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Sammanfattning 

Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom och ett kroniskt tillstånd som orsakar smärta, 

ömhet och stelhet i rörelseorganen. Fibromyalgi karaktäriseras också av 

sömnstörningar, fatigue, ångest, depression och problem med tarmfunktionerna. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi och vilka 

copingstrategier de använder för att hantera sin situation. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. 

Resultat: Kvinnor med fibromyalgi upplevde en oförutsägbar fluktuerande och utbredd 

smärta, en ständigt närvarande fatigue, stelhet samt kognitiva svårigheter. De kognitiva 

svårigheterna visade sig som bland annat koncentrations- och minnessvårigheter.  Att 

leva med fibromyalgi ansågs av kvinnorna som emotionellt påfrestande. Frustration, 

ångest och depression var vanligt förekommande och många kvinnor upplevde en 

misstro och oförståelse från sin omgivning. Fibromyalgin hade en stor inverkan på 

kvinnornas sociala liv som arbetsliv och dagliga aktiviteter. För att hantera sin 

fibromyalgi använde kvinnorna sig av olika fysiska och mentala copingstrategier. 

Slutsats: En ökad kunskap hos omgivningen om hur det är att leva med fibromyalgi kan 

leda till ökad förståelse och därmed ett gott bemötande till dessa kvinnor. Detta kan 

generera en känsla av bekräftelse, främja hanteringen av fibromyalgin samt minska 

kvinnornas lidande. 
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Abstract 

Background: Fibromyalgia is a syndrome and a chronic condition which causes pain, 

soreness and stiffness in the musculoskeletal system. Fibromyalgia is additional 

characterized by sleep disorder, anxiety, depression and bowel functional problems.  

Aim: Describe women’s experiences of living with fibromyalgia and which coping 

strategies they use for handling their situation. 

Method: A literature review with descriptive design. 

Result: Women with fibromyalgia experienced an unpredictable, fluctuating and 

widespread pain, an ever-present fatigue, stiffness and cognitive difficulties. The 

cognitive difficulties found to include concentration difficulties and memory problems. 

Living with fibromyalgia was considered by the women as emotionally stressful. 

Frustration, anxiety and depression were common. Many women experienced mistrust 

and incomprehension from the surroundings. Fibromyalgia had a great impact on 

women’s social life such as work life and daily activities. To manage their fibromyalgia, 

the women used various physical and mental coping strategies.   

Conclusion: An increased knowledge from the surroundings about how it is to live with 

fibromyalgia could lead to increased understanding and good treatment for these 

women. That could generate confirmation, promote the management of fibromyalgia 

and decrease the suffering for these women. 

 

Keywords: Fibromyalgia, Adaptation Psychological, Quality of Life, Women, 

Experience  
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1 Introduktion 

1.1 Smärta 

Kroniska smärttillstånd är den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga, de utgör en stor 

kostnad för samhället och innebär ekonomiska, sociala, utbildnings- och yrkesmässiga 

svårigheter för individen.
1
 IASP (International Association for the Study of Pain) 

definierar smärta som 

 ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”.  

Smärta är således subjektiv och kan upplevas utan uppenbar vävnadsskada.  

Med kronisk smärta avses smärta som varar längre än tre månader enligt Bergh.
2
  

 

1.2 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett syndrom och ett kroniskt tillstånd som orsakar smärta, ömhet och 

stelhet i rörelseorganen.
3 

Gerwin
4 

definierar fibromyalgi som en icke inflammatorisk 

muskelvärk som engagerar kroppen både ovanför och nedanför midjan samt höger och 

vänster sida om medellinjen, så att tre eller fyra fjärdedelar av kroppen är involverad av 

smärtan.  Fibromyalgi karaktäriseras också av sömnstörningar, fatigue, ångest, 

depression samt problem med tarmfunktionerna.
3 

Fatigue är en central, mental trötthet som kan uppträda plötsligt och beror på störningar 

i hjärnfunktionerna. Trötthetskänslan är svår att vila bort och kan sitta i under flera 

dygn.
5 

Fibromyalgi har tidigare beskrivits av flera forskare fast i andra termer och i ett bredare 

sammanhang. Raspe & Croft
6 

beskriver hur Hugh Smythe’s arbete har format vårt 

nuvarande synsätt om fibromyalgi. Smythe var den förste att föreslå bestämda och 

avgränsade kriterier som ett hjälpmedel att skilja på fibromyalgismärta från annan 

smärta. Termen fibromyalgi introducerades första gången 1976, men fick ett bredare 

genomslag 1990 när American College of Rheumatology, (ACR) godkände 

publiceringen av nya tydligare klassificeringskriterier, vilka utvecklats av Frederick 

Wolfe med medarbetare. Dessa koncentrerade sig på fibromyalgins muskuloskeletala 

aspekter och föreslog att kronisk utbredd smärta och många aktiva triggerpunkter var 

tillräckliga faktorer för att diagnostisera fibromyalgi.
6 

De publicerade klassifikationskriterierna gav forskare runt om i världen en möjlighet att 

undersöka symtomen utifrån en gemensam mall. I och med denna publicering antog 

också ACR en ledande position inom forskningen om grundläggande, bakomliggande 
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mekanismer för symtom och behandling av patienter med fibromyalgi. ACR kriterierna 

fokuserar endast på smärta och bortser från andra symtom fibromyalgi orsakar.
7 

Fibromyalgi definieras enligt ACR kriterierna som ett kroniskt tillstånd karaktäriserat 

av utbredd smärta tillsammans med ömhet vid palpation av minst 11 av 18 

triggerpunkter över hela det muskuloskeletala systemet.
8 

 Triggerpunkter är små, hyperkänsliga muskelknutor i skelettmuskulaturen som orsakar 

smärta lokalt och till refererade områden. Palpation av dessa framkallar smärta både 

direkt över själva punkten och/ eller orsakar utstrålande smärta till ett annat område. 

Triggerpunkterna kan vara aktiva eller latenta. En aktiv triggerpunkt orsakar smärta i 

vila, medans en latent triggerpunkt inte orsakar spontan smärta utan smärtar endast vid 

direkt tryck. Den latenta kan också begränsa rörligheten och orsaka muskelsvaghet.
9
  

Enligt Grodman
1
 har patienter med fibromyalgi kämpat i flera år för att få de 

funktionsnedsättningar som syndromet innebär accepterade av sjukvården. Patienterna 

har också hindrats från samhällets sida både ekonomiskt och socialt på grund av 

missuppfattningar angående deras kliniska tillstånd.  

 

1.3 Förekomst av fibromyalgi 

Fibromyalgi förekommer oftare bland kvinnor än män.
3 

Den genomsnittliga globala 

förekomsten av fibromyalgi hos kvinnor är 4, 2 % och 1,4 % hos män. Risken att 

insjukna i fibromyalgi ökar med stigande ålder för kvinnor, medan risken att drabbas är 

högre för män i medelåldern.  Syndromet förekommer oftare hos lågutbildade, personer 

med låg socioekonomisk status samt hos personer på landsbygden. Däremot har inget 

samband mellan fibromyalgi och olika civilstatus uppmärksammats.
10 

 

1.4 Mäns upplevelser av fibromyalgi  

I en studie av Paulson et al.
11 

fann man att männen upplevde att fibromyalgin 

begränsade deras liv. Kroppen uppfattades som trög och långsam med konstant 

värkande muskler. Den upplevda smärtan beskrevs som brännande, skärande, pulserade 

och stickande. Männen upplevde smärtan och stelheten som värst på morgonen. 

Smärtan orsakade också fatigue, svaghet samt en oförmåga att delta i lika många 

aktiviteter som tidigare, vilket resulterade i att familjelivet blev lidande.
11 

 I en annan studie
12

 framkom det att män gick länge med sin smärta innan de sökte 

sjukvård, att de hade svårt att tala öppet om sin smärta och oro samt svårt att hitta någon 

inom sjukvården som tog dem på allvar. Männen i studien upplevde en rädsla att 
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uppfattas som gnälliga. När ingen behandling gav resultat upplevde männen att de 

ansågs av sjukvården vara lata och inte intressanta som patienter längre vilket 

resulterade i upprörda känslor hos männen. De fick läkemedel utskrivna istället för 

läkarsamtal.
12

  

Många män kunde endast arbeta deltid vilket resulterade i rastlöshet och ekonomisk oro. 

Vid sjukskrivning upplevde männen känslor som ensamhet och skygghet. De män som 

återvände till arbetet ansåg att de fick meningslösa arbetsuppgifter, samt att 

medarbetarna inte uppmärksammade deras närvaro. Detta resulterade i självmordstankar 

hos en del av männen.
11

  

Smärtintensiteten växlade under dagen,
11,12

 vilket medförde en svårighet att planera 

framåt då de inte visste hur de skulle må.
11 

Denna oförutsägbarhet påverkade det sociala 

livet negativt. Att träffa släktingar och vänner uttrycktes annars vara viktigt för männen. 

Männen visade inte att de mådde dåligt inför andra än familjen.
11  

Deras humör påverkades negativt av smärtan
11,12

 och de uttryckte en risk för ökad 

medicin- och alkoholkonsumtion.
12 

Männen upplevde att familj, vänner, släktingar och 

medarbetare trodde att de hade ont, men att de inte riktigt förstod deras situation.
11

  

Männen i Paulson et al. studie
12

 använde sig av vila, avslappningsövningar, 

promenader, bokläsning, musik, yoga, meditation, värme, massage, akupunktur, TNS, 

kroppsmedvetenhet och sjukgymnastik för att hantera smärtan och det dagliga livet med 

fibromyalgi. De använde läkemedel som smärtstillande, sömnmedel vid svår smärta 

samt antidepressiva.
12 

 

1.5 Lazarus & Folkmans teori  

Psykologen Richard Lazarus har i samarbete med Susan Folkman utvecklat en teori om 

stress och coping. Teorin bygger på att personens upplevelse av belastning eller stress 

grundar sig i tankar kring egna situationen. Lazarus och Folkman menar att 

stressreaktioner utlöses när en situation upplevs belastande.  De använder sig av 

begreppet coping om olika beteenden och psykiska processer som en person använder 

sig av för att hantera situationer där resurserna sätts på prov. 

Lazarus och Folkman skiljer i huvudsak mellan två huvudtyper av copingstrategier, 

problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping.
13  

Lazarus & Folkman
14

 menar att coping bestäms utifrån en kognitiv bedömning. 

