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Abstrakt 
 
       Att leva med fibromyalgi påverkar människors upplevelser av sig själva och det 

dagliga livet. Fibromyalgi har en okänd etiologi och personer som drabbats upplever  
en mycket svår tid innan de har fått sin diagnos bekräftat. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med sjukdomen 
fibromyalgi. 18 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1998 och 2001 analyserades 
enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: att smärtan, 
tröttheten och bristen på sömn påverkar förmågan att arbeta, att tröttheten påverkar det 
sociala livet, att få hjälp av familjen i dagliga sysslor. Människor som hade drabbats av 
sjukdomen fibromyalgi upplevde sig inte längre vara samma människa som de hade 
varit förut.  Förmågan att arbeta förändrades och många fick reducera sin arbetstid. 
Familjesituationen förändrades och övriga familjemedlemmar blev tvungna att ta mer 
del i hemarbetet. För sjuksköterskan innebar en förståelsen av att leva med sjukdomen 
fibromyalgi, framför allt att kunna lyssna och planera omvårdnaden utifrån den andres 
upplevelse.  

        
       Nyckelord: fibromyalgi, upplevelser, att leva med, kvalitativ innehållsanalys  
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Enligt Thorne och Paterson (2000) har forskningens inriktning från ett utifrån- till ett 

inifrånperspektiv när det gäller att studera kroniska sjukdomar ändrats under de senaste 

decennierna. Detta har medfört fokusering på människors egna upplevelser av att leva med sin 

sjukdom. Att leva med en kronisk sjukdom innebär för människan en mer eller mindre ständig 

tillvaro av symtom som påverkar det dagliga livet och dess aktiviteter. Upplevelser av till 

exempel smärta och trötthet anges vara framträdande drag i en kronisk sjukdom oavsett 

diagnos. En människa med kronisk sjukdom söker mening med sitt liv för att kunna leva med 

sin sjukdom. Stull et al. (1999) menar att människan söker efter mening med livet och att 

sjukdomen har gett en tanke på döden och att livet inte är evigt. Thorne och Petterson (2000) 

påstår att trosuppfattningen, den egna positiva eller negativa läggningen och världssynen 

påverkar hur människan finner sitt sätt att leva med en sjukdom som inte kan botas. 

Miklaucich (1998) menar att kvinnor med hjärtsjukdom som har kontroll av sin sjukdom lär 

sig lättare att leva med den. Men de är tvungna att ändra sin livsstil. Denna ändring kan 

upplevas som en kamp att komma tillbaka till ett normalt liv eftersom de inte kan glömma 

upplevelsen av att ha fått en hjärtinfarkt. Stull et al. (1999) menar att människor med 

hjärtsvikt söker efter en ny identitet efter att ha drabbats av sin sjukdom.   

 

Enligt Smith (1998) blev Fibromyalgi (FM) en accepterad diagnos 1990 efter att tidigare 

ansetts vara en oklar avvikelse. I genomsnitt har en person med FM lidit mycket innan 

hon/han får rätt diagnos. Sjukdomen kan vara en mycket smärtsam process för dessa 

människor och de får lida mycket och gå genom många undersökningar och onödiga 

operationer. Dessa operationer kan genomföras i syfte att finna orsaken till smärtan. Allt detta 

påverkar människan psykiskt med oro som följd. När människorna får till slut diagnosen FM, 

kan den upplevas både positivt eller negativt. Positivt för människan är att bli bekräftad och 

trodd, samt att få ett namn på sina symtom. Det som däremot kan upplevas negativt är att 

människan kan uppleva sig stigmatiserad av omgivningen, samt att familjemedlemmar, 

vänner och arbetsgivare inte alltid har förståelse för sjukdomen och vad den innebär. Thorne 

och Paterson (2000) menar att bemötandet av omgivningen anses variera beroende på om den 

kroniska sjukdomen är allmänt känd och har klar etiologi, jämfört med kroniska sjukdomar 

vilka inte är lika accepterade i vårt samhälle på grund av sin osynlighet, som fallet är vid FM. 

