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Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd av diffus smärta och trötthet. Syftet var att 

undersöka hur individer upplever att leva med fibromyalgi. Den forskningsmetod 

som användes var en litteraturstudie och Polit och Beck nio-stegsmodell användes. 

De sökord som användes var fibromyalgia, life experience och patient experience. 

Databaserna som tillämpades var CINAHL och PubMed samt manuella sökningar. 

I litteraturstudien ingick 11 artiklar som genomförts med en kvalitativ design. 

Artiklarna granskades utifrån Polit och Beck granskningsmodell. Efter bearbetning 

i en analysprocess framträdde tre huvudkategorier; fysik påverkan, psykisk 

påverkan och social påverkan. Det framkom i resultatet att fibromyalgi kunde 

innebära många stora förändringar i livet, både kroppsligt och psykiskt, då trötthet 

och smärta påverkade det vardagliga liv för individer med fibromyalgi. 

Fibromyalgi kunde även innebära stora begränsningar, både i det sociala livet och i 

arbetslivet. Det framkom upplevda känslor som förändrad identitet, frustration och 

depression.    
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Inledning 

Enligt internationella uppskattningar är 3-5 % av den vuxna befolkningen drabbad av 

fibromyalgi (Anderberg & Bojner Horwitz). Eftersom symtomen är ospecifika, osynliga 

och personliga, är det svårt för läkare att ställa en tidig diagnos och det kan leda till att 

många får en felaktig diagnos (Benentt et al. 1992). Detta innebär att många fler kan ha 

fibromyalgi utan att få rätt diagnos. Cirka 90 % av individerna med fibromyalgi är 

kvinnor (Olin 2002). Sjukdomen har haft en låg status inom vården, då denna sjukdom 

under lång tid har nämnts i journaler med orden “SVBK” (sveda- värk- bränn- kärring). 

Även ordet klimakteriekärring har använts som en beteckning på fibromyalgi (Olin 

2002).  

 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi innebär en diffus, varierande muskulär smärta i hela kroppen, ofta av en 

djup, brinnande karaktär. Symtomen består i huvudsak av smärta, sömnstörningar och 

trötthet (Wierwille 2012). Hyperalgesi, minskad smärttröskel, och allodyni, stimuli som 

normalt inte är smärtsamt men som uppfattas smärtsamt, är också vanligt 

förekommande vid fibromyalgi (Liedberg 2004). Vid fibromyalgi är även andra besvär 

kända, bland annat närminnesstörningar, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, 

humörsvängningar, slemhinnesymtom i ögon, mun, näsa och underliv, lukt- och 

ljudkänslighet, colon irritable syndrom, täta vattenkastningar, diffusa hudreaktioner, 

kalla fingrar och tår, vadkramper (speciellt nattetid), ofrivilliga muskelryckningar och 

nedstämdhet relaterat till smärtintensitet (Olin 2002). Smärtan är en personlig 

upplevelse där den är mer eller mindre påtaglig och det finns ingen allmängiltig metod 

som gör det möjligt att avgöra om och hur ont en person har (Olin 2002).  

Hur diagnosen fastställs har utformats av The American College of Rheumatology 

(Wolfe et al. 1990) och har används bland annat i Sverige (Olin 2002). Kroppssmärtan 

ska ha pågått i minst tre månader och varit kännbar i alla fyra kvadranter av kroppen. 

Vid lätt palpation ska patienten känna ömhet på minst 11 av 18 specifika punkter, så 

kallade “tender points” (ömma punkter). Vid medicinska undersökningar, 

laboratorieprover och röntgen-undersökningar är alla tester normala (Olin 2002). 

Blodprover används mest för att utesluta andra sjukdomar. Idag ifrågasätts betydelsen 

av “de ömma punkterna”, då dessa inte fångar fibromyalgins hela karaktär så som 

trötthet och utmattning. The American College of Rheumatology (Ferrari och Russell 

2013), har utformat ett frågeformulär, ACR 2010, som genom en studie visat att 

frågeformuläret kan fastställa diagnosen fibromyalgi i klinisk praxis. 

På 80-talet ansågs fibromyalgi ha sin grund i psykosomatiska orsaker och att det skulle 

vara ett uttryck för smärta i själen. Även om forskning inte visat sig stödja dessa 

påståenden, kan dessa uppfattningar ännu mötas i vården (Olin 2002; Tapper 2007). 

Biomedicinsk forskning har inte kunnat påvisa någon morfologisk förändring i 

muskelvävnaden hos individer med fibromyalgi (Wentz 2005). Det har genom 

forskning visats att fibromyalgi varken var en reumatisk sjukdom eller en 

muskelsjukdom, utan tycks bero på komplicerade störningar i nerv- hormon- och 

immunsystemet (Olin 2002; Wentz 2005). Utlösande faktorer ansågs kunna vara bland 

annat en livskris, ett olycksfall, förlossning, psykiska trauman som chock och 

misshandel, men även whiplashskador. Läckande bröstproteser av silikon ansågs av 

tyska forskare kunna utlösa fibromyalgi. Det har också diskuterats att födoämnesallergi 
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kan vara en bakomliggande orsak, likaså olika virus- och bakterieinfektioner (Tapper 

2007). Kadetoff (2012), en svensk forskare, har undersökt ryggmärgsvätskan hos 15 

individer med fibromyalgi och fann då förhöjda inflammatoriska ämnen hos alla 

deltagare. Hon menade att fibromyalgi tyder på en inflammation i centrala 

nervsystemet. Detta ansågs vara förklaringen till varför individerna upplever en trötthet 

och diffus smärta.  

