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Sammanfattning    
De allra flesta har någon gång upplevt trötthet och smärta. Hos en del människor 
kvarstår dessa symtom och ingen klar orsak till varför finns. Fibromyalgi är en av dessa 
osynliga sjukdomar. Vad som orsakar fibromyalgi är i dagens läge okänt och 
karaktäristiska symtom är långvarig smärta, trötthet och kraftlöshet. Diagnossättnig sker 
genom anamnes och palpationsundersökning. Det finns inget botemedel mot 
fibromyalgi, utan behandling syftar till att lindra symtomen. Syftet var att belysa hur det 
är att leva med fibromyalgi. Metoden var en litteraturöversikt där åtta artiklar 
kvalitetsgranskats och analyserats. Analysen ledde fram till meningsbärande kategorier 
som i sin tur lade grunden till resultatets teman. Resultatet visade att fibromyalgi 
påverkar patienten på många olika plan, exempel på detta är kraftlöshet, kognitiv 
nedsättning och en mer passiv livsstil. Vidare visade resultatet att patienterna ofta 
känner sig ifrågasatta om sjukdomen samt att de inte blir trodda, varken av anhöriga 
eller av vården. Studien visade även att det är av stor betydelse att acceptera sjukdomen, 
lära sig hantera den samt erhålla stöd från omgivningen. Resultatets huvudfynd 
diskuterades sedan vidare i diskussionen vilken delades upp enligt resultatets 
huvudteman. Studiens slutsats blev att fibromyalgi påverkar hela människan samt att 
mer kunskap kring sjukdomen behövs för ett bättre bemötande från såväl vården som 
omgivningen.  
 
 
Nyckelord: fibromyalgi, livserfarenhet, livskvalitet, bemötande, omvårdnad, upplevelse.   
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INLEDNING 
Smärta och trötthet är något som de allra flesta människor upplever någon gång i livet. 
Många gånger är detta tillfälligt och man vet anledningen till det och det försvinner av 
sig självt. Dock sker det ibland att nämnda symtom kvarstår utan att varken personen 
själv, anhöriga eller vårdpersonal vet var det kommer ifrån eller vad som kan göras för 
att lindra det. Upplevelsen av smärta är högst individuell och det är endast den som har 
ont som kan avgöra hur stark smärtan är. Vi är av den uppfattningen att en sjukdom med 
ständig smärta och trötthet genomsyrar den drabbades liv och vardag, vilket väckt vårt 
intresse för att undersöka hur det är att leva med en, för omvärlden, osynlig sjukdom. Vi 
har därför valt att studera hur det är att leva med fibromyalgi.  
 
BAKGRUND 
Bakgrunden till litteraturöversikten presenteras under fem rubriker varav en har tre 
underrubriker. Den första rubriken och dess underrubriker beskriver sjukdomen 
fibromyalgi, diagnosställning samt behandling. De resterande fyra rubrikerna 
presenterar vårdvetenskapliga begrepp och perspektiv som är betydelsefulla för arbetet. 
 

Fibromyalgi 
Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd som troligtvis funnits under väldigt lång tid utan att 
en specifik diagnos kunnat sättas (Olin & Schenkmanis 1996, ss 8-9). Wierwille (2010) 
beskriver fibromyalgi som en sorts komplex muskelreumatism som mänskligheten ännu 
inte förstått sig på fullt ut och som därmed ofta feldiagnostiseras. Ingen vet säkert varför 
vissa människor drabbas av fibromyalgi och andra inte. Dock menar Olin och 
Schenkmanis (1996, ss 11-15) och Watson, Buchwald, Goldberg, Noonan och 
Ellenbogen (2009) att det finns ett antal situationer som troligtvis kan leda till att 
fibromyalgi bryter ut. Lokalt avgränsad smärta, en infektion, en operation eller annat 
kroppsligt trauma så som graviditet, förlossning eller trafikolycka är exempel på 
utlösande faktorer. Wierwille (2010) menar även att utvecklandet av fibromyalgi kan 
bero på genetiskt arv i nära familj men även långt bak i släkten.  

 
Symtom 
De mest påtagliga symtomen vid fibromyalgi är värk/smärta och ömhetskänsla på 
varierande ställen i kroppen samt onormal trötthet och kraftlöshet. Vilket av dessa 
symtom som upplevs som värst och påverkar individen mest är individuellt men kan 
även variera hos samma person. Olika sätt att beskriva värken som förekommer är 
brännande, svidande, molande, skärande eller stickande (Olin & Schenkmanis 1996, ss 
21-23). Enligt Watson et al. (2009) är det vanligt att patienter med fibromyalgi 
rapporterar att de även har neurologiska symtom så som domningar, dimsyn och 
muskelsvaghet. Olin och Schenkmanis (1996, ss 22-30) och Olin (2002, s 13) styrker 
ovan nämnda neurologiska symtom och menar att även dålig sömn, problem med 
balansen, ljud- och ljuskänslighet, muskelstelhet, kognitiva problem samt försämrat 
närminne förekommer i stor utsträckning hos patienter med fibromyalgi.  
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Diagnos 
Fibromyalgi är en självständig diagnos vilket innebär att andra sjukdomar kan 
förekomma tillsammans med fibromyalgi. Sjukdomen rankas som en kriteriediagnos 
och i skrivande stund definieras den med hjälp av kriterier satta år 1990. Med 
kriteriediagnos menas att ett visst antal punkter, eller så kallade kriterier, skall uppfyllas 
för att diagnosen skall ställas. Detta sätt att ställa diagnos används då provtagning 
och/eller andra undersökningar inte ger ett tillförlitligt resultat (Olin & Schenkmanis 
1996, ss 17-20; Olin 2002, ss 14-15).  
 
Kriterierna vid diagnosställande av fibromyalgi innehåller två steg. Steg ett innefattar att 
patienten skall ha haft utbredd, diffus smärta i alla fyra kroppskvadranterna under minst 
tre månader i följd. Kroppskvadranterna innefattar såväl höger som vänster sida av 
kroppen samt över och under ländryggen. Steg två innebär att patienten skall uppvisa 
palpationsömhet på minst elva utav 18 specifika ställen på kroppen (se figur i bilaga 1). 
Uppfyller patienten dess två kriterier ställs diagnosen fibromyalgi (Olin & Schenkmanis 
1996, ss 17-20; Wierwille 2010).  
 

Behandling  
Vid behandling av fibromyalgi används både farmakologiska och icke-farmakologiska 
metoder. De mest vanligt förkommande läkemedlen som använts vid fibromyalgi är 
antidepressiva, muskelavslappnande och läkemedel som påverkar centrala nervsystemet 
samt analgetika. Vilka mediciner som används och i vilken kombination är helt 
individuellt och kan variera med tiden beroende på vilka symtom patienten uppvisar 
(Wierwille 2010). När det gäller icke-farmakologisk behandling menar Olin och 
Schenkmanis (1996, ss 51-54) och Wierwille (2010) att denna kan vara nog så bra som 
farmakologisk men att det vanligtvis är mycket individuellt vad som hjälper. Exempel 
på behandlingar som rapporterats minska symtomen för fibromyalgipatienter är 
vattengymnastik, akupunktur, avslappning, meditation samt lättare fysiska övningar. 
  