Lidande och misstro från sjukvården och andra kan öka osynligheten, eftersom andra inte kan 

förstå den.  
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Enligt Wigers (2002) är FM vanligt, kvinnodominerat lidande, karaktäriserat av kronisk 

utbredd smärta, trötthet, sömnproblem, ångest och depression samt andra ospecifika symtom. 

Människor blir ofta misstrodda samt får liten respekt för sitt lidande och läkarna sätter detta 

nederst på sin medicinska statushierarki. Thorne och Paterson (2000) menar att den 

västerländska traditionen antar att män med FM ha en motvilja att visa sina symtom eller sin 

sjukdom på grund av omgivningens förväntningar på att mannen skall vara stark och icke 

sårbar. Detta kan vara orsaken till att den största delen av forskningen som gjorts om kronisk 

sjukdom är baserad på kvinnor, eftersom män inte i lika stor utsträckning har varit delaktiga i 

studierna.  

 

Thorne och Paterson (2000) påvisar att människor förstår hälsa och sjukdom på olika sätt, 

beroende på var och ens olika erfarenheter. Problemen som definieras är skillnaderna mellan 

sjuksköterskors och patienters olika syn i livet. Det faktiska är många gånger att det har 

kommunikationsproblem och därmed svårt att förstå varandra.  

Forskning om upplevelser av att leva med kroniska sjukdomar och specifikt med sjukdomen 

FM ökar sjuksköterskans förståelse för dessa människors situation och bidrar till ökad 

kunskap om deras behov. Sjuksköterskan får därmed förutsättningar att utveckla 

omvårdnadsinterventioner som stödjer och hjälper människor med sjukdomen FM att leva sitt 

liv så optimalt som möjligt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 

upplevelser av att leva med sjukdomen fibromyalgi. 

  

 

Metod  
Litteratursökning 

Artikelsökning utfördes genom de bibliografiska databaserna PsykInfo, Academic search och 

CINAHL. Både svenska och internationella databaser användes för att täcka både nationell 

och internationell forskning. Sökorden som användes var fibromyalgia, experience, living 

with. Sökningen begränsades av artiklar mellan åren 1998 till 2004. I artiklarnas studier 

medverkade både manliga och kvinnliga deltagare. Sökningen resulterade i 23 artiklar. Vid 

upprepade genomläsningar utvaldes slutligen 18 artiklar som motsvarade syftet (Tabell 1). 
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Analys 

Analysen utfördes genom kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är ingen enhetlig metod 

utan omfattar flera sätt att bearbeta data på. Den analysmetod som användes i denna 

litteraturstudie utgick från Burnards 14 steg (1991) och tillämpades genom följande steg. 

Artiklarna lästes i sin helhet och anteckningar gjordes för att få fram textenheter som 

motsvarade studiens syfte. Textenheterna kondenserades för att få fram kärnan i varje mening 

och kodades till en första kategorisering efter innehållet. De kategorier som bildades 

sammanfördes med kategorier med liknande innehåll i en stegvis process. Textnärheten 

bevakades genom att ständigt återgå till ursprungstextenheterna. Analysen var färdig när inga 

fler kategorier kunde föras ihop. Till slut kontrollerades åter igen att kategorierna motsvarade 

textenheternas innebörd för att se att resultatet var tillförlitligt (Tabell 2).  
 

Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18) 
Författare, år             Typ av studie               Deltagare Metod   Huvudfynd 
Asbring (2001) 

 
Kvalitativ, deskriptiv 25 kvinnor varav 13 

med diagnosen FM 
och 12 med kroniskt 
trötthetssyndrom  
 

Intervjuer, grounded 
theory  
 

Sjukdomarna gav 
konsekvenser för 
livet och identiteten, 
speciellt i relationen 
till arbete och socialt 
liv, men den nya 
identiteten kunde 
även ge vissa 
sjukdomsfördelar. 
 