Eftersom ständig forskning pågår för att finna exakta orsaken till fibromyalgi, finns 

ännu ingen bot mot sjukdomen. Däremot finns det olika behandlingar som kan lindra 

symtomen och målet är att få en fungerande vardag (Söderberg 1999). Kombinerade 

behandlingar med läkemedel, fysisk träning, avslappningstekniker används (Söderberg 

1999) samt kognitiv beteendeterapi (Liedberg 2004). Kognitiv beteendeterapi syftar till 

bättre kunskap om sjukdomen och den egna förmågan att förstå hur individen påverkas 

av sjukdomen (Olin 2002). 

 

Omvårdnad 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att en sjuksköterska som möter patienter skall ha 

förmåga att bevara det friska hos patienten och genom sin kunskap, inom omvårdnad, 

planera och genomföra patientens specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska 

genom kommunikation ge information och undervisning till patienter och närstående, på 

ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. I International Council of Nurses (ICN) 

(2008), beskrivs att sjuksköterskan inom omvårdnaden har fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN 2008).  Omvårdnaden skall bedrivas på ett 

respektfullt sätt och inte begränsas av hudfärg, kön, politisk åsikt, funktionsnedsättning 

eller ålder (ICN 2008).  Sjuksköterskan skall också samordna sitt arbete med närstående 

yrkesgrupper (ICN 2008).  

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) beskrev omvårdnaden som en mellanmänsklig 

dimension. Travelbee (1971) ansåg att alla människor någon gång under sitt liv kommer 

att uppleva smärta, lidande och sjukdom. Denna upplevelse kommer att vara personlig 

då varje individ är unik. Genom att finna en mening med den upplevda smärtan, 

lidandet och sjukdomen får människan en möjlighet för en personlig utveckling 

(Travelbee 1971). Då Travelbee (1971) ansåg att hälsa är subjektiv, skall sjuksköterskan 

vid omvårdnad alltid se patienten som en unik individ, och ge stöd genom att hjälpa 

patienten med att finna en mening med sina erfarenheter. För att en mellanmänsklig 

relation skall uppstå mellan sjuksköterska och patient krävs att de kommer ur sina 

befintliga roller som sjuksköterska och patient och ser varandra som individer. För att 

uppfylla en god omvårdnad krävs en människa till människa relation, där 

sjuksköterskan förstår vad som sker, och hur detta påverkar patienten och vilka 

konsekvenser det kan få för patienten (Travelbee 1971). Travelbee (1971) anser att 

kommunikationen och samtalet mellan sjuksköterska och patient har en central 

betydelse. Det är vid dessa samtal som känslor, behov och tankar förmedlas. Travelbee 

(1971) beskriver att då sjuksköterskan inte vet hur individen upplever sin sjukdom, så är 

det viktigare att sjuksköterskan förhåller sig till individens upplevelse av sjukdomen, än 

att förhålla sig till en diagnos eller sin egen bedömning. 
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Problemformulering 

Fibromyalgi ger ospecifika och osynliga symtom och har under lång tid haft en låg 

status inom vården, då individerna som fått denna diagnos även fått stämpeln ”SVBK” i 

journaler (Olin 2002). Det krävs att sjuksköterskor har en kärnkompetens och en 

förmåga att förstå individens behov och den situation som en individ med fibromyalgi 

befinner sig i. Och genom sitt arbete lindra lidande, smärta och befrämja hälsa (Björvell 

& Thorell-Ekstrand 2009).  Detta gjorde att författarna ville studera denna patientgrupp 

och få en djupare insikt i hur dessa patienter kan tänkas uppleva sin 

vardag. Sjuksköterskan skall bemöta och stödja dessa patienter och då krävs det att hon 

har en förståelse utifrån ett helhetsperspektiv.   

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelse av att leva med 

fibromyalgi. 
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Metod 
Den forskningsmetod som användes i denna studie var en litteraturstudie. En 

litteraturstudie innebär en insamling av data från vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar där urvalet av artiklar analyseras och svarar på litteraturstudiens syfte 

(Forsberg & Wengström 2008; Polit & Beck 2012). Enbart artiklar med kvalitativ 

design användes. Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit & Beck (2012) nio-

stegsmodell. 

1.   Problemformulering, syfte och frågeställningar formulerades. 

2.   Planerade sökstrategi. Databaser och sökord valdes. 

3.   Sökte i databaser, identifierade och hämtade artiklar. 

4.   Granskning av artiklar, utifrån syfte och relevans och användbarhet 

konstaterades. 

5.   Artiklarna lästes och en noggrann genomgång av titel och abstrakt 

genomfördes. 