Egenvård 
Människor som har sjukdomen fibromyalgi är i stort behov av vård och stöd från hälso- 
och sjukvården. Men ytterligare en punkt i hanteringen av sjukdomen är den såkallade 
egenvården. Kristoffersen (2006, s 39) beskriver Dorotea Orems egenvårdsteori, vilken 
bygger på individens egen förmåga till vård och omsorg. Det kan till exempel innefatta 
vanor och handlingar vars främsta mening är att främja hälsa, utveckling, acceptabel 
funktion samt välbefinnande. Vidare beskriver Kristoffersen (2006, ss 40-41) Orems 
teori om att alla människor har en naturlig drift att ta hand om och vårda sig själva och 
andra som är i behov av det. Det fina med egenvård är att den enskilda individen ofta är 
den bästa på att identifiera sitt eget behov av vård vilket medför att egenvården i många 
fall blir det bästa och mest precisa. Ytterligare en positiv aspekt av egenvård är att 
människan ser sig själv som en komplex helhet och risken att kropp och själ ses som två 
separata delar är betydligt mindre vid egenvård än vi professionellt utövad sjukvård. 
Denyes, Orem och SozWiss (2001) understryker att patientens inställning till och 
tidigare erfarenheter gällande egenvård spelar in i hur bra den blir.  
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Upplevelse 
Hur en person upplever sig själv och världen runt omkring grundas i dennes kropp, då 
den är verktyget vi använder i kontakt med omvärlden och även platsen för en 
människas känslor (Wiklund 2003, ss 46-48). Merleau-Ponty (1997, ss 51-61) använder 
sig av begreppet levd kropp för att beskriva hur stor del kroppen faktiskt har i en 
människas liv. Med levd kropp menas en persons relation till sin kropp, vilken är högst 
individuell beroende på vad denne gått igenom under livet. Vidare menar Merleau-
Ponty (1997, ss 69-107) att det är via den levda kroppen som människan förhåller sig 
både till sig själv och till omvärlden. Det är även via kroppen som människan ges 
tillgång till omvärlden då denna upplevs via de fem sinnena. Ytterligare en aspekt av 
kroppen är att den utgör en mycket stor del av en persons identitet, vilken naturligtvis är 
föränderlig. Vid till exempel sjukdom eller skada kan kroppen förändras både till 
utseende men personens tillgång till omvärlden kan även förändras eller reduceras. 
Wiklund (2003, ss 49-50) menar att en förändrad kropp inte bara påverkar den enskilde 
personens upplevelse av sig själv utan kan även förändra andras uppfattning om 
personen eftersom människan enligt Merleau-Ponty (1997, ss 100-107) är sin kropp och 
inte kan ställa sig vid sidan om den.  
 

Lidande  
Eriksson (1994, ss 11-12) menar att lidandet utgör en del utav det mänskliga livet och 
kommer så alltid göra. Det är lidandet som ger livet rörelse och beskrivs som en kamp 
för människans värdighet och frihet. Vidare beskriver Eriksson (1994, ss 30-35) 
lidandet som en kamp mellan det onda och det goda och när lidandet tar slut upphör 
även hoppet. En del utav lidandet innefattar sorgen över det förlorade, med lidande och 
sörjande kommer även trötthet. En människa som går igenom lidande och sorg behöver 
lugn och vila, vilket dock inte är samma sak som ensamhet. Kanske är den tyngsta 
upplevelsen av ensamhet att inte bli sedd, att inte bli sedd är som att inte finnas 
(Eriksson 1993, s 8). Närhet och stöd från omgivningen är oerhört betydelsefullt, 
medlidande är ett nyckelbegrepp inom vårdvetenskapen och står till grund för 
vårdandet. Medlidande innebär inte att man själv lider utan finns till för den som lider 
och är beredd att offra något av sig själv för denne (Eriksson 1993, s 19; 1994, ss 57-
62).  
 
Det finns olika typer utav lidande. Sjukdomslidande är lidande som uppkommer till 
följd av sjukdom eller behandling och kan till exempel innefatta kroppslig, andlig eller 
själslig smärta. Vårdlidande är lidande som uppstår då vården brister, det kan vara till 
exempel kränkning av värdighet, fördömelse, maktutövning eller utebliven vård. Med 
livslidande menas den typ av lidande som relateras till innebörden av att leva, det vill 
säga hela människans livssituation. Det kan exempelvis vara att sakna mening med 
livet, rädsla för döden samt mista hoppet (Eriksson 1993, ss 100-107; 1994, ss 82-95).  

 
Bemötande  
Hur människor möter samt ser på varandra bygger till stor del på den förförståelse de 
erfar. Förförståelsen grundar vi på kunskap och tidigare erfarenheter och gör att 
människan uppfattar något på ett visst sätt. Förförståelse är en del utav verkligenheten 
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människan förhåller sig till (Wiklund 2003, s 52). Vid mötet med andra människor är 
det utav största vikt att utmana sin förförståelse och möta nämnda med öppet sinne för 
att få ett så bra möte som möjligt (Ekebergh 2009, ss 36-37, 49). Det är även utav 
största vikt att bekräfta den andres existens i ett möte (Dahlberg & Segesten 2010, 209-
211).  
 

PROBLEMFORMULERING 
I dagens samhälle lever förmodligen fler människor än vad allmänheten tror med 
sjukdomen fibromyalgi. Livet med kronisk smärta och trötthet påverkar individen på 
många olika plan. Både i det sociala livet och i arbetslivet kan en person med ovan 
nämnda problematik uppleva diverse bekymmer såsom begränsning då denne inte kan 
delta fullt ut på grund av sina symtom. Detta kan i många fall leda till utanförskap. 
Liknande problem kan förekomma i situationen med familjen. Det finns risk för att 
individer med fibromyalgi kan känna att de inte räcker till och snarare är en belastning 
än en resurs. För personen själv kan alla sjukdomens symtom leda till en begränsning då 
denne kanske inte kan ägna sig åt de aktiviteter denne skulle vilja eller i den 
utsträckning som denne skulle önska.  
 
