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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Fibromyalgi är en komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus 

muskelsmärta och trötthet. Personer med kronisk sjukdom upplever ofta identitetförändring 

och medicinskt oförklarade sjukdomar leder ofta till misstro och oförståelse. För att kunna 

lindra lidande måste sjuksköterskan besitta kunskaper om dessa personens livssituation. 

 

Syfte 

 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av lidande vid fibromyalgi så att omvårdnaden 

kan utformas för att lindra lidande.  

 

Metod 

 

Litteraturöversikt med 17 vetenskapliga artiklar som valdes ut från databaserna CINAHL 

och PubMed. Dessa artiklar har analyserats och presenteras i en matris. 

 

Resultat 

 

Resultatet utgick från Katie Erikssons teori om lidande där artiklarna analyserades utifrån 

personers upplevelse av (1) Sjukdomslidande, (2) Livslidande och (3) Vårdlidande. 

Fibromyalgi ett hinder i det sociala livet, arbetslivet och privatlivet. Många upplevde 

svårigheter att fortsätta leva som de tidigare gjort och upplevde att de tappat sin forna 

identitet. Många fick dessutom inte tillräckligt stöd eller hjälp från sjukvården utan blev i 

många fall misstrodda och mötte stora motgångar i form av resursbrister och möjlighet att 

få diagnos. 

 

Slutsats 

 

Personer med fibromyalgi upplever stor funktionsnedsättning, upplever i många situationer 

skam och skuld och blir misstrodda av både omgivningen och sjukvården. Dessa personer 

upplever på många olika sätt lidande och sjuksköterskan måste jobba personcentrerat och 

familjecentrerat för att kunna lindra deras lidande. För att eliminera deras skuld och skam 

krävs det att sjukvårdspersonalen och omgivningen har en djupare insikt i personens 

livserfarenhet. Vidare ska anhöriga bjudas in och bli delaktig i vården och tillsammans med 

personalen hitta lämpliga hanteringsstrategier. 
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BAKGRUND 

Hälsa och lidande 

Hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom, det är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande (WHO | Mental health: a state of well-being, 2018). Enligt Edberg 

och Wijk (2014) ses människan utifrån ett helhetsperspektiv bestående av kropp, själ och 

ande där hälsan skapas utifrån hennes upplevelser av det dagliga livet. Dessa upplevelser 

kan leda till både hälsa eller ohälsa och påverkas av sjukdom, skada, smärta, fattigdom, 

avsaknad av sociala relationer, diskriminering eller lidande. ”Lidande” beskrivs av Eriksson 

(1994) som något negativt som individen utsätts för. Att lida innebär alltid en kamp och 

människor bär på en rädsla och ångest inför lidande. Erikson hävdar att lidandet har tre 

dimensioner; sjukdomslidande, vårdlidande, och livslidande. 

 

Sjukdomslidande innebär det lidande som är kopplat till sjukdom och behandling, antingen 

genom kroppsligt lidande eller själsligt och andligt lidande. Det kroppsliga lidandet relaterar 

till symtom från sjukdomen eller viss behandling. Detta lidande kan ta upp hela människans 

uppmärksamhet och försvåra möjligheten att använda hela sin potential. Smärtan kan vara 

outhärdlig och bör lindras med alla medel. Själsligt och andligt lidande förorsakas av 

upplevelser av skam, förnedring eller skuld. Dessa känslor uppstår när personer upplever att 

hon gestaltar något mindre eller sämre än hon förväntat sig. Samtidigt influeras dessa känslor 

av det sociala sammanhanget och attityder från andra (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande kan uppkomma i samband med stora förändringar i personens livsvärld på grund 

av sjukdom, ohälsa eller situation. Fysiskt lidande och smärta kan förlama människan och 

hota ens existens. En människa som upplevt sig hel kan plötsligt känna att ens identitet är 

upplöst när det självklara i livet rubbas och tas ifrån en (Eriksson, 1994). Enligt Eriksson 

kommer livslidande i samband med ett hot mot ens identitet eller en förlust av möjligheten 

att fullfölja olika sociala uppdrag. På grund av en påtvingad förändring, är det svårt att kunna 

leva eller vara människa bland människor Birker (2007) menar att sjukdom kan leda till 

förändrad identitet då personens relationer till omvärlden förändras. Dessa relationer kan 

förändras rent fysisk, såsom att bli förflyttad till ett sjukhus eller tappa kroppsliga funktioner. 

Men även personens relation till sig själv och till den subjektiva världsbilden. När personens 

omgivning, sociala relationer, arbetsliv och vardagliga rutiner tar ny form kan detta leda till 

att personens självbild, värderingar och syn på framtiden också förändras. Enligt Eriksson 

(1994) kan många känna att de tappat värdet i livet och upplever en hopplöshet. Det är inte 

ovanligt att möta personer i vården som inte orkar fortsätta och är nära att ge upp i en till 

synes hopplös situation. Dessa personer behöver tid för att finna ny mening. Enligt Birker 

(2007) måste sjuksköterskan hjälpa individen att återerövra sin identitet. Genom empati kan 

sjuksköterskan skapa tid och rum för förståelse och ge personen en möjlighet att återfinna 

sig själv i en förändrad värld.  

 

Vårdlidande innebär lidandet på grund av brister i en vårdsituation, dessa brister kan till 

exempel vara i form av information, tid eller resurser. Vid sådana tillfällen kan individen 

känna sig osäker, arg, ledsen, kränkt eller osedd (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

Enligt Eriksson (1994) är kränkning av personers värdighet det vanligaste förekommande 

vårdlidandet. Värdighet kan ses utifrån många olika dimensioner men innebär bland annat 

trovärdighet och värde. Trovärdighet innebär att bli tagen på allvar och att ens upplevelser 

betraktas som sanna. Värde är dels det värdet som människan tillskriver sig själv men också 

det värdet som blir tillskrivet av omgivningen. Vårdens uppgift är att ge individen en 
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möjlighet att uppleva full värdighet och förhindra kränkning. Att inte bli sedd eller att 

betraktas som något personen inte är eller vill vara föder skam, skuld och förtvivlan. Att 

bekräfta människans värdighet innebär att ge varje person individuell vård utifrån dess egna 

önskan. Att beröva personen från att vara delaktig i vården, tvinga personen till handlingar, 

inte ta vårdtagare på allvar eller fatta beslut åt personen är exempel på maktutövning som 

leder till känsla av maktlöshet och vårdlidande för individen. Slutligen innebär utebliven 

vård en bristande förmåga att se eller bedöma vad personen behöver. Utebliven vård innebär 

alltid en kränkning och sätt att utöva makt över en maktlös. 

 

Identitet 

Enligt Bamberg (2011) är identitet en etikett som tillskrivs för att differentiera och integrera 

en känsla av sig själv längs olika sociala och personliga dimensioner. Olika identiteter kan 

särskiljas och hävdas utifrån sociokulturella kategorier som kön, ålder, socioekonomisk 

status eller etnicitet. Identitet är individens känsla av jaget och är beroende av ett antal 

fysiska och psykologiska karaktärsdrag som inte delas med någon annan person. Ofta 

innebär identitet en mental konstruktion av sig själv som person och baseras dels på hur 

individen identifierar sig själv, dels hur individen identifierad av andra. Charmaz (1995) 

undersökte processen med att acceptera och anpassa sig till funktionsnedsättning utifrån 

personer med kronisk sjukdom. I sin studie hade de flesta deltagare påbörjat en process med 

att komma tillrätta med sin situation, men de hade kommit olika lång i sin acceptans. Detta 

berodde främst på hur länge de fått vänta på sin diagnos. Många hade varit sjuka en lång tid 

men hade fått diagnosen sent, vilket förlängde denna period av acceptans. Innan de blivit 

sjuka tog de ofta sin kropp för given och såg den som ett funktionellt verktyg. I samband 

med fysisk förändring och funktionsnedsättning objektifierades kroppen och personerna 

distanserade sig från den. Istället för att se den som en del av sig själv sågs den nu som ett 

hinder som måste överkommas. De jämförde sin nuvarande kropp gentemot sin tidigare 

funktionsnivå och upplevde ilska eller sorg över sin förändring. I många fall upplevde de 

skam och skuld då de inte längre passade in i samhällets förväntningar. De försökte kämpa 

emot kroppen och fortsätta leva som de tidigare gjort och fortsatte att se sina kroppar som 

något utomstående sig själv. Detta fortsatte så länge som personen trodde att detta var det 

enda sättet att bli accepterad. Att ”kapitulera” inför sjukdomen, eller acceptera sin situation 

innebar att personen slutade kämpa emot sjukdomen och överskrida sina kroppsliga gränser. 

Genom att sluta försöka kontrollera sin kropp och överge sitt orealistiska hopp om att bli 

botad från sjukdomen kunde de lättare att acceptera sin nya situation. Några hade till slut 

slutat objektifiera sin kropp och integrerar den i sitt subjekt igen. Kroppen blev familjär, 

förutsägbar och därför hanterbar. De blev mer öppna till att lyssna på sin kropp, ta hand om 

den och finna sätt att hantera sin sjukdom. Att kapitulera kunde dock innebära att personerna 

tappade hoppet och gav upp inför sjukdomen med minskad livsglädje, passivitet och 

depression. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans arbetsuppgift som att öka 

människans möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, samt uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet fram tills döden. En förutsättning till god omvårdnad 

förutsätter ett personcentrerat förhållningssätt där vårdmötet utgår från individens berättelser 

och innefattar respekt för individens självbestämmande, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskeförening (2015) menar att personen bör ses som en del i ett större sammanhang 

där andra människor interagerar med varandras liv och hälsa på ett negativt och positivt sätt. 



3 

 

Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjens betydelse för personens upplevelse av 

ohälsa och sjukdom tas i akt. Den definition av ”familj” som används av Svensk 

Sjuksköterskeförening (2015) innebär en emotionell utgångspunkt där familjen utgörs av en 

självdefinierad grupp av personer, som inte nödvändigtvis är förbundna genom blodsband 

eller lag men som känner sig som en familj. Genom att involvera familjen i personens vård 

kan allas kompetens och familjens unika resurser tas tillvara och därmed minska personens 

lidande och förbättra hälsan och välbefinnandet. Chesla (2010) kunde visa att 

familjecentrerad vård sänkte mortaliteten, ökade individens mentala och fysiska hälsa 

samtidigt som den förbättrade resten av familjemedlemmarnas hälsa. Det framkom att 

personens symtomnivå sänktes medan deras känsla av oberoende, sjukdomshantering och 

upplevelse av fysisk hälsa förbättrades. Individen upplevde även mindre utsträckning av 

depression och ångest och deras livskvalitet och generella mentala hälsa ansågs bättre. Precis 

som personen upplevde familjemedlemmarna en bättre mentalhälsa med mindre depression 

och ångest och upplevde mindre sjukdomsbörda och högre self-efficacy. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan ansvarar för att individ och 

närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar. Detta görs genom att sjuksköterskan etablerar en 

förtroendefull relation med personen och dennes närstående så att individen kan ses ur ett 

helhetsperspektiv där individens situation, behov och upplevelser i såväl den fysiska, 

psykosociala, andliga och kulturella dimensionen uppmärksammas.  

 

Personcentrerad omvårdnad vid medicinskt oförklarade sjukdomar 

Begreppet ”medicinskt oförklarade symtom” innebär symtom som har minimal eller ingen 

uppenbar grund i fysisk sjukdom, men kan även innefatta sjukdomar som har medicinsk 

grund men där symtombelastningen är större än förväntat. Inom denna diagnos finns även 

andra sjukdomsklassificeringar för personer med specifika mönster i sina symtom, inklusive 

fibromyalgi, kronisk fatigue och IBS (irritable bowel syndrome) (Isaac & Paauw, 2014). 

Ekman (2014) skriver att personer med medicinskt oförklarade sjukdomar ofta har en 

komplex och smärtsam hälso-och livssituation. Vardagslivet blir starkt begränsat och livet 

och personen förändras. För många kan sinnesstämning och livslust påverkas och att inte 

förstå sjukdomen kan leda till kaos och vanmakt. De upplever en stark önskan att få en 

förklaring, och utan diagnos kände de sig ofta misstrodda och negligerade av vårdpersonal 

som saknade intresse för dem. Många eftersträvar därför en diagnos för att få bekräftelse att 

upplevelserna är giltiga. Både av vårdpersonal och omgivningen runt dem, men även för sin 

egen skull. Många upplevde en önskan att etablera en relation med vårdpersonalen och ville 

bli sedda och lyssnade på. De ville ha tid att prata om sin situation och om det som var 

smärtsamt men bemöttes ofta rutinmässigt, hade svårt att bli lyssnad på, betraktades som en 

”lågstatusgrupp”, och behövde ofta byta läkare. Ekman menar att personcentrerad 

omvårdnad för denna grupp skulle vara mer effektiv än sjukdomsorienterad. Hon menar att 

ett sjukdomsorienterat perspektiv innebär ett synsätt där vården eftersträvar en förklaring 

innan de botar, i många fall låter de personerna vänta på en förklaring och lösning som inte 

finns. Eriksson (1994) menar att en vård inriktad på teknologi och diagnos lätt glömmer 

människan bakom sjukdomen. Ekman (2014) skriver att när vården endast ser behandlingen 

utifrån ett medicinskt perspektiv så kan vårdpersonalen uppleva svårigheter att 

känslomässigt möta personer med medicinskt oförklarade sjukdomar då de inte tror sig 

kunna hjälpa dessa personer. De avvisar därför ofta dessa personer, men det leder endast till 

att de fastnar i en långvarig och frustrerande jakt på en förklaring. Istället menar hon att man 

ska välkomna även de personer vars problem inte går att förklara och lägga fokusering på 

hantering istället för förklaring. Hon ville ge tillbaka kontrollen till personen och genom ett 
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personcentrerat förhållningsätt anpassas vården efter behoven. Detta arbete bygger på ett 

partnerskap med en aktiv deltagande individ där båda parterna ges en möjlighet att skapa 

förtroende för varandra och arbeta tillsammans för en lösning. Vidare menar Eriksson (1994) 

att sjuksköterskan ska arbeta för att lindra lidandet vid tillfället det inte går att elimineras. 