Problemorienterad coping går ut på att lösa eller hantera stressiga situationer och öka 

individens handlingsförmåga. Dessa metoder är ofta inriktade på att fastställa 
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problemet, hitta alternativa lösningar till problemet, väga lösningarnas för- och 

nackdelar mot varandra för att sedan välja en lösning och använda sig av den. Det kan 

handla om att hitta nya arbetssätt, prioritera, dra ner på arbetstempot, sänka kraven, söka 

information och ny utbildning eller arbete. Syftet med emotionellt orienterad coping är 

att minska obehagliga känslor i samband med en stressig situation och uppträder oftast 

när bedömning gjorts att det inte finns något som kan ändra de skadliga, hotande eller 

utmanande yttre omständigheterna. Emotionellt orienterad coping används för att 

upprätthålla hopp och positiv inställning, förneka företeelsen och dess innebörd eller att 

vägra tänka det värsta.  Emotionellt orienterad coping kan handla om aktiviteter i avsikt 

att avleda tankarna, meditation, undvika eller förneka problemet, ventilera sina känslor, 

alkohol, omprövning.
14

  

 

1.6 Sjuksköterskans riktlinjer  

Omvårdnad innebär att patienten ska behandlas respektfullt samt med värdighet och inte 

begränsas av ålder, hudfärg, religion, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status.  

En sjuksköterska ska enligt ICN´s (International Council of Nursing) etiska kod
15

 

främja allmänhetens tillit och tillgodose medborgarnas vård- och sociala behov. Vidare 

ska sjuksköterskan utöva en omvårdnad som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, 

värderingar och vanor.
15

  

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
16 

påtalar att sjuksköterskan i 

sitt yrkesutövande ska ha en humanistisk människosyn. Det innebär att sjuksköterskan 

ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov.  

Sjuksköterskan ska också visa respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Vidare ska sjuksköterskan uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse 

och lidande samt så långt som möjligt lindra dessa.
16

  

 

1.7 Problemformulering 

Litteraturen uppmärksammar att patienter med fibromyalgi upplever en misstro från sin 

omgivning och sjukvården, vilket resulterar i ledsamhet, ilska och en frustration hos 

patienterna samt en känsla av att inte bli trodda. Denna patientgrupp har kämpat länge 

för att få de funktionsnedsättningar syndromet innebär accepterade både ute i samhället 

och inom sjukvården. Det är av stor vikt att vårdpersonalen har kunskap om den här 

patientgruppens upplevelser av sin livssituation för att kunna visa förståelse, ge ett bra 
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bemötande samt god vård vilket kan minska lidande hos patienterna. Genom en 

sammanställning av tidigare empirisk forskning om kvinnors upplevelser av att leva 

med fibromyalgi och hur de hanterar sin vardag kan en tydligare och mer samlad bild av 

problemet framträda.  

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

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

samt copingstrategier de använder sig av för att hantera sin sjukdom. Vidare var syftet 

att granska artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten urval.  

 Hur beskriver kvinnor sin upplevelse av att leva med fibromyalgi? 

 Vilka copingstrategier använder kvinnor med fibromyalgi sig av för att hantera 

sitt syndrom? 

 Vilken kvalitet har de valda artiklarna angående urval? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design enligt Forsberg & Wengström.
17 

 

2.2 Databaser 

I föreliggande litteraturstudie har databaserna PubMed och Cinahl använts. Ytterligare 

en sökning gjordes i databasen Scopus, men den genererade inte i några nya träffar. 

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Endast databasen PubMed användes vid den allra första sökningen. Sökningarna utgick 

utifrån vad Forsberg & Wengström
17

 benämner som en ämnesordlista, så kallade 

MESH-termer eller motsvarande Cinahl headings, I PubMed användes MESH-termerna 

”Fibromyalgia”, ”Adaptation, Psychological”, ”Quality of Life”, ”Women” samt ordet 

Experience. Dessa sökord har kombinerats med den booleska sökoperatorn AND i 

avsikt att precisera sökningen.
17

 Kompletterande sökningar gjordes sedan i Cinahl samt 

en fritextsökning i PubMed med avsikt att få fler artiklar till föreliggande resultat. I 

databasen Cinahl användes Cinahl headings “fibromyalgia”, “coping”, “quality of life” 

women samt “experience of life” och kombinerades med den booleska sökoperatorn 

AND. Betydelsen av orden adaptation, psychological och coping är den samma, men 

coping är inte  en MESH-term i PubMed därav användes olika sökord i de två 
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databaserna. Ingen tidsbegränsning gällande publikationsår gjordes i PubMed i avsikt 

att få en bredare sökning på grund av lite forskning inom området. Då ordet women 

lagts till i databasen Cinahl genererade det i så många träffar att en tidsbegränsning 

sattes från år 2006.  En fritextsökning gjordes i Pubmed med sökorden ”patients 

experiences of living with fibromyalgia”. Resultatet av databassökningarna presenteras i 

tabell 1. Kombinationerna Fibromyalgia AND Adaptation, Psychological AND Women, 

Fibromyalgia AND Quality of Life AND Women, Fibromyalgia AND Experience AND 

Women och Fibromyalgia AND Adaptation, Psychological AND Quality of Life AND 

Women AND experience i databasen PubMed genererade inte i några nya artiklar och 

redovisas därför inte i tabell 1. 

Kombinationerna  Fibromyalgia AND experience AND women, Fibromyalgia AND 

coping AND women, Fibromyalgia AND quality of life och Fibromyalgia AND quality 

of life And women i databasen Cinahl genererade heller inte i några nya artiklar till 

föreliggande studies resultat och redovisas således inte heller i tabell 1. Kombinationen 

Fibromyalgia AND coping AND Quality of life AND Women AND experience i 

databasen Cinahl genererade i ett så stort antal träffar att det inte blev hanterbart och 

därför redovisas inte den sökningen i tabell 1.  

Inklusionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i full text i 

HIG´s databaser, vara skrivna på engelska, vara empiriska, svara mot studiens syfte och 

frågeställningar samt vara utförda på kvinnor. Rewiew-artiklar samt artiklar där män 

ingick i studien exkluderades eftersom syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

beskriva kvinnors upplevelser. Artiklar som inte svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar exkluderades från aktuella sökningar. Begränsningen free full text sattes 

ej från början då det reducerade antalet artiklar radikalt. Under artikelgranskningen 

gallrades sedan de artiklar som inte fanns att tillgå i free full text ut.  
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Tabell 1 Utfall av databassökningar. 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Antal möjliga 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Antal inkluderade i 

studien 

Pubmed Restrict to Mesh 

major topic: 

Fibromyalgia 

AND Adaptation, 

Psychological 

Full text 

available 

Engelsk text 

 

73 15 10 

Pubmed Restrict to Mesh 

major topic: 

Fibromyalgia 

AND Quality of 

Life 

Full text 

available 

Engelsk text 

 

146 16 4 

Pubmed Fibromyalgia 

AND Experience 

Full text 

available 

Engelsk text 

 

176 3 2 

Pubmed  Fritextsökning:  

Patients 

experinces of 

living with 

fibromyalgia 

Full text 

available, 

Engelsk text 

26 3 1 

Cinah Cinahlheadings: 

Fibromyalgia 

AND experience 

Peer reviwed  

Linked full text 

 

10 1 1 

Cinahl Cinahlheadings: 

Fibromyalgia 

AND coping 

Peer reviwed 

Linked full text 

Engelsk text 

 

24 1 1 

Totalt   455 39 19 

 

 

 

2.4 Dataanalys 

Möjliga artiklar som presenterades i tabell 1 delades upp och granskades av författarna 

var för sig utifrån titel, abstrakt och därefter hela dess innehåll och bedömdes utifrån 

relevans för litteraturstudien och således vidare för genomgående analys. Kvaliteten 

granskades efter angivna checklistor över bra kvalitativa och kvantitativa studier i 

Forsberg & Wengström.
17 

De inkluderade artiklarnas metodologiska aspekt granskades 

utifrån urvalsmetod, inklusions och exklusionskriterier samt bortfall i avsikt att svara på 

den metodologiska frågeställningen.
18,19

  

För att välja ut relevanta artiklar från de som presenteras som möjliga i tabell 1, lästes 

först artiklarnas titlar. Därefter lästes abstraktet i de artiklar vars titlar verkade svara mot 

syftet. Vid osäkerhet lästes även artikelns resultatdel. Utifrån abstrakt och resultat 

valdes sedan möjliga artiklar ut för vidare granskning. De 39 möjliga artiklarna 

granskades ytterligare utifrån syfte, abstract, metod samt resultat och utmynnade i 19 
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artiklar som inkluderades i studien. Flödesschema över artikelgranskningen presenteras 

i figur 1.  

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema över artikelgranskning. 

 

Av dessa 19 artiklar var 17 kvalitativa, en var kvantitativ samt en hade både en 

kvalitativ och en kvantitativ del. För studien valda 19 artiklar presenteras i bilaga 1 och 

2, tabell 2 och 3. 

 De 19 artiklarna delades upp mellan författarna och lästes i sin helhet och granskades 

utifrån syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument samt hur artiklarna hade 

analysrats och tolkats.
17 

I händelse av osäkerhet hos den ena av författarna huruvida 

artikeln var relevant eller inte lästes och granskades artikeln även av den andra 

författaren. Relevanta meningsenheter utifrån författarnas syfte markerades i artiklarnas 

resultatdel med överstrykningspennor i olika färger. En färg användes för positiva 

upplevelser, en annan färg för negativa upplevelser samt en tredje färg för 

copingstrategier de använde sig av. För säkerställande att viktiga delar kommit med 

läste författarna varandras artiklar. Alla meningsenheter kopierades in i nytt dokument, 

skrevs ut och klipptes isär samt lades ut på ett bord i avsikt att få fram faktorer gällande 

likheter och skillnader. Författarna läste igenom meningsenheterna ett flertal gånger för 

att identifiera kategorier och underkategorier och slutligen ett tema. För att besvara den 

metodologiska frågan granskades artiklarna utifrån Forsberg & Wengström
17 

checklista 

för kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Samtliga artiklar granskades utifrån hur tydligt 

urvalsmetod, undersökningsgrupp, inklusions- och exklusionskriterier samt eventuella 

bortfall beskrevs i artiklarna, vilket därefter sammanställdes i en tabell. Se bilaga 1,  

tabell 2. 

 

 

39 artiklar 
granskades 

närmare 

14 svarade ej 
mot studiens 

syfte 

5 artiklar 
innehöll män 

1 fanns ej i 
free full text 

19 
inkluderades i 

studien 
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2.5 Forskningsetiska överväganden  

Det krävs inga externa etiska överväganden vid litteraturstudier, men det är viktigt att 

göra etiska överväganden även vid litteraturstudier. Dessa överväganden bör göras 

angående urval och presentation av resultat.
17

 Strävan var att endast använda artiklar 

godkända av en etisk kommitté alternativt där noggranna etiska överväganden tagits. 