Forskning visar att antalet människor som lever med långvarig smärta utan påvisbar 
orsak ökar. Vid diagnoser som fibromyalgi, där inga kroppsliga förändringar går att 
kliniskt påvisa, är symtomen de enda indikationerna på att något är fel. Detta gör att 
sjukvårdspersonal och omgivning endast har patientens berättelse att gå på, vilket skulle 
kunna tänkas vara ett problem, då människor i dagens samhälle vill ha belägg och 
konkretisering via olika undersökningar för att påvisa objektiva tecken på sjukdom. Mer 
kunskap kring ”osynliga” sjukdomar ökar förståelsen för dessa och deras komplexitet. 
Detta skulle leda till större kunskap och säkerhet för sjuksköterskan i hur denne skall 
bemöta och vårda patienter med fibromyalgi, vilket i sin tur skulle kunna leda till bättre 
vård. Hur upplever då människor med fibromyalgi livet och omgivningens bemötande i 
dagens läge? 
 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa hur det är att leva med fibromyalgi.  
 

METOD 
Vald metod för genomförande av detta arbete är litteraturöversikt enligt Fribergs (2006 
ss 115-122) modell. En litteraturöversikt är att fördra då målet är att skapa en översikt 
över aktuellt forsklingsläge inom ett specifikt område (Friberg 2006, s 115). 
Anledningen till att denna metod valts är att mycket empirisk forskning gjorts kring valt 
område och det som framkommer i tidigare studier då blir mer överskådligt med hjälp 
av en litteraturöversikt. Denna översikt kan också potentiellt vara till hjälp för att bättre 
förstå människor som har sjukdomen fibromyalgi.   
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Datainsamling  
Arbetsgången vid en litteraturöversikt är som följer: punkt nummer ett är att välja ut ett 
visst ämne att undersöka vilket tydligt skall avgränsas och identifieras. Efter det 
påbörjas datainsamlingen av bland annat vetenskapliga studier. Det är utav största vikt 
att datainsamlingen begränsas till, för översikten, relevant material. Litteratursökning 
för det aktuella examensarbetet har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. Dock gav 
inte den översiktliga sökningen i PubMed något ytterligare resultat än vad tidigare 
sökningar i Cinahl gjort. Därför är samtliga vetenskapliga artiklar hämtade från Cinahl, 
vilken är en databas som innehåller artiklar inom ämnena hälso- och sjukvård samt vård 
och omsorg. De sökord som använts i båda databaserna är fibromyalgia, signs, quality 
of life, holistic, attitude, nursing, health care samt life experience. Sökorden har använts 
i olika konstellationer samt kombinerats med hjälp av AND. Det sökord som funnits 
med i samtliga sökningar är fibromyalgia, huvudsökordet i detta arbete. Sökningen har 
inte begränsats till enbart kvalitativa eller kvantitativa studier utan omfattade båda 
perspketiven. Inklusionskriterier vid litteratursökningen har varit publikation 1999-2014 
samt att deltagarna i studierna skall vara vuxna och äldre (över 18 år).  
 

Dataanalys  
Vidare görs kvalitetsgranskning av funnet material (Friberg 2006 s 119). 
Kvalitetsgranskningen har gjorts utifrån de frågor som Friberg (2006, ss 119-121) har 
som förslag. Dessa frågor har använts som granskningsmall och meningen med denna 
granskning var att sålla bort de artiklar som inte stämde överens med studiens syfte. 
Totalt 18 studier har kvalitetsgranskats varav sex stycken var av kvantitativ modell eller 
innehöll kvantitativa delar, resterande studier var kvalitativa. Trots detta har endast 
kvalitativa studier inkluderats med undantag från en studie vilken har både en kvalitativ 
och en kvantitativ del, dock har bara den kvalitativa delen använts i examensarbetet. 
Efter kvalitetsgranskningen kvarstod åtta artiklar vilka har analyserats och ställts mot 
varandra för att synliggöra likheter och skillnader, samtliga studier är grundade på olika 
former av intervjumetodik. Vid analysen lästes artiklarna flertalet gånger och, för 
studien, viktiga aspekter markerades. Dessa makeringar skapade sedan meningsbärande 
kategorier som skrevs ned. Dessa sorterades sedan efter innehåll och lade grunden för 
resultatets teman. Resultatet av analysen presenteras i en litteraturöversikt (Friberg 
2006, ss 115-122). Litteraturgranskningens resultat presenteras i en översiktstabell 
(bilaga 2). 
 
RESULTAT  
Resultatet presenteras i form av tre huvudteman med tre respektive fyra subteman 
vardera enligt tabellen nedan (tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt över resultatets utförande.  

Huvudteman Subteman 

 
När kroppen förändras 

Förändringar i livsstil tillföljd av smärtan 
Nedsatt kognitiv förmåga 
Kraftlöshet, trötthet, ambivalens  
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När relationen till omvärlden förändras 

Upplevelse av bemötande från andra 
Förändrad närhet 
Mötet med vården 

 
När fibromyalgi blir en del av livet 

Behov av stöd och förståelse från omgivningen  
Acceptans av sjukdomen  
Lära sig hantera fibromyalgin 
Värdet av att få en diagnos 

 
När kroppen förändras 
Under detta tema skildras de förändringar i livsstilen som sker till följd av de symtom 
och bekymmer som fibromyalgi medför.  
 

Förändringar i livsstil till följd av smärtan   
I Söderbergs och Lundmans (2001) studie beskrivs hur alla deltagare upplever att 
fibromyalgin lett till förändringar i deras dagliga livsföring. Livet med fibromyalgin 
beskrivs skiljas drastiskt från tidigare liv och flertalet drabbade vittnar om en känsla av 
att sjukdomen styr deras liv. Detta ämne behandlar även Söderberg, Lundman och 
Norberg (1999), de menar att fibromyalgin leder till minskad spontanitet, begränsningar 
och svårigheter att planera långt i förväg. Nämnda förändringar relateras till att hur 
sjukdomen ger utryck alltid är ovisst samt att till och med de minsta vardagssakerna tar 
mycket längre tid än de gjorde innan fibromyalgin. Schoffs, Bambini, Ronning, Bielak 
och Woehl (2004) menar att livskvaliteten hos människor med fibromyalgi och/eller 
kroniskt trötthetssyndrom är låg samt att många sörjer den förlorade, före detta, 
livsstilen. Liedberg, Eddy och Burckhardt (2012) påtalar att en viktig faktor för att 
uppnå livskvalitet är att göra saker samt att vara en aktiv person. Deltagarna i studien 
menar att begränsningarna man är tvungen att leva efter i och med sjukdomen ibland 
kan vara svåra att anpassa sig till. 