Personer ska få känna sig välkommen, bli inbjuden och få en plats. Sjuksköterskan ska arbeta 

för att bevara människovärdet genom att bekräfta människan, göra individen delaktig och 

erbjuda den vård som de behöver. Hon menar att denna individens lidande i stor grad skapas 

av en rädsla att bli föraktad, bli lämnad ensamma och övergivna utan gensvar och inte på 

grund av att det saknades effektiv behandling. Genom att sjuksköterskan bekräftar 

individens lidande och försöker förstå de bekymmer som beskrivs kan därför lidandet 

lindras. 
 

Fibromyalgi  

Historia 

Inanici & Yunus (2004) påstår att tidiga beskrivningar av fibromyalgi (FM) existerat redan 

sedan 1700-talet, men det tog ända till 1990-talet innan forskare kunde komma överens om 

kriterier och en gemensam klassifikation av sjukdomen. Först därefter har fibromyalgi blivit 

etablerad som ett erkänt sjukdomstillstånd. Klintman (1998) påpekar att fibromyalgi genom 

historien har haft en låg status. Han menar att synen på olika smärtbesvär har varierat mycket 

beroende på vilken typ av sjukdom och besvärstillstånd det gäller. Han menar att dessa kan 

delas in i hög, mellan och låg status utifrån hur synlig sjukdomen är och om den kan 

förklaras, botas eller behandlas. Hög status skulle kunna vara kärlkramp eller njursten. 

Mellan-status skulle kunna vara bältros och låg status skulle kunna vara fibromyalgi. Enligt 

Anderberg (2007) har fibromyalgi under flera decennier inte ansetts vara ett riktigt 

sjukdomstillstånd, bland annat på grund av att sjukdomen inte går att diagnostisera via 

laboratorieprover, röntgenfynd eller andra undersökningsmetoder. Fibromyalgi saknar en 

tydlig klinisk bild och behöver därför utgå från personens subjektiva upplevelse och 

berättelse vilket skapat mycket misstro kring sjukdomen och de personer som lidit av de. 

Tidigare svenska beteckningarna för sjukdomen har varit “inbillningssjuka eller ”sveda-värk 

och bränn kärringar (SVBK) (Klintman, 1998). Sjukvårdspersonal har även länge haft 

åsikten att sjukdomen är resultatet av psykisk ohälsa, depression eller personlighetsstörning 

(Wolfie, 2009). 

 

Frekvens 

I Europa är frekvensen 2.9procent–4.7procent, majoriteten av vårdtagare är medelålders 

kvinnor och prevalensen ökar med åldrarna (Branco et al., 2010). Det verkar finnas en 

genetisk komponent (Buskila., Sarzi-Puttini., & Ablin., (2007) och de flesta studier visar en 

viss skillnad av sjukdomsfrekvens mellan könen, trots att det exakta förhållandet inte är känt. 

Enligt Wolfe, et al., (1995) står kvinnorna för nittio procent av prevalensen, men annan 

forskning visar en lägre frekvens (Jones., et al., 2015). Enligt Yunus (2001) verkar det finnas 

biologiska mekanismer som förklarar dessa könsskillnader, men hur dessa förhåller sig är 

inte helt förstått. Han menar att sjukdomsförekomsten antagligen är en interaktion mellan 

biologi, psykologi och sociokulturella faktorer. 

 

Diagnos 

Den kliniska bilden av fibromyalgi konkretiserades av American College of Rheumatology 

(ACR) som stagade klassificeringskriterier i sin rapport 1990 (Fitzcharles & Yunus, 2012) 

Denna baseras på förekomst av utbredd smärta i mer än tre månader och ökad känslighet för 

tryck genom undersökning av så kallade tender points där personen känner smärta vid 
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palpation på minst 11/18 punkter på kroppen. Smärtan ska finnas i höger och vänster 

kroppshalva, ovan och nedom midjan samt axialt (Wolfe et al., 1990). 

 

ACR-kriteriet från 1990 har fått mycket kritik då den anses missa många av de personer som 

söker vård. Personen med sjukdomen har i många fall fått felaktig diagnos, som långvarig 

stress, utmattningssyndrom, depression eller andra psykiska åkommor (Anderberg, 2007). 

Det kan ta flera läkarbesök och möten med många olika yrkeskategorier inom hälso-och 

sjukvården och upp till nio år innan de får en diagnos. Arton procent får vänta mer än nio år 

(fibromyalgiförbundet, 2009). Enligt Clauw, Arnold & McCarberg (2011) går ¾ av alla 

personer med fibromyalgi utan diagnos. 

 

Symptom 

Fibromyalgi innebär ett kroniskt smärtsyndrom som definieras av utbredd muskuloskeletal 

smärta och generaliserade “tender points”. Det kännetecknas av smärta som kommer i skov 

och som är utbredd i hela kroppen. Smärtan är övervägande axial och diffus men kan även 

kännas över hela kroppen (Wolfe, 1990). Sjukdomen är även förknippad med fatigue och 

funktionsnedsättning (Fitzcharles & Yunus, 2012). Personen med fibromyalgi har ofta ett 

dåligt sömnmönster med frekvent uppvakning. Vanligtvis vaknar de utmattade och känner 

sig mer trött på morgonen med en morgonstelhet, torrhetskänsla i munnen, svettningar eller 

frossa (Tapper, 2007). Vidare är sjukdomstillståndet även förknippat med känslig tarm 

(IBS), kronisk huvudvärk och temporomandibulär dysfunktion som ofta förkommer med 

symtomöverlappning (Aaron, Burke & Buchwald, 2000). 

 

Behandling 

Enligt Arnold (2012) går inte fibromyalgi att bota och behandling syftar därför endast till 

symtomlindring i form av medicinsk behandling, åtgärder för att förbättra sömnen, kognitiv 

beteendeterapi (van Koulil et al., 2010) eller fysisk träning (Fontaine, Conn & Clauw, 2010) 

och simträning i en uppvärmd pool (Li., & Adame-Walker, Jennifer 2017)  

Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att fibromyalgi är förknippat med livslidande så som kroppsligt 

lidande och funktionsnedsättning (Fitzcharles & Yunus, 2012; Tapper,2007) och andligt 

lidande i form av känslor av skam och skuldkänslor (Charmaz, 1995). Eriksson (1994) menar 

även att stora förändringar i personers liv kan hota deras identitet och leda till livslidande. 

Sjukdomen har under en lång tid haft en låg status inom vården (Klintman, 1998) och det 

har visat sig även i senare studier att sjukvårdspersonal motsätter sig dess existens 

(Anderberg, 2007). Att ifrågasätta personens berättelse eller vara oförstående inför dess 

lidande innebär en kränkning som kan leda till vårdlidande (Eriksson, 1994) och ohälsa 

(Tapper, 2007). Sjuksköterskan har enligt Eriksson (1994) ett ansvarar för att lindra lidande 

och öka människans möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). För att sjuksköterskan ska kunna bemöta och stödja dessa 

personer krävs det att vårdgivare arbetar utifrån ett personcentrerat och familjecentrerat 

perspektiv med en förmåga att förstå individens behov och den situation som hon befinner 

sig i (Ekman, 2014; Eriksson 1994). Sjuksköterskan behöver därför en djupare förståelse för 

dessa personer och deras erfarenheter med att leva med fibromyalgi.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av lidande vid fibromyalgi så att omvårdnaden 

kan utformas för att lindra lidande.  
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METOD 

Val av metod 

För att besvara syftet valdes en allmän litteraturstudie, något som Henricsson (2012) menar 

syftar till att skapa en översiktlig bild för ett specifikt forskningsområde. En litteraturöversikt 

är enligt Friberg (2012) en bra metod när problemområdet innefattar människors upplevelser 

och passar således för vårt syfte att kartlägga olika livserfarenheter och skapa en 

helhetsförståelse över hur det är att leva med fibromyalgi. Litteraturstudien är utformat 

utifrån Polit och Becks (2012) niostegsmodell. 

 

Urval 

Enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell började metodarbetet genom en planering av 

en sökstrategi där databaser, sökord och avgränsningar valdes ut. Avgränsningar i arbetet 

gjordes för att uppmärksamma upplevda erfarenheter hos personer med fibromyalgi. Dessa 

personer skulle besitta en fibromyalgidiagnos, men inga avgränsningar gjordes på hur länge 

dessa personer haft sin diagnos. Fibromyalgi påverkar i högre grad kvinnor men då arbetet 

syftat på att få en nyanserad bild så valdes även artiklar som handlar om mäns upplevelser. 

Inga urval gjordes i relation till länder där studien utfördes. Polit & Beck (2012) anser att 

validiteten av resultatet blir säkrare om flera och kompletterande typer av data analyseras, 

arbetet utforskar därför både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vidare menar Friberg 

(2012) att båda ansatserna är relevanta för omvårdnadsforskningen och att evidensbaserad 

vård kräver att det finns kunskap från båda inriktningarna. För att säkerställa god kvalitet på 

artiklarna valdes inga artiklar äldre än tio år då en litteraturstudie bör bygga på färsk 

forskning (Forsberg & Wengström, 2015).  Endast primärkällor som blivit ”Peer-reviewed” 

valdes (Polit & Beck, 2012) och utifrån ett etiskt perspektiv valdes endast artiklar som fått 

tillstånd från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). En kritisk granskning av 

insamlade artiklar utfördes utifrån en förenklad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) kritikverktyg där endast artiklar med god kvalitet valdes ut. För att undvika 

misstolkningar av innehållet valdes endast engelskspråkiga artiklar (Henricson, 2012). 

 

Datainsamling 

Databaser 

För att en litteraturöversikt ska ha en tillfredställande omfattning bör sökningar ske i flera 

olika databaser (Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), vi använde oss därför av både 

Medline (PubMed) och Cinahl. Cinahl är en databas som innehåller vårdstidskrifter och 

publicerar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och hälsovetenskapliga ämnen, 65% av 

deras artiklar handlar om omvårdnad. Den refererar till alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter som godkänts av databasen och vi valde Cinahl för att hitta artiklar 

fokuserade på omvårdnad. I denna databasen kunde man begränsa artikelsökning till artiklar 

som genomgått peer-review (Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011)) Medline är en äldre 

och större databas med tidskrifter inom medicin, omvårdnad och odontologi. Databasen 

omfattar nästan 95% av den medicinska litteraturen och finns tillgänglig under namnet 

Pubmed. (Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Vi valde medline för att hitta artiklar om 

både omvårdnad och medicinvetenskap. I Pubmed finns inget alternativ till att begränsa med 

peer review, vid tillfällen där detta inte preciserades i artikeln vi fick därför gå till 

publiceringstidskriften för att verifiera att denna policyn fanns. 
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Sökord 

För att kunna genomföra en allmän undersökning utarbetade vi ett antal sökord för att 

specificera sökningen och ringa in syftet och problemformuleringen. Dessa sökord 

identifierades i ämnesordslistan i respektive databas (Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). I PubMed användes “MeSH-termer” och CINAHL Complete användes “Cinahl 

Headings” (Forsberg & Wengström, 2015). För att få fram rätt Mesh-term på engelska 

använde vi oss av “Svensk Mesh” för att översätta våra svenska sökord (Mesh.kib.ki.se, 

2018). För att identifiera personers upplevelse med att leva med fibromyalgi valdes sökord 

som Fibromyalgia, Attitude to health, Activities of Daily Living, Lived experiences (Life 

changing events som MeSH-term) och Sexuality. Vidare användes den booleska 

sökoperatören AND/NOT för att precisera och effektivisera sökningarna (Polit & Becks 

2012) 

 

Tabell 1 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Antal 

Lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

Inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

(5/2-18) 

Fibromyalgia[MeSHTerms]AND 

Attitude to health[MeSH Terms] 

197 26 11 2 

Cinahl 

(5/2-18) 

 

(MH "fibromyalgia") AND 

(MH "Attitude to health +") 

NOT (MH “Treatment”) 

92 18 11 1 

PubMed 

(5/2–18) 

Fibromyalgia[MeSHTerms] AND 

Activities of Daily Living [MeSH Terms] 

144 31 9 5 

Cinahl 

(5/2-18) 

(MH "fibromyalgi") AND 

(MH "Activities of Daily Living +") 

74 19 8 1 

PubMed 

(5/2-18) 

Fibromyalgia[MeSH Terms] AND Life 

changing events [MeSH Terms] 

25 8 6 1 

Cinahl 

(5/2-18) 

MH "fibromyalgi") AND 

(MH "Lived Experiences+") 

18 14 10 6 

Cinahl 

(5/2-18) 

(MH "fibromyalgi") AND 

(MH "Sexuality") 

4 4 3 1 

Totalt  544 120 58 17 

 

 

Databearbetning och analys 

Urval 1 

Efter att urvalskriterierna, databaserna och sökorden valts ut påbörjades den faktiskta 

artikelsökningen. Författarna satt tillsammans under artikelsökningen och sökte med olika 

sökmotorer på samma sökord, om spannet blev allt för stort preciserades sökningen 

ytterligare med ”AND” eller ”NOT”. Därefter utfördes det första urvalet och artiklar vars 

titel verkade relevant för syftet valdes ut och de irrelevanta sorterades bort (Polit & Beck, 
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2012). Artiklar som inte kunde bedömas utifrån sin titel valdes också ut för 

abstraktgranskning. Detta arbete utfördes självständigt, men vid sidan av varandra. Vid 

tillfällen där någon av författarna var osäker inför en artikel kunde såldes båda se över den 

och nå ett gemensamt beslut. Av 544 träffar valdes 120 artiklar ut för vidare granskning. 