Bigatti & Cronan 
(2002) 
 

Stor 
interventionsstudie. 

602 personer med 
FM syndrom (FMS) 
 

Smärtan 
presenterades via 
fem olika 
smärtskalor (MPQ, 
PRI, NWC, TPE 
och VAS). 

Fynden som gjordes 
var att VAS-skalan 
var betydelsefull för 
patienter med FM. 
VAS-skalan visade 
smärtgraden. 
 

Cudney, Butler 
Weinert & Sullivan 
(2002) 
 

Kvalitativ 60 kvinnor vissa 
med cancer 
diabetes, MS el RA 
(inkluderande FM)     

Innehållsanalys Studien visar att 
personerna har 
smärta, trötthet, 
depression, isolering 
och sömnstörningar. 
 

Hallberg & 
Carlsson (1998) 
 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

 

22 kvinnor med FM Intervjuer, grounded 
theory 
 

Personer med osäker 
läggning är 
överrepresenterade 
bland patienterna 
med kronisk smärta 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=18)  
Författare, år              Typ av studie              Deltagare Metod   Huvudfynd 
Hellström, 
Bullington Karlsson, 
Lundqvist & 
Mattsson (1999) 

Kvalitativ 

 

 

18 FM personer          Intervjuer, empirisk, 
fenomenologisk 
psykologisk metod     

Patienter med FM 
söker bekräftelse av 
sig själv som sjuka, 
samt utvecklar 
strategier för att 
klara av denna 
självbild för att 
kunna tänka på 
framtiden. 
 

Henriksson & 
Liedberg (2000) 
 

Kvantitativ 

 
218 kvinnor med 
FM 
 

Frågeformulär, 
statistisk analys, 
logistisk regression 

Vanliga upplevda 
symtom var smärta, 
svår trötthet, 
sömnstörningar, 
muskelstelhet samt 
ökas smärta efter 
muskelaktivitet. 
 

Jones (2001) Kvalitativ   Personer med FM 
 
 

Undersökningar, 
observationer 
 
 

Att personer visade 
att det inte blivit 
trodda. Att de hade 
smärta och trötthet 
som gav 
konsekvenser i 
jobbet och familjen. 
 

Kaper & Stasik 
(2003) 
 

Kvalitativ Kvinnor med FMS Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Det visade att 
smärtan reducerades 
med lätt 
styrketräning 
 

Mannerkorpi, 
Kroksmark & 
Ekdahl (1999) 
 

Kvalitativ 11 kvinnor med FM Intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. 
 

Fibromyalgi 
påverkar starkt det 
dagliga livet. Fyra 
mönster hittades: Att 
kämpa, att anpassa 
sig, att känna 
desperation och att 
ge upp. 
 

Paulson, Norberg, 
Danielson & Larsson  
(2001) 
 

Kvalitativ  14 män beskriver 
sina erfarenheter av 
FM 

Intervjuer 
 

Män beskriver att 
det är både oroliga 
och inte oroliga över 
smärtan 

Paulson, Norberg & 
Danielson (2002) 
 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
14 män med FM Intervjuer Män beskriver att de 

är rädda för att bli 
sedda som gnälliga 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i studien (n=18) 
Författare, år              Typ av studie              Deltagare Metod   Huvudfynd 
Raak & Wahren 
(2002) 
 

Observationer 
 

55 kvinnor                  Tester med kalla el. 
varma stimuli              

Det visar genom att 
placera 
stimuleringsplattor 
med + 5 C och + 52 
C vid 4-10 tillfällen 
hur FM personernas 
hud påverkas av kall 
el. varm stimuli. 
 

Schaefer (2003) Kvalitativ 10 personer med FM 

 

 

Litteraturstudie 

 
Studien visar att 
kvinnorna har smärta 
över allt och trötthet, 
de som hade flera 
smärtpunkter har 
mer smärta och  
irritation. 
 