 
Nedsatt kognitiv förmåga 
En stor del av de människor som drabbas av fibromyalgi beskriver en känsla av att 
hjärnan, tänkandet, förmågan att uttrycka sig och förmåga att förstå saker försämras 
avsevärt. Intervjupersonerna beskriver upplevelser av desorientering samt svårigheter 
att planera och organisera saker. Dessa nedsättningar påverkar en rad olika saker i 
vardagen. Ett primärt problem som nämns är bilkörning vilket innefattar både tänkande 
och planering samt orienteringsförmåga. Att inte känna sig kapabel som bilförare 
beskrivs som en känsla av bundenhet och att det hindrar de vardagliga bestyren (Arnold, 
Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008). Kognitiv nedsättning i form 
av att glömma viktiga saker så som tider, möten, vad man skall ha med sig och så vidare 
upplevs som oerhört frustrerande och de drabbade utrycker en känsla av dumhet när 
detta uppstår (Arnold et al. 2008; Söderberg et al. 1999).  
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Kraftlöshet, trötthet, ambivalens  
Fibromyalgi leder ofta till sömnproblem. Det kan självklart finnas många skilda 
anledningar till detta men smärta framställs som den mest primära. Insomnandet samt 
uppvaknande på grund av smärta beskriver personer drabbade av fibromyalgi som det 
största problemet. Svårigheten att somna beror inte alls på bristande trötthet utan 
smärtgenombrott som hindrar personen från att slappna av (Arnold et al. 2008). Trötthet 
är något som förekommer i stor utsträckning och i många fall beskrivs tröttheten som 
det värsta symtomet vid fibromyalgi, till och med mer påfrestande än smärtan 
(Söderberg et al. 1999). Tröttheten beskrivs även som kraftlöshet och initiativlöshet, 
med det menas en form av trötthet som inte kan sovas eller vilas bort utan som ständigt 
finns där. Denna typ av kroniska trötthet menar patienterna är oerhört frustrerande och 
påfrestande, och leder till reducerad ork att utföra saker (Arnold et al. 2008; Söderberg 
et al. 1999).  
 
En deltagare i Arnolds et al. (2008) studie jämför orken och den plötsliga tröttheten vid 
fibromyalgi med att man har en viss mängd bränsle i en bil per dag och att det går åt allt 
eftersom du utför saker under dagen. När bränslet är slut så tar det verkligen stopp 
direkt och inga reserver finns att använda. Detta innebär att det för en person med 
fibromyalgi är omöjligt att slutföra påbörjat arbete om energin tar slut.  

 
När relationen till omvärlden förändras 
Detta tema behandlar hur relationer förändras, både fysiskt och mentalt, i samband med 
fibromyalgi. 
 

Upplevelse av bemötande från andra 
Relationen med människor i omgivningen förändras i stort sett uteslutande på något sätt 
vid insjuknande i fibromyalgi (Arnold et al. 2008; Kengan Traska, Rutledge, Mouttapa, 
Weiss & Aquino 2011; Söderberg & Lundman 2001). En betydande del av de 
människor som lever med fibromyalgi uttrycker att omgivningen inte allt för sällan 
saknar förståelse för att personen i fråga är sjuk. Det förekommer även människor som 
misstror personer med diagnosen fibromyalgi och påstår att hela sjukdomstillståndet 
bara är inbillning. Det framkommer både positiva och negativa sätt att se på diagnosen 
fibromyalgi. Negativa åsikter om att sjukdomen inte syns på utsidan och därför inte kan 
vara så allvarlig, förminskar bekymren genom att säga att den drabbade bara är känslig 
eller till och med tro att fibromyalgi bara är en lögn. Tyvärr beskrivs ofta att även de 
vänligt menade synsätten får negativ innebörd för personen som har fibromyalgi då 
exempelvis överbeskyddande och predikan kan uppfattas som nedlåtande även om 
tanken bakom är god (Kool, Middentorp, Boeije & Geenen 2009).   
 
Arnold et al. (2008) och Söderberg och Lundman (2001) tar upp ytterligare en aspekt 
gällande svårigheten att förstå sjukdomen fibromyalgi och det är den viktiga punkten 
igenkännande. För att riktigt förstå en situation eller ett tillstånd behöver personen 
själva ha upplevt det. Smärtan och tröttheten, de främsta symtom vid fibromyalgi, går 
inte att jämföra med många andra tillstånd vilket försvårar förståelsen för de med 
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fibromyalgi (Söderberg & Lundman 2001). Minskad förståelse leder ofta till förlorad 
vänskap då vänner och bekanta inte har insikt i varför den sjuke inte orkar eller kan 
delta som tidigare (Arnold et al. 2008; Söderberg & Lundman 2001).  
 

Förändrad närhet  
Möjligheten och lusten till fysisk beröring reduceras ofta när en person drabbas av 
fibromyalgi. Sjukdomen som i många fall leder till extrem känslighet för beröring och 
minsta vidröring kan leda till smärta och brännande känsla i kroppen (Kengan et al. 
2011). Detta menar Kengan et al. (2011); Råheim och Håland (2006); Söderberg och 
Lundman (2001) kan leda till att relationen till familj och partner försämras avsevärt då 
dessa kan känna sig avvisade av personen med fibromyalgi när de tar initiativ till närhet 
till exempel en kram. När det gäller intimitet med en partner kan även detta förändras 
vid insjuknade i fibromyalgi. Enligt Söderberg och Lundman (2001) är det vanligaste 
uttrycket för förändring i den intima relationen förändrade eller minskade sexvanor, 
relaterat till smärta och kraftlöshet. Detta påstående styrker även Arnold et al. (2008) då 
deltagarna i dess studie påtalar att efter insjuknande i fibromyalgi minskade deras 
sexlust markant och därmed uppstår en ofrivillig distans till partnern.  

 
Mötet med vården 
Många människor som har sjukdomen fibromyalgi har regelbunden kontakt med hälso-
och sjukvården och erfarenheterna av detta varierar kraftigt. Schoffs et al. (2004) 
beskriver i sin kvalitativa studie att deltagarnas upplevelse är att hälso- och 
sjukvårdpersonal saknar kunskap om sjukdomstillståndet fibromyalgi alternativt saknar 
tilltro till diagnosen. Detta resulterar i att patienterna upplever sig stämplade som 
hypokondriker, känner sig osynliga och känner att de måste bevisa att de verkligen är 
sjuka. Schoffs et al. (2004)  menar vidare att detta i sin tur visar på dåligt stöd ifrån 
hälso- och sjukvården. Ovanstående beskrivning kan leda till problem även i andra 
sociala sammanhang för patienten. Exempelvis menar en av deltagarna i studien att 
bristande stöd från sjukvården påverkar det stöd hon får från anhöriga. Eftersom 
anhöriga anser att om det hade funnits ett faktiskt problem hade läkarna kunnat hjälpa 
patienten men när de inte finner något problem anser närstående att patienten själv är 
problemet. Deltagarna i studien anser att den viktigaste förbättringen vore att ge hälso- 
och sjukvårdspersonal bättre utbildning och kunskap inom ämnet.  

 
När fibromyalgi blir en del av livet 
Detta tema presenterar betydande delar i hanteringen av fibromyalgi samt värdet av stöd 
och att få en diagnos.  
 