Sökning gjordes även på ”Quality of life”, ” Lifestyle” och ”Patient Satisfaction”, men då 

inga nya artiklar hittades togs dessa sökningar bort. 

 

Vidare lästes abstrakten från alla 120 valda artiklar. En ytterligare urvalsprocess gjordes där 

artiklarnas problemformulering och abstrakt granskades. Detta arbete utfördes på samma sätt 

var för sig. Artiklar som beskrev olika behandlingstyper, testade bedömningsinstrument, var 

pilotstudier eller på andra sätt inte relaterade till syftet valdes bort. Båda författarna gick 

därefter igenom alla valda artiklar tillsammans för att skapa konsensus och för att identifiera 

dubbelkopior där båda författarna valt ut samma artiklar. Efter genomgången av abstrakten 

valdes 58 artiklar vidare till granskning. 

 

Urval 2 

Utefter Polit och Becks (2012) niostegsmodell påbörjades därefter den andra 

urvalsprocessen där artikelns metod, resultat och diskussion granskades. Vi laddade ner en 

PDF-kopia av de valda artiklarna och läste först igenom artiklarna individuellt flera gånger 

för att skapa en god bild av artikeln. Därefter diskuterades artikeln vidare i paret för att 

minimera risken för feltolkning. Artiklar valdes bort som handlade om andra sjukdomar som 

tillexempel migrän, kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Vidare valdes artiklar bort med 

fokus på symtom och behandling eller som handlade om riskfaktorer. Vissa artiklar valdes 

bort på grund av ett för lite deltagarantal eller för att vi saknade kunskap att tolka resultatet. 

Vi tog även reda på om artiklarna hade blivit kritiskt granskade (”peer-reviewed”) och 

godkända av en etisk kommitté, granskningen gjordes tillsammans för att undvika 

tolkningsfel. Vid detta tillfälle utförde vi även en kritisk granskning på de valda artiklarna 

utifrån en förenklad version av kritikverktyget av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

(Bilaga A). Med detta verktyg kunde vi granska kvaliteten av våra kvalitativa och 

kvantitativa artiklar utifrån ett antal frågor som besvarades. Efter diskussionen och 

artikelgranskningen valdes de artiklar som blivit kritisk granskade, etiskt godkända, hade 

hög kvalitet och som bäst besvarade syftet. Slutligen togs tre artiklar bort som vi inte fann 

användning för i det sammanställda resultatet. Totalt valdes sjutton artiklar, varav två 

stycken var kvantitativa och femton stycken var kvalitativa. 

 

Dataanalys 

Artiklarna sammanställdes först i en artikelmatris (Bilaga B) där en kort summering av 

artiklarnas titel, syfte, metod, resultat och kvalitet gjordes. Vi delade upp artiklarna mellan 

varandra och gjorde sammanställningen var för sig. Enligt Polit och Becks (2012) ska all 

information analyseras och syntetiseras efter att alla relevanta artiklar valts ut. Detta innebär 

att identifiera teman i texten för att finna mönster, avvikelser och hålrum. Under 

databearbetningen färgkodades därför artiklarna och all fakta samlades i ett delat dokument 

där likheter och skillnader kunde jämföras. Därefter gick vi igenom varandras artiklar för att 

säkerställas att ingenting missats. Vi valde att samla all fakta från artiklarna och inte utgå 

från något förutbestämt tema. På så sätt kunde vi identifiera ytterligare data som annars 

kunde missas. Data från artiklarna som relaterade till varandra fick en egen färgkodning och 

samlades under logiska subteman som till exempel: ”att leva med  smärta fatigue , Sociala 

livet, Psykisk ohälsa och Känsla av att vara misstrodd. Enligt Polit och Becks (2012) är 

omöjlig att utforska alla teman i ett arbete. För att behålla arbetets fokus på lidande valdes 

därför Katie Eriksson (1994) teori om lidande som grund för arbetet där tre övergripande 
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teman valdes ut, sjukdomslidande, livslidande, vårdslidande. De tidigare subteman 

analyserades och sorterades in utifrån dessa övergripande huvudfrågor. Den kritiska 

summering och sammanställning av all insamlad information presenteras i resultatet (Polit 

& Becks, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken handlar om etiska överväganden inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete och bidrar till att skydda de personer som deltar i forskning, värna om 

deras rättigheter och rör frågor om hur deltagarna får behandlas. 

Genom att utföra en litteraturöversikt krävs inget etiskt tillstånd från någon etisk kommitté 

innan arbetet påbörjats, däremot tillämpas vårt etiska förhållningssätt utifrån valet av artiklar 

vi väljer att använda oss av. Detta innebär att vi bara väljer artiklar som fått tillstånd från 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Forskningen ska enligt Henricson (2012) 

baseras på tre etiska grundläggande principer; respekt för personer, rättviseprincipen och 

göra-gott-principen. 

 

Respekt för personen innebär ett förhållningssätt där människan betraktas som 

självbestämmande individ. Detta innebär att personerna själv får bestämma om de vill 

medverka i studien och kan när som helst fatta ett nytt beslut (Henricson, 2012). För att 

kunna fatta ett sådant beslut måste personen även vara väl informerad om bland annat 

studiens syfte, inklusionskriterier, hur studien ska genomföras, frågor gällande anonymitet, 

möjliga konsekvenser och hur arbetet kommer användas (Polit & Becks, 2012).  

En del av de artiklar som vi valde hade beskrivit sitt tillvägagångssätt för insamlandet av 

informerat samtycke, men andra saknade denna beskrivning. Trots det valde vi att använda 

oss av dessa artiklar om de fått ett godkännande från en etisk kommitté då informerat 

samtyckte är hjärtat i den etiska granskning som utförs av en etisk kommitté och en stor vikt 

läggs på deltagarnas information och godkännande (Lafolie, 2006). 

  

Göra-gott-principen innebär ett förhållningssätt där människans välbefinnande ska tas i 

beaktande och att ingen medverkande ska skadas (Henricson, 2012). Enligt Lafolie (2006) 

krävs en preciserad riskanalys och beskrivning av möjliga riskhanteringsåtgärder får att få 

ett godkännande från en etisk kommitté. Detta innebär att möjliga negativa konsekvenser 

vägs mot möjliga vinster. Genom att välja artiklar med godkännande från etisk kommitté 

kunde vi därmed försäkra oss om detta förhållningssätt. 

 

Slutligen handlar rättviseprincipen om hur distributionen av fördelar och nackdelar sker och 

innebär bland annat att forskarna måste kunna motivera möjliga särbehandlingar i till 

exempel sina inklusionskriterier (Henricson, 2012). Under kvalitetsgranskningen av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) gjordes en granskning av urvalskriterierna. I alla våra 

artiklar fanns en beskrivning av studiens inklusionskriterier, men det fanns inte alltid en 

motivering eller etiskt perspektiv. Enligt Lafolie (2006) ingår detta dock i den etiska 

granskningen och den etiska kommittén kräver en beskriven motivering till 

inklusionskriterien och specifika motiveringar till att inkludera eller exkludera känsliga 

grupper som äldre, barn eller personer med funktionsnedsättning. Vi ansåg därför att ett 

godkännande från en etisk kommitté säkerställde den etiska försvarbarheten i våra valda 

artiklar. 

 

Vidar har endast artiklar skrivna på svenska eller engelska valts ut, då dessa är de språk vi 

behärskar. Detta förhindrade feltolkningar och innebar en rättvis bedömning av texten 
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(Henricson, 2012). Enligt Forsberg (2016) är det även viktigt att presentera alla resultat som 

man finner, inte endast de resultat som stödjer den egna hypotesen och därmed utelämna 

annan forskning. Att skriva enligt ett etiskt förhållningssätt innebär även en hederlighet och 

ärlighet som grundvärden. Detta innebär att inte plagiera eller förvränga andras metoder eller 

resultat. Det innebär även att hålla sig borta från fabrikat eller förfalskningar där författaren 

har hittat på källmaterial som ej existerar (Henricson, 2012) 

 

RESULTAT 

Arbetet var en sammanställning av insamlade artiklar utifrån tre övergripande teman baserat 

på Erikssons (1994) teori om lidande. Erikssons teori utgår från tre typer av lidande; 

”sjukdomslidande”, ”livslidande” och ”vårdslidande”, som även blev arbetets övergripande 

teman. Sjukdomslidande definieras som kroppsligt och andligt lidande som härleds från 

sjukdomen eller behandlingens konsekvenser på livet. Dess subteman blev: ”Att leva med 

smärta och fatigue”, ”Sociala livet” ”Arbetslivet”, och ”Privatlivet””. Livslidande handlar 

om personens självuppfattning, existens och värdighet i relation med sjukdomen. Dess 

subteman blev: ”Identitet” och ”Psykisk ohälsa”.  Vårdlidande utgick från vårdbrister där 

det till exempel saknas resurser eller information, men innefattar också tillfällen där 

personen av olika anledningar känt sig kränkt av vårdpersonalen. Dess subteman är: 

”Vårdbrister”, ”Känsla av att vara misstrodd” och ”Att få sin sjukdom erkänd”. 

 

Sjukdomslidande  

Att leva med smärta och fatigue 

Personer med fibromyalgi upplever ofta diffus värk i hela kroppen med en överkänslig hud 

som kan liknas vid en riktigt svår solbränna. Några beskrev smärtan som konstant och kunde 

inte komma ihåg hur det kändes att vara smärtfri. Deras muskler var ständigt spända och 

orsakade en stelhet i hela kroppen (Lempp, Hatch, Carville, Choy., 2009) och en 

muskelsvaghet och förlust av styrka utvecklades gradvis (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio 

& Mikkelsson, 2011). Lång tid av ansträngning eller aktivitet kunde förvärra smärtan 

betydligt dagarna efter (Lempp, et al., 2009) och många påstod att den fysiska svagheten 

förvärrades av fritidsaktiviteter och hushållsuppgifter. Många upplevde även svårigheter 

med att plocka upp saker, applicera kraft, böja sig fram eller gå uppför trappan (Briones-

Vozmediano, Vives-Cases, & Goicolea, 2016 A). Två studier, Sallinen et al. (2011) och 

Sallinen et al. (2012), visade att trötthet ansågs vara det största problemet vid fibromyalgi. 

Svårighetsgraden av sömnstörningar varierade från kortvariga problem till konstant 

sömnbrist. Denna trötthet påverkade även andra aspekter av vardagslivet och många 

upplevde dåligt minne och svårigheter att komma ihåg saker (Diviney, 2015). I Theadom 

och Cropley (2010) uppgav femton av de sexton deltagarna att de vaknar flera gånger per 

natt vilket orsakar hög grad av frustration. Det upplevde det som brutalt att behöva vakna så 

många gånger under natten och för flera deltagare hade sänggåendet blivit en negativ 

upplevelse (Sallinenet al 2010). Sömnen blev störd av smärtan, som i sin tur ledde till ökad 

trötthet och smärtupplevelse dagen efter (Lempp et al., 2009) Trötthet var både en orsak till 

och en konsekvens av kronisk smärta, och många kvinnor hade svårt att säga vilka som hade 

börjat först, men till slut orsakade smärtan och sömnproblemen en ond cirkel av trötthet och 

muskelsmärta som inte längre kunde lindras med sömn eller smärtstillande medel (Sallinen 

et al, 2011).  