Valda artiklar inkluderade i litteraturstudien redovisas i arbetet. I arbetet presenteras 

kvinnors upplevelser utifrån olika perspektiv. Författarnas egna värderingar har ej 

påverkat studiens resultat.
17 

 

3 Resultat 

Resultatet baseras på 19 artiklar som redovisas i löpande text och som förtydligas 

genom en sammanfattning, se bilaga 2 tabell 3. Föreliggande litteraturstudies resultat 

presenteras utifrån underkategorier och kategorier. De faktorer som identifierades i 

artiklarna utgör underkategorierna. Kategorierna som beskriver kvinnornas upplevelser 

av att leva med fibromyalgi är: upplevelser av symtom, omgivningens attityder samt det 

sociala livet. De kategoriers som beskriver vilka copingstrategier kvinnorna använde sig 

av är: fysiska strategier samt mentala strategier. Dessa kategorier utmynnade i ett tema 

som innefattar kvinnornas upplevelser samt behov: Tro mig, stöd mig: jag lider.   

Temat och de fem identifierade kategorierna presenteras i följande figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Identifierade teman samt kategorier. 
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3.1 Upplevelser av symtom 

3.1.1 Smärta 

Smärtan beskrevs som smygande, diffus, brännande, oförutsägbar samt fluktuerande.
19-

21
 Kvinnorna i studien av Arnold et al.

19 
uttryckte att smärtan hade olika intensitet olika 

tider på dygnet. Kvinnornas upplevelser var att smärtan vanligen ledde till ilska, 

irritation, nedstämdhet och depression.
20,21

 Smärtan ansågs av kvinnorna i en studie som 

outhärdlig.
22

  

 

3.1.2 Fatigue 

Fatigue upplevdes av kvinnorna som ett överväldigande symtom som ofta kom 

oväntat.
23,24 

Den var ständigt närvarande, begränsade kvinnornas liv på ett påtagligt sätt 

och ansågs vara ett av de värsta symtomen.
19,20,23–25

 Kvinnorna beskrev det som att de 

aldrig vara riktigt utvilade då fatigue inte lindrades av sömn eller vila.
19,24,26,27  

  

 

3.1.3 Sömn 

Sömnstörningar och trötthet upplevde kvinnorna som ett vanligt och stort 

problem.
19,21,27,28 

Kvinnorna i studierna av Hallberg et al.
21

 och Crooks
27

 ansåg att de 

blev negativt påverkade och att sömnstörningar uppfattades som handikappande. 

 

3.1.4 Stelhet och trötta muskler 

I flera studier
21,22,25,27,28 

beskrev kvinnorna att de upplevde daglig stelhet, vilket 

resulterade i rörelsesvårigheter.
19,28 

Stelhet, ömhet, långsamhet upplevdes speciellt på 

morgonen efter en längre periods sömn. Enkla rörelser blev mer 

koncentrationskrävande.
22,27

 Många kvinnor upplevde en minskad muskelstyrka, 

uthållighet, och minskad finmotorik som uttryckte sig i form av klumpighet.
21,24,28 

En 

kvinna i en studie
25

 upplevde att stress förvärrade hennes stelhet, medan en annan 

kvinna upplevde feberkänsla på grund utav stelheten. 

 

3.1.5 Allmän känslighet 

Kvinnorna upplevde extrem känslighet för flera saker såsom beröring,
19,25

 ljus, ljud, 

födoämnen, dofter och kemikalier.
19 

En del kvinnor upplevde huden som brännande 

medan andra rapporterade om huvudvärk, illamående, irriterad tarm, och yrsel.
19 

Kyla 

och plötsliga väderförändringar ökade deras svårigheter ansåg kvinnor i Arnold et al.
19

 

och Liedberg et al.
28 
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3.1.6 Kognitiva svårigheter 

Kvinnorna upplevde en lägre mental nivå. Många kvinnor reagerade långsamt på saker 

som sagts och gjorts. Flera av studiernas kvinnor kände sig begränsade av nedsatt 

koncentrationsförmåga, minnessvårigheter, samt förvirring.
19–21,27,29 

Kvinnorna ansåg att 

detta försvårande funktionen i det dagliga livet.
21,27 

  

 

3.1.7 Emotionellt 

Att leva med fibromyalgi ansågs av kvinnorna som emotionellt påfrestande. Känslor 

som besvikelse på livet, negativa känslor om sig själva, frustration, självanklagelser på 

grund av orkeslöshet samt en saknad av livet man en gång levt uttrycktes av 

kvinnorna.
21,28-32 

Andra vanliga känslor som kvinnorna upplevde var en känsla av 

rädsla, oro, ångest och otålighet samt att vara deprimerade.
26,28 

Fysisk och psykologisk 

stress var den vanligaste faktorn till ökade svårigheter enligt kvinnorna i Liedberg et 

al.
28

 samt Mannerkorpi et al.
32

studier.  

 

3.2 Omgivningens attityder 

3.2.1 Att inte bli trodd på 

Många kvinnor upplevde att inte bli trodda på samt en brist på engagemang inom hälso- 

och sjukvården.
20,33,34

 Kvinnorna upplevde att de behandlades som att allt bara fanns i 

deras fantasi och att problemen var psykologiska.
20,26,33

 Vissa kvinnor upplevde att 

vänner och medarbetare tvivlade och var skeptiska till deras smärta.
19,21 

Kvinnorna 

kände sig inte respekterade som människor, vilket hotade deras integritet.
20

  

 

3.2.2 Oförståelse 

Kvinnor med fibromyalgi upplevde en brist på förståelse samt acceptans från sin 

omgivning, till exempel familj, släktingar, vänner, arbetskamrater, arbetsgivare samt 

sjukvårdpersonal.
19,20,28,29,35 

Enligt Arnold et al.
19

 resulterade detta i en upplevesle av 

frustration, ilska, skuld, depression och skam, vilket bekräftas av McMahons et al.
29

 

samt att kvinnorna uttryckte ett minskat självförtroende. Enligt Hallberg et al.
21

 och 

Wuytack et al.
34

 upplevde kvinnorna att deras vänner och medarbetare hade svårt att 

förstå varför till synes friska kvinnor inte kunde arbeta. Kvinnor upplevde ett 

bemötande i form av negativ attityd ifrån sjukvårdspersonal.
20,26,29 

En kvinna i en 

studie
29

 föredrog att benämna sitt syndrom som artrit istället, då hon ansåg att 

fibromyalgi gav negativa associationer. En diagnos ansågs reducera antalet 
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läkarundersökningar och behandlingar då symtomen sågs som en konsekvens av 

fibromyalgin.
26

  

 

3.3 Det sociala livet 

3.3.1 Familj 

Kvinnorna upplevde att deras roll i familjen hade blivit mer passiv och att de behövde 

mer hjälp av sin familj samt att umgänget med dem minskade,
19,22,24,28,34,35

 vilket 

resulterade i en känsla av skuld och dåligt samvete.
19,22,34,35

 Några kvinnor var besvikna 

på mannens engagemang i hushållsarbetet och brist på stöd ifrån sina män.
22,32,33 

Vikten 

av praktiskt och emotionellt stöd från familjen och i synnerhet maken betonades av 

kvinnorna i Wuytack & Millers studie.
34

 Enligt Arnold et al.
19 

måste kvinnorna ibland ta 

bättre hand om sig själva och inte sätta familjen först. I en studie
34

 deltog en kvinna som 

prioriterade arbetet före familjen för att orka arbeta. Fibromyalgi hade en stor inverkan 

på kvinnors sexualliv i form av mindre begär och lust för sexuell intimitet.
19,35

  

 

3.3.2 Vänner 

Fibromyalgi ansågs påverka kvinnornas sociala liv, då energin inte räckte till att umgås 

med vänner, vilket resulterade i en känsla av isolation.
19,20,24,27–30,32,35

 Kvinnorna 

upplevde svårigheter att behålla sina vänner.
19,27,28 

Däremot uttryckte några av de 

svenska kvinnorna i Liedberg et al.
28 

studie att det sociala livet var oförändrat eller 

bättre än tidigare. 

 

3.3.3 Arbete och ekonomi 

Kvinnorna upplevde att det var svårt att fortsätta arbeta på grund av deras 

symtom,
19,23,26,27,29,31,34,35 

samt att arbetet stal energi.
23 

För flera kvinnor var även stress 

och otrevlig stämning samt en känsla av utanförskap på arbetsplatsen ett hinder till 

fortsatt arbete.
31,34,35 

Kvinnorna fick ofta byta arbete eller gå ned i tid.
19,35

 

Sjukskrivningar ansågs av kvinnorna generera ekonomiska påfrestningar.
19,20,23,34,36

 De 

uttryckte en rädsla att bli tvingade att återgå till ett arbete de inte förmådde utföra.
34

 

Enligt kvinnorna i flera studier
19,32,35,36,37

 var det viktigt med fortsatt arbete trots deras 

fibromyalgi, då det var en viktig del av kvinnornas identitet och självkänsla samt 

betydelsen av att leva ett normalt liv. 
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3.3.4 Aktiviteter 

Kvinnornas erfarenheter var att fritidsaktiviteter samt uppgifter i det dagliga livet som 

till exempel hushållsarbete och omhändertagande av barn, minskades på grund av deras 

symtom.
19,20,24,27–29,32,34,35 

Om kvinnorna överansträngde sig var deras erfarenhet en serie 

av dåliga dagar efteråt.
19,25,29

 Kvinnorna ansåg att det var svårt att vara spontana eller 

planera in aktiviteter då de inte kunde förutse hur de skulle må.
19–21,24,27,31,32,35

  

I två studier
32,35

 ansåg kvinnor att det var viktigt att göra saker de tyckte om och att 

smärtan inte skulle begränsa deras aktiviteter, vilket resulterade i att de ibland utförde 

aktiviteten trots vetskap om ökade symtom. Vissa kvinnor kände bitterhet, ilska och 

irritation för att de inte kunde utföra saker de gjort förut, vilket var svårt för kvinnorna 

att acceptera.
29,32,35

  

 

3.4 Fysiska strategier 

3.4.1 Fysisk aktivitet 

Nästan alla kvinnor nämnde någon form av fysisk aktivitet som hjälp att minska och 

hantera symtomen.
21,22,25,28,31,32,36,37 

  

 

3.4.2 Anpassning 

Kvinnorna lärde sig att ständigt lyssna till kroppens signaler för att undvika ökade 

symtom
22,31,33 

och försökte att spara på krafterna när de mådde bra för att inte förta sig 

och då öka symtomen.
22,25,31

 En vanlig strategi som användes för att hantera det dagliga 

livet var att minska stressen, sänka aktivitetstempot och att anpassa kraven och 

aktivitetsnivån utifrån de egna begränsningarna.
19,25,27–29,31,34,37 

För att hantera 

symtomen och återfå kraft till dagliga aktiviteter tog många kvinnor en stunds vila.
19,21, 

24,27,31,32  
Planering och prioritering var ett sätt för många kvinnor att spara energi till för 

dem viktiga sysslor, samt för att kunna må bra en längre period.
19,21,25,31,32,37  

Denna 

strategi var också användbar i hanteringen av arbetsliv samt fritid.
36 

En kvinna i en 

studie
22

 ansåg att rutiner var en bra strategi för att möjliggöra arbete. 