Smith & Friedemann 

(1999) 
Kvalitativ 30 avdelningar som 

behandlar  
 

Semistrukturerad 
intervjuer 
 

Intervjuproceduren 
beskrivs av kronisk 
smärta deltagarna att 
de personer med 
personliga 
erfarenheterna är att 
de är isolerade, svårt  
få andra att förstå. 
 

Sylvain & Talbot 
(2001) 
 

Kvalitativ 

 
Kvinnor med FM 
 

Djupintervjuer Hur viktigt det är 
med att sjukvården 
och andra tror på FM 
personerna.  
             

Söderberg & 
Lundman (2001)         

Tematisk innehålls- 
analys                    

25 kvinnor med FM    Intervjuer, tematisk 
innehållsanalys  

Kvinnor med FM 
förändrar mönster i 
sitt dagliga liv, 
familjeliv, arbetet 
samt sociala liv och 
de måste lära sig att 
leva med de 
förändringar som 
FM orsakar. 

Söderberg, Lundman 
& Norberg (1999) 

Kvalitativ 14 kvinnor med FM Intervjuer, 
fenomenologisk- 
hermeneutisk metod 

Visade hur kvinnor 
på olika sätt lever 
med FM symtomen 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i studien (n=18) 
Författare, år              Typ av studie              Deltagare Metod   Huvudfynd 
Söderberg, Strand, 
Haapala, & 
Lundman (2003) 

kvalitativ 5 män gifta med 
kvinnor som har FM.

Intervjuer  Studien visar att 
männens liv 
påverkas radikalt av 
kvinnornas smärta. 
Männen ville ha 
information om 
fruarnas sjukdom. 
 

 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 2) som redovisas i text med citat från de 

analyserade artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att smärtan, tröttheten och bristen på sömn påverkar förmågan att arbeta. 

Att tröttheten påverkar det sociala livet. 

Att få hjälp av familjen i dagliga sysslor. 

 

 

Att smärtan, tröttheten och bristen på sömn påverkar förmågan att arbeta.  

I tre studier (Söderberg, Lundman, & Norberg, 1999; Asbring, 2000; Jones, 2001) beskrevs 

livet med fibromyalgi (FM) både av män och kvinnor som ett liv med smärta, glömska och 

problem med koncentrationen. De hade perioder med mer eller mindre orkeslöshet och 

trötthet. De beskrev att smärtan gav förändringar i kroppen och detta påverkade friheten att 

leva som de ville. I en studie av Paulson, Norberg, Danielson och Larsson (2001) beskrev 

deltagare att sjukdomen gav frustration för att de inte kunde utföra saker som det hade utfört 

förut. Män upplevde att det var svårt att exakt beskriva deras känsla av smärtan. I studierna av 

Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) och Hellström et al. (1999) beskrev kvinnor att 

det var svårt att somna om, när det hade vaknat på grund av smärtan. Detta skapade en cykel 

av evigt obehag i form av trötthet och reducerad förmåga till att acceptera smärtan. De hade 

ytlig sömn och var lättväckta.  Det visade sig i en studie av Schaefer (2003) att de sömnlösa 

nätterna påverkade även de övriga familjemedlemmarna som var lättväckta och de kände sig 
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trötta dagen efter. I en studie (Mannerkorpi, Kroksmark, & Ekdahl 1999) beskrev deltagare att 

träning i form av promenader eller lätt aerobics visade sig vara ett sätt att reducera tröttheten 

och förstärkta funktionerna.  

 
I must say that I can withstand the pain quite well. But the greatest obstacle is               
being too tired and not being able to do what I have to do (Mannerkorpi, 
Kroksmark och Ekdahl, 1999, s. 115).  
 