 

Enligt Pérez‐ de‐ Heredia‐ Torres, Huertas Hoyas, Sánchez‐ Camarero, Pérez‐ Corrales & 

Fernández de‐ las‐ Peñas (2016) och Lempp, et al (2009) upplever personer med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatch%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carville%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choy%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
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fibromyalgi en hög grad av funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och upplevde i många 

fall skam över deras oförmåga att utföra lätta uppgifter (Arnold, et al., 2008).  På grund av 

smärta, brist på energi och trötthet blev de begränsade till att utföra fysiska uppgifter som 

självvård eller hushållsarbete (Pérez‐ de‐ Heredia‐ Torres, et al., 2016, Lempp, et al., 

2009). Som hanteringsstrategi fick de i många fall därför växlar mellan viloperioder och 

hushållsarbete, variera mellan sysslor och prioritera det viktigaste först (Briones-

Vozmediano, et al., 2016 A). Att planera dagen, arbeta i sin egna takt och undvika stressiga 

situationer hjälpte dem att bevara sin energi genom dagen. För några hjälpte det med att ta 

utomhuspromenader, läsa, sticka eller att meditera. De fick även hjälp av närstående och 

kunde hitta stöd hos personer med liknande situation som dem (Juuso, Skär, Olsson, 

Söderberg, 2013). För många upplevdes hushållssysslorna som ett krav och många 

prioriterade dessa över aktiviteter som istället skulle vara bra för hälsan. Briones-

Vozmediano, et al., 2016 A). 

 

Sociala livet 

Personer med fibromyalgi uppgav att de ofta saknade ork nog att engagera sig i 

fritidsaktiviteter utanför hemmet (Briones-Vozmediano, et al. 2016 A), den svåra 

symtombilden leder till en minskning av sociala aktiviteter och avtag från tidigare intressen 

(Collado et al., 2014; Sallinen et al., 2011). De upplevde även begränsningar i idrottsliga 

fritidsaktiviteter som camping, vandring och cykling (Lempp, et al., 2009). Deras trötthet 

och smärta gjorde så att många inte orkade delta i konversationer eller sociala tillställningar. 

Några gick från att vara väldigt sociala till att inte vilja gå ut och träffa människor 

överhuvudtaget  där de isolerade sig själva från sina vänner (Lempp, et al., 2009; Diviney, 

2015). Sjukdomen resulterade i en minskad spontanitet där de flesta aktiviteter behöver 

planeras i förväg för att möjliggöra symtomhantering. Symtomens svårighetsgrad är dock 

inte lätt att förutspå och många gånger måste dessa planer ombokas eller avbokas (Theadom 

& Cropley, 2010). Enligt Collado et al., (2014) uppgav en majoritet att de hade svårigheter 

att planera eller göra projekt med familj och vänner. Denna oförmåga att hålla sig aktiva 

leder för många till en minskad social krets och nätverk. Efter många avbokningar tycker 

vännerna att det är lönlöst att försöka och slutar höra av sig. På så sätt minskade det sociala 

nätverket runt dem och då samtidigt de sociala resurser de kunde använda sig av (Rodham, 

Rance & Blake, 2010). Samtidigt påpekar en del personer det starka stödet de fått av sina 

vänner och belyser deras förståelse och anpassningsförmåga (Theadom & Cropley, 2010) 

och de poängterar vikten av deras vänner för att ta sig igenom svåra dagar (Juuso, 2013). 

Många upplever även en stor vikt av fibromyalgiförbund och de stöd de fått från personer i 

liknande situationer. Genom dessa förbund kunde de bli förstådda, få råd och möjlighet att 

delta i aktiviteter (Collado et al., 2014). 
 

Arbetslivet 

Arbetet var en viktig sysselsättning enligt Sallinen, et al, (2012). Kvinnorna i studien beskrev 

deras arbete som meningsfullt och något som fick dem att må bra. Liknande sa de kvinnorna 

intervjuade av Juuso, et al. (2013) att det mådde väldigt bra och var nöjda de gånger de 

orkade arbeta. De påstod att arbetet var en viktig del i deras liv även om de upplevde sig som 

mer trötta och utmattade efteråt. De beskrev jobbet som stimulerande, viktigt och 

meningsfullt. Samtidigt har fibromyalgi en stor inverkan på både arbetet och andra 

aktiviteter. Enligt Arnold, et al., (2008) kände sig deltagarna ibland oförmögna att utföra 

dagliga aktiviteter. De rapporterade att deras fysiska och emotionella förmåga var reducerad 

på grund av smärta, fatigue eller depression. Deltagaren beskrev en ökad smärta, trötthet och 

saknade energi efter arbetsdagen (Juuso, et, al. 2016).  Enligt Collado et al., (2014) svarade 

70 procent att de upplevde medelsvåra eller svåra problem vid utförandet av sitt arbete, 
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vardagliga uppgifter, hantering av fysiska eller miljömässiga förhållanden och hantering av 

de vanliga arbetstiderna. Flera deltagare uppgav att de frekvent behövde byta jobb eller 

minska sin arbetstid på grund av en oförmåga att fokusera eller utföra repetitiva 

arbetsuppgifter. Enligt Collado et al., (2014) svarade 90 procent att de bytt arbete och 

sextiosex procent utför en annan arbetsuppgift än innan. Kvinnorna med FM beskrev att de 

levde med en osäkerhet som påverkat deras dagliga liv. Arbetslösa kvinnor beskrev att de 

var oroliga över sin framtida arbetsförmåga eftersom de var osäkra på om det arbete de kunde 

få skulle innebära uppgifter de inte kunde utföra. De beskrev svårigheten att introduceras till 

uppgifter utan förberedelse och menade att behöva byta yrke ledde till ökad smärta och andra 

symtom (Juuso, et al., 2016). Sjukdomen stoppade även många från att påbörja eller avsluta 

högre studie på grund av oförmåga fokusera eller att klara av att vara med under hela 

lektionerna (Arnold, et al., 2008) Enligt Theadom och Cropley (2010) var deltagarnas fatigue 

en bidragande orsak till deras oförmågan att arbeta. Många uppgav att deras sömnkvalitet 

påverkade deras arbete, och ett misslyckat försök till sömn innan arbetet ledde till ångest. 

 

När de var oförmögna att arbeta så upplevde många sig som en förlorare i samhället och 

flera av deltagare upplevde skuld- och skamkänslor. Detta medförde att de kämpade hårdare 

för att klara av sina arbetsuppgifter vilket orsakade att de kände sig slitnare (Juuso et.al., 

2011). En annan studie stödjer detta där deltagarna påstod att de ofta arbetade hårt både på 

arbetet och i hemmet på bekostnad av sin egen hälsa (Sallinen et al., 2012). I Lempp (2009) 

upplevde deltagarna olust eller skam över att prata om sin sjukdom. De undvek därför frågor 

om varför de varit borta från arbetet eller valde bort att använda sig av en käpp på arbetet. 

Många personer uppgav att de kände sig missuppfattade av sina arbetskollegor på grund av 

oförståelse och okunskap. Många upplevde även att arbetskamraterna på deras arbetsplats 

såg dem som invalider, något som fick dem att känna sig mindre värda och isolerade. Av de 

som fortfarande jobbade hade endast 63 procent informerat sin arbetsplats om sin sjukdom. 

(Collado et al., 2014) I en intervjustudie av Juuso, et, al. (2016) framkom det att några 

deltagare inte vågade berätta för sin arbetsgivare om deras sjukdom eftersom de fruktade att 

förlora sina jobb. De hade också rådgivits att inte berätta för sina arbetsgivare om deras 

smärta och trötthet. Enligt Sallinen (2010) kunde arbetet dock hjälpa personer med FM 

genom att introducera formella och informella arbetsjusteringar, men endast hälften hade 

efterfrågat dessa, de andra trodde eller tyckte inte att det var lämpligt (Collado et al., 2014). 

För många kunde detta dock vara mycket hjälpsamt att få justeringar så som att sänka antal 

arbetstimmar, minska fysiskt krävande arbetsuppgifter eller prioritering av arbetsuppgifter. 

Några påstod att deltidsjobb var det bästa alternativet då de fick tid att vila, ta hand om sina 

kroppar och träna (Juuso, 2016). Samtidigt kunde sjukdomen ibland vara så krävande att 

arbetsjusteringar inte räckte och många fick lov att långtidssjukriva sig (Sallinen, 2010).  

 

Hälften av deltagarna i Arnold, et al. (2008) studie hade slutat arbeta överhuvudtaget och i 

studien av Collado et al., (2014) arbetade endast 34procentav kvar på sitt arbete, innan 

insjuknandet hade alla deltagare haft ett inkomstgivande arbete under sitt liv i genomsnitt 23 

år. I 65 procent av fallen hade hushållsekonomin minskat med ett genomsnitt av 708 

Euros/månad. Dessutom uppgav 81procent ökade sjukdomsrelaterade kostnader från bland 

annat mediciner, vårdbesök, sjukgymnastik, hemvårdsstöd, kosttillskott eller 

transportkostnader. En majoritet uppgav svårigheter med sin hushållsekonomi och den totala 

kostnaden associerat med sjukdomen låg mellan 8000–10 000 Euros/år (Collado et al., 

2014). Många uppgav att det skulle hjälpa dem om de kunde få ekonomiskt stöd från 

försäkringskassan, och de som fått det beskrev det som en lättnad eller amnesti (Sallinen, 

2010) 
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Privatlivet 

Kvinnorna i Sallinen et al. (2012) ; Theadom och Cropley( 2010) uppgav att familjen var en 

viktig del av deras liv. Familjen gav ett ovärderligt stöd som fick dem att känna sig säkra, 

älskade och lyckliga. Att vara behövd av sina barn eller barnbarn gav mening till deras liv. 

Enligt Lempp, et al.,(2009) var dock reaktionen från familjemedlemmar varierande och 

verkade förstärkta och synliggöra tidigare kvaliteter hos redan etablerade relationer.  Hälften 

av deltagarna ansåg att deras reaktioner varit positiva med mycket stöd och förståelse medan 

andra hälften menade att deras reaktioner varit osympatiska. Liknande hittade Collado et al., 

(2014) att 66procent av deltagarna påstod att deras familj förstod, hjälpte och stöttade dem i 

deras sjukdom medan 45 procent påstod att deras närstående inte förstod sjukdomen. Enligt 

några trodde deras familjer att de höll på att bli galna på grund av den diffusa och 

föränderliga symtombilden (Rodham, et al, 2010). Majoriteten av deltagarna uppgav en 

normal familjefunktion. En stor del av majoriteten uppgav mild-medium dysfunktion och 

åtta procent uppgav allvarlig dysfunktion. I en intervjustudie av Arnold, et al (2008) nämnde 

deltagare känslor som skam eller skuld när de prioriterade sig själva och sin hälsa framför 

sin familj. Andra kände sig som en börda för sina partner eller familj och nämnde deras 

oförmåga att ta hand om sina egna barn. Många kunde inte hjälpa sina barn med hemläxa 

eller andra skolrelaterade aktiviteter. Slutligen nämnde några att deras kvalitetstid med 

familjen minskat och enligt Collado et al., (2014) upplever majoriteten medelsvåra eller 

mycket svårt att delta i fritidsaktiviteter och några tvingades avstå från familjeresor (Arnold 

et al., 2008). Deltagarnas partners påverkades av det sociala avståndstagandet från deras 

vänner och några valde att göra saker utanför hemmet som inte inkluderar deras sjuka 

partner. Andra valde att umgås mindre och anpassa sig till deras partners passivitet (Lempp 

et al., 2009). En del deltagare kände skuldkänslor för deras partners skull och försökte därför 

anstränga sig för att behålla vänskapskretsen eller uppmuntrade sina partner att gå ut på egen 

hand (Briones-Vozmediano et al., 2016 B). Vissa deltagare använde socialt tillbakadragande 

som ett sätt att skydda sina familjemedlemmar istället för att belasta dem (Sallinen et al., 

2011).  

Deras sjukdomstillstånd ledde även till en ökad börda på deras partner som ofta fick ta större 

ansvar i hushållssysslor, barnpassning och andra familjeangelägenheter. En majoritet av 

deltagarna uppgav svårigheter i sina relationer och 23% av deltagarna uppgav att de var 

mycket lite eller inte alls nöjda i sin relation. I intervjustudien av Lempp, et al. (2009) påstod 

en deltagare att sjukdomen påverkade hennes liv och äktenskap så mycket att förhållandet 

tog slut. Detta är inte ovanligt och enligt Collado et al (2014) hade 8,5 procent av deltagarna 

genomgått en skilsmässa som de trodde var ett resultat av deras sjukdom. Rodham, et al 

(2010) gjorde en intervjustudie med kvinnor med fibromyalgi och deras makar. Männen 

påstod där att deras fruar förlorat sina forna identiteter och många menade att det inte längre 

var deras frus fria vilja som styrde hennes liv utan sjukdomen. En av deltagarna jämförde 

sjukdomen med att bli besatt. De uppgav en djup sorg och sörjde förlusten både för sig själv 

och för deras fru. Både de personer med fibromyalgi och dess partner uppgav att deras 

relation fundamentalt förändrats på grund av de många belastningar som sjukdomen gjort på 

deras liv. På många sätt hade det skett en rollförändring inom äktenskapet där maken tagit 

en mer traditionell roll som ”fru” och frun hade tagit rollen som ”barn”. Männen såg inte 

längre sig själv som deras man utan mer som deras faderliga vårdgivare och sin fru som 

någon som behövdes tas om hand om. De försökte skydda sina fruar från potentiella problem 

och försökte göra deras liv lite lättare för henne, men som ofta resulterade i ett 

överbeskyddande. ”. . . you wouldn’t even let her tou- near a knife [] she’d end up cutting 

herself” Jack i Rodham, et al (2010; s.73) 
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En majoritet av de personer som lider av fibromyalgi upplever även problem i deras sexuella 

relationer (Collado et al., 2014). Deltagarna påstår att deras sexualitet har förändrats efter 

insjuknandet, den konstanta tröttheten och smärtan hade en negativ påverkan på deras 

sexualdrift och lust till sexuell intimitet (Sallinen et al, 2011). En studie undersökte den 

sexuella funktionen hos kvinnor med fibromyalgi utifrån fem kategorier; sexualdrift, 

upphetsning, fuktighet, orgasm och sexuell tillfredsställelse. Resultatet visade att kvinnliga 

vårdtagare hade en signifikant lägre funktion i alla kategorier (Ablin., Gurevitz, Cohen, 

Buskila., 2011). Enligt Matarín Jiménez, et al., (2017) innebar smärtan, stelheten och 

spasticiteten ett allvarligt hinder för sexualiteten. Kvinnorna upplevde generell smärta och 

smärta i underlivet både innan och under samlaget, denna smärta kunde även sitta kvar flera 

timmar eller dagar efteråt. En annan studie visar att urologiska störningar, som i vissa fall 

överlappar med FM, även kan påverka sexualiteten (Ablin, et al., 2011). Två artiklar 

poängterade även hur medicinanvändningen i vissa fall kunde påverka personernas sexliv. 