 

3.4.3 Arbete 

Arbete var ett sätt för flera kvinnor att glömma bort smärtan och känna välmående. Att 

känna sig behövd, uppskattad och bekräftad på arbetet var viktigt för många kvinnor. 

Arbetet upplevdes som stimulerande och meningsfullt och fick dem att må bra trots 

symtomen.
36,37

 En mängd olika strategier användes av kvinnorna för att kunna fortsätta 
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att arbeta, t ex ergonomiska hjälpmedel, anpassningar såsom lättare arbetsuppgifter, 

avlastning, schemaförändringar samt planering och prioritering.
26,31,36

 För somliga 

kvinnor underlättade sjukskrivning för kortare eller längre perioder att de kunde 

fortsätta att arbeta,
21,31,36 

medan det för andra kvinnor var en lättnad när de beviljats 

tillsvidare sjukersättning.
26

  

 

3.4.4 Information 

Kunskap om fibromyalgi gav en förklaring till symtomen vilket hjälpte kvinnorna att 

hantera och acceptera sin sjukdom samt ökade deras självkänsla.
20,23,31

  

 

3.4.5 Läkemedel 

En del kvinnor använde smärtstillande läkemedel i avsikt att lindra smärtan.
21,28,36

 I två 

studier
21,25

 uppgav många kvinnor att de tog antidepressiva läkemedel mest för sömnens 

skull, men det var också ett fåtal kvinnor som använde dessa mot depression. 

 

3.4.6 Alternativa metoder 

Olika alternativa metoder användes av kvinnorna för att hantera symtomen till exempel 

psykoterapi, massage, akupunktur, avslappningsmetoder, läsning samt värme.
21,25,31,34, 

36,37 
Vanligt förekommande i studien av Hallberg et al.

21 
var att kvinnorna drog sig 

undan sociala sammanhang vilket ledde till isolering. En kvinna i samma studie uppgav 

att hon använde alkohol ganska ofta för att bedöva smärtan. 

 

3.5 Mentala strategier 

3.5.1 Socialt stöd 

Stöd, hjälp och förståelse från familj och vänner beskrevs av kvinnorna som viktigt för 

deras välmående.
20,23,24,25,29,31,34,36,37

 Att kunna vara omhändertagande uppgavs också 

vara av betydelse för kvinnornas välmående.
22,37

  

 

3.5.2 Stöd från andra drabbade 

Vissa kvinnor hade utbyte av att få träffa personer med samma eller liknande 

erfarenheter. Det gav andra perspektiv på den egna situationen vilket ökade 

copingresurserna.
23,25,33,37 

Det var också ett sätt att bryta eventuell isolering.
34
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3.5.3 Förhållningssätt 

Att tänka positivt och inte låta sjukdomen ta över var ett sätt för kvinnorna att hantera 

symtomen.
29,31,36,37

Andra strategier för att hålla humöret uppe var att tänka på tiden före 

sjukdomen,
21,37 

vara tacksam eller vetskapen att andra har det värre.
21,29

  

En vanlig strategi var att dagligen försöka se de små värdena i livet. Stimulerande 

aktiviteter och glädje lindrade symtomen och ökade välbefinnandet.
25,31,34,36,37 

Flera 

kvinnor berättar att de försöker att ignorera smärtan och inte visa för andra att de har 

ont.
21,25,32,36,37 

Andra kvinnor i McMahon et al.
29 

studie försökte hitta en inre styrka för 

att hantera sjukdomen. Acceptans var en strategi som underlättade det dagliga livet för 

somliga kvinnor.
21,33

 För att nå acceptans var kvinnorna tvungna att lära sig att anpassa 

sig efter och att leva med de förändringar som kommit till följd utav fibromyalgin.
20,35,36

 

Genom att sörja nådde kvinnor en vändpunkt och kunde därigenom uppnå acceptans.
31

 

Leva en dag i taget och att skriva dagbok var andra sätt att nå acceptans för en del av 

kvinnorna i studien av Schaefer et al.
33 

 

3.6 Granskning av artiklarnas urval 

Artiklarnas urval förtydligas genom en sammanfattning, se bilaga 1 tabell 2.  

Av de 19 artiklar som granskades i föreliggande studie hade 9 artiklar redovisat sitt 

urval på ett tydligt sätt. Sju av dessa nio använde sig av ett strategiskt 

urval.
20,21,23,24,26,32,35 

Två artiklar använde snöbollsurval.
27,33

 Resterande tio artiklar 

uppgav inte vilken urvalsmetod de använt.
19,22,25,28–31,34,36,37

 Två av artiklarna beskrev 

tydligt inklusions- samt exklusionskriterier.
19,36 

Två artiklar beskrev endast 

inklusionskriterierna.
25,29  

I övriga artiklar beskrevs vare sig inklusions- eller exklusionskriterierna på ett tydligt 

sätt.
20-24,26-28,30-35,37 

Fyra av artiklarna beskrev tydligt bortfallen.
29,31,34,36

 Två av 

artiklarna uppgav sitt bortfall på ett otydligt sätt
26,30

 och resterande uppgav inga 

bortfall.
19–25,27,28,32,33,35,37 

Samtliga artiklar beskrev urvalsgruppen på ett tillfredställande 

sätt. 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Kvinnor med fibromyalgi beskrev att de upplevde en oförutsägbar fluktuerande smärta, 

en ständigt närvarande fatigue, stelhet och rörelsesvårigheter samt kognitiva svårigheter 

som nedsatt koncentrationsförmåga, minnessvårigheter och förvirring. Att leva med 
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fibromyalgi ansågs av kvinnorna som emotionellt påfrestande och känslor som 

besvikelse på livet, frustration, ångest och depression var vanligt förekommande. 

Kvinnorna upplevde ofta en oförståelse samt en känsla av att inte bli trodda på av 

omgivningen. Kvinnornas sociala liv med familj och vänner samt fritidsaktiviteter och 

uppgifter i det dagliga livet påverkades negativt då energin inte räckte till. Arbetet var 

en viktig komponent i kvinnornas liv, men majoriteten upplevde en svårighet att 

fortsätta arbeta.  För att hantera sitt syndrom använde kvinnorna sig av vad författarna 

till föreliggande studie valt att benämna som fysiska strategier samt mentala strategier. 

Fysiska strategier kan vara till exempel fysisk aktivitet och lyssna på kroppens signaler. 

Mentala strategier kan till exempel vara socialt stöd och positivt tänkande. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har funnit att fibromyalgins symtom har en 

avsevärd inverkan på kvinnornas liv och att smärta samt fatigue var de symtom som 

påverkade det dagliga livet mest.
19,20,23–25

 Denna upplevelse styrks av kvinnorna i en 

studie av Juuso et al.
38 

som uttrycker att den ständigt närvarande, fluktuerande och 

oförutsägbara smärtan invaderade hela kroppen, samt att de upplevde att fatigue var 

integrerad i smärtan och orsakade kraftlöshet.  

Föreliggande litteraturstudie visar att smärtan hade en stor inverkan på kvinnornas 

sömn,
21,27

 vilket också bekräftades av kvinnor i en annan studie.
38

 De uppgav att de 

hade sömnsvårigheter på grund av smärta samt svårigheter med att byta ställning i 

sängen.  I en tidigare studie av Lempp
39

 uppgav samtliga kvinnor att de led av en brist 

på rofylld sömn och för somliga av dessa kvinnor resulterade långvarig sömnbrist i 

kronisk fatigue.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar utifrån studiers resultat att depression 

var vanligt förekommande bland kvinnor med fibromyalgi.
26,28 

Detta resonemang stöds 

av Lempp et al.
39

där somliga kvinnor gav uttryck som att de kände sig låga eller befann 

sig i ett svart hål.  

Upplevelsen av att inte bli trodda på, samt bristen på engagemang ifrån hälso- och 

sjukvården
20,33,34 

delades av kvinnor i flera studier.
38-40

 Några deltagare i Lempp
39

 och 

Cunningham & Jilling
40 

studier hade däremot goda erfarenheter av sjukvården där 

deltagarna upplevde att de fick ett bra bemötande, stöd och blev bekräftade av 

sjukvårdspersonalen. Författarna till föreliggande litteraturstudie tänker sig att när 

personer upplever sig inte blir trodda på, föds ett tvivel hos dem huruvida upplevelserna 
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av symtom är sanna eller inte. Denna upplevelse kan resultera i en rädsla för att uppsöka 

sjukvården för att få hjälp. Detta stämmer överrens med studien av Juuso et al.
38

 där det 

uttrycks att en fördömande attityd från omgivningen var en anledning till att kvinnorna 

inte berättade hur de mådde eller bad om hjälp.  

Många kvinnor i föreliggande litteraturstudie upplevde att deras sociala liv påverkades 

negativt på grund av fibromyalgin.
19,20,22,24,27–30,32,34,35 

Dessa upplevelser delades med 

deltagarna i en annan studie.
39

 Det förekom även några kvinnor i föreliggande 

litteraturstudie som uttryckte att deras sociala liv var lika eller till och med bättre än före 

diagnosen.
28

 Författarna till föreliggande litteraturstudie fann inga fler studier där 

samma eller liknande erfarenheter uttrycktes. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att innan diagnosen fastställdes kände kvinnor en rädsla för allvarlig 

sjukdom, som det beskrivs i en studie.
33 

Mycket energi förbrukades till att hitta en orsak 

till symtomen.
41

 Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar att rädslan och 

energiförlusten skulle kunna vara en orsak till isolering och depression. Vidare tror 

författarna att en fastställd diagnos kan generera en känsla av lättnad hos 

kvinnorna
19,29,34 

eftersom de får ett namn på syndromet. Kvinnorna kan då i stället 

använda energin till att hitta fungerande copingstrategier.
41

  

Fysisk aktivitet var för flera av kvinnorna ett sätt att minska och hantera symtomen 

visar resultatet av föreliggande litteraturstudie,
21,22,25,28,31,32,36,37 

vilket Raymond & 

Brown
41

 också nämner som en vanlig copingstrategi i sin studie. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie fann att fysisk aktivitet kunde vara både en vad Lazarus & 

Folkman
14

 benämner som en problemorienterad copingstrategi och emotionellt 

orienterad copingstrategi. Fysisk aktivitet användes dels i avsikt att lindra symtomen, 

men även för att avleda tankarna från symtomen, minska isolering samt öka 

välbefinnandet.
21,22,25,28,31,32,36,37 

Författarna tror att det är viktigt att individanpassa den 

fysiska aktiviteten då en studie
40

 visat på att kvinnor blivit begränsade för resten av 

dagen efter fysisk aktivitet. 