6.   Artiklarnas syfte, metod och resultat granskades. 

7.   Utvärderade artiklarna kritiskt. 

8.   Analyserade, sammanställde, och identifierade kategorier och teman. 

9.   Databearbetningen sammanställdes.   

 

Litteratursökning 

I första steget av Polit och Beck (2012) nio-stegsmodell formulerades 

problemformulering, syfte och frågeställning. I steg två planerades vilken sökstrategi 

som skulle användas, det gjordes även val av vilka databaser och sökord som skulle 

användas. De databaser som valdes var CINAHL och PubMed som rekommenderas i 

Polit och Beck (2012). Vid steg tre provades ett flertal olika sökord och olika 

kombinationer av sökorden, slutligen återstod de sökord och kombinationer som ansågs 

vara av relevans för litteraturstudien. De sökord som användes var: fibromyalgia, life 

experience och patient perspective. De olika kombinationerna av sökorden redovisas i 

tabell 1. Vid steg fyra granskades användbarheten utifrån litteraturstudiens 

syfte.  Relevansen i de 171 artiklar som framkom, efter de första sökningarna som 

gjordes med de kombinerade sökorden, granskades individuellt av båda författarna. För 

att ytterligare reducera antalet artiklar utarbetades exklusion- och inklusionskriterier. 
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Tabell 1. Databassökningar i CINAHL och PubMed, sökord, antal träffar och urval. 

Databas Sökn

ing 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Cinahl C1 (MH “Fibromyalgia”) 954  

 

 

 

 

 

 

 

C2 (MH “Life experience”) 3 631  

 

 

 

 

 

 

 

C3 “Patient perspective” 258  

 

 

 

 

 

 

 

C4 (MH”Fibromyalgia”) AND 

“Life experience”  

10 8 7 6 

 

 

C5 (MH“Fibromyalgia”)  AND 

“Patient perspective” 

3 1 0 0 

PubMed P1 “Fibromyalgia” [MeSH]  3 018  

 

 

 

 

 

 

P2 Life experience 33 514  

 

 

 

 

 

 

 

P3 Patient perspective 34 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 “Fibromyalgia” 

[MeSH]   AND patient 

perspective 

90 16 1 1 

 

 

P5 “Fibromyalgia” 

[MeSH]  AND life 

experience 

68 11(1) 4(1) 3(1) 

Summa:  

 

 

 

 

 

35 11 9 

Manuell 

sökning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Totalt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

MH = Major heading 

MeSH = Medical Subject Headings  

( ) = dubbletter 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

För att besvara syftet i denna litteraturstudie valde författarna att söka artiklar i 

databaserna CINAHL och PubMed. I CINAHL inkluderades artiklar inom tidsramen 

2003-2013. Artiklarna skulle vara peer-reviewed samt att en sammanfattning på artikeln 

fanns. Vid sökningen som genomfördes i PubMed inkluderades artiklar som var 

publicerade inom tidsramen 2003-2013. Peer-reviewed fanns inte som ett valbart 

alternativ i PubMed, vilket innebar att tillförlitligheten bedömdes i de artiklarna. 

Artiklar skrivna på engelska, svenska, norska och danska inkluderades. Studier där 

personer yngre än 19 år ingick exkluderades. De artiklar som inte besvarade 

litteraturstudiens syfte exkluderades.  

 

Urval 1 

I Cinahl blev summan av de kombinerade sökningarna 13 träffar och 158 träffar i 

PubMed. Vid steg fem läses artiklarnas titel och abstrakt noggrant.  I urval 1 återstod 9 

artiklar i Cinahl och 27 i PubMed. Den totala summan i urval 1 var 35 artiklar, vilket 

ansågs vara relevant och överensstämde med valt syfte.  

 

Urval 2 

I steg sex återstod 7 artiklar i Cinahl och 5 artiklar i PubMed i urval 2, varav en artikel 

hittades i båda databaserna och totalt återstod 11. De 11 artiklarna lästes i fulltext 

utifrån syfte i beaktande. Det som studerades var artikelns syfte, metod och resultat. De 

artiklar som inte överensstämde med litteraturstudiens syfte exkluderades. De artiklar 

som inkluderades innehöll forskningsprocessens alla steg, det vill säga introduktion, 

syfte, metod, resultat och diskussion.   

 

Urval 3 

Vid steg sju granskades artiklarna kritiskt med hjälp av granskningsmallen i Polit och 

Beck (2008). Detta för att garantera att artiklarna uppfyllde kraven för en vetenskaplig 

artikel samt att artikeln hade sin grund i omvårdnad och att litteraturstudiens syfte blev 

besvarat. Av de 11 artiklarna som granskades valdes två artiklar bort, då de inte svarade 

på litteraturstudiens syfte. Efter den kritiska granskningen återstod 6 artiklar i CINAHL 

och 4 artiklar i PubMed, varav en artikel var samma i CINAHL och PubMed. De 9 

artiklar som återstod efter den kritiska granskningen och som uppfyllde samtliga 

kriterier efter granskningsmallens krav, fick ingå i urval 3. Genom en manuell sökning 

valdes 2 artiklar som inkluderades i litteraturstudien utöver de 9 artiklarna. Även dessa 

granskades med hjälp av granskningsmallen. De 11 artiklar som ingår i litteraturstudien 

ansågs vara av god kvalitet och redovisas i en artikelmatris, se bilaga 1. 