Vissa mediciner kan leda till vaginal torrhet och brist på sexualdrift och tillfredsställelse 

(Briones-Vozmediano, et al, 2016 A ;Matarín Jiménez, et al.,2017). Dessa konsekvenser 

försvårade i många fall möjligheten till att koppla av och njuta av sin sexualitet (Ablin et al 

2011. Martin, et al 2017). Den ökade inflammationen påverkade både kvinnas njutning och 

självbild och några påstod att de blev uppsvällda flera dagar efter samlaget (Matarín 

Jiménez, et al.,2017).  

Många upplever även kroppslig förändring som viktökning, inflammation, svullnader och 

hudförändring. Dessa förändrigar kom ofta i samband med sjukdomen eller medicineringen 

och många upplevde sig ha en negativ kroppsbild. Dessa förändringar bidrog till en minskad 

sexlust och vilja att visa sig för sin partner (Briones et al., 2016). Enligt Briones upplever 

kvinnor med FM ofta skam i samband med att de inte kan tillfredsställa sina män sexuellt. 

Enligt Matarín Jiménez et al.,(2017) uppgav många att de såg sexualitet som en viktig aspekt 

för att hålla förhållandet i liv och några påstod att de endast hade sex för sin partners skull. 

För många skapade tanken om sex en konstant oro och många upplevde oförståelse från sina 

partner och en svårighet att prata med dem om deras problem. Detta skapade moraliska 

dilemman och uppgav känslor av rädsla, skam, skuld och frustration som kunde sätta 

förhållandet i risk. Enligt Matarín Jiménez, et al (2017) försvinner sexualiteten för vissa 

kvinnor gradvis tills dess att det blir irrelevant i deras liv. För andra fortsätter sex vara en 

viktig del i deras liv och livskvalitet. Många strävade efter att leva ett så normalt liv som 

möjligt, något som också inkluderade en sexuell aspekt. Många använde sig av förspel för 

att skapa ett mer tillfredställande sexliv, men samtidigt kan beröring leda till smärta, det 

krävdes därför en aktiv kommunikation med sin sexpartner. Andra alternativ var att hitta 

mer bekväma sexpositioner eller ändra sin hållning. Många försökte vara kreativa för att 

kunna ha ett sexliv utan smärta. Kvinnor vet att FM påverkar deras sexliv, men generellt så 

saknar de professionell hjälp och information för att förbättra sina sexuella relationer. 

Livslidande 

Identitet 

Fibromyalgi påverkade dessa personer på ett fysiskt, socialt och mentalt plan och många 

personer med FM upplevde att de förlorat sin identitet genom förändring inom dem själva i 

form av humör, kognitiv funktion och karaktär. Den nya identiteten ansågs ofta vara en 

förminskad version av sitt tidigare jag på ett antal olika nivåer (Rodham et al. 2010, Sallinen 

et al. 2011; Lempp et al. 2009). Livet hade på många sätt förändrats och de ansåg inte längre 

att de var samma personer som de var innan sjukdomen (Rodham et al. 2010). Deras liv hade 

stannat upp och de väntar på att kunna fortsätta där de stannade (Diviney, 2015). Denna 
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identitetsförlust orsakades främst av de svårhanterliga och svårförklarade symtom som de 

upplevde, flera deltagare pratade om den överväldigande smärta och utmattning som 

hindrade dem från att göra nästan allt. Denna begränsade kapacitet påverkade inte bara 

dagliga aktiviteter utan även hur de såg sig själva och rollen som de identifierade sig med. 

De manliga deltagarna upplevde skam då de inte längre kunde upprätta den könsstereotypa 

förväntningen av att vara familjens ekonomiska försörjare (Diviney, 2015). Många kvinnor 

ansåg ofta att det var deras uppgift att utföra det obetalda hemarbetet, trots att detta kunde 

leda till värre symtom (Briones-Vozmediano, 2016 A).  

 

De upplevde att de inte kunde lita på sina kroppar på samma sätt som de tidigare gjort. De 

uppfattade det som frustrerande, läskigt eller skrämmande samtidigt som deras 

självförtroende gradvis underminerades i offentliga rummet, arbetet och sociala situationer 

(Lempp et al., 2009) De fick ofta möta misstro, oförståelse och negativa attityder från sin 

omgivning (Rodham& Blake, 2010) och många personer försökte därför dölja sin sjukdom 

(Rodham et al., 2010). Vissa påstår dock att det blivit allt vanligare att omgivningen hört 

talas om sjukdomen, något som fick dem att må bättre (Diviney, 2015). 

 

Några deltagare i Lempp et al., (2009) bevarar sin självständighet så mycket som möjligt. 

Många uppgav att de kunde göra mycket saker själva så länge som de gjorde det väldigt 

långsamt och små mängder i taget. Deras beslutsamhet spelade en viktig roll i deras egenvård 

och många beskrev det som en balansgång mellan att förbli oberoende så länge som möjligt 

men också att vilja och behöva hjälp. De fann kompromisser genom att dela aktiviteter med 

familj och vänner.  

 

Psykisk ohälsa 

För andra tog sjukdomen över, och de blev lämnade med sin trötthet, sorg och depression 

(Sallinen et al. 2011). De flesta med fibromyalgi berättade att de ofta är oroliga, deprimerade 

och upplever låg självkänsla, ångest (Sallinen et al. 2011; Sallinen et al. 2012; Lempp et al. 

2009; Diviney, 2015). Några deltagare upplevde att de tappat hoppet och en person påstod 

att hon inte hade något att leva för längre (Sallinen et al. 2012). I Lempp et al. (2009) uppgav 

andra deltagare att det varit så pass deprimerade att de hade självmordstankar. Brist på energi 

och trötthet ansågs också vara relaterat till depression, men många blir påverkade av att 

ständigt bli misstrodda och många upplevde stor svårighet att leva med en osynlig sjukdom 

där andra inte kunde se hur sjuk personen känner sig. De upplevde att det saknades allmän 

kunskap om sjukdomen (Rodham et al. 2010; Lempp et al. 2009) och beskrev att det var 

enklare att inte tala om sjukdomen då de annars ofta blev nedvärderade, diskriminerade och 

ifrågasatta (Rodham et al. 2010; Lempp et al. 2009). 

 

Vårdlidande 

Vårdbrister 

Många deltagare uppgav att de fått lite information om sjukdomen, dess symtom och hur 

framtiden kunde påverkas. Det fanns ingen lättillgänglig information att få och de upplevde 

ofta en kunskapsbrist från sjukvårdpersonalen (Lempp, et al, 2009; Diviney, 2015). Vidare 

beskriver Rodham, et al (2010) att det var svårt att särskilja symtom som berodde på deras 

fibromyalgi från till exempel reumatism som de vid samma tillfälle led av, och blev väldigt 

besvikna när inte heller hälso- och sjukvårdspersonal klarade det. Många av deltagarna 

berättade att de tvingades söka information på egen hand genom internet och böcker, eller 

gå med i självhjälpsgrupper. Denna informationsbrist ledde till svårigheter att uttrycka sig 

och förklara sjukdomen och situationen för familj, vänner och kollegor (Lempps, et alt, 
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2009). Denna kunskaps- och informationsbristen orsakade även en känsla av osäkerhet och 

oro inför framtiden (Theadom & Cropley, 2010). 

 

Briones-Vozmediano (2013) gjorde en intervjustudie med både personer med FM och det 

professionella vårdteamet som jobbar med sjukdomen. Där framkom det att vårdpersonalen 

själv var självkritisk till den behandling som erbjudits. De ansåg att det fanns begränsningar 

från sjukvården som långa väntelistor eller för lite tid. De menar även att behandlingen var 

ospecifik eller ineffektiv och att de oftast behövde pröva olika kombinationer av 

behandlingar innan de kunde se resultat. Trots detta gick det inte att garantera terapeutisk 

framgång. Dessa olika kombinationer upplevs dessutom frustrerande för personerna och de 

påpekar tillfällen där olika läkare gett olika behandling och att det i många fall känns som 

”trial and error” där ingen vet vad som funkar. Både sjukvårdsteamet och vårdtagarna 

påpekade att den mediciniska behandlingen ofta hade oönskade sekundära effekter och 

endast gav begränsade fördelar (Erica Briones-Vozmediano, et al., 2013). Nästan alla 

vårdtagarna var ambivalenta inför att ta medicin och när de väl gjorde det var de ofta på sin 

egen intuition istället för läkarens råd (Lempp, et al.,2009). Flera av vårdtagarna uppfattade 

vårdpersonalen som oprofessionella när de frikostigt skrev ut smärtstillande utan att ha i 

åtanke vilka biverkningar detta gav eller utan att ge några andra råd till dem (Lempp et al., 

2009, Briones-Vozmediano, et al 2013). Trots att många upplevde sömnsvårigheter var det 

bara hälften som använde sig av sömnmedicin och många kände sig motvilliga inför att 

använda den. Det var inte tillräckligt effektivt att använda sig av medicin ansågs många 

deltagare, samt många var rädda att utveckla ett beroende (Lempp, et al, 2009). Några hade 

blivit avskräckta av sina läkare och några var oroliga att de inte skulle få mer medicin 

utskriven om de tog för mycket. Eftersom symtomen varierade så mycket var det dessutom 

svårt att veta om medicin skulle behövas eller ej (Theadom & Cropley, 2010). 

 

Förutom medicin blir många vårdagarna erbjuden psykoterapi, något som några var positivt 

inställa inför, för majoriteten frambringade detta dock negativa minnen (Lempp, et al, 

(2009). De flesta hade prövat alternativ medicin eller terapi som simning, gym, massage, 

akupunktur, osv. För vissa gav det ingen långsiktig förbättring (Lempp, et al, 2009) och de 

var ofta väldigt dyrt. Vårdpersonalen ansåg dessutom att dessa alternativa behandlingar var 

svåra att bedöma då de inte ingick i den offentliga sjukvården (Briones-Vozmediano, et al. 

2013). Enligt Briones-Vozmediano var den intervjuade vårdpersonalen medveten om 

vårdtagarens missnöje och ansåg att deras frustration främst berodde på den ineffektiva 

behandlingen, alltså att sjukvården inte kunde lösa deras problem. Vårdtagarna själva 

uppgav dock att de främst var missnöjda på grund av ett dåligt bemötande från 

sjukvårdpersonalen. Många uppfattade personalen som ointresserad, saknade empati och 

gjorde absolut minsta ansträngning till att ge uppmärksamhet, stöd eller förståelse. De 

upplevde att deras vårdgivare inte lyssnade på vad de sa eller inte ens tittade på dem medan 

de pratade. En person beskrev det som en kall dusch då hon ansåg att vården var det stället 

hon förväntat sig förståelse och moraliskt stöd.  

 

Känslan av att vara misstrodd 

Många deltagare uppgav en känsla av misstro från sjukvårdspersonalen. Flera deltagare 

berättar att deras läkare inte trott att FM existerade överhuvudtaget. Många har blivit 

ifrågasatta och några hade fått byta läkare. Vårdpersonalen hade i vissa fall påstått att det 

inte var något fel med dem eller inte trott på deras symtombeskrivningar. De fick slåss för 

att få deras sjukdom bekräftad och bli tagen seriös. Samtidigt var detta inte lätt på grund av 

den okunskap som existerade kring sjukdomen och att den inte syntes från utsidan (Rodham 

et al. 2010; Sallinen et al., 2011; Briones-Vozmediano, 2013). Fibromyalgi upplevdes av 
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flera som osynlig då varken tester eller undersökningar kunde finna avvikande fysiologiska 

orsaker (Rodham et al. 2010) och att symtomen inte syns utifrån (Diviney, 2015). Många 

deltagare upplevde att de inte fått någon förståelse från vårdpersonalen och att läkarna inte 

lyssnade på dem (Briones-Vozmediano, 2016 B; Sallinen et al. 2010: Rodham et al. 2010; 

Sallinen et al. 2011) och hade sagt att det inte var något fel på dem (Diviney, 2015). 

