 
 
 

 
Att undersöka 
vad patienter 
som tillfrisknat 
från 
fibromyalgi 
upplevde som 
viktigt för 
deras 
tillfrisknande 

 
5 kvinnor i åldrarna 37-
49 år. Urvalet gjordes 
av författarna utifrån ett 
patientutbildningsprogr
am för kvinnor med 
fibromyalgi. Insamling 
gjordes via intervjuer i 
kvinnornas hem under 
1,5-2 h.  

 
Intervjuerna bandades och 
skrevs ned ordagrant. Materialet 
analyserades med 
innehållsanalys. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. 

 
Kvinnorna tillfrisknade 
oberoende av olika 
behandlingar. Istället för att 
anpassa sina aktiviteter till 
smärta använde de den som en 
varningssignal på för mycket 
stress. 

 
Hög 
Metoden var väl 
beskriven. 
Resultatet svarade på 
syftet. 
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning. 

     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

 
Schaefer 
Moore, Karen 
USA 
1997 
 
 
 
 

Health 
patterns for 
women with 
fibromyalgia 

Att öka 
förståelsen för 
fibromyalgi 
utifrån 
drabbade 
kvinnors 
perspektiv 

10 kvinnor varav ett 
bortfall på 2. Urvalet 
gjordes av författaren. 
Kvinnorna var i 
åldrarna 27-46 år. 
Insamlingen skedde 
genom att kvinnorna 
fick skriva dagböcker i 
3 månader. 

Materialet analyserades enligt 
van Manen’s method.  
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. 

Det framkom att smärta och 
värk, som både kunde vara 
fysisk som psykisk, var de 
genomgående jobbigaste 
symtomen. Alla kvinnor hade 
olika sjukdomsmönster. 

Låg 
Studien skrevs i 
samband med en 
kvantitativ studie. 
Metoddelen till den 
kvalitativa delen 
beskrevs inte. 
Resultatet svarade på 
syftet. Författaren var 
självkritisk i sin 
diskussion.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

 
Mannerkorpi 
Kaisa, 
Kroksmark 
Tomas & 
Ekdahl 
Charlotte 
Sverige 
1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
How patients 
with 
fibromyalgia 
experience 
their 
symptoms in 
everyday life  

 
Att få en 
djupare 
förståelse för 
hur patienter 
med 
fibromyalgi 
upplever sina 
symtom i sina 
dagliga liv. 

 
11 kvinnor i åldrarna 
24-54 år. Urvalet 
gjordes på en 
reumatologavdelning. 
Insamlingen gjordes 
genom intervjuer på en 
sjukgymnastklinik. 

 
Kvinnorna intervjuades två 
gånger. Intervjuerna bandades 
och skrevs ned ordagrant. 
Materialet analyserades med en 
fenomenologisk  metod. 
Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. 

 
Det framkom att symtomen hade 
stort inflytande på kvinnornas 
dagliga liv. Vissa av kvinnorna 
hade slutat upp med många 
aktiviteter på grund av 
fibromyalgin. 

 
Hög 
Väl beskriven metod. 
Resultatet svarade väl 
mot syftet.  
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning. 

 
Söderberg 
Siv, Lundman 
Berit & 
Norberg 
Astrid 
Sverige 
1999 
 
 
 
 
 
 
 

Struggling 
for dignity: 
The meaning 
of the 
women’s 
experiences 
of living with 
fibromyalgia 

Att belysa 
meningen med 
kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
fibromyalgi 

20 kvinnor varav 14 
valdes ut att deltaga i 
studien. Kvinnor var i 
åldrarna 35-50 år. 
Urvalet gjordes på en 
reumatologklinik. 
Insamlingen gjordes via 
semi-strukturerade 
intervjuer som varade i 
15-60 minuter. 

Intervjuerna bandades och 
översattes ordagrant. Materialet 
analyserades med en 
fenomenologisk- hermeneutisk 
metod. Studien var godkänd av 
en etisk kommitté. 

Att leva med fibromyalgi 
innebar att leva ett liv starkt 
påverkat av sjukdomen i alla 
aspekter av det dagliga livet. 
Detta presenterades i 3 
huvudgrupper, förlorad frihet, 
hot mot integriteten och en kamp 
att uppnå lättnad och förståelse. 

Hög 
Väl beskriven metod. 
Resultatet  svarade 
väl mot syftet.  
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplade till 
resultatet och väckte 
nya frågor för vidare 
forskning. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

   

 
 
 
 
Råheim 
Målfrid & 
Håland 
Wenche 
Norge 
2006 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lived 
experience of 
Chronic Pain 
and 
Fibromyalgia
: Women’s 
Stories from 
daily life 

 
 
 
 
Kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
kronisk smärta 
och 
fibromyalgi 

 
 
 
 
12 kvinnor i åldrarna 
34- 51 år.  Urvalet 
gjordes via tre källor; 
läkare, sjukgymnaster 
och 
fibromyalgiföreningen i 
Norge. Insamlingen 
gjordes via life-form 
intervjuer. Intervjuerna 
utfördes i hemmet, på 
kvinnornas arbetsplats 
eller på författarnas 
arbetsplats.. 
Intervjuerna varade i 
90-120 minuter. 

 
 
 
 
Intervjuerna bandades och 
skrevs ned ordagrant. Materialet 
analyserades med en 
fenomenologisk metod.  

 
 
 
 
Kvinnors livssituation blev 
drastiskt förändrad när de 
drabbades av fibromyalgi eller 
kronisk värk. De upplevde 
sjukdomen som en ständig kamp 
som avgjorde deras öde. 

 
 
 
 
Hög 
Väl beskriven metod. 
Resultatet svarade väl 
mot syftet.  
Diskussionen var 
självkritisk, 
återkopplad till 
resultatet och väckte 
frågor för vidare 
forskning.   
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