I flera studier använde sig kvinnorna av vad författarna till föreliggande litteraturstudie 

valt att tolka som anpassning.
19,21,22,24,25,27–29,31-34,37 

En studie
41

 visar att anpassning av 

arbetstempot, vila och prioritera var vanliga copingstrategier för att hantera situationen.  

Föreliggande litteraturstudie visar att kunskap om fibromyalgi underlättade för 

kvinnorna att hantera syndromet.
20,23,31 

Författarna tror att genom kunskap om 

fibromyalgi kan kvinnor lättare få kontroll och inflytande över sin situation.
35

 Kvinnor i 

en studie av Theadom & Cropley
42

 upplevde en brist på information om fibromyalgi 
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ifrån vårdpersonalen. Så gjorde även kvinnor i annan studie
41

 där kvinnorna uppgav att 

de själva fick söka den information de behövde för att få en förståelse för syndromet.  

Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är viktigt att 

vårdpersonalen tänker på att dels själva söka kunskap i ämnet och att sedan förmedla 

den kunskapen till kvinnor och män med fibromyalgi.  

Smärtstillande läkemedel och alternativa metoder användes för att hantera 

symtomen.
21,25,28,31,34,36,37 

Författarna till föreliggande litteraturstudie fann att 

symtomlindring med hjälp av alternativa metoder är vanligare än med hjälp av 

läkemedel. Detta tror författarna beror på att läkemedel ofta inte är tillräckligt effektivt 

utan det krävs fler metoder för att lindra symtomen
21,39

 samt på grund av biverkningar.
40

  

Vissa kvinnor uttryckte att de hade utbyte utav att träffa andra i samma 

situation,
23,25,33,37

 medan en kvinna i en studie,
40 

samt en kvinna i en annan studie
41 

ansåg att stödgrupperna inte längre var till hjälp då de blev nedstämda på grund av en 

brist på positivt tänkande i gruppen. När en person kommit längre i sin hantering, kan 

det vara så att denne vill komma vidare och inte fastna i negativa tankar och känslor tror 

författarna. Vidare anser författarna till föreliggande litteraturstudie att stödgrupper kan 

vara en bra hjälp i början för att kvinnorna får se att de inte är ensamma i sin situation.  

Längre fram är det dock viktigt att kvinnorna hittar sina egna sätt att hantera sin 

livssituation och inte fastnar i negativa tankar.
41

  

I två av studierna
21,33

 som ligger till grund för föreliggande litteraturstudie uttrycker 

kvinnor att det är viktigt att acceptera sin situation. Att acceptera sin situation och lära 

sig att leva med denna tror författarna till föreliggande litteraturstudie är grunden till att 

kunna ha ett bra liv trots fibromyalgi, vilket styrks i två andra studier.
38,41

  

Författarna till föreliggande litteraturstudie har funnit stora likheter mellan kvinnors och 

mäns upplevelser av symtom, upplevelserna av att leva med fibromyalgi samt 

copingstrategier för att hantera detta.
 

En studie visar att männen hade svårt att tala öppet om sin smärta och oro samt 

uttryckte en rädsla av att uppfattas som gnälliga.
12

 Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att män generellt har svårare att tala öppet om sina känslor jämfört 

med kvinnor, då kvinnor har uttryckt i flera studier att de funnit stöd hos andra i samma 

situation.
23,25,33,37 

Medan männen i stället uttryckt att de föredrar att prata med närmaste 

familjen.
11
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Endast en kvinna i föreliggande litteraturstudie uppgav att hon använde alkohol i 

smärtlindrande syfte.
21

 En del män uttryckte däremot i en studie
12

 en risk för ökad 

alkoholkonsumtion.   

 

4.2.1 Diskussion utifrån Lazarus och Folkmans teori 

Lazarus och Folkman
14 

använder sig av begreppet coping om olika beteenden en person 

använder sig av för att hantera en belastande situation. Ett beteende bestäms utifrån en 

kognitiv bedömning.
14 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att de flesta 

kvinnor hade en förmåga att göra en kognitiv bedömning och utifrån den välja och 

prioritera vilken copingstrategi de skulle använda för att hantera den specifika 

situationen, vilket anses som viktigt då fibromyalgi upplevs av kvinnorna som ett 

belastande syndrom.
20-29,31- 37 

Vidare tror författarna att en oförmåga till kognitiv 

bedömning kan resultera i att kvinnan ger upp och att denne inte orkar kämpa mot 

syndromet längre, och då lättare isolerar sig och blir deprimerad. I en studie
32

 berättar 

kvinnor att de inte längre kunde hantera varken smärtan eller livssituationen. Vidare 

uppgav en del av kvinnorna att de gett upp flera av sina tidigare aktiviteter, att de 

spenderar stor del av tiden i sängen och anser sig missa en stor del av sina liv. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar det utifrån Lazarus & Folkmans
14

 

teori att dessa kvinnor i den situationen använder sig av en undvikande copingstrategi. 

Lazarus & Folkman
14 

beskriver att förnekande och undvikande copingstrategier kan 

skänka lindring för en kortare period, men att sårbarheten kvarstår.  

Lazarus & Folkman
14 

skiljer mellan problem- och emotionellt orienterad coping. 

Problemorienterad coping inriktar sig på ett problem och hitta en lösning medan 

emotionellt orienterad coping används när ingen reell lösning finns på problemet. 

Författarna till föreliggande studie tycker sig se att kvinnorna använder sig av båda 

copingstrategierna och tror att kvinnorna väljer strategi beroende på de enskilda 

problemen.  

 

4.2.2 Diskussion utifrån metodologiska aspekten urval 

Sju artiklar uttrycker att de använt sig av ett strategiskt urval.
20,21,23,24,26,32,35

 Denna 

urvalsmetod används för att ge forskaren variation i svaren. Forskarna väljer då ut de 

informanter som kan berätta mest om forskningsfrågan och begränsningar för 

deltagande i studien sker genom inklusions och exklusionskriterier.
17
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Författarna tror att den här urvalsmetoden tillåter forskaren att gå djupare in på ett 

specifikt område och med hjälp av få personer med stor erfarenhet av det aktuella 

området få en variation och en större överförbarhet. Ingen av dessa sju artiklar 

20,21,23,24,26,32,35
 beskriver tydligt vilka inklusions- och exklusionskriterier de använt sig 

av vilket enligt Polit & Beck
18 

bör finnas med i en kvalitativ studie då det annars är 

svårt att dra slutsatser om resultatet är överförbart eller inte.  Polit & Beck
18 

påtalar 

också att på grund av begränsat utrymme i tidskrifter måste forskaren korta ner delar av 

sin studie. Det kan vara en orsak till att så många artiklar saknade uttalade inklusions- 

och exklusionskritreier tror författarna.  

Två av artiklarna i föreliggande studie använde snöbollsurval.
27,33

 Snöbollsurval innebär 

att en informant rekommenderar andra studiedeltagare med liknande erfarenheter för 

forskaren.
17

 Fördelen med den typen av urvalsmetod är att det är ett kostnadseffektivt, 

praktiskt och mindre tidskrävande sätt för forskarna att få deltagare till sin studie. 

Forskarna kan också lättare lägga till personer som kan ge andra dimensioner till 

studien. Nackdelen är att urvalet av studiedeltagare kan bli begränsat till ett litet nätverk 

av bekanta.
18 

Detta anser författarna kan göra resultatet mindre överfarbart. 

Studierna
27,33

 saknade också tydliga inklusions- och exklusionskrieter vilket författarna 

ser som ytterligare en brist när det kommer till överförbarheten. 

I resterande nio kvalitativa artiklar
19,22,25,28,29,31,34,36,37

 samt den kvantitativa artikeln
30

 

har urvalsmetoden inte angivits på ett tydligt sätt.                                                              

Av dessa tio studier som inte har angivit urvalsmetoden saknar sex stycken tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier.
22,28,30,31,34,37

 Fyra studier
19,25,29,36

 har beskrivit 

inklusionskriterierna på ett tydligt sätt. Endast två studier
19,36

 har tydligt beskrivna 

exklusionskriterier.  

Samtliga artiklar har beskrivit undersökningsgruppen på ett tillfredställande sätt utifrån 

Polit & Beck.
18

 I och med det anser författarna att de fått tillräcklig information för att 

se att urvalen har varit relevanta för studiernas syften.   

Författarna till föreliggande studie konstaterar att föreliggande resultat bygger till största 

delen på studier där deltagarna diagnostiserats fibromyalgi enligt ACR-kriterierna. I och 

med det vet författarna till föreliggande litteraturstudie på vilket sätt kvinnorna har 

diagnosticerats.  Av 19 studier har elva använt sig av kvinnor som diagnostiserats 

fibromyalgi enlig ACR-kriterierna från 1990.
19–21,24,25,28,29,32,34–36  

I åtta studier anges inga diagnoskriterier.
22,23,26,27,30,31,33,37

 Crowford & Clauw
7 

anser i sin 

artikel att styrkan med ACR kriterierna från 1990 är att de patienter som möter upp 
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dessa kriterier befinner sig i extremområdena när det kommer till smärta och känslighet.  

Författarna till föreliggande studie anser att svagheten i detta resonemang är att andra 

viktiga symtom riskerar att förbises. Alternativt ser författarna en risk för 

underdiagnostisering på grund av att hänsyn endast tas till antalet triggerpunkter. Detta 

resonemang stöds av Wolfe et al.
43 

Urvalet samt ett så litet bortfall som möjligt är av vikt vid kvalitativa studier för att 

möjliggöra överförbarhet av studieresultatet till andra grupper. Att kunna göra en 

generalisering av resultatet är en strävan också för kvantitativa studier Polit & Beck
18 

I artiklarna som ligger till grund för föreliggande studies resultat redovisas bortfallet på 

ett tydligt sätt i fyra artiklar.
29,31,34,36

 I två av artiklarna är bortfallet otydligt 

beskrivet.
26,30

 Tretton av artiklarna beskriver inget bortfall.
19–25,27,28,32,33,35,37

 Författarna 

anser att trots oklara uppgifter i artiklarna angående eventuella bortfall baseras ändå 

föreliggande studies resultat på sammanlagt 549 kvinnors upplevelser och därmed ser vi 

att en överförbarhet ändå är möjlig.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en deskriptiv litteraturstudie där syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi och de strategier de använde 

sig av för att hantera detta. Författarna valde att göra en litteraturstudie då det var 

patientperspektivet som var av intresse och intervjustudier på patienter inte var tillåtna 

att utföras på denna uppsatsnivå.   

Samtliga inkluderade studier utom en
33

 har haft någon form av etiskt godkännande, 

antingen av en kommitté eller från en granskningsnämnd. Den artikel
33

 som 

uttryckligen saknade etiskt godkännande valde författarna att inkludera i studien ändå 

på grund av att artikelförfattaren tagit ett etiskt övervägande genom att ge informanterna 

konfidentialitet. Artikelförfattaren hade också låtit en person kritiskt granska materialet. 