  
I två studier (Henriksson & Liedberg, 2000; Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999) 

beskrev ensamstående att det var speciellt betydelsefullt för självkänslan att hålla kvar 

kontakten till arbetet, trots att vissa arbetsrutinerna kunde vara svåra att utföra. Många 

kvinnor arbetade i vården vilket kunde vara ett för dem för tungt arbete. En kvinna som fått 

halvtidspension beskrev att det kändes förnedrande att reducera arbetstiden. Många deltagare 

beskrev att smärtan inte syntes utanpå och att de inte kunde förmedla sin smärta med ord samt 

att de inte blev trodda. I studien av Hellström et al. (1999) berättade kvinnor att de försökte 

reducera sina åtaganden för att bättre kunna hantera situationen men att de såg klart mer 

pessimistiskt på framtiden, eftersom smärtans grad orsakade förlust av funktioner och en 

generell orientering till livet. I studier av Raak och Wahren (2001), Asbring (2000) och 

Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskrev deltagare att all energi gick till att arbeta. 

Kvinnor beskrev att sjukdomen medförde att det inte orkade arbeta heltid eller inte alls och att 

detta gav ekonomiska problem. Detta gjorde att ensamma kvinnor hade en svår ekonomisk 

situation. 

 
No, I can`t afford it because I don`t get any money for it (physiotheraphy and 
training)...The only thing I do is visit the Rheumatic Society, and there we have 
bath therapy. Because I’m single, to be sick-listed 75% of the time (working time) 
is killing me economically (Söderberg, Lundman, & Norberg, 1999). 

 

 

Att tröttheten påverkar det sociala livet.  

I studien av Asbring (2000) beskrev kvinnor att det drog sig tillbaka från det sociala livet på 

grund av att de inte visste hur de mådde nästa dag. De kunde inte planera de sociala 

aktiviteterna på grund av tröttheten och att allt detta ledde till omfattande sociala 

konsekvenser. Det gav dem en känsla av att inte vara behövd längre eller att inte kunna räknas 

med. I studien av Henriksson och Liedberg (2000) berättade kvinnor att de var rädda för att 

bli behandlade annorlunda än andra när de ville berätta om sin smärta. De flesta hade negativa 
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känslor om sig själva och kände sig odugliga. I en studie av Paulson et al. (2001) beskrev 

deltagare att när de fick repetera sina symtom om och om igen till sjukvårdspersonal upplevde 

de att det inte fanns kontinuitet i mötet med sjukvården. Män beskrev att det kände en rädsla 

att ses som gnälliga. De kände sig ibland som en ”gipsad gris” på grund av de undersökningar 

och behandlingarna som det gick igenom samtidigt och de önskade att det skulle ha kunnat 

dela på sig för att hinna med allt. Men där fanns även beskrivningar av att de kände sig 

förstådda, trodda och respekterade vid mötet med specialister. Män kände välbefinnande när 

de mötte personer med psykologisk erfarenhet och som var känslofulla, men de kände sig 

enormt ensamma när sjukvårdspersonalen inte var intresserade av dem.  

 

Our lives have become like that of a pensioner. You just can’t cope with having  
guests at the house, at least very rarely. And you can’t plan for it as you may feel 
so awful that you can’t face seeing anyone (Asbring, 2000).  
 

 

I en annan studie (Karper & Stasik, 2003) beskrev deltagare att den sociala kontakten kunde 

vara till hjälp för att få andra människor att förstå upplevelsen av smärta och trötthet. I studien 

av Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) berättade deltagare om ilskan och irritationen 

över att de inte kunde på dans som de gjort förr, för dansen gjorde smärtan värre. I en studie 

av Söderberg och Lundman (2001) beskrev en del av deltagare hur de utförde aktiviteter som 

de tyckte om att göra, men på ett annorlunda sätt, till exempel förutom dans kunde det vara 

aktiviteter som skidåkning eller ridning. Efter att de utfört sin aktivitet blev smärtan värre, 

men de lärde sig att uthärda det för att det var betydelsefullt och gjorde livet värt att leva. I en 

studie av Hellström et al. (1999) beskrev många kvinnor att de hade den erfarenheten av 

sjukdomen att de skaffade sig en ny relation till den nya identiteten. Att ha kronisk smärta 

ledde till omfattande sociala konsekvenser som ofta påverkade identiteten. I studien av 

Henriksson och Liedberg (2000) framkom det att sexualiteten minskade eller gick förlorad på 

grund av tröttheten och smärtan. 