 

Databearbetning 

Artiklarna som ingick i litteraturstudien analyserades och sammanställdes i steg åtta. 

Texterna lästes ett flertal gånger för att kritiskt granska att resultatet svarade på syftet. 

Först lästes artiklarna enskilt av båda författarna. Sedan lästes artiklarna tillsammans ett 

flertal gånger och det som svarade på syftet markerades i texten med färgpennor. Alla 

artiklarna numrerades. Relevant text skrevs på lappar och alla lappar markerades med 

artikelns nummer för att kodas. Därefter placerades lapparna på ett bord för att urskilja 
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likheter och olikheter och därigenom diskuterades kategorier. Genom att 

databearbetningen sammanställdes i steg nio, framträdde relevanta huvudkategorier med 

en förklarande rubrik. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör finnas i åtanke när informationsmaterialet kritiskt granskas och 

analyseras för att senare redovisas (Forsberg & Wengström 2008). Artiklarna som 

ingick i litteraturstudien skulle ha fått ett godkännande av en etisk kommitté eller där 

det förekommit en grundlig etisk övervägning. Avsiktlig förvrängning, fusk och 

ohederlighet inom forskningen, såsom fabricering med data eller medveten 

förvrängning av data genom att till exempel felaktigt tolka eller plagiera data från annan 

forskning, skall ej förekomma (Vetenskapsrådet 2001; CODEX. 2013; Forsberg & 

Wengström 2008). Då författarna inte hade tidigare erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterskor fanns inget egenintresse att förvränga resultatet. Redan dokumenterad 

kunskap användes och det var denna kunskap litteraturstudien baserades på. Enligt 

vetenskapsrådet (2011) ska materialet tolkas och bedömas på ett korrekt och rättvist sätt 

utan att förvränga befintligt forskningsresultat. Författarna hade genom tolkning 

bearbetat materialet vilket ökade risken för omedvetna förvrängningar. Detta kan bero 

på att materialet blev översatt från ett annat språk, där upplevelsen genom tolkning blev 

en annan än utgångskällan. Det var helt omedvetet och oavsiktligt om eventuella 

förvrängningar och förfalskningar av resultatet uppträdde. Citat skrevs på samma språk 

som i artikeln för att minimera feltolkning.  
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Resultat 
Efter en bearbetning framkom tre huvudkategorier; fysisk påverkan, psykisk påverkan och 

social påverkan. Under huvudkategorin fysisk påverkan framkom fyra subkategorier; smärta, 

sömn och trötthet, upplevelser av andra symtom och dagliga aktiviteter. Subkategorierna som 

framkom under psykisk påverkan var; frustration och depression, förändrad identitet, och 

nedsatt kognitiv funktion. Och under social påverkan framkom; familj, sexualitet, sociala 

aktiviteter, arbete och ekonomi och vårdkontakter. 

 

Fysisk påverkan 

Fysisk påverkan tolkades att omfatta smärta, sömn och trötthet, upplevelser av andra 

symtom och dagliga aktiviteter. 

 

Smärta 

Smärtan upplevdes av många i hela kroppen, en kvinna beskrev smärtan på följande 

sätt: “You cannot pin point one spot because you got it all over. You can tell it is like in 

the muscle, not in the bone. The muscles are the problem” (Schaefer 2005, s. 19). 

Sallinen et al. (2012) beskrev att deltagarna upplevde smärtan i form av stickningar, 

domningar, svullnad och svårt att röra sig. Smärta var det mest återkommande i 

intervjuerna beskrev Lempp et al. (2009), där deltagarna upplevde smärtan som 

brännande, stelhet och spasmer (Lempp et al. 2009; Arnold et al. 2008). I studierna 

beskrevs att deltagarna upplevde smärta oavsett om de utförde fysiska aktiviteter eller 

var stillasittande. I studien av Theadom och Cropley (2010) beskrevs att deltagarna med 

fibromyalgi upplevde att stillhet längre stunder, att ligga eller sitta, ökade smärtan och 

stelheten. Under natten krävdes lägesändringar ofta för att vara komfortabel i sängen.  

“If I sleep really well at night, I’m in much worse shape in the 

morning as far as pain goes. If I’m up and down all night long, 

I’m not in as much pain because I’ve been moving. But then I’m 

lot more tired, so I’m not going to be doing all that much”. 

(Crooks 2007, s. 583) 

Vid fysisk ansträngning kunde deltagarna i studierna uppleva att smärtan förvärrades 

(Arnold et al. 2008; Crooks 2007). Det fanns därför ett stort behov av att balansera vila 

med rörlighet för att undvika ökad smärta och stelhet (Theadom & Cropley 2010). 