Vald artikel var publicerad i januarinumret av JAN år 1995 och publicerad online den 

28 juni 2008. Därför ansåg författarna att den var tillräckligt granskad. 

I litteratursökningen användes ämnesord, så kallade MESH termer i databasen PubMed 

samt motsvarande Cinahl headings i databasen Cinahl, då det enligt Polit & beck
18

 är ett 

konsekvent sätt att få relevant information där databaserna har olika ämnesord för 

samma begrepp. Ämnesorden har kombinerats tillsammans med den booleska 

sökoperatorn AND i avsikt att begränsa sökningarna.
17
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Författarna valde att inte sätta begränsningen free full text vid databassökningarna då 

detta visade sig begränsa antalet träffar radikalt. Detta uppfattades som en risk att 

förlora för studien relevanta artiklar. Det finns en risk att artiklar ändå gott förlorade då 

de som inte funnits att tillgå kostnadsfritt har exkluderats manuellt av författarna. 

Databasen PubMed var i ett inledande skede enda databasen för artikelsökningen, men 

författarna valde att göra fler sökningar i andra databaser i tron att antalet vetenskapliga 

artiklar var för få, samt att alla sökorden inte hade kombinerats med varandra på flera 

olika sätt. Följden blev att författarna fick 19 artiklar till sitt resultat, vilket har genererat 

i ett stort arbete. Styrkan i detta är att resultatet bygger på många artiklar. Svagheten är 

att den stora mängden data kan ha medfört att författarna inte kunnat tillgodogöra sig all 

information och därför missat viktiga delar. Artiklarna som valdes var skrivna på 

engelska vilket även kan ha bidragit till missförstånd eller feltolkningar. Genom att läsa 

och diskutera varandras artiklar har författarna försökt att minimera risken för 

feltolkningar och missförstånd. I arbetet har övervägande kvalitativa artiklar använts 

eftersom den kvalitativa ansatsen avser att beskriva, tolka och förklara vilket 

föreliggande studie syftar till Polit & Beck.
18

 Kvalitativa ansatser kan enligt Forsberg & 

Wengström
17 

bidra till djupare kunskap om individernas upplevelse av sin livssituation. 

Det kan i sin tur generera till en ökad insikt och förståelse för reaktioner samt vilka 

tankar och funderingar som individens beteende grundar sig i. Vidare påtalar Forsberg 

& Wengström
17

 att svårigheten med kvalitativa artiklar kan vara att analysera och tolka 

dess resultat. I föreliggande resultat har data från studier bearbetats, analyserats och 

tolkats av forskare för att sedan tolkas av författarna till föreliggande litteraturstudie, 

vilket ökar risken för förvrängningar av data.  

Både den kvantitativa artikeln och artikeln med både en kvalitativ och kvantitativ del 

inkluderades i resultatet då dessa svarade mot syftet.  

Det kan vara en nackdel att inkludera flera äldre artiklar eftersom strävan finns att få så 

ny forskning inom ämnet som möjligt. Författarna anser dock i detta avseende att 

spridningen av årtalen har genererat i en bredd och tyngd till resultatet samt funnit att 

kvinnornas upplevelser och copingstrategier är de samma oavsett årtal.                                                                        

En annan svaghet i studien är att ett antal artiklar har samma författare. Några av dessa 

artiklar kan utifrån urvalet tolkas vara gjorda på samma kvinnor, vilket kan om så är 

fallet vara en nackdel eftersom det minskar urvalsantalet i föreliggande studie. En annan 

nackdel att använda samma urval i flera studier kan göra att forskarna har gjort sig en 
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bild utav kvinnorna och därmed vinklar resultatet på ett felaktigt sätt.  Det kan vara en 

fördel, då det kan ge en fördjupad och bredare bild av kvinnornas upplevelser.  

 

4.4 Kliniska implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie kan öka kunskapen om upplevelsen av att leva med 

fibromyalgi samt olika copingstrategier som används för att hantera syndromet. Denna 

kunskap kan generera en ökad förståelse kring detta syndrom hos vårdpersonalen. 

Därmed kan det generera ett bra bemötande, tydligare information till patienterna samt 

god vård, vilket kan minska lidande hos patienterna.  Författarna anser att det är tydligt 

att det behövs mer forskning inom området då kvinnorna fortfarande upplever att de inte 

blir tagna på allvar samt att det finns läkare som enligt Queiroz.
10 

förnekar diagnosen 

fibromyalgi. 
 

 

4.5 Slutsats 

Författarna har uppmärksammat att fibromyalgi har en stor påverkan på kvinnornas hela 

livssituation. Samtliga kvinnor upplevde en mängd olika symtom, men smärta och 

fatigue var de symtom som upplevdes som de mest besvärande för många kvinnor. 

Symtomen begränsar kvinnornas fysiska förmåga, deras sociala liv samt försvårar 

möjligheten till förvärvsarbete. Dessa begränsningar leder till försämrat fysiskt och 

psykiskt mående för dessa kvinnor. De flesta kvinnor upplevde av olika anledningar en 

stress i sin livssituation. För att hantera de begränsningar och stress i livssituationen 

som syndromet innebär användes en mängd olika copingstrategier. Beroende på deras 

inställning hanterade de situationen på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. Kvinnor 

som upplevde att de fick stöd och som hade en positiv inställning hanterade symtomen 

på ett bättre sätt. Författarna anser att en ökad kunskap hos vårdpersonal, vänner, familj 

och arbetskamrater om hur det är att leva med fibromyalgi kan leda till ökad förståelse 

och därmed ett gott bemötande. Detta kan generera en känsla av bekräftelse och minska 

lidandet, vilket främjar hanteringen av fibromyalgin.  
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Bilaga 1 

Tabell 2 Artikelöversikt 

Författare  

År 

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design & 

datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Arnold M. L., Crofford J. 

L., Mease J. M., Burgess 

M. S., Palmer C. S., 

Abetz L & Martin A. S. 

2008 

Patient 

perspectives on 

the impact of 

fibromyalgia. 

Urval ej angivet. 

 

Inklusionskriterier: personer över 

18 år med engelska som 

modersmål, diagnostiserade med 

fibromyalgi enligt ACR kriterierna 

samt villiga att delta i en två timmar 

lång diskussion om fibromyalgins 

påverkan.  

Exklusionskriterier: nedsatt hörsel, 

livshotande sjukdom samt 

okontrollerad psykisk störning. 

48 kvinnor mellan 31-72 år deltog i 

studien. 

Bortfall ej 

angivet. 

Kvalitativ undersökande 

studie. 6 fokusgrupper där 

kvinnorna delades in efter 

svårighetsgrad. 

Intervjuerna utgick från en 

semistrukturerad guide 

med öppna frågor. 

Bandinspelningarna transkriberades 

ordagrant och analyserades efter en 

teori som bygger på Strauss och 

Corbins tekniker och procedurer. En 

induktiv metod för att bilda begrepp 

och underbegrepp.  

Crooks A. V. 2006 Exploring the 

altered daily 

geographies and 

lifeworlds of 

women living 

with fibromyalgia 

syndrome: A 

mixed-method 

approach 

Snöbollsurval där 

man utgick utifrån 

stödgrupper och 

lokala föreningar i 

Ontario Kanada. 

55 kvinnor med fibromyalgi deltog. 

Inklussions- och 

exklussionskriterier anges ej. Om 

kvinnorna är diagnostiserade enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

  

Bortfall ej 

angivet. 

Studien har en kvalitativ 

och en kvantitativ del. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer samt SIP-test.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och transkriptionerna lades in i 

kvalitativa datahanteringsprogrammet 

NVivo. 

SIP data analyserades genom att räkna 

ihop kategoripoäng genom att summera 

skalvärdena på varje fråga där 0 var 

ingen påverkan och 100 var maximal 

påverkan eller dysfunktionoch till slut 

få en slutlig SIP-poäng. 

Hallberg R. M. L & 

Carlsson G. S. 2000 

Coping with 

fibromyalgia. A 

qualitative study. 

Strategiskt urval.  

 

22 kvinnor i åldrarna 22-60 år 

diagnosticerade antingen enligt 

ACR-kriterierna eller enligt Yunus 

et. Al. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

Bortfall ej 

angivet. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. Öppna intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och analyserades enligt grounded 

theory metoden. 

Juuso P., Skär L., Olsson 

M & Söderberg S. 2013 

Meanings of 

Feeling Well for 

Women With 

Fibromyalgia 

Urval ej angivet.  

  

13 kvinnor, 38-64 år, med 

diagnostiserad fibromyalgi deltog i 

studien. Inklussions- och 

exklussionskriterier anges ej. Om 

Bortfall ej 

angivet. 

Kvalitativ fenomenologisk 

design. Telefonintervjuer 

med ett narrativt 

tillvägagångssätt. 

Ljudinspelningarna transkriberades 

ordagrant. Analysen gjordes utifrån 

fenomenologisk-hermeneutisk metod 

inspirerad av Paul Ricoer, senare 
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kvinnorna är diagnostiserade enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

 

Klargörande frågor 

användes vid behov. 

vidareutvecklad av Lindseth & 

Norgberg. 

Författare 

År 

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design & 

datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Liedberg M. G., 

Burckhardt S. C & 

Henriksson M. C 2006 

Young women 

with fibromyalgia 

in the United 

States and 

Sweden: 

Perceived 

difficulties during 

the first year after 

diagnosis 

Urval ej angivet.  I Intervju 1 deltog 49 kvinnor från 

Sverige och 45 kvinnor från USA 

18-39 år, som nyligen 

diagnostiserats med fibromyalgi 

enligt ACR-kriterierna. I intervju 2 

deltog 45 svenska kvinnor och 44 

amerikanska kvinnor. I intervju 3 

deltog 38 svenska kvinnor och 40 

amerikanska kvinnor. Bortsett från 

att kvinnorna ska vara 

nydiagnostiserade anges ej 

inklussion- och exklussionkriterier. 

 

Bortfall ej 

angivet. 

Deskriptiv och jämförande 

design. Strukturerade 

intervjuer med 5 öppna 

frågor utan följdfrågor. I 

intervju 2 och 3 användes 

samma intervjuguide men 

en fråga om hur kvinnorna 

gjorde för att förebygga 

svårigheter lades till. 

Deltagarna intervjuades 3 

gånger med 6 månaders 

mellanrum. 

De flesta kvinnorna 

intervjuades på telefon vid 

intervju 2. 

Innehållsanalys enligt Patton, för att 

identifiera subkategorier och 

kategorier.  

Löfgren M., Ekholm J & 

Öhman A 2006 

“A constant 

struggle”: 

Successful 

strategies of 

women in work 

despite 

fibromyalgia. 