 

Det värsta är att inte kunna lyfta eller omfamna mitt barn som vill komma till mig. 
Det är otroligt hårt att vara i denna situation (Hellström et al. 1999). 
 

 

 

 

 



 11

Att få hjälp av familjen i dagliga sysslor 

I en studie av Söderberg, Strand, Haapala och Lundman (2003) beskrev deltagare att leva med 

FM innebar att leva ett liv med smärta och att sjukdomen påverkade hela familjens liv. När 

familjen efter en tid fick bättre förståelse för smärta kunde de hjälpa den som är sjuk på bättre 

sätt. Och eftersom det oftast var en kvinna som drabbades, blev det mannen eller större barn i 

hemmet, som måste ta över hemsysslorna. I en studie av Hellström et al. (1999) beskrev 

kvinnor att när mannen tog över städningen sänktes standarden och som följd kom 

frustrationen. Vissa av kvinnor beskrev att barnen i familjen hade svårt att förstå 

konsekvenserna av den kroniska smärtan och var därför mer ohjälpsamma. Enligt en studie av 

Hallberg och Carlsson (1998) beskrev kvinnor att de var osäkra på hur mycket det var kapabla 

att göra och hur mycket deras funktionella kapacitet ändrades, som påverkade hela deras liv 

negativt. I en annan studie (Hellström et al., 1999) framkom det att deltagare var tvungna att 

varje dag rekognosera sitt liv för att se vad det behövde för hjälp för att klara de dagliga 

aktiviteterna. Många gånger var de tvungna att dela upp sysslorna på flera dagar eller 

diskutera rutinsysslorna med familjen. Detta kunde påverka relationen till partnern. Det 

beskrevs att kvinnor fick praktisk och emotionell hjälp från maken vid städning, matlagning 

och hjälp att dela de tunga uppgifterna. Familjen, då mest mannen, beskrevs som förstående, 

lyssnande, hade empati och som i regel tog över de uppgifterna som kvinnan gjort tidigare. I 

en studie av Smith och Friedemann (1998) beskrev deltagare att i många förhållanden 

saboterades det som de hade hållit kärt och detta upplevdes som ”det värsta av allt”. Smärtan 

orsakade känslan av att vara separerad från familjens aktiviteter och ofta från dem helt och 

hållet. Enligt Hellström et al. (1999) kände kvinnor sig otillräckliga och hade dåligt samvete 

för att det inte kunde vara effektiva och trogna i allt de tog sig för i hemmet.  

 
Yes, I have always done everything myself, I’m not used to asking for help. I’ve 
always thought that, if they do their bit, I will do the rest, and it’s worked very 
well. But it has been difficult to learn to say that need help; they haven’t done 
anything before that. They have said later that it’s strange, you can tell us, tell us 
when you need help (Hellström et al., 1999, s.622-623).  

 

I studierna av Schaefer (2003) och Asbring (2000) beskrev kvinnor att de omvärderat och 

ändrat attityd, strategi och vanor i relationen till livet och att materialistiska saker inte betydde 

inte så mycket längre. Smärtan och tröttheten påverkade deras identitet som inte hade blivit 

integrerat med det tidigare livet. Detta gav en känsla av att leva ett liv med någon annan 

person, som ingen kände. I studierna av Schaefer (2003) och Smith och Friedemann (1998) 

beskrev deltagare att det hade en stark känsla av isolering men även att familjen hade en 
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mycket nära relation. Enligt studierna av Bigatti och Cronan (2002) och Hellström et al. 

(1999) framkom det att familjen sökte hjälp i nödsituationer, för att de värderade sin familj 

högt och ville vara ärliga mot varandra. I dessa familjer fanns ändå en känsla av humor.  