Många av deltagarna med fibromyalgi upplevde smärtan konstant och något som i hög 

grad påverkade deras dagliga liv. Ett fåtal av deltagarna hade upplevt sig smärtfria eller 

utan några andra symtom i mer än två dagar (Arnold et al. 2008). Några av deltagarna 

som hade konstant smärta kunde inte minnas hur det kändes att vara smärtfri, medan 

andra hade ett svagt minne av hur det kändes att leva ett liv utan smärta (Lempp et al. 

(2009). Graden av smärta upplevdes varierande från dag till dag (McMahon et al. 

2012).     

 

Sömn och trötthet 

I sina studier belyste Crooks (2007), Schaefer (2005), Arnold et al. (2008), Sallinen et 

al. (2011) och Sallinen et al. (2012) att trötthet av flera upplevdes som det största 

problemet vid fibromyalgi, då symtomen ofta var överväldigande, bortom kontroll och 
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ofta kom oväntat (Sallinen 2011; Sallinen et al. 2012: Arnold et al. 2008). I en studie 

förklarade deltagarna att energin fanns i en viss mängd: 

“You get 10 gallons of gas a day and you use them up in a 

certain way… when you are done, all of a sudden there you are 

standing at the kitchen sink and you just can’t stand there 

another second. You can’t cook anymore, you can’t wash 

another dish. You just have to sit down. I can’t even talk”. 

(Arnold et al. 2008, s. 117) 

Tröttheten kunde för flera kännas värst på eftermiddagen och var en ständigt närvarande 

del i deras liv (Arnold et al. 2008). Sömnproblem var ofta en orsak till tröttheten 

(Lempp et al. 2009; Theadom & Cropley 2010; Sallinen et al. 2011).  

Arnold et al. (2008) och Lempp et al. (2009) beskrev i sina studier att några av 

deltagarna kunde uppleva att tröttheten var värre än smärtan. Flera av individerna 

beskrev även att de hade en negativ upplevelse av att gå till sängs på kvällen, på grund 

av sina sömnsvårigheter (Theadom & Cropley 2010). Deltagarna med fibromyalgi 

upplevde att tröttheten påverkade deras vardag, genom att det upplevdes krävande att 

lyssna på eller prata med andra individer, på grund av tröttheten (Sallinen et al. 2011). 

Trötthet uppfattades hos vissa som en orsak och konsekvens av smärta och några 

deltagare fann det svårt att se vad som kom först, smärtan eller tröttheten (Sallinen et al. 

2012). 

 

Upplevelser av andra symtom 

Det fanns även beskrivet andra symtom som påverkade individernas liv. Enligt Lempp 

et al. (2009) och Arnold et al. (2008) upplevde individerna med fibromyalgi ofta 

magbesvär i egenskap av irritable bowel syndrom (IBS), Crohns och förändringar i 

tarmvanor. Dessa besvär ansågs av flera, som generande och besvärande (Lempp et al. 

2009). Extrem känslighet för ljus, ljud, temperaturförändringar och dofter, till exempel 

starka parfymer och tvättmedel, var upplevelser som påverkade individernas liv efter att 

de hade fått fibromyalgi (Lempp et al. 2009). Några beskrev att de hade en brännande 

känsla i huden, som en riktig solbränna (Arnold et at. 2008). Några deltagare beskrev att 

huden hade förändrats i pigment, struktur och konsistens (Arnold et al. 2008). Lempp et 

al. (2009) och Arnold et al. (2008) belyste att migrän var ett symtom som flera av 

deltagarna hade upplevt i samband med fibromyalgi. Frusen skuldra, klumpighet och 

menstuationssmärtor, var symtom som blivit värre efter debuten av fibromyalgi (Lempp 

et al. 2009). Fibromyalgin gjorde att deltagarna upplevde muskelsvaghet och avsaknad 

av styrka (Sallinen et al. 2011). 

 

Dagliga aktiviteter 

Dålig nattsömn innebar nedsatt funktion dagen efter (Theadom & Cropley 2010). Det 

fanns en rädsla för att symtomen skulle förvärras och på grund av detta undvek några 

deltagarna aktiviteter (McMahon et al 2012). Deltagarna upplevde att vissa uppgifter i 

vardagen blev ignorerade på grund av att de viktigaste sysslorna prioriterades, så som 

att tvätta sig, laga mat och tvätta kläder (Arnold et al 2008). Upplevelsen var att 

hushållsarbetet kunde klaras av om de fick obegränsat med tid på sig och kunde göra det 
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i korta intervaller, med vila efter och ibland även under utförandet (Crooks 2007; 

Lempp et al. 2009; Theadom och Cropley 2010; Arnold et al. 2008). En kvinna 

beskriver att hon hade blivit sjukskriven och det kändes befriande för henne att hon då 

kunde utföra allt i sin egen hastighet. Hon orkade hantera dagen och sin familj vilket 

hon upplevde viktigt (Liedberg et al 2012).  