Deltagarna pratade om en okunskap från vårdens sidan där några till exempel hade fått rådet 

att gå och lägga sig tidigare när de berättade om sin trötthet (Sallinen et al., 2011). I många 

fall beskrev deltagarna att vården behandlat dem som en psykiskt sjuk person och hänvisat 

dem till en psykoterapeut (Lempp et al., 2009). Deltagarna beskriver uppgivet att det inte 

spelade någon roll vilken strategi de använder sig av i mötet med sjukvården, i bästa fall blev 

de missuppfattade och i värsta fall så blev de avvisades som bedragare (Erica Briones-

Vozmediano, 2013; Rodham et al., 2010). 

 

Att få sin sjukdom erkänd 

Personen med fibromyalgi fick ofta genomgå en lång process av samråd med olika 

specialister och omfattande tester innan de fick sin diagnos, och i många fall fick de först en 

felaktig diagnos (Sallinen et al. 2010; Diviney, 2015). De uppgav att de ofta fått väntat i flera 

år och upplevde det som frustrerande att inte veta vad som var fel med dem, samtidigt som 

deras symtom blev allt svårare. Att äntligen få sin diagnos beskrevs som en lättnad (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio, Mikkelsson & Anderberg, 2012) och beskrivs både av vårdtagarna 

och vårdpersonalen som en vändpunkt då det gav legitimitet till deras tillstånd. Vårdtagarna 

beskriver att det var viktigt att få en fysisk förklaring istället för tro att det berodde på deras 

nerver eller något de hittat på (Erica Briones-Vozmediano, 2013). Även fast symtomen inte 

försvann så fick de en förklaring och en förståelse som kunde ta bort deras oro (Sallinen et 

al., 2012; Briones-Vozmediano, et al., 2013). 

 

Efter några år insåg många dock att diagnosen inte var så hjälpsam som de först hade trott.  

Varje hälsorelaterat problem de upplevde sågs som en konsekvens av fibromyalgi utan annan 

undersökning. Många beskrev hur de uppsökt sjukvården på grund av ett annat problem men 

att sjukvårdspersonalen avfärdat att det kunde vara något annan förklaring. Många upplevde 

även sin diagnos som en börda på grund av alla negativa attityder de fått uppleva från 

sjukvården (Sallinen, et al. 2012). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Ett av våra huvudfynd visade att personer med FM ofta upplevde sjukdomslidande i samband 

med deras sjukdom. Det kroppsliga lidandet beskrivs i ett flertal artiklar som konstant 

smärta, muskelsvaghet, sömnsvårigheter, minnesproblem och en övergripande stelhet. Dessa 

symtom ledde till en komplex livssituation med stor funktionsnedsättning som begränsade 

deras livssituation från många aspekter (Pérez‐ de‐ Heredia‐ Torres et al., 2016; Sallinen et 

al.,2010; Sallinen et al., 2011; Sallinen et al., 2012; Lempp et al., 2009; Diviney., 2015; 

Theadom & Cropley 2010; Collado, 2014 Arnold; 2008, Rodham, 2010; Albin, 2011; 

Briones-Vozmediano, 2016 A). Detta fynd liknar det av Ekmans (2014) där personer med 

medicinskt oförklarade sjukdomar ofta hade en komplex och smärtsam hälso-och 

livssituation med ett starkt begränsat vardagsliv. Enligt Eriksson (1994) ska vården sträva 

efter att eliminera det onödiga lidandet. Kroppsligt lidande kan vara outhärdligt och bör 

elimineras med alla till buds stående medel.  
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Ett annat fynd visade även att personer med FM ofta upplevde stora vårdbrister (Briones-

Vozmediano 2013; Briones-Vozmediano, 2016 B) där de bland annat upplevde att deras 

behandling utgick från trial and error och då ingen singulär effektiv behandling kunde 

identifieras. Många upplevde även en okunskap från vårdpersonalen (Sallinen et al., 2011; 

Lempp, et al., 2009) där de blivit skickad fram och tillbaka mellan vårdinstanser utan att få 

några svar eller hjälp (Briones-Vozmediano, 2013). Ekman, (2014) menar att personalen kan 

uppleva svårigheter med att känslomässigt möta personer med medicinskt oförklarade 

sjukdomar då de inte tror sig kunna hjälpa dessa personer. Enligt Briones-Vozmediano (2016 

B) så kände sig de professionella ofta oanvändbara för dessa patienter då de inte kunde 

erbjuda dem snabb och effektiva lösningar på deras problem. När de inte kunde hjälpa dessa 

patienter kände de sig frustrerad och hopplösa, vilket påverkade deras relation till patienten. 

Eriksson (1994) menar att en vård inriktad på teknologi och diagnos lätt glömmer människan 

bakom sjukdomen. Och för en sjukdomsorienterad vård blir svaret ofta att avvisa dessa 

hjälpsökande när ingen förklaring kan ges (Ekman, 2014). Eriksson (1994) menar att dessa 

patienters lidande i stor grad skapas av en rädsla att bli föraktad, bli lämnad ensam eller 

övergiven utan gensvar. Eriksson (1994) menar dock att allt lidande oftast inte kan 

elimineras, och det blir därför sjuksköterskans uppgift att istället göra allt i hennes makt för 

att lindra lidandet. Sjuksköterskan kan lindra lidande genom att bekräfta personen och 

försöka förstå de bekymmer som beskrivs. Vårt resultat visade vidare att personer önskat 

mer förståelse och moraliskt stöd från vården (Briones-Vozmediano, 2013) och möjlighet 

till att få uttrycka sig utan att känna sig dömd eller misstrodda (Briones-Vozmediano, 2016 

B; Sallinen et al, 2010; Rodham et al. 2010; Sallinen et al. 2011). Ekman (2014) vill ge 

tillbaka kontrollen till personen och lägga fokusering på hantering istället för förklaring. 

Genom respekt för personens självbestämmande, integritet och värdighet ska personen 

bjudas in och involveras i sin egna vård så att deras självkännedom och kunskap kan tas till 

vara på. Detta är grunden för personcentrerad omvårdnad och skulle möjliggöra individuella 

hanteringsstrategier så som Ekman (2014) vill ge tillbaka kontrollen till personen och menar 

att man ska välkomna dessa personer och lägga fokusering på hantering istället för 

förklaring. Genom att personen bjuds in och involveras i sin egna vård kan deras 

självkännedom och kunskap tas till vara så att individuella hanteringsstrategier hittas, så som 

att noggrant planera dagen för att kunna hushålla med sin energi (Theadom, 2010), dela upp 

sysslor i mindre hanterbara delar eller följa sin egna takt (Juuso, 2013). Andra pratade om 

vikten av att lyssna på deras kroppar (Sallinen, 2010) och göra kompromisser och dela 

aktiviteter med hjälp av familj eller vänner (Lempp, 2009). Genom att arbeta mindre och gå 

ner på deltid kan hälsa tas tillvara  (Juuso, 2016) och informella och formella 

arbetsjusteringar ansågs även hjälpsamt (Sallinen, 2010). 

 

Enligt Eriksson (1994) innebär sjukdomslidande även själsligt och andligt lidande ifrån 

upplevelser av skam, förnedring eller skuld i samband med sjukdom och behandling. Detta 

var tydligt i vårt resultat där dessa känslor kunde ses vid tillfällen då de inte längre kunde 

lita på sina kroppar eller fortsätta jobba som de tidigare gjort (Lempp et al., 2009; Arnold 

et al., 2008; Collado et al., 2014; Juuso et.al., 2011). För många manliga deltagare blev 

skuldkänslor speciellt tydligt då inte de inte längre kunde upprätta den könsstereotypa 

förväntningen av att vara familjens ekonomiska försörjare (Diviney, 2015). En oförmåga 

att utföra det obetalda hemarbetet påverkade främst kvinnliga deltagare som ansåg att detta 

vara deras uppgift (Briones-Vozmediano, 2016 A). Deras självförtroende minsakde gradvis 

i offentliga rummet, arbetet och sociala situationer (Lempp et al., 2009) och de uppleve 

minskat självvärde och självkänsla (Diviney, 2015).  Många upplevde även skam och skuld 

i relation till sin familj i tillfällen där de inte kunde spendera tid eller prioritera familjen 
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eller när de kände sig som en börda för sin familj (Sallinen et al., 2011; Briones-

Vozmediano et al., 2016 A). Vidare upplevde kvinnor med FM ofta skam i sina sexuella 

relationer och hade svårigheter att förklara sina sexuella problem för sin partner (Martin, et 

al 2017). Många skämdes även över sina kroppar där sjukdomen och behandlingen lett till 

fysiska förändringar så som viktökning, svullnader och hudförändringar (Matarín Jiménez, 

2017). Charmaz, (1995) fann liknande att personer med kronisk sjukdom i många fall 

upplevde skam och skuld då de inte längre passade in i samhällets förväntningar. Det var 

vanligt att jämföra sin nuvarande kropp och funktionsnivå med hur det var innan 

sjukdomen och upplevelser av ilska eller sorg över sin förändring var vanligt.  

 

Arbetets andra huvudfynd utgår från Erikssons (1994) livslidande där denna förändrade 

livssituation, begränsning och oförmåga att leva ut de roller de identifierade sig med ledde 

till att många inte längre såg sig själv som samma person som tidigare (Rodham, 2010). 

Detta liknar det resutat från Birker (2007) som menar att personens självbild, värderingar 

och syn på framtiden ofta förändras när personens omgivning, sociala relationer, arbetsliv 

och vardagliga rutiner tar ny form. I många fall försökte dessa personer behålla sina 

dagliga rutiner och arbete (Briones-Vozmediano. 2016 B) och försökte vara så 

självständiga som möjligt, trots att detta ofta kom på bekostnad av den egna hälsan 

(Sallinen et al., 2012). Liknande kunde Charmaz (1995) se att personer med kronisk 

sjukdom hade svårt att acceptera sin nya situation och försökte kämpa emot kroppen och 

fortsätta leva som de tidigare gjort. Flera försökte dessutom dölja sin sjukdom genom att 

bevara en fasad av normalitet och valde att inte berätta om sin sjukdom (Rodham et al., 

2010; Lempp et al., 2009). Liknande var det vanligt för personer med kronisk sjukdom att 

objektifiera sina kroppar i samband med insjuknande och distanserade sig i många fall från 

sin kropp. Istället för att se den som en del av sig själv sågs den nu som ett främmande 

hinder som måste överkommas. Att istället acceptera sin situation innebar att personen 

slutade kämpa emot sin sjukdom och överskrida sina kroppsliga gränser. Genom att 

integrera sin kropp i sitt subjekt kunde kroppen gå från att vara främmande till familjär, 

förutsägbar och därför hanterbar. Dock kunde Charmaz (1995) se att denna process 

varierande mellan olika personer och så länge som personen mötte okunskap oacceptans 

fortsatte de objektifiera sin kropp och står emot sin sjukdom.  

 

Eftersom fibromyalgi inte är en sjukdom som ses utifrån upplevde många en misstro och 

oförståelse från omvärlden och många kände sig väldigt ensamma och oförstådda. (Rodham 

et al., 2010; Lempp et al., 2009; Collado et al., 2014). Enligt Ekman (2014) var möjligheten 

att bli bekräftat och få en diagnos av stor vikt för personer med medicinskt oförklarliga 

sjukdomar. Enligt Charmaz (1995) var diagnostisering en viktig faktor för att kunna 

acceptera sin nya situation och redovisade i sitt resultat att de som fått en tidig diagnos även 

hade kommit längre i processen att accepterat sin sjukdom. Samtidigt har detta arbete visat 

att personer med FM inte känner sig tagen på allvar av hälso-och sjukvården och fick i många 

fall kämpa för erkännande (Lempp et al., 2009). Patienterna fick ofta genomgå en lång 

process av tester och möten med olika läkare innan de fick sin diagnos (Sallinen et al. 2010).I 

många fall kunde den processen ta upp till nio år (fibromyalgiförbundet, 2009) och ett flertal 

hade fått felaktig diagnos som långvarig stress, utmattningssyndrom, depression eller andra 

psykisk åkommor (Anderberg, 2007; Lempp et al., 2009; Rodham et al., 2010; Sallinen et 

al., 2011; Briones-Vozmediano, 2013).  