 

…I met friends and am used to keeing on the go, but then suddenly it wasen´t me! 
There was something up with me. I felt in my whole body that it wasn´t the old 
me ( Asbring, 2000, s. 315). 

 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med sjukdomen 

fibromyalgi. Studien resulterade i tre kategorier; att smärtan, tröttheten och bristen på sömn 

påverkar förmågan att arbeta, att tröttheten påverkar det sociala livet, att få hjälp av familjen i 

dagliga sysslor. 

 

Denna litteraturstudie visade att smärtan, tröttheten och bristen på sömn hos personer med MS 

påverkade deras förmåga att arbeta. Vissa personer med FM fortsatte ändå för att det kändes 

speciellt betydelsefullt för självkänslan att hålla kvar kontakten till arbetet. Detta ledde till att 

fritiden gick ut på att vila för att orka arbeta nästa dag.  Enligt Bediako och Friend (2004) har 

även människor med reumatoid artrit problem med arbetet. Detta är avhängigt av hur de 

hanterar smärtan eller hur mötet med arbetskamrater utvecklas. Vissa har en känsla av att inte 

vara behövd längre. För en del måste arbetsmiljön ändras för att de ska kunna utföra sitt 

arbete över huvud taget. De beskriver en känsla av att det inte finns mening med livet. Enligt 

Verhaak, Heijmans, Peters och Rijken (2004) har relationen mellan arbete och ekonomi en 

stor inverkan på den psykiska hälsan. De har en känsla av att sjukdomen orsakat dem en stor 

förändring i livet som ger en oviss framtid i arbetet och ekonomin. Att inte kunna arbeta ger i 

sin tur frustration och ökad smärta. 

 

Denna litteraturstudie visade också att tröttheten påverkade även det sociala livet. Att 

kontakten med släkt och vänner reducerades och personer kände sorg över att inte kunna 

utföra aktiviteter som de gjort tidigare. Enligt Bediako och Friend (2004) påverkar även 

sjukdomen reumatoid artrit den sjukes familj och vänner negativt. Livet förändras i många 

aspekter så att de inte kan planera in aktiviteter som tidigare, så som att gå ut och dansa eller 

att planera in middagar med vänner på grund av sjukdomen. Detta ger en känsla av att vara 

isolerad. Enligt Duhamel och Dupuis (2004) uppstår även isoleringen när en person med 
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cancersjukdom drar sig undan från den sociala gemenskapen och detta har en negativ effekt 

på den sjuka personens livskvalitet. Enligt författarna har sjuksköterskan en viktig uppgift i att 

försöka öka släkt och vänners förståelse för hur det är att leva med den specifika sjukdomen. 

Genom att ta sig tid till anhöriga kan sjuksköterskan optimera omvårdnaden kring den 

enskilde personen. Stull, Starling, Haas och Young (1999) påvisar att människor med 

kroniska hjärtsjukdomar genomgår en process med olika stadier när de lär sig att acceptera sin 

sjukdom. I det sista stadiet hittar dessa en ny identitet där sjukdomen ingår och kan därmed gå 

vidare med livet. Många försöker att få det nya livet med en kronisk hjärtsjuk att i möjligaste 

mån likna det gamla livet, i avseende på livskvalitet. Detta kan få dem att känna sig kunna ta 

kontroll över sitt eget liv. Enligt Öhman och Söderberg (2004) har människor med kronisk 

sjukdom en känsla av att förlora meningen med livet. De upplever det som en chock när de 

förstår att de inte kan leva sitt liv som det har levt tidigare.  

 

I denna litteraturstudie beskrev personer med sjukdomen MS att det var viktigt att få hjälp av 

familjen i dagliga sysslor för att familjelivet skulle fungera. Krause (1991) påvisar att stöd 

från familjen och vänner betyder mycket även för personer med cancer för att deras situation 

skulle vara hanterbar. Nicolson och Anderson (2003) menar att personer med kronisk bronkit 

undviker stressfyllda situationer, planerar allting i förväg och gör scheman med vilostunder 

för att klara av dagliga sysslor. Enligt Flensner et al. (2003) tar personer med kronisk sjukdom 

en dag i taget, prioriterar och fokuserar på trevliga händelser, accepterar sina begränsningar. 