“Now I am on full sick leave and I feel great… because it is all I 

can do to get through my days… for example I can not peel all 

potatoes at once… it may take an hour for me but  nobody sees 

that… I am satisfied I have managed this, and I can have the 

meal ready and be in good mood also. I can manage my days, 

my husband my grandchildren, and for me this is tremendously 

important”. ( Liedberg et al. 2012, s. 171) 

Fibromyalgi påverkade deltagarna genom att de kunde uppleva en fysisk svaghet som 

gjorde att de minskade sina fritidsaktiviteter (Sallinen et al 2011; Crooks 2006) även tid 

för hushållsarbete minskades (Sallinen et al. 2011) och mer tid behövdes för vila och 

återhämtning (Theadom & Cropley 2010; Arnold et al 2008). Deltagarna upplevde en 

frustration över behovet av att planera vila och sömn under utförandet av dagliga sysslor 

(Theadom & Cropley 2010). 

  “I have to decide, you know … for example if there is a heavy 

cleaning job to be done, I have to decide that tomorrow is the 

day ...then I do it and suffer from it later on ...because it takes 

time to recover”. (Sallinen et al. 2011, s. 14)  

 En kvinna beskrev att hon kände sig som “an old woman” och en annan kvinna att hon 

var “56 but like somebody 96” (McMahon et al. 2012, s. 1362). 

Fysiska aktiviteter ersattes med mer inaktiva sysselsättningar som till exempel att läsa 

och titta på TV (Crooks 2007). Deltagarna upplevde en stor avsaknad av tidigare 

fritidssysselsättningar (Schaefer 2005; Crooks 2007; Arnold et al. 2008; Escudero-

Carretero et al. 2010).   

 

Psykisk påverkan 

Psykisk påverkan omfattar frustration och depression, förändrad identitet och nedsatt 

kognitiv funktion. 

 

Frustration och depression 

Deltagare med fibromyalgi kände sig ofta deprimerade, oroliga och upplevde ångest 

samt låg självkänsla (Sallinen et al. 2011; Arnold et al. 2008; Sallinen et al. 2012; 

Lempp et al. 2009). Enligt Arnold et al. (2008) framkom att, av de totalt 48 deltagare 

som deltog i studien, var 44 % deprimerade, efter att ha insjuknat i fibromyalgi. En 

orsak till depression upplevdes vara brist på energi samt trötthet. För några av 

deltagarna var depressionen så allvarlig att självmordstankar förekom (Arnold et al. 

2008; Lempp et al. 2009; Sallinen et al. 2012).  

“I don’t get anything out of life. What is the point of me being 

here? I just feel awful all the time or I’m tired all the time or I’m 
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in pain all the time, and I’m stuck here on my own and I can’t 

do anything and I can’t go anywhere and you think, what’s the 

point of living”. (McMahon et al. 2012, s. 1362)  

En deltagare beskrev att hon på grund fibromyalgin förlorade hoppet och upplevde att 

hon inte hade något att leva för (Sallinen et al. 2012). 

I en studie (Sallinen et al. 2011) beskrev en kvinna att hon tidigare varit en energisk, 

glad och hårt arbetande kvinna, men blev en trött, ledsen och deprimerad kvinna som 

hade svårt att hitta energi till att sätta på sig kläderna.  

Då fibromyalgi är en sjukdom som inte syns utåt upplevdes den som en svårighet, då 

andra inte kunde se hur sjuk personen känner sig (Lempp et al. 2009). På grund av 

generell brist på kunskap om fibromyalgi upplevde flera av deltagarna att andra 

individer inte förstod eller trodde på deras sjukdom (Rodham et al. 2010; Arnold et al. 

2008; Schaefer 2005; McMahon et al. 2012; Lempp et al. 2009). Många beskrev att det 

var lättare att inte berätta om sjukdomen (Rodham et al. 2010; Schaefer 2005; Lempp et 

al. 2009), då de kände sig nedvärderade och diskriminerade (Lempp et al. 2009). Detta i 

sin tur ledde till upplevelser av frustration, skam, skuld, isolering och nedsatt 

självkänsla (McMahon et al. 2012; Arnold et al. 2008). 

Kvinnor som var aktiva inom ett yrke upplevde frustration på grund av att de inte längre 

orkade arbeta på samma sätt som tidigare (Arnold et al. 2008), vilket ledde till att de 

fick dåligt samvete (McMahon et al. 2012).  

 

Förändrad identitet 

I ett flertal artiklar framkom att deltagarna upplevde en förändrad identitet (Schaefer 

2005; McMahon et al. 2012; Rodham et al. 2010; Sallinen et al. 2011; Crooks 2007; 

Lempp et al. 2009) och skiftande humör (Escudero-Carretero et al. 2010; Rodham et al. 

2010) på grund av fibromyalgin. Livet hade förändrats på många sätt genom att de inte 

längre var den samma individer som de var innan sjukdomen (Rodham et al. 2010; 

Schaefer 2005). Upplevelsen var att de inte kunde lita på sina kroppar på samma sätt 

som deltagarna tidigare gjort, vilket påverkade deras självförtroende och självkänsla 

(Lempp et al. 2009). “It is frustrating, very frustrating, because you are really not sure 

who you are going to be sometimes from one day to the next, so that is difficult….” 

(Lempp et al. 2009, s 5 ). 