Behov av stöd och förståelse från omgivningen  
När en människa drabbas utav fibromyalgi sker en stor förändring inte bara i dennes liv 
utan också i närståendes liv. Även omgivningen, med alla som det innefattar, påverkas 
och ställs på prov i att stötta och försöka förstå den drabbades förändrade livssituation. 
Då den drabbades förmåga att delta förändras krävs att omgivningen har förståelse och 
acceptans för detta annars kan lätt en känsla av frustration, mindrevärde och isolering 
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uppstå hos den drabbade (Arnold et al. 2008). Ytterligare en aspekt gällande socialt stöd 
påtalar Kengan et al. (2011) är vikten av samvaro och stöd från andra drabbade. 
Deltagarna menar att det inte finns någon som förstår så bra och kan ge så rätt stöd som 
andra människor som också har fibromyalgi. Vidare hävdar deltagarna att umgänge med 
andra personer med fibromyalgi inte bara ger gott stöd utan kan även ge tips och råd i 
hanteringen av sjukdomen. Dessa möten leder till utbyte av både positiva och negativa 
erfarenheter. 

 
Acceptans av sjukdomen 
För att kunna leva så gott som möjligt är acceptans och bearbetning av känslor mycket 
viktigt. Deltagarna i Söderbergs och Lundmans (2001) studie betonar hur viktigt det är 
att lära sig att leva med och acceptera sjukdomen fibromyalgi men samtidigt försöka 
göra de saker man tycker om och vill göra. Dock kan sättet och takten att göra sakerna 
förändras men detta behöver inte ge upphov till besvikelse utan är en del i det nya livet. 
Deltagarna i Råheims och Hålands (2006) studie menar att en viktig del i acceptans är 
att inte se kroppen som en fiende trots fibromyalgin utan arbeta med kroppen och lyssna 
till den. Genom att samarbeta med kroppen så kan försämringar lättare undvikas då den 
drabbade lär känna sin kropp och dess reaktioner. Detta innebär inte att symtomen 
kommer försvinna utan att acceptera fibromyalgin innebär att övervinna problemen om 
och om igen. 

  
Lära sig hantera fibromyalgin 
En viktig del i att hantera sjukdomen fibromyalgi menar deltagarna i Arnolds et al. 
(2008) studie är att lära sig sin kropps dygnsrytm. I många fall varierar symtomen i 
styrka i relation till vilken tid på dygnet det är. Genom att lära sig när kroppen mår som 
bäst kan de planera in viktiga saker under denna tid och på så vis uppnå bättre kvalitet 
samt klara av det man planerat att göra. Kengan et al. (2011) beskriver hur patienter 
med fibromyalgi själva har funnit icke-farmakologiska behandlingsmetoder som hjälper 
dem bättre än läkemedel, exempel på dessa är meditation, avslappningsövningar, varma 
bad, lugn musik och likande. Vidare menar deltagarna att vilken typ av behandling som 
hjälper är högst individuellt och bör varsamt prövas fram.  
 
Ytterligare en viktig del i hanteringen av fibromyalgi är hur känslor kring sjukdomen 
tacklas. Enligt Råheim och Håland (2006) är det många personer med fibromyalgi som 
kämpar med känslor så som ångest, frustration, skuld, skam och ledsamhet. Att prata 
om och få hjälp att bearbeta och hantera dessa känslor är ett oerhört viktigt steg i riktigt 
mot acceptans. De betonar även vikten av möjligheten att regelbundet tala med sina nära 
och kära för att göra det möjligt för dem att förstå den drabbades känslor och kunna 
stötta denne känslomässigt såväl som praktiskt.  
 
Något som en stor del av de som drabbats av fibromyalgi upplever som svårt att be om 
hjälp samt acceptera att de ibland inte kan slutföra saker de påbörjat. Att människor i 
omgivningen är medvetna om det och ställer upp utan protester beskrivs dämpa det 
dåliga samvetet över att vara beroende av andra (Kengan et al. 2011).   
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Värdet av att få en diagnos   
Människor drabbade av fibromyalgi har under lång tid haft svårt att få en diagnos och 
vägen till diagnosen har i många fall varit kantad av stress samt uteblivet välbefinnande 
och många har själva fått försöka komma på en orsak till problemen och sedan hitta 
information om sjukdomen (Arnold et al. 2008). När de drabbade väl fått en diagnos har 
det uppfattats som positivt och medfört en lättand över att veta vad som är fel. En viktig 
anledning till detta är att kunskap kring sjukdomen gör det möjligt att förklara för 
omvärlden, vilket leder till ökad känsla av värdighet. Ytterligare en positiv aspekt av att 
få en diagnos menar Söderberg et al. (1999) är möjligheten att få kontakt med andra i 
samma situation ges först då en diagnos är satt.  
  
DISKUSSION 
Diskussionen består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen behandlas hur litteraturöversikten utförts och reflektion förs kring 
styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat 
under de tre huvudtemana.  
 

Metoddiskussion 
En viktig styrka med studien är att resultatet svarar på syftet vilket innebär att det som 
tänkts studeras har blivit studerat. Vi har valt att belysa flera olika infallsvinklar till 
fibromyalgi vilket gör studien omfattande samt att den bättre visar på all den 
komplexitet som sjukdomen medför. Vid litteratursökningen användes både Cinahl och 
Pubmed vilket gav sökningen en större bredd och arbetets resultat bygger på 
vetenskapliga artiklar som går att finna i båda databaserna. De sökord som använts är 
väl utvalda och meningsbärande när det gäller upplevelser hos patienter med 
fibromyalgi, vilket stämmer väl överens med studiens syfte. Artiklarna som fanns 
relevanta granskades och sedan återstod åtta artiklar vilka analyserades. Analysen är 
noggrant genomförd enligt Fribergs (2006, ss 119-121) analysmodell och på detta vis 
blir analysen trovärdig. Ytterligare ett stärkande argument för att analysen skall ses som 
trovärdig är att vi varit två stycken som deltagit i analysen av samtliga studier. 
 
Ovan beskrivna process har lett till ett trovärdigt resultat då innehållet är väl 
genomgånget och verkligen stämmer överens med syftet. Inklusionskriteriet att de 
vetenskapliga artiklarna inte fick vara mer än 15 år gamla, tycker vi, varken förstärker 
eller försvagar studien, dock kan detta vara ett tecken på att mer forskning behövs för att 
få en bild av dagens läge inom området. Samtliga studier är grundade på olika former av 
intervjuer vilket vi anser stärker resultatet då intervjuer på ett bra sätt återger 
deltagarnas åsikter och de får själva möjlighet att sätta ord på vad de känner. En av de 
studier som inkluderats behandlar både fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom, dock 
är vi av åsikten att dessa diagnoser är tillräckligt likartade för att det inte ska påverka 
resultatet. 
 