Men ibland hjälper det också att prata med någon, ta promenader eller att vila för att sätta 

tankarna på något annat. 

 

Enligt Carnevali (1996, s. 22-23) kan sjuksköterskan genom att använda en balansmodell i sin 

omvårdnad bedöma sjuka personers förmåga att klara det dagliga livet. Det funktionella 

hälsotillståndet bedöms i förhållande till det dagliga livet eftersom dessa är beroende av 

varandra. Det dagliga livet ställer krav på den funktionella förmågan som i sin tur inverkar på 

förmågan att klara det dagliga livet. Vilka inre och yttre resurser som finns tillgängliga för att 

en balans ska råda mellan kraven och förmågorna bedöms av sjuksköterskan. Upplevelsen av 

smärta och trötthet i det dagliga livet påverkar det funktionella hälsotillståndet hos personer 

med kronisk sjukdom och det är viktigt att omvårdnadsbehovet bedöms efter det. 

 

Enligt Burnard (1991) är innehållsanalysen av kvalitativ data det svåraste och det mest 

tidskrävande momentet i den kvalitativa forskningsprocessen. Enligt Polit och Hungler (1999, 
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s.43) finns det alltid en risk att forskaren pressar in material i kategorier som därigenom kan 

tappa innebörden av materialets sammanhang. För att undvika detta så har jag gång på gång 

gått tillbaka till originalartiklarna för att se att jag har kvar känslan av sammanhang. En brist i 

min studie kan vara att jag analyserat engelska artiklar och de textenheter jag tagit ut har varit 

på engelska som jag sedan översatt till svenska. Många av uttrycken är svåra att översätta och 

bevara innehållet. Därför finns det en risk för att viss nyansering i textenheternas innehåll har 

gått förlorat eller blivit fel översatt.   

 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 251-252) kan forskarens bakgrund, kunskaper, 

erfarenheter och karaktär påverka studiens resultat. I denna litteraturstudie har risken att  

forskarens bakgrund, kunskap, erfarenheter eller karaktär påverkat studiens resultat varit 

minimal, eftersom analysen har genomförts med manifest ansats utan att försöka tolka 

underliggande budskap i texten. Burnard (1991) menar att det inte är ovanligt att olika 

personer kommer fram till olika slutsatser av det analyserade materialets innehåll, därför är 

det en fördel om andra oberoende ger sina synpunkter av innehållet för att öka trovärdigheten. 

Analysen av denna litteraturstudie har granskats av handledare och andra oberoende personer 

i seminarier. I Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) beskrivs det för att en studie ska 

kunna vara trovärdig måste vissa krav uppfyllas. Forskningsmaterialet ska kunna läsas och 

värderas genom att författaren beskriver tillvägagångssättet noggrant. Upplevelserna ska 

kunna kännas igen av deltagarna i studien som sina egna och resultatet ska kunna överföras 

till liknandes situationer eller deltagare. Författaren eller författarna får inte influera sin eller 

sina egen förförståelse, utan resultatet måste svara mot syftet. Läsaren ska kunna spåra 

ursprungskällan och följa författarens väg genom hela studien. Därför har hela denna 

litteraturstudiens olika delar beskrivits så noggrant som möjligt för att läsaren kan följa 

tillvägagångssättet.  

 

Denna litteraturstudie visar bara på hur det är för de personerna som lever med sjukdomen  

FM just nu. Är det så att alla med kronisk sjukdom har smärta, trötthet och sömnproblem? 

Skulle studien se annorlunda ut om den gjordes om efter tjugo år? Det vore intressant att följa 

upp dessa frågor med vidare forskning i ämnet. 
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