Brist på kunskap, förståelse och negativa attityder från andra individer ökade deras 

känsla av en förändrad identitet, då frustration och förfäran upplevdes av deltagarna då 

de tvingades att förklara och övertyga andra om sin sjukdom och hur den påverkade 

deras liv (Rodham et al. 2010). Deltagarna kunde även uppleva att de förlorade 

kontrollen över sitt liv och sin kropp, då de beskrev fibromyalgi som en kronisk 

sjukdom de var tvungna att kämpa och leva med resten av sina liv (Sallinen et al. 2012). 

“I felt in a space of a year being amazingly competent and 

confident and feeling on top of things to actually the complete 

opposite, and not understanding why and not understanding 

how it happened”.  (Lempp et al. 2009, s. 5) 
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Nedsatt kognitiv funktion 

Några deltagare upplevde nedsatta kognitiva funktioner (Arnold et al. 2008; Rodham et 

al. 2010). I flera studier framkom att deltagarna upplevde koncentrationssvårigheter 

(Crooks 2007) och försämrat minnet (Arnold et al. 2008; Lempp et al. 2009; Crooks 

2007; Schaefer 2005). Nedsatt kognitiv funktion beskrevs som att de befann sig i en 

“dimma”, detta påverkade deras förmåga att fokusera och uttrycka sig klart och tydligt 

(Arnold et al. 2008). Det beskrevs även att de reagerade långsammare på vad som blev 

sagt och gjort och flera av deltagarna beskrev att de ofta påbörjade flera olika uppgifter 

till följd av konfusion (Crooks 2007). Fibromyalgin hade påverkat deras förmåga att 

köra bil genom att de ofta glömde vart de var på väg och svårigheter att fokusera på de 

moment som krävdes för att köra bilen (Arnold et al. 2008).  

Andra dagliga situationer så som att fungera vid hushållarbetet och ha förmågan att 

utföra sina arbetsuppgifter på jobbet beskrevs bero på den upplevda “dimman”(Crooks 

2007). En kvinna förklarade detta på följande sätt: “You are in a fog and it just clouds 

your mind a bit. But I do compensate for that (by) having two of everything. If I can’t 

find one, I just look in another spot and find another” (Schaefer 2005, s 19).  

 
Social påverkan 

Social påverkan omfattar familj, sexualitet, sociala aktiviteter, arbete och ekonomi och 

vårdkontakter. 

Familj  

En deltagare beskrev att hon inte längre kände sig som den personen hennes man gifte 

sig med (Arnold et al. 2008). Enligt Sallinen et al. (2011) och Lempp et al. (2009) 

upplevde flera deltagare att deras förhållande till maken och andra familjemedlemmar 

hade blivit påverkat av fibromyalgin. Flera kände skam och dåligt samvete på grund av 

att de var tvungna att prioritera sig själva före familj och vänner (Arnold et al. 2008). 

Deras partner fick ta största delen av hushållsarbetet och hjälpa barnen med läxorna, 

vilket gjorde att kvinnorna kände sig betungande mot sina partners och sina barn 

(Arnold et al. 2008). Många deltagare upplevde tacksamhet att de var i ett förhållande 

där partnern hjälpte till med hushållsarbete och masserade de ömma musklerna 

(Schaefer 2005). 

På grund av fibromyalgin påverkades familjelivet på olika sätt. En kvinna beskrev 

följande:  

“We’re wanting to start a family so that’s kind of an issue 

regarding sleep actually; yes that’s a massive issue, because 

we’ve been wanting to start a family for ages, we’re not even 

doing that because I don’t think I could have that sort of sleep 

deprivation”. (Theadom & Cropley 2010, s. 1944)  

Deltagarna upplevde även att det påverkade förhållandet till partnern som de delade 

säng med vilket gav påfrestningar på förhållandet då de höll sin partner vaken. En 

deltagare beskrev: “You toss and turn, you can’t keep still….” (Theadom & Cropley 

2010, s. 1941). 
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Sexualitet 

I några få studier beskrevs hur sexualiteten hade förändras för deltagarna (Sallinen et al. 

2011; Schaefer 2005; Arnold et al. 2008; Escudero-Carretero et al. 2010). Det beskrevs 

att den konstanta tröttheten och smärtan som fibromyalgi gav deltagarna, hade inverkan 

på deras libido och lust till sexuell intimitet. En kvinna berättade: 

“He feels bad because [he] says I never seem interested, which, 

you know what, and I hate myself because it’s not who I was, 

that is not who he married, but three year in to it. And now it’s 

to the point where I almost -- I think I make myself sick when I 

go to bed praying to God that he won’t touch me. And I say what 

is wrong with me?”.  (Arnold et al. 2008, s. 118) 

Det beskrevs en frustration över förlusten av sexuell intimitet (Arnold et al. 2008). I en 

annan studie berättade flera av deltagarna att de upplevde en lättnad över att sex inte var 

i fokus i deras förhållande (Schaefer 2005). En kvinna beskrev:  

“ I don’t have any sexual anything with all the medications I’m 

on . . . Because they cause depression they have to put you on 

something for that . . . it’s hard to know what’s working. The 

medicine has me in a bad place”. (Schaefer 2005, s. 20) 

 

Sociala aktiviteter 

På grund av fibromyalgin var det flera deltagare som fick avstå från sina tidigare 

fritidsaktiviteter, detta i sin tur ledde till minskade sociala aktiviteter (Arnold et al. 