En svaghet med urvalet är att artiklarna är publicerade i Norden eller i USA vilket gör 
att studien inte kan utesluta en eventuell skillnad i upplevelsen av fibromyalgi relaterat 
till kultur och livsstil. Ytterligare en svaghet är att studien endast är litteraturbaserad och 
inte är en intervjustudie. En eventuell intervjustudie hade kunnat spegla patienters 
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upplevelser bättre då författarens tolkningar hade undvikts. I aktuell litteraturöversikt är 
resultatet en andrahandstolkning vilket på grund av den mänskliga faktorn potentiellt 
kan skiljas från det ursprungliga. I studien har vi inte gjort skillnad mellan män och 
kvinnor men trots det bygger majoriteten av artiklarna på upplevelser från kvinnor, 
vilket gör att resultatet inte belyser eventuella skillnader i upplevelser av fibromyalgi 
mellan kvinnor och män. En anledning till att betydligt fler studier gjorts med kvinnliga 
deltagare anser vi beror på att majoriteten av de som har fibromyalgi är kvinnor. Enligt 
Sveriges fibromyalgiförbund (2011) är 85-90 % av de drabbade kvinnor.   

 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att fibromyalgi påverkar livet på många olika plan. Trots att många 
symtom är fysiska berör sjukdomen även den psykiska delen av människan då den ger 
upphov till känslor så som skam, skuld, depressiva känslor, ångest samt mindrevärde. 
Nedan kommer innebörden av tre huvudtemana att diskuteras mer ingående samt 
betydelsen av studiens resultat.  
 

När kroppen förändras 
När en människa drabbas av fibromyalgi innebär detta stora förändringar i den dagliga 
livsföringen. De primära symtomen smärta och trötthet leder till en förändrad relation 
till och upplevelse av den egna kroppen. Merleau-Ponty (1997, ss 51-61) beskriver att 
en människans uppfattning grundas i dennes erfarenheter vilka kan sammanfattas i 
begreppet levd kropp. Vid insjuknande i fibromyalgi fungerar kroppen inte längre på 
samma sätt som tidigare vilket medför att den sjuke kan uppleva att kroppen styr dennes 
liv och att begränsningarna som sjukdomen medför kan vara svåra att anpassa sig till. 
Detta eftersom den ”nya” kroppen inte längre stämmer överens med den levda kroppen. 
Merleau-Ponty (1997, ss 69-107) menar att en förändrad kropp, exempelvis i samband 
med sjukdom och skada, leder till att upplevelsen av sig själv samt tillgången till 
världen blir annorlunda. 
 
När en människas syn på sig själv inte längre stämmer överens med den biologiska 
funktionen uppstår lätt olika typer av lidande. Vid en ofrivillig förändring som är svår 
att acceptera, uppstår en form av sorg och lidande över det förlorade. Då fibromyalgi 
ofta innebär stora förändringar i det dagliga livet kan detta ses som en förlust av det liv 
som var innan sjukdomen debuterade. Erikssons (1993, 1994) teorier beskriver olika 
typer av lidande. Det lidande som fibromyalgi medför är en komplex blandning och 
varje definition av lidande går inte att utröna. Det som dock kan ses är att sjukdomen 
medför ett sjukdomslidande i form av symtomen som sjukdomen medför, men också ett 
livslidande. Det sistnämnda lidandet uppstår då en människa förlorar en del av sig själv 
eller sin livsstil som denne sörjer. Detta är starkt koppla till fibromyalgi då sjukdomen 
medför oerhört stora förändringar gällande livsstilen och det dagliga livet.  
 

När relationen till omvärlden förändras  
I resultatet framkommer att många som har fibromyalgi upplever att kontakten med 
vården har varit bristfällig. Detta skulle kunna bero på att vårdpersonal inte har kunskap 
kring sjudomen och det som rör den i form av patofysiologi, behandling och upplevelse. 
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Cranford och King (2011) beskriver ”nurse practitioner studenters” (avancerade 
specialistsjuksköterskestudenter) tankar kring fibromyalgi och huruvida de känner att 
det har tillräckligt med kunskap med sig från utbildningen för att möta dessa patienter i 
sitt kommande yrke. Studenterna menar att de har bristande kunskaper i ämnet 
fibromyalgi vilket lett till att de känner osäkerhet i hur de skall behandla smärtan som 
uppkommer i samband med fibromyalgi. Eide, Johannesen och Sibbern (2011) har 
kommit fram till att sjuksköterskor inte alltid bemöter patienter med fibromyalgi på det 
mest eftersträvansvärda sättet. Gällande patienters negativa känslor kring 
fibromyalgismärta fokuserar personalen mer på det medicinska än på att hjälpa 
personen identifiera den specifika känslan. Osäker och inte tillräckligt utbildad 
vårdpersonal kan resultera i flertalet konsekvenser för patienten, bland annat kan detta 
leda till dåligt stöd från närstående då dessa inte tror på sjukdomen om inte sjukvården 
gör det. Vidare kan det även leda till att personer känner sig ensamma och osynliga samt 
att de inte får de redskap som de behöver för att kunna leva med sjukdomen. Ovan 
beskrivna problem skulle kunna klassificeras som vårdlidande då den bristande vården 
ger upphov till lidande hos den drabbade.  
 
När en person lider av en sjukdom som inte nödvändigtvis syns för omvärlden kan detta 
ge upphov till tvivelaktigt bemötande från omvärlden. Vid fibromyalgi märks troligtvis 
inte symtomen vid första anblick på den drabbade, många som lider av sjukdomen är 
oerhört duktiga på att dölja sina bekymmer för att undvika andra människors dömande. 
Det är omgivningens dömande som leder till att patienten upplever eventuellt stigma. 
Stigmatisering beskrivs av Nationalencyklopedin (2014) som en roll en människa får då 
denna avviker från majoriteten av omgivningen. När stigmat inte syns är än svårare för 
den sjuke att giltiggöra den sjukdom denne lider av (Monsivais 2012; Åsbring & 
Närvänen 2002). Deltagarna i Åsbrings och Närvänens (2002) forskning påtalar att 
omgivningens syn på dem förändrats i och med sjukdomen och att dess identitet har 
förminskats till att bara vara en sjuk person. Att bli accepterad av andra och sedd som 
en ”hel” människa anser vi är mycket vikigt i relation till identiteten för om 
omgivningen endast ser någon som sjuk bör detta i slutändan även spegla hur personen 
kommer att se på sig själv.  
 