 

Vi har tidigare sett att fibromyalgi har en lång historia av misstro där tidigare svenska 

beteckningar för sjukdomen varit inbillningssjuka eller sveda-värk och bränn kärringar 

(Klintman, H. 1998). Enligt arbetets resultat verkade det inte som mycket har förändrats och 
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personer med FM känner sig fortfarande misstrodda av sjukvårdspersonalen där många fått 

höra påståenden som att sjukdomen är ett resultat av psykisk ohälsa eller inte existerade 

överhuvudtaget. Även när de fått en fibromyalgidiagnos upplevde många fortfarande misstro 

och negativa attityder (Sallinen et al., 2012; Briones-Vozmediano et al., 2013). Enligt 

Eriksson (1994) innebär detta kränkning av patientens värdighet och är det vanligaste 

förekommande vårdslidandet. Värdighet kan ses utifrån många olika dimensioner men 

innebär bland annat trovärdighet och värde. Trovärdighet innebär att bli tagen på allvar och 

att ens upplevelser betraktas som sanna. Värde är dels det värdet som människan tillskriver 

sig själv men också det värdet som blir tillskrivet av omgivningen. Att inte bli sedd eller att 

betraktas som något man inte är föder skam, skuld och förtvivlan. Eriksson (1994) menar att 

när hälso-och sjukvården misstror patienten är detta en maktutövning som berövar patienten 

från att vara delaktig i vården. Detta kan leda till en känsla av maktlöshet och kan i många 

fall leda till utebliven vård där vården misslyckas med att se eller bedöma vad patienten 

behöver. Hälso-och sjukvården måste istället arbeta för att ge patienten en känsla av full 

värdighet och förhindra kränkning. Sjuksköterskan ska bekräfta och tro på personen och 

genom att välkomna och bjuda in personen kan hon känna sig värdig en plats. Sjuksköterskan 

ska arbeta för att bevara människovärdet genom att bekräfta människans värdighet och göra 

patienten delaktig och bekräfta patientens lidande. Genom att sjuksköterskan möter personen 

med empati, förståelse och ger tid för att lyssna kan sjuksköterskan enligt Birker (2007) 

hjälpa personen att acceptera sin nya situation och återfinna sig själv i en förändrad värld.   

 

Genom att involvera familjen i vården skulle en ytterligare förståelses för patientens 

perspektiv och livssituation kunna skapas (Svensk sjuksköterskeförening, 2015) och vi tror 

att detta skulle kunna leda till att patienten känner sig sedd, förstådd och skulle uppleva 

mindre skam och skuld. Det skulle även vara av vikt att, med patientens tillstånd, bjuda in 

arbetsgivaren på ett samtal för att kunna förklara personens situation och lättare införa 

formella och informella arbetsjusteringar. Vidare anser vi att en ökad förståelse från 

allmänheten skulle ge dessa patienter en bättre situation där de slipper skämmas och känna 

skuld över sin sjukdom och sina funktionshinder. I detta arbete upplevde många att de fått 

för lite information om sjukdomen som ledde till svårigheter att uttrycka sig och förklara 

sjukdomen och situationen för omgivningen (Lempps et alt., 2009; Diviney, 2015) Hälso-

och sjukvården står därför inför en förbättringsmöjlighet där god information och 

patientutbildning skulle ge dessa personer verktyget till att själva kunna förklara sin sjukdom 

och situation för sin familj, vänner och kollegor (Lempps et al., 2009). 

  

Charmaz (1995) menar dock att det finns en risk att personer tappar hoppet i samband med 

att de kapitulerar och accepterar sin sjukdom med minskad livsglädje, passivitet och 

depression. Liknande uppgav vissa personer i resultatet att sjukdomen tagit över och lämnat 

dem med trötthet, sorg och depression (Sallinen et al. 2011; Sallinen et al. 2012; Lempp et 

al., 2009; Diviney, 2015). Några påstod att de inte hade något att leva för längre och hade 

självmordstankar (Sallinen et al., 2012; Lempp et al., 2009). Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan finns där för patienten som stöd och tröst för att kunna lindra hennes lidande 

(Eriksson, 1994). 

 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Arbetet utgick från en allmän ansats med syfte till att skapa en översiktlig bild över ämnet.  

Henricsson (2012). Genom att inte utföra en systematisk litteraturöversikt innebar det dock 
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att det fanns en risk till att resultatet blev mindre tillförlitligt då relevanta artiklar kunde 

missats och därmed skapa brister i arbetet. 

 

Innan första artikelsökning var vårt syfte att beskriva ett brett antal upplevelser utifrån 

socioekonomisk status, kön och etnicitet. Efter artikelsökningen insåg vi dock att väldigt få 

artiklar skildrade dessa upplevelser. Endast en artikel fokuserade på betydelse av etnicitet 

och endast två artiklar undersökte mäns upplevelser. Dessa två hittades dessutom via fria 

sökningar som inte följde vår metodstrategi. Vi förväntade oss att hitta flera arbeten som 

reflekterade över betydelsen av kön, etnicitet eller socioekonomisk, men inga arbeten om 

detta hittades. De allra flesta artiklar vi hittade var endast fokuserade på kvinnors perspektiv. 

En del av artiklarna hade ett mindre antal manliga deltagare, men bara en artikel separerade 

och analyserade de manliga och kvinnliga svaren var för sig.  Genom att i slutändan inte 

skildra betydelsen av kön, etnicitet eller socioekonomisk status faller en stor patientgrupp 

bort. Det kan därför ses som en kritik mot denna studien då dessa upplevelser inte utforskas, 

framförallt när senare forskning tyder på att skillnaden i frekvensen hos män och kvinnor 

inte verkar vara så uttalad än tidigare trott (Jones et al, 2015). Genom att analysera dessa 

upplevelser hade vi på ett bättre sätt kunna utforska komplexiteten i detta sjukdomstillstånd.  

 

I slutändan analysera vi ett stort antal artiklar och skapade en god beskrivning över kvinnors 

upplevelse av att leva med fibromyalgi (Friberg, 2012). Vi kan därför inte säga att det är 

möjligt att göra generaliseringar utifrån vårt samlade resultat på annat än kvinnliga 

vårdtagare. Enligt Fridberg (2012) är det viktigt att det finns tillräckligt med publicerad 

litteratur inom det valda problemområdet och vi kan därför se att mer forskning krävs innan 

en litteraturöversikt kan genomföras på ämnet. 

 

Urvalskriterier 

Valet att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar tror vi gav en bättre överblick 

och förståelse i resultatet. Kvalitativa och kvantitativa metoder ger olika perspektiv på 

problemområde (Borglin, 2012) och medan personers egna berättelse är av stor vikt så krävs 

det även stora studier för att verifiera att dessa åsikter delas av många andra personer. Utefter 

Eriksson (2017) valde vi att endast inkludera originalartiklar som blivit peer-review och som 

har god kvalitet med ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. Detta är något som 

Rosén (2012) menar ökad tillförlitlighet för en litteraturstudie. Vi valde även artiklar på 

engelska eller svenska för att minska risken för feltolkning, samtidigt är engelska inte vårt 

moderspråk och det finns en risk att vi missförstått. För att minska denna risk arbetade vi 

med ett lexikon och slog upp de ord vi ej förstod. Dessa kriterier tror vi ha påverkat resultatet 

på ett positivt sätt då vi kan vara säkra på artiklarnas innehåll och säkerhet. Detta är en styrka 

för denna studie och höjer både kvalitet och tillförlitligheten. Vi hade inga urvalskriterier 

vad gällde studiens land som studierna utfördes i. De allra flesta artiklar utgick från Europa, 

två stycken var skrivna i USA och en artikel i Israel. Det är möjligt att ursprunget av dessa 

artiklar kan ha påverkat resultatet då det skulle kunna finnas kulturella skillnader att ta 

hänsyn till. I slutändan lyckades vi samla in artiklar från ett flertal olika länder som skulle 

kunna ge ett bättre internationellt perspektiv. Det bör också tas hänsyn till att Sverige är ett 

mångkulturellt land och detta perspektiv kan vara av stor vikt. 

 

Datainsamling 

Innan vi påbörjade vår artikelsökning fick vi handledning av bibliotekspersonalen vid 

Sophiahemmets Högskola för att öka vår kunskap och förståelse för databaserna och dess 

funktioner och på så sätt effektivisera sökningsarbetet (Forsberg & Wengström, 2015). 

Genom diskussion och översiktsökning kunde vi således identifiera relevanta sökord och 
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bekanta oss med databaserna, något som Polit & Beck (2012) anser stärker 

litteraturöversikten. Vi utgick från två både Cinahl och Pubmed. Genom att använda oss av 

dessa kunde vi finna ett brett spektrum av artiklar. Trots att vi fick många dubbelartiklar 

fanns inte alla artiklar i antingen Cinahl eller Pubmed utan i en kombination av båda. Detta 

medförde att inga manuella sökningar krävdes, något som gör metoden lättare att 

återupprepa. Vidare använde vi oss i slutändan av 17 artiklar som enligt Henricson (2012) 

är tillräckligt antal för att resultatet ska anses trovärdigt och tillförlitligt.  

 

 

Databearbetning 

Första urvalet innebar att vi med olika sökmotorer fick fram ett antal artiklar baserat på 

samma sökord. Vi fick oftast en hel del träffar och behövde därför sålla ut en stor andel. 

Författarna läste titeln och abstraktet och valde var för sig ut artiklar som de ansåg var 

relevanta. Eftersom vi har varit två författare under denna studie tror vi att risken för att 

missa viktiga komponenter minskar (Forsberg & Wengström, 2015). Samtidigt arbetade vi 

under denna fas var för sig vilket kunde öka risken till att missa artiklar av betydelse. 

Därefter gick författarna tillsammans igenom artiklarna i fulltext. Vi färgkodade artiklarna 

var för sig och gick därefter igenom varandras artiklar och diskuterade resultatet. Det finns 

dock en risk att vi blivit påverkade av varandras färgkodningar och därför missat viktigare 

komponenter. Artiklarna granskades utifrån en förenklad version av bedömningsverktyget 

av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Underlaget för kvalitetsgranskningen går att 

kritisera då det lämnar stort utrymme för egen tolkning Det bör även kommenteras att 

författarna inte haft någon som helst utbildning eller tidigare kunskap om hur denna 

bedömning bör gå till och resultatet kan i hög grad ha påverkats av våra subjektiva 

uppfattningar. Det finns en stor risk att bedömningen är felaktig, någon som kan ha påverkat 

arbetets kvalitet på ett negativt sätt. 

 

Slutsats 

Fibromyalgi orsakade många stora förändringar i livet. Personen upplevde en fysisk, 

emotionell, psykisk och social påverkan då trötthet och smärta hindrade dem i utförande av 

deras vardagliga uppgifter och fritidsaktiviteter. Vidare finns en stor kunskapsbrist i 

samhället och från vården och många känner sig misstrodda och oförstådda då sjukdomen 

är osynlig utifrån och inte kan diagnostiseras med något effektivt verktyg. De personer som 

levde med fibromyalgi upplevde ofta en förändrad identitet och upplevde frustration över att 

de inte kunde leva det liv de tidigare levt. För att kunna bemöta personer med denna 

komplexa sjukdomsbild bör vårdpersonalen arbeta utifrån ett personcentrerat synsätt. Vid 

tillfällen då vården inte kan eliminera lidandet ska de göra allt i sin makt för att lindra 

lidandet. Vården bör arbeta på ett sådant sätt att personen ska känna sig sedd och förstådd, 

vilket stärker deras självförtroende och mående. De ska bjudas in i vården för att tillsammans 

med vårdpersonalen finna effektiva hanteringsstrategier. Via en ökad förståelse hos vården 

och allmänheten kan personer med FM få en bättre situation där de slipper skämmas och 

känna skuld över sin sjukdom och sina begränsningar. 

 

Fortsatta studier 

För att kunna erbjuda god vård för alla behövs fortsatta studier för att utforska andra gruppers 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Det behövs mer forskning om mäns erfarenheter 

och även hur socioekonomisk status, etnicitet, ålder eller nationalitet kan påverka 

personenens upplevelse.   
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Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie syftar till att ge vårdpersonal en fördjupad kunskap om olika upplevelser av att 

leva med fibromyalgi. Personen med FM upplevde en avsaknad av förståelse och gott 

bemötande från vårdpersonal. Denna litteraturstudie belyser behovet av att kliniskt förbättra 

sjuksköterskans bemötande av personer med fibromyalgi. Vi hoppas att denna studie kan 

väcka reflektion om vikten av personcentrerad och familjecentrerad omvårdnad för att lindra 

lidande och främja hälsa för dessa personer. Det är viktigt att sjuksköterskan ser individen 

och förstår dennes livsvärld och inte förnekar personens upplevelse. Information och ett 

respektfullt bemötande kan vara avgörande för hur individen accepterar sin sjukdom. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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          Bilaga B 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare:  Arnold, Lesley M. ; 

Crofford, Leslie J. ; Mease, Philip J. ; 

Burgess, Somali Misra ; Palmer, Susan 

C. ; Abetz, Linda ; Martin, Susan A.  

År: 2008 

Land: USA 

Patient perspectives 

on the impact of 

fibromyalgia 

 

 

Syftet var att utforska 

olika symtom och 

dess effekter på 

fibromyalgi-

patienters livskvalitet. 

 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval:  Kvinnliga eller manliga 

patienter som uppfyllde ACR-

kriterierna för fibromyalgi och var 

över 18 år.  

Datainsamling:  

Diskussion i fokusgrupper. 

Analys: 

”Grounded Theory” baserat på 

Strauss och Corbin. 

48 

(-) 

Fibromyalgi påverkade 

livskvaliteten på många olika plan. 

Symtom som smärta, sömnstörning, 

depression och kognitiv försämring 

påverkade den sociala och 

yrkesmässiga sfären och relationen 

med familjen. 

K 

1 

Författare: Ablin JN, Gurevitz I, Cohen 

H, Buskila D. 

År: 2011 

Land: Israel 

 

Sexual dysfunction 

is correlated with 

tenderness in 

female 

fibromyalgia 

patients. 

Syftet med studien 

var att bedöma den 

sexuella 

dysfunktionen bland 

kvinnliga 

fibromyalgipatienter. 