2008; Escudero-Carretero et al. 2010; Liedberg et al. 2012) och relationer (Sallinen et 

al. 2011). Deltagarna upplevde ett minskat socialt liv på grund av sin oförmåga att vara 

aktiva (Rodham et al. 2010). Många uppgav att de kände sig opålitliga då de inte kunde 

förutse hur de vid det planerade tillfället skulle känna sig och detta innebar svårigheter 

med att ingå i regelbundna sociala aktiviteter (Arnold et al. 2008). Fibromyalgin 

ändrade livet för deltagarna genom att de inte orkade med aktiviteter utanför hemmet 

vilket ledde till ett minskat socialt liv (Crooks 2007; Lempp et al. 2009; Theadom & 

Cropley 2010). 

“My social life is very limiting, very limiting. . . I always need to 

sit down and it’s very difficult going round talking to people and 

I love people. I am a gregarious person and that is very difficult 

and so I am tending to lose out a bit”. (Lempp et al. 2009, s. 6) 

I Crooks (2007) studie beskrev deltagarna att symtomen hade en oförutsägbar karaktär 

vilket i sin tur ledde till oförmågan att planera framåt. En kvinna beskrev:“And 

nowbody comes, like I don’t ever go and see anybody, but they say ’come and see 

me’and I can’t say yes because I don’t know how I [will] feel that day” (Crooks 2007, s. 

585), men hennes erfarenhet delades även av flera deltagare som upplevde att de undvek 

besök från andra (Crooks 2007). “You do get very isolated. All social contacts almost 

disappear when you get this illness, and that does not make it any better” (Liedberg et 

al. 2012, s. 172). Flera deltagare upplevde sig ha problem med att etablera och 

upprätthålla kontakter med personer runt omkring sig (Arnold et al. 2008; McMahon et 

al. 2012). Fibromyalgin upplevdes ha en negativ påverkan på deltagarna liv i det sociala 
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utrymmet (Crooks 2007), och deras förmåga att finnas till för andra (Rodham et al. 

2010). Några deltagare valde att fortsätta leva ett socialt liv men gjorde då detta med 

återhållsamhet, genom att skära ner på längden och frekvensen på aktiviteterna och gav 

sig god tid för återhämtning (Crooks 2007). Resor tillsammans med familj och vänner 

begränsades då de, på grund av fibromyalgin, hade problem med att sitta still under 

längre stunder (Arnold et al. 2008) 

 

Arbete och ekonomi 

I en artikel framkom att en deltagare valde att jobba framför att ha ett socialt liv (Lempp 

et al. 2009). Fibromyalgin orsakade fysiska obehag och begränsningar som gjorde att 

många fick sluta arbeta (Lempp et al. 2009; Crooks 2007; Arnold et al. 2008) eller gå 

ner i arbetstid (Arnold et al. 2008). Fibromyalgin påverkade även möjligheten att byta 

till ett arbete där det innebar att börja tidigt på morgonen (Theadom & Cropley 

2010).  Många kvinnor upplevde flera negativa konsekvenser av att vara tvungna att 

lämna sina betalda arbeten på grund av fibromyalgin (Crooks 2007; Arnold et al. 2008; 

Liedberg et al. 2012). Konsekvenserna av att inte orka arbeta ledde till en förlorad 

inkomst (Arnold et al. 2008; Crooks 2007; Liedberg et al. 2012; Schaefer 2005), 

förlorad känsla av att vara en produktiv arbetare (Crooks 2007) och förlust av kontakt 

med arbetskamrater (Crooks 2007). Enligt Lempp et al. (2009) ledde oförståelse och 

okunskap bland arbetskamraterna till att deltagarna kände sig missförstådda och detta 

ledde till att de upplevde sig isolerade på sin arbetsplats. Flera av deltagarna upplevde 

att kollegorna på deras arbetsplats såg dem som invalider (Lempp et al. 2009). 

“And at work...they [colleagues] do not understand it [FMS] 

they sort of forget sometimes… we are not allowed to leave our 

seat; we are not allowed to get a drink of water. So I have to 

ask: ‘can I have a break?’... I need to be able to move, otherwise 

I seize up, and that makes me worse for the evening, but my 

colleagues are not going to see that”. (Lempp et al. 2009, s. 6) 

Det gav ekonomiska konsekvenser av att inte kunna arbeta (Crooks 2007; Liedberg et 

al. 2012; Schaefer 2005; Arnold et al. 2008; Sallinen et al 2012). Flertalet kvinnor i 

studien av Schaefer (2005) upplevde att de var tvungna att göra förändringar i vardagen 

på grund av minskad inkomst. En kvinna berättade att hon blev tvungen att sälja sin bil. 

Andra orsaker till försämrad ekonomi var höga räkningar till