När fibromyalgi blir en del av livet  
För att kunna acceptera samt lära sig att leva med sjukdomen fibromyalgi innebär det 
inte bara förändringar för den drabbade utan även för dess närstående då dessas stöd och 
förståelse är av största vikt för att patienten skall känna sig sedd och värdig. 
Regelbunden uppdatering till anhöriga om sjukdomen och känslorna kring den gör det 
lättare för dessa att förstå och stötta. Som anhörig kan det vara svårt att veta vilket stöd 
som behövs och hur mycket då sjukdomen och direkta bekymmer inte syns. Dessutom 
kan det vara svårt att ta upp och prata om sjukdomen ifall den drabbade inte tar steget 
att börja tala om det. Ytterligare en aspekt som gör sjukdomen mer hanterbar, för både 
patienten och dess anhöriga, är en korrekt diagnos. I resultatet påvisas att många med 
fibromyalgi har haft svårt att få en diagnos vilket medfört svårigheter för både dem och 
dess anhöriga. När väl diagnos är ställd har det lett till att det är lättare för omgivningen 
att förstå och lättare för patienten att berätta om sjukdomen då det finns något att ta fasta 
på. Vidare har diagnostisering gjort att patienten fått möjlighet att komma i kontakt med 
andra i samma situation vilket majoriteten av patienterna upplevt som positivt 
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(Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattson 1999). Detta anser vi till viss del 
beror på att det är skönt att ha några som förstår och sitter i samma sits men framförallt 
att kunna utbyta erfarenheter och tips gällande egenvård.  
 
Vi antar att behovet av egenvård ökar ju mindre kunskap gällande en sjukdom som 
finns. Gällande fibromyalgi är kunskapsbristen påtaglig men har trots det ändå ökat 
betydligt under senaste årtiondet vilket gjort det lättare för de drabbade. Detta leder till 
att patienterna blir tvungna att ägna sig åt egenvård för att lindra symtomen. Vid 
fibromyalgi är det högst individuellt vilken typ av icke-farmakologisk behandling som 
fungerar bäst vilket stärker vikten av egenvård. Dorotea Orem (Kristoffersen 2006, ss 
40-41) beskriver att största målet med egenvård är främja hälsa och utveckling. Detta 
anser vi passar mycket bra in på personer med fibromyalgi. Främjandet av hälsa vid 
fibromyalgi kan enkelt sammanfattas som bästa sättet att hantera symtomen och lära sig 
att leva med dem. När det gäller utveckling och fibromyalgi handlar det om ny kunskap 
och nya sätt att handskas med sjukdomen i vardagen.  
 
 
SLUTSATSER 
Fibromyalgi påverkar hela människan och således en persons livssituation och 
omgivning. För att kunna uppnå livskvalitet är det utav yttersta vikt att patienten lär sig 
acceptera sjukdomen och hantera de begränsningar den medför. Att få en diagnos i ett 
tidigt stadium verkar underlätta både när det gäller hanteringen av de fysiska delarna 
men även gällande känslolivet och relationer. Resultatet visar även på vikten av socialt 
stöd samt hur viktigt det är att hålla en öppen dialog med närstående. Gällande vården 
och bemötandet därifrån framkommer att den viktigaste förändringen är mer kunskap 
både kring sjukdomen och bemötande av patienter som är drabbade av den.   
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BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkter för palpationsömhet, bilateralt.  
Hämtad från: http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1745-
7599.2011.00671.x/pdf [2014-05-06]  
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BILAGA 2 

Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Arnold, L.M., 
Crofford, L. J., 
Burgess, S. M., 
Palmer, S. C., 
Abetz, L., 
Martin, S. A. 
 
2008. USA. 
 
Patient 
perspectives on 
the impact of 
fibromyalgia. 
 
Patient 
Education & 
Counseling. 

Syftet var att ta 
reda på hur 
fibromyalgi 
påverkade 
livskvalitén 
hos de 
drabbade. 

Kvalitativ studie. 
Med en 
semistrukturerad 
guide hölls möten 
då deltagarna 
diskuterade hur 
fibromyalgin 
påverkar liv. 
Samtalen bandades, 
skrevs ned och 
analyserades enligt 
Grounded Theory.  

48 kvinnor, - 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
enligt ACR-
kriterier för 
fibromyalgi, över 
18 år.   
 
Exklusioskriterier: 
AIDS, cancer, 
okontrollerad 
psykisk ohälsa. 

Symtomen med 
störst påverkan på 
deltagarnas liv var 
smärta, 
ångest/depression, 
försämrad kognitiv 
förmåga, trötthet och 
sömnstörningar. 
Vidare menade de 
deltagande även att 
sjukdomen 
påverkade social- 
och yrkeslivet 
negativt.  

 
 

Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Kengen Traska, 
T., Rutledge, D. 
N., Mouttapa, 
M., Weiss, J., 
Aquino, J. 
 
2011. USA. 
 
Strategies used 
for managing 
symptoms by 
women with 
fibromyalgia 
 
Journal of 
Clinical Nursing 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
vilka olika 
typer av icke-
farmakologisk-
behandling 
som personer 
med 
fibromyalgi 
använder för 
att lindra 
symtom och 
hur dessa 
kombineras 
med 
läkemedel. 

Kvalitativ studie. 
Åtta kvinnor från 
en tidigare studie 
intervjuades i en 90 
minuter lång 
gruppintervju 
innehållande öppna 
frågor. Frågorna 
var riktade mot 
behandling och 
symtomlindring. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Åtta kvinnor från 
en tidigare studie – 
minst 50 år, minst 
24 poäng på MMT, 
kan gå sex minuter 
utan stöd/assistans, 
ingen medicinsk 
kontraindikation. 

Stöd från anhöriga 
ansågs mycket 
viktigt, både mentalt 
stöd och hjälp vid 
fysisk aktivitet, även 
support från andra 
drabbade ansågs 
betydelsefullt. För 
att få dagen att 
fungera ansåg 
deltagarna att det var 
viktigt att planera, 
samt sålla vilka 
aktiviteter som skall 
göras/utföras. Till 
viss del använde sig 
deltagarna av 
meditation och 
avslappnings-
övningar. 
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Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Kool, M. B., van 
Middendorp, H., 
Boeije, H. R., 
Geenen, R. 
 
2009. USA. 
 
Understanding 
the lack of 
understanding: 
Invalidation 
from the 
perspective of 
the patient with 
fibromyalgia 
 
Arthritis & 
Rheumatism 

Att identifiera 
definitionen 
och strukturen 
i hur 
omgivningen 
möter patienter 
med 
fibromyalgi 
och hur dessa 
olika sätt att 
bemöta dem 
”ogiltig-
förklarar” 
(invalidation) 
deras sjukdom 

Semistrukturerad 
kvalitativ 
intervjumetod. 
Deltagarna 
intervjuades i 
hemmet och 
intervjuerna 
bandades. 
Intervjuerna varade 
i ungefär 90 
minuter. De fick 
även sortera kort 
enligt Q-sort 
tekniken. 
Hierarkisk 
klusteranalys 
användes som 
analysmetod. 