Design: 

Klinisk kontrollerad studie (CCT)  

Urval: 

50 kvinnor med Fibromyalgi och 55 

hälsosamma kvinnor som 

kontrollgrupp.  

Datainsamling: 

En fysisk undersökning av ”tender 

points” utfördes och Arizona Sexual 

Experience Scale fylled i av deltagarna. 

Analys: 

Demografiska parametrar jämfördes 

med hjälp av Chi-kvadratmetoden. 

Sexuella funktionsparametrar 

jämfördes 

med hjälp av analys av varians 

(ANOVA) 

 

 

 

 

 

105 

(-) 

Fibromyalgi patienterna jämfördes 

med en kontrollgrupp utifrån 

Arizona Sexual Experience Scale, 

som mätte sexualdrift, upphetsning, 

vaginal våthet orgasm och sexuell 

tillfredställelse.  

Svaren jämfördes även med antal 

Tender Points. 

 

CCT 

I 



III 

 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: Briones-Vozmediano, Vives-

Cases, Ronda-Pérez, Gil-González. 

År: 2013 

Land: Spanien 

 

Patients' and 

professionals' views 

on managing 

fibromyalgia 

Syftet var att utforska 

specifika områden i 

vårdprocessen som 

patienter och 

vårdgivare finner 

otillfredsställande. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

9 Sjukvårds-personal  

12 patienter: 9 kvinnor och 3 män. 

Ålder 29-61 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

21 

(-) 

 

Studien undersöker tre aspekter av 

fibromyalgihantering, nämligen 

diagnostik, behandling och 

vårdrelationen. 

K 

I 

Författare: Briones-Vozmediano, E., 

Vives-Cases, C., & Goicolea, I. År: 

2016, A 

Land: Spanien 

I'm not the woman I 

was”: Women's 

perceptions of the 

effects of 

fibromyalgia on 

private life. 

Syftet var att 

udnersöka hur kön 

påverkar kvinnors 

erfarenheter av att 

leva med fibromyalgi 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Kvinnor med FM mellan 24 till 61 år 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

13 

(-) 

Kvinnorna som intervjuas kännde 

oanvändbara & skyldiga för att inte 

kunna uppfylla den könsbestämda 

förväntan i hemmet 

K 

I 

Författare: Briones-Vozmediano, E. År: 

2016, B 

Land: Spanien 

The social 

construction of 

fibromyalgia as a 

health problem 

from the 

perspective of 

policies, 

professionalsand 

patients 

Syftet var att utforska 

FM: s sociala 

konstruktion ur 

hälsopolitiska, 

patient- och 

hälsopersonalens 

synvinkel. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Patienter med fibromyalgidiagnos i 

åldrarna 24–61  

Vårdpersonal: Personal från olika 

inriktningar valdes. 

Datainsamling: 

Intervjuer samt en systematisk analys 

av häloplaner i en national och 

internationalkontext 

Analys: 

Situationsanalys och kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

28 

(-) 

 

Resultaten visar att Spanien 

fortfarande saknar erkännande för 

FM i politiska, kliniska och 

yrkesmässiga områden och i 

patienternas sociala krets. Dessa tre 

sfärer påverkar hur denna sjukdom 

är uppbyggd på en social nivå. 

K 

I 

 



IV 

 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: Collado, Gomez, Coscolla, 

Sunyol, Solé, Rivera, Altarriba, 

Carbonell, Castells 

År: 2014 

Land: Spanien 

Work, family and 

social environment 

in patients with 

Fibromyalgia in 

Spain: an 

epidemiological 

study: EPIFFAC 

study 

Syftet var att göra en 

epidemiologisk studie 

av konsekvenserna 

och responsen från 

arbetet, familjen, 

social och 

administrativ 

Miljöer. 

 

Design: 

Randomiserad kontrollerad studie    

Urval: 

Patienter diagnostiserad med 

fibromyalgi med åldern 16–64 år. 

Datainsamling 

Enkäter 

Analys 

SPSS version 18 

325 

(50) 

Studien kartlagde 

fibromyalgipatienters upplevelse 

från (1) Hälsa, (2) Arbetssituation 

(3) Familjesituation och (4) 

Administrativt stöd. 

RCT 

I 

Författare: Diviney, Martina, & 

Dowling, Maura.  

År: 2015 

Land: Belgium 

Lived experiences 

of fibromyalgi 

Syftet var att studera 

den levda  

erfarenheten hos 

personer 

diagnostiserade med 

fibromyalgi 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Kvinnor och män med 

fibromyalgidiagnos 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Manen’s lifeworld approach 

9 

(-) 

Resultaten ger en inblick av 

konsekvenserna som fibromyalgi 

har på människors liv och behovet 

av en lyhörd, person-centrerade och 

stödjande vård. 

K 

I 

Författare: Juuso, P., Skär, L., Sundin, 

K., & Söderberg, S. År: 2016 

Land: Sverige 

The Workplace 

Experiences of 

Women with 

Fibromyalgia 

att undersöka hur 

kvinnor med FM 

upplever sina 

arbetssituationer 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

kvinnor med FM mellan 38–64 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Hermeneutisk metod 

inspirerad av Gadamer 

15 

(-) 

Resultaten visade att kvinnor med 

FM upplevde oförmåga att arbeta 

som de tidigare gjort. 

K 

I 

Författare:  Juuso P, Skär L, Olsson M, 

Söderberg S. 

År: 2013 

Land: Sverige 

 

Meanings of feeling 

well for women 

with fibromyalgia. 

Syftet var att 

kartlägga betydelsen 

av att må bra för 

kvinnliga 

fibromyalgipatienter. 

 

 

 

 

Design: 

Kvalitativ studie (K). 

Urval: 

Kvinnor med fibromyalgidiagnos. 

Datainsamling: Berättelsefokuserad 

intervjuer 

Analys:  Fenomenologiskhermeneutisk 

analysmetod. 

28 

(2) 

Intervjuerna resulterade i ett 

övergipade teama: Att ha styrka att 

bli involverad, med fyra stycken 

underteman: Att vara i kontroll, ha 

styrka känsla av tillhörighet och att 

finna sin egen plats 

K 

I 



V 

 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: Lempp HK, Hatch 

SL, Carville SF, Choy EH. 

År: 2009 

Land: England 

 

Patients' 

experiences of 

living with and 

receiving treatment 

for fibromyalgia 

syndrome: a 

qualitative study. 

Studien utforskade 

patienters 

erfarenheter med att 

leva med 

fibromyalgi. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Patienter som fått fibromyalgidiagnos 

för minst ett år sedan och som är över 

18 år.  

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Innehållsanalys och samtalsanalys 

12 

(9) 

Intervjun delades in fem teman: (1) 

Livet före och efter diagnos (2) 

Fysiska problem (3) Identitet (4) 

Påverkan på det sociala livet (5) 

Psykisk ohälsa och (6) Upplevd 

vårdkvalitet 

K 

I 

Författare: Matarín Jiménez, T., 

Fernández‐ Sola, C., Hernández‐
Padilla, J., Correa Casado, M., 

Antequera Raynal, L., & Granero‐
Molina, J.  

År: 2017 

Land: Spanien 

Perceptions about 

the sexuality of 

women with 

fibromyalgia 

syndrome 

studie var att utforska 

och förstå kvinnors 

uppfattningar och 

erfarenheter med 

fibromyalgi syndrom 

angående deras 

sexualitet 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Kvinnor över 18 år som har haft 

fibromyalgidiagnos i mer än ett år. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer 

Analys: 

Gadams filosofiska hermeneutik 

 

 

 

 

 

13 

(3) 

Tre teman definierar uppfattningen 

om sexualitet för dessa kvinnor: (i) 

Fysisk inverkan: Rör inte, titta inte; 

(ii) Sexualitet och identitet: Kämpar 

mot deras förlust; (iii) Påverkan på 

relationen 

K 

I 

Författare: Rodham K, Rance N, Blake 

D. 

År: 2010 

Land: England 

A qualitative 

exploration of 

carers' and 'patients' 

experiences of 

fibromyalgia: one 

illness, different 

perspectives. 

Studien syftade till att 

beskriva levda 

erfarenheter hos både 

fibromyalgipatienter 

och deras livspartner. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

En av paret skulle ha en 

fibromyalgidiagnos och partner skulle 

vara 

deras primära vårdgivare 

Datainsamling: 

Intervju 

Analys:IPA 

8 

(-) 

Intervjuerna uppenbarade fyra 

teman: Förlorad identitet, Andras 

attityd, Osynlig sjukdom och Roll 

K 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lempp%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatch%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatch%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carville%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choy%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19811630


VI 

 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare Pérez‐ de‐ Heredia‐ Torres, 

M., Huertas Hoyas, E., Sánchez‐
Camarero, C., Pérez‐ Corrales, J., & 

Fernández de‐ las‐ Peñas, C. År: 2016 

Land: Spanien 

The Occupational 

Profile of Women 

with Fibromyalgia 

Syndrome. 

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

funktionsnivån hos 

kvinnor med 

fibromyalgi; 

Design: 

Klinisk kontrollerad 

tvärsnittsstudiestudie (CCT) 

Urval: 

Patienter med fibromyalgi samt en frisk 

kontrollgrupp 

Datainsamling: 

Fysisk undersökning av ”tender 

points”, intervjuer, Numerical Pain 

Rating, Scale, aktivitetsbedömning. 

Analys. 

SPSS statistical package (version 18.0). 

40 

(9) 

Resultat visade att dessa patienter 

uppvisar en grad av 

funktionsnedsättning och minskad 

livskvalitet då de kräver större hjälp 

för att utföra ett stort antal 

aktiviteter. 

CCT 

I 

 

Författare: Sallinen, M., Kukkurainen, 

M., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. 

År: 2011 

Land: Finland 

I'm tired of being 

tired" - Fatigue as 

experienced by 

women with 

fibromyalgia 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

trötthet upplevdes 

och förklarades i 

livshistorier hos 

kvinnor med en lång 

historia av 

fibromyalgi. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Uppföljning av kvinnliga 

fibromyalgipatienter som deltagit i 

Fibromyalgi-behandlingskurser på 

Rheumatism Foundation Hospital 

under 1999 – 2001 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Berättande analys. 

20 

(-) 

Berättelserna visade att trötthet hos 

dessa personer är en övergående, 

extrem och intensiv upplevelse som 

orsakar större funktionsnedsättning 

och som har konsekvenser för alla 

aspekter av livet. 

K 

I 

Författare: Sallinen, M., Kukkurainen, 

M., Peltokallio, L., & Mikkelsson, M. 

År: 2010 

Land: Finland 

Women's narratives 

on experiences of 

work ability and 

functioning in 

fibromyalgia 

Syftet var att 

undersöka de 

långsiktiga effekterna 

av fibromyalgi i 

vardagen eller på 

arbetsförmågan 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Uppföljning av kvinnliga 

fibromyalgipatienter som deltagit i 

kurser i Rheumatism Foundation 

Hospital under 1999 – 2001 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys:Berättande analys 

20 

(-) 

Fyra typer av erfarenheter gällande 

arbetsförmåga identifierades: (1) 

förvirring (2) hantering av 

fluktuerade symtom, (3) att vara 

"mellan" och över gränsen för 

utmattning. (4) Svår smärta och 

trötthets påverkan på 

arbetsförmågan 

K 

I 

 



VII 

 

 

Författare, År 

Land 

 

Titel Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Författare: Sallinen M, Kukkurainen ML, 

Peltokallio L, Mikkelsson M, Anderberg 

UM. 

År: 2012 

Land: Finland 

 

Fatigue, worry, and 

fear--life events in 

the narratives of 

women with 

fibromyalgia. 

Studien syftar till att 

utforska livshistoria 

av kvinnliga patienter 

med lång historia av 

fibromyalgi. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Uppföljning av kvinnliga 

fibromyalgipatienter som deltagit i 

Fibromyalgi-behandlingskurser på 

Rheumatism Foundation Hospital 

under 1999 – 2001 

Datainsamling:  Berättelsefokuserad 

intervjuer 

Analys: 

Berättande analys 

20 

(-) 

Berättelserna delades in i tre olika 

kategorier (1) Vardagsliv (2) 

ackumulerat liv (3) sönderslagna 

liv. Vidare identifierades berättelser 

som tog avstånd från det vanliga 

sättet att prata om fibromyalgi. 

 

K 

I 

Författare:  Theadom A, Cropley M. 

År : 2010 

Land: England 

 

This constant being 

woken up is the 

worst thing' - 

experiences of sleep 

in fibromyalgia 

syndrome. 

Studien syftade till att 

utforska 

fibromyalgipatienters 

upplevelse av deras 

sömnkvalitet och hur 

reducerad sömn 

påverkar deras 

vardagsliv. 

Design: 

Kvalitativ studie (K) 

Urval: 

Personer med fibromyalgidiagnos, >18 

år och som ej hade annan sjukdom som 

påverkar deras sömnkvalitet. 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju 

Analys: 

IPA 

 

 

16 

(-) 

Intervjuerna uppenbarade fyra 

teman: 

(1) Störd sömn, (2) 

interrelation mellan symtom, (3) 

hantering av sömnproblem, 

(4Påverkan av vardagslivet. 

 

K 

I 