Urval ej angivet. 12 kvinnor, 30-63 år, med 

fibromyalgi som deltagit i ett 

multiprofessionellt 

rehabiliteringsprogram 6-8 år innan 

studien och som arbetar/studerar 6-

8 år efter rehabiliteringen deltog i 

studien. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

Om kvinnorna är diagnostiserade 

enligt ACR-kriterierna anges ej. 

Av 60 tillfrågade 

kvinnor var 49 

villiga att delta.  

20 av dessa 

uppfyllde 

inklussionskriterie

rna. Av dessa 20 

kvinnor 

exkluderades 1 

p.g.a. 

tillfrisknande, 1 

p.g.a. misstänkt 

cancer, 1 p.g.a. att 

det var för 

ansträngande och 

5 valde att inte 

Kvalitativ emergent 

design. Genomgång av 

Medicinska journaler på 

personer som varit 

patienter på avdelningen 

för medicinsk 

rehabilitering på 

Karolinska sjukhuset i 

Stockholm mellan 1995 

och 1997.  Aktuella 

deltagare för studien 

kontaktades via post och 

därefter på telefon. 

Dagboksanteckningar, 

fokusgruppdiskussioner 

och tematiserade enskilda 

Dagböckerna analyserades med en 

innehållsanalys. 

Fokusgruppsdiskussionerna 

ljudinspelades, relevanta delar 

transkriberades ordagrant och 

analyserades enligt grounded theory. 

De individuella intervjuerna 

analyserades också enligt grounded 

theory. 
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fortsätta av okänd 

anledning. 

intervjuer. 

 

 

Författare 

År 

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design & 

datainsamligsmetod 

 

Dataanalys 

Mannerkorpi K., 

Kroksmark T & Ekdahl 

C 1999 

 

How patients with 

fibromyalgia 

experience their 

symptoms in 

everyday life. 

Strategiskt urval. 

 

11 Svenska kvinnor, 24-54 år, 

diagnostiserade fibromyalgi enligt 

ACR kriterierna i arbetsför ålder 

samt ej under behandling på någon 

specialistklinik. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

Bortfall ej 

angivet. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. Två 

fenomenologiska 

intervjuer med 4-6 

månaders intervall. 

En modifierad version av en 

fenomenologisk metod utvecklad av 

Karlsson (1995). 

McMahon L., Murray C., 

Sanderson J & Daiches 

A. 2012 

“Governed by the 

pain”: narratives 

of fibromyalgia 

Urval ej angivet. Inklussionskriterier: diagnostiserad 

fibromyalgi enligt ACR kriterierna, 

kunna läsa samt kommunicera på 

engelska. 10 kvinnor, 25-70 år, 

inkluderades i studien. 

Exklusionskriterier anges ej. 

14 patienter 

uppfyllde 

inklussionskriterie

rna två kvinnor 

kunde ej 

kontaktas och 2 

nekade 

deltagande.  

Kvalitativ undersökande 

design. Narrativa 

intervjuer där deltagarna 

fick berätta sin personliga 

livshistoria. 

Narrativ analys influerad av flertalet 

narrativa forskare. 

Palstam A., Gard G & 

Mannerkorpi K. 2013 

Factors promoting 

sustainable work 

in women with 

fibromyalgia. 

Urval ej angivet. 27 förvärvsarbetande kvinnor med 

fibromyalgi i åldrarna 33-62. 

Inklussionskriterier: 

förvärvsarbetande kvinnor med 

fibromyalgi enligt ACR-kriterierna 

i åldern 30-63 år samt att de skulle 

ha möjlighet att närvara vid 

intervjutillfället. 

Exklussionskriterier: andra svåra 

somatiska eller psykiatriska 

sjukdomar samt om kvinnorna inte 

hade arbetat de senaste 3 

månaderna. 

72 kvinnor 

uppfyllde 

inklussionskriterie

rna och 

kontaktades. 34 

kvinnor valde att 

delta. 7 kvinnor 

kunde inte delta 

vid tiden för 

intervjun.  

Kvalitativ deskriptiv 

design. Fokusgrupp 

intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och analyserades enligt kvalitativ latent 

innehållsanalys. 

Råheim M & Håland W. 

2006 

Lived Experience 

of Chronic Pain 

and Fibromyalgia: 

Urval anges ej.  

 

 

12 kvinnor i åldrarna 34-51 

diagnostiserade fibromyalgi. 

Inklussions- och 

Bortfall anges ej. Kvalitativ deskriptiv och 

tolkande design grundad i 

hermeneutisk 

Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och analyserades stegvis efter 

fenomenologisk metod inspirerad av 
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Women´s Stories 

From Daily Life. 

 exklussionskriterier anges ej. Om 

kvinnorna är diagnostiserade enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

 

fenomenologi. Djupgående 

intervjuer utförda som en 

dialog mellan deltagarna 

och förste författaren. 

Giorgi´s (1985). För att få fram en 

rikare beskrivning och flera 

dimensioner av upplevda erfarenheter 

användes van Manen´s (1990, 1997) 

tillvägagångssätt. Tolkning utifrån tre 

nivåer som beskrivs av Kvale (1996). 

Författare 

År 

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design & 

datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Sallinen M., 

Kukkurainen M.L., 

Peltokallio L & 

Mikkelsson M. 2009 

Women’s 

Narratives on 

Experiences of 

Work Ability and 

Functioning in 

Fibromyalgia 

Strategiskt urval.  20 kvinnor i åldrarna 34-65 år 

deltog i studien. Ålder, 

yrkesbakgrund och lokalisation 

användes som urvalskriterier för att 

få informanter ifrån olika 

livssituationer. Inklussions- och 

exklussionskterier anges ej. Om 

kvinnorna har diagnostiserats enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

Anledning till 

bortfall oklart. 

 

 

Kvalitativ deskriptiv 

design. Narrativa 

intervjuer enligt 

Rosenthal(2003) och 

Wengraf (2001) principer. 

Data analyserades stegvis efter 

Polkinghorne (1996) samt  Labov och 

Waletzky (2003) 

Sallinen M., 

Kukkurainen M. L., 

Peltokallio L., 

Mikkelsson M & 

Anderberg U. M. 2012 

Fatigue, Worry, 

and Fear- Life 

Events in the 

Narratives of 

Women With 

Fibromyalgia 

Strategiskt urval för 

strävan att få så stor 

variation som möjligt 

när det gäller ålder, 

yrkesbakgrund samt 

hemmahörande både i 

städer och på 

landsbygden.  

 

 

20 kvinnor, 34-65 år, med 

fibromyalgi deltog i studien. 

Inklussions- och 

exklussionskriterier anges ej. Om 

kvinnorna är diagnostiserade enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

 

Bortfall anges ej.  Kvalitativ design. 

Narrativa intervjuer med 

öppna frågor.   

Narrativ analysmetod inspirerad av 

Polkinghorne (1996), Labov och 

Waletsky (1967/2003), samt Riesman 

(2001).  Materialet transkriberades 

ordagrant för att identifiera ämnen och 

subämnen som kom fram för att till slut 

hitta gemensam handling, struktur och 

innehåll från de olika livsberättelserna. 

Schaefer Moore K. 1995 Struggling to 

maintain balance: 

a study of women 

living with 

fibromyalgia. 

Deltagarna erhölls 

genom 

patientförening för 

kroniskt 

trötthetssyndrom och 

andra relaterade 

störningar samt 

genom snöbollsurval. 

 

36 kvinnor deltog i studien. 

Inklussions- och 

exklussionskriterier anges ej. Om 

kvinnorna har diagnostiserats enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

Bortfall anges ej. Kvalitativ deskriptiv 

design. Djupgående 

intervjuer samt 6 

uppföljningsintervjuer på 

telefon. 

Vissa intervjuer spelades in och 

transkriberades medan andra 

överfördes omedelbart från 

anteckningar och minne till ett 

dataprogram 
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Författare 

År  

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design & 

datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Söderberg S & Lundman 

B. 2000 

Transitions 

experienced by 

women with 

fibromyalgia 

Strategiskt urval.  25 kvinnor mellan 35-60 år, 

diagnostiserade fibromyalgi enligt 

ACR kriterierna. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

Bortfall anges ej. Kvalitativ deskriptiv 

design. Intervjuer efter en 

allmän intervjuguide. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Tematisk innehållsanalys. 

Söderberg S., Lundman 

B & Norberg A. 1999 

Struggling for 

Dignity: The 

Meaning of 

Women’s 

Experiences of 

Living With 

Fibromyalgia. 

Strategiskt urval.  

 

 

20 kvinnor kontaktades via brev. 

Av dessa kvinnor, diagnosticerade 

fibromyalgi enligt ACR- kriterierna 

ville 14 stycken i åldern 35-50 år 

delta i studien. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

 

Bortfall anges ej. Fenemenologisk 

hermeneutsik design. 

Narrativa intervjuer. 

 

Intervjuerna transkriberades och 

analyserades efter fenomenologisk, 

hermneutisk metod inspirerad av 

Ricoeur (1976).   

Söderberg S., Lundman 

B & Norberg A. 2001 

The meaning of 

fatigue and 

tiredness as 

narrated by 

women with 

fibromyalgia and 

healthy women 

Strategiskt urval. 

 

25 kvinnor diagnostiserade 

fibromyalgi enligt ACR kriterierna i 

åldrarna 35-60 år. 

25 åldermatchade (34-57 år) friska 

kvinnor var jämförelse-grupp. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

anges ej. 

Bortfall anges ej. Fenemenologisk 

hermeneutsik design. 

Narrativa intervjuer. 

 

Fenomenologisk hermeneutisk 

tolkningsmetod.  

Traska K. T., Rutledge 

N. D., Mouttapa M., 

Weiss J & Aquino J. 

2010 

Strategies used 

for managing 

symptoms by 

women with 

fibromyalgia 

Urval ej angivet.  Deltagare från en studie från 2008, 

8 kvinnor, 54-81 år, med 

diagnostiserad fibromyalgi enligt 

ACR. Inklussionskriterier: 

Kvinnorna skulle ha över 24 poäng 

på minimental test, kunna gå i 6 

min utan assistans och inte ha något 

annat medicinskt tillstånd som 

påverkar denna studie. 

Exklusionskriterierna anges ej. 

Bortfall ej 

angivet. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 2 stycken 

semistrukturerade 

gruppintervjuer. Den ena 

gruppen fokuserade på 

symtom lindring och den 

andra på socialt stöd.  

Ljudinspelningarna transkriberades och 

Innehållsanalys ledde till identifiering 

av teman. 

Wuytack F & Miller P. 

2011 

The lived 

experience of 

fibromyalgia in 

female patients, a 

phenomenological 

study. 