Tio deltagare, åtta 
kvinnor och två 
män – över 18 år, 
mötte American 
college of 
Rheumatologys 
kriterier för 
fibromyalgi. 

”Invalidation” delas 
in i två 
undergruppen: 
förståelse och 
diskontering. Dessa 
två delas in i 
ytterligare 
undergrupper. 
Förståelse: stöd, och 
erkännande 
Diskonering: 
förnekelse, 
nedsättande 
(överbeskyddande, 
predikande) 
Deltagarna menade 
att anhöriga hade 
större benägenhet att 
vara över-
beskyddande och 
predika, vilket inte 
var något positivt. 

 
Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Liedberg, G. M., 
Eddy, L. L., 
Burckhardt, C. 
S. 
 
2012. USA. 
 
Validity testing 
of the quality of 
life scale, 
swedish version: 
focus group 
interviews of 
women with 
fibromyalgia 
 
Wiley Online 
Library 

Undersöka 
validiteten av 
den svenska 
livskvalité-
skalan hos 
kvinnor med 
fibromyalgi 

Kvalitativ studie. 
Gruppintervju, fem 
intervjugrupper. 
QOLS-S 
instrumentet 
användes vid 
analys. En deduktiv 
innehållsanalys.   

18 kvinnor med 
fibromyalgi, 
Diagnostiserade på 
sjukhuset i 
Linköping, Sverige 
som deltog i 
rehabilitering.  

Deltagarna menade 
att en god livskvalité 
blir lättare att uppnå 
genom bland annat 
slippa oroa sig för 
pengar, kunna vara 
aktiv och delta i 
samhället, samt att 
man har en bra 
relation med familj 
och närstående. 
Deltagarna påtalade 
även att man om 
man mådde bra i 
övrigt kunde uppleva 
god livskvalité trots 
sjukdomen och de 
problem den skapar. 
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Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Schoofs, N., 
Bambini, D., 
Ronning, P., 
Bielak, E., 
Woehl, j. 
 
2004. USA.  
 
Death of a 
lifestyle: the 
effects of social 
support and 
healthcare 
support on the 
quality of life of 
persons with 
fibromyalgia 
and/or chronic 
fatigue 
syndrome 
 
Orthopaedic 
Nursing 

Undersöka hur 
social support 
och hälso- och 
sjukvårdsstöd 
påverkar 
personer med 
fibromyalgi 
eller/och 
kroniskt 
trötthets-
syndrom. 

Kvalitiativ och 
kvantitativ metod, 
den kvantitativa 
delen är inte 
inkluderad i 
arbetet. En 
jämförelsemetod, 
respektive en 
korrelationsmetod 
användes. 
Intervjuerna 
gjordes per telefon 
och skrevs sedan 
ned. Den kvalitativ 
(a) data (n) 
analyserades enligt 
Glaser och Strauss 
(1967).  

18 år eller äldre, 
diagnostiserad med 
fibromyalgi 
och/eller kroniskt 
trötthetssyndrom. 
Valdes ut via fyra 
olika medlemskap 
och fick 
information via 
dessa om de valt att 
delta. 

Deltagarna beskrev 
problematiken kring 
att sjukdomen är 
”osynlig” och hur 
detta leder till 
misstro och dåligt 
stöd från 
omgivningen. De 
menade att detta inte 
bara gällde ute i 
samhället. 
exempelvis, familj, 
vänner och arbete, 
men även inom 
sjukvården. Vårdare 
hade ofta dålig 
kunskap om 
sjukdomen eller 
trodde det var 
inbillning eller 
påhitt, vilket ledde 
till att det tog lång 
tid innan de fick sin 
diagnos.  

 
Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Råheim, M., 
Håland, W. 
 
2006. Norge. 
 
Lived 
experience of 
chronic pain 
and 
fibromyalgia: 
women’s stories 
from daily life 
 
Qualitative 
health research. 

Syftet var att 
undersöka hur 
kvinnor med 
fibromyalgi 
upplevde sin 
sjukdom och 
hur deras 
dagliga liv såg 
ut.  

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer med 
”the life-form”. 
Studien är 
genomförd med en 
hermenutisk-
fenomenologisk 
metod.  

Tolv kvinnor 
deltog i studien. 
Kvinnorna blev 
rekryterade från 
vårdcentral, via ett 
patientförbund för 
personer med 
fibromyalgi samt 
från en privat 
fysioterapeutisk 
klinik. 

Respondenterna 
menade att deras 
förmåga att ta 
kontroll över sin 
situation var 
begränsad, samt att 
deras vardag upplevs 
som enklare om 
deras familj och nära 
är införstådda i den 
sjukes problem och 
hinder.  
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Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Söderberg, S., 
Lundman, B.  
 
2001. Sverige. 
 
Transitions 
experienced by 
women with 
fibromyalgia 
 
Health Care for 
Women 
International. 

Syftet med 
studien är att 
illustrera 
förändringen 
som uppstår 
när man går 
från att vara 
frisk till att 
leva med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ studie. 
Narrativintervju-
metodik. Tematisk 
innehållsanalys. 

25 kvinnor, som 
varit 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
mellan 1 månad till 
tio år, samt upplevt 
symtom under de 
senaste fyra till 25 
åren. 

Sjukdomen 
medförde 
förändringar i det 
dagliga livet, socialt, 
familje-, och i 
yrkeslivet, bland 
annat genom att 
personer i deras 
omgivning hade 
svårt att förstå och 
acceptera deras 
tillstånd, vilket ledde 
till att relationer med 
omvärlden 
förändras. 
Intervjupersonerna 
menade att det var 
viktigt att acceptera 
sjukdomen och 
anpassa livet efter 
den, men ändå göra 
saker man njuter av.  

 
Författare, årtal, 
land, titel och 

tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Söderberg, S., 
Lundman, B., 
Norberg, A.  
 
1999. Sverige. 
 
Struggling for 
dignity: the 
meaning of 
women’s 
experience of 
living with 
fibromyalgia 
 
Qualtitative 
Health Research 

Syftet var att 
undersöka 
innebörden av 
kvinnors 
erfarenheter 
och kring att 
leva med 
sjukdomen 
fibromyalgi. 

Kvalitativ studie. 
Narrativ 
intervjumetodik. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
analysmetod.  

14 kvinnor. 
Ändamålsenligt 
urval av kvinnor i 
åldrarna 35 till 50 
år. Diagnostiserade 
under de senaste 6 
månaderna till 6 
åren. 

De mest fram-
trädande symtomen: 
smärta och trötthet, 
finns alltid 
närvarande, vilket 
leder till en påverkan 
i det dagliga livet. 
Deltagarna menade 
att de inte kunde 
vara lika spontana 
som före sjukdomen 
och måste planera 
sin vardag mer. De 
nämnde en rädsla 
över att inte bli 
trodda och hur de nu 
behövde mer stöd 
och hjälp av 
omgivningen.  
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