Urval ej angivet.  6 kvinnliga patienter, 36-66 år, 

diagnosticerade fibromyalgi enligt 

ACR kriterierna. Deltagarna 

rekryterades via en självhjälpgrupp 

i Belgien. Inklussion- och 

exklussionkriterier anges ej. 

Inget bortfall 

förekom i studien. 

Kvalitativ deskriptiv 

fenomenologisk design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 9 frågor. 

Intervjuaren gjorde 

noteringar rörande icke 

Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och översattes till engelska och 

analyserades med hjälp av tematisk 

ram. 
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verbal kommunikation 

under intervjun. 

Författare  

År 

Titel Urval Undersökningsgrupp Bortfall Design 

&datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Stuifbergen K. A., 

Phillips L., Voelmeck W 

& Browder R. 2006 

Illnes perceptions 

and related 

outcomes among 

women with 

fibromyalgia 

syndrome. 

Urval ej angivet. 91 kvinnor diagnostiserade 

fibromyalgi i åldrarna 23-75. 

Inklussions- och 

exklussionskriterier anges ej. Om 

kvinnorna är diagnostiserade enligt 

ACR-kriterierna anges ej. 

 

160 kvinnor fick 

frågeformulären 

tillsammans med 

en inbjudan att 

delta i studien. 91 

kvinnor svarade 

på inbjudan. Det 

är otydligt 

beskrivet hur 

många som 

egentligen ingick 

i studien.  

Kvantitativ deskriptiv och 

jämförande design. Survey 

formulär, Illness 

Perception Questionnaire, 

the Health Promoting 

Lifestyle Profile II, the 

Fibromyalgia Impact 

Questionnaire och the 

Medical Outcomes Study 

Short Form-36. 

Test-retest användes för att säkerställa 

reliabiliteten för FIQ- formuläret. 

Pearson korrelations metod användes 

för att undersöka samband. En 

deskriptiv statistik användes för att 

beskriva symtom och orsaker som 

kvinnorna uppgav.   
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Bilaga 2 

Tabell 3 Artikelöversikt 

Författare Syfte Resultat 

Arnold M. L., Crofford J. L., Mease 

J. M., Burgess M. S., Palmer C. S., 

Abetz L & Martin A. S. 2008 

Ur ett patientperspektiv få fram och bedöma viktiga symtom samt vilka 

effekter fibromyalgi har på patienternas livskvalitet och funktion. 

Fibromyalgi har en betydande påverkan på såväl det sociala som yrkeslivet. Flertal 

symtom som  påverkar livskvaliteten är smärta, sömnstörningar, fatigue, depresseion, 

ångest och kognitiva svårigheter. 

Crooks A. V. 

2006 

Att dokumentera och förklara livsförändringar och de samtidigt 

pågående processer av nödvändiga överläggningar som tillkommer med 

en kronisk sjukdom.  

Fibromyalgin minskade kvinnornas förmåga att delta i sådant som tidigare varit en 

central del i deras liv samt att de levde ett mera oförutsägbart liv än tidigare. 

Hallberg R. M. L & Carlsson G. S. 

2000 

Beskriva hur patienter med fibromyalgi upplever att leva med kronisk 

smärta samt hur de hanterar sin situation. 

Smärtan påverkade avsevärt kvinnornas liv. Sömnsvårigheter, minnes och 

koncentrationssvårigheter upplevdes också av kvinnorna som extremt besvärande. 

Olika strategier användes för att hantera/minska smärtan. Smärtan uttrycktes av 

kvinnorna på olika sätt, exempelvis aggressivitet, irritabilitet, sorg och depression. 

Juuso P., Skär L., Olsson M & 

Söderberg S. 2013 

Belysa betydelsen av må bra för kvinnor med fibromyalgi. Att klara utav det dagliga livet oberoende av andra, kunna planera dagen, arbeta i sin 

egen takt, ha kontroll, kraft, vänner, relationer och tillhörighet var viktigt för 

välmåendet.   

Liedberg M. G., Burckhardt S. C & 

Henriksson M. C 2006 

 

Beskriva och jämföra svårigheter unga och nydiagnostiserade kvinnor i 

Sverige och USA upplevde under sitt första år samt att identifiera 

faktorer som kan öka/minska problemen. 

Gemensamt för kvinnorna i Sverige och USA var svårigheter att ta hand om sig själva, 

barn och hushållsarbete. De hade också blivit mer tillbakadragna och tenderade att 

isolera sig. Aktiviteter, sinnesstämning, socialt nätverk, 

yttre faktorer och copingstrategier var faktorer som påverkade deras svårigheter. 

Löfgren M., Ekholm J & Öhman A 

2006 

Undersöka samt få ökad kunskap om vilka strategier arbetande kvinnor 

med fibromyalgi använder sig av för att hantera smärta, fatigue och 

andra symtom. 

Identifierade 3 kategorier där huvudkategorin, ständig kamp innehåller 8 subkategorier 

med strategier som används för att hantera symtom. Däribland långsamt tempo, 

splittrade aktiviteter, prioritera/planera, vila, värme, motion, tolka och respektera 

kroppens signaler, positiva tankar och ovilja att ge upp.  

Mannerkorpi K., Kroksmark T & 

Ekdahl C 1999 

Att få en fördjupad kunskap om hur patienter med fibromyalgi upplever 

sina symptom i vardagen. 

Symtomens påverkan på det dagliga livet var betydande. Kvinnorna med fibromyalgi 

upplever och hanterar symtom olika sätt.  

 

McMahon L., Murray C., Sanderson 

J & Daiches A. 2012 

Undersöka hur personer med fibromyalgi förstår upplevelsen av 

sjukdomen samt integrerar den förståelsen i livet. 

Fibromyalgi illustrerades som en ständigt pågående kamp. Reglera aktivitetsnivån, 

positivt tänkande och acceptans var strategier som användes för att hantera sjukdomen. 

En kvinna föredrog att säga att hon hade artit istället för hon kände att fibromyalgi 

hade en negativ klang. 

Palstam A., Gard G & Mannerkorpi 

K. 2013 

Undersöka och beskriva faktorer som främjar att kvinnor med 

fibromyalgi kan fortsätta att arbeta.  

Fyra kategorier som främjar fortsatt arbete identifierades: meningen med arbete, 

individuella strategier, gynnsam arbetsmiljö och socialt stöd utanför arbetet. 

Råheim M & Håland W. 2006 Fördjupa kunskapen om hur det är att leva med fibromyalgi och kronisk I resultatet delas kvinnorna in i 3 olika grupper. Kvinnorna i första gruppen känner 
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smärta.  kraftlöshet, isolation samt att tidigare vanor och rutiner har rubbats. De upplever att 

kroppen är omöjlig att kontrollera. Få copingstrategier. I andra gruppen upplever 

kvinnorna att ökad belastning resulterar i sämre hanteringsförmåga. I tredje gruppen 

har kvinnorna god hanteringsförmåga trots den ständiga kampen mot symtomen.  

Författare Syfte Resultat 

Sallinen M., Kukkurainen M.L., 

Peltokallio L & Mikkelsson M. 2009 

Undersöka FM patienters upplevelser på lång sikt när det kommer till 

arbetsförmåga och funktioner i det dagliga livet. 

Smärta och fatigue i kombination med en krävande livssituation och åldrande verkade 

leda till betydande inskränkning av både arbetsförmåga och funktion på lång sikt. 

Arbetsterapi eller anpassade arbetsuppgifter var sällan förekommande eller påbörjades 

för sent för att vara effektiva. 

Sallinen M., Kukkurainen M. L., 

Peltokallio L., Mikkelsson M & 

Anderberg U. M. 2012 

Få en djupare förståelse för hur personer med en lång erfarenhet av 

fibromyalgi uttrycker och tolkar orsaker och konsekvenser av olika 

livshändelser, samt deras erfarenheter av sjukdomen. 

Tre typer av modellberättelser som skiljer sig vad gäller livet innan symtomen, 

sjukdomsorsak, rehabilitering och upplevd nuvarande funktion. Gemensamt för alla tre 

kategorier var att kvinnorna tog upp trötthet, utmattning, ångest antingen som en orsak 

el en konsekvens av sjukdomen. 

Schaefer Moore K. 1995 Beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi Att leva med FM beskrev som en kamp för att behålla en balans, få tillbaka känsla n av 

normalitet, få en diagnos och gå vidare i livet med en ny verklighet. 

Söderberg S & Lundman B. 2000 Belysa förändringar som kvinnor med FM upplever i livet.  Livet styrs av sjukdomen, kvinnorna lever mer dag för dag och planerar mindre. 

Fibromyalgin påverkar familjeliv, det sociala och arbetslivet.. 

Söderberg S., Lundman B & Norberg 

A. 1999 

Tydliggöra innebörden av kvinnors erfarenheter av att leva med 

fibromyalgi. 

Fibromyalgi har en stor inverkan på kvinnornas liv. Livet anpassas efter sjukdomen. 

Kvinnorna upplevde förutom brist på förståelse och kunskap hos sjukvårdspersonal, 

anhöriga och arbetskamrater, ekonomiska svårigheter pga  

sjukdagar.  

 

Söderberg S., Lundman B & Norberg 

A. 2001 

Förtydliga innebörden av utmattning och trötthet berättad av kvinnor 

med FM. 

Fatigue upplevdes som ofta ständigt närvarande, att den begränsade familjeliv, det 

dagliga livet och det sociala. 

Fatigue ökade smärtan och tvärtom. 

Traska K. T., Rutledge N. D., 

Mouttapa M., Weiss J & Aquino J. 

2010 

Beskriva hur personer med fibromyalgi hanterar sina liv och de symtom 

de upplever samt hur de använder sig av icke-farmakologiska strategier 

eller kombinerar dessa med farmakologiska metoder. 

Identifierade 6 huvudstrategier för att hantera fibromyalgin: Lugnare tempo, planering, 

distraktionsteknik, hantera beröringskänslighet, sätta på en mask, läkemedel och socialt 

stöd. 

Wuytack F & Miller P. 2011 Att få ökad förståelse av de subjektiva erfarenheterna av att leva med 

fibromyalgi med fokus på personlig, yrkesmässig och social påverkan.   

Fibromyalgi påverkar det personliga och det yrkesmässiga planet samt framtid och 

sociala interaktioner. Fritidsaktiviteter liksom familjebanden påverkades också. 

Diagnosen sågs som en lättnad, slutet på en period av osäkerhet. 

Stuifbergen K. A., Phillips L., 

Voelmeck W & Browder R. 2006 

Med hjälp av Leventhal´s självregleringsmodell om sunt förnuft, 

undersöka sjukdomsuppfattningen hos kvinnor med fibromyalgi.  

Deltagarna såg fibromyalgin som kronisk, känslomässigt påfrestande, med en kraftig 

inverkan på deras liv och svår att förstå på ett konsekvent sätt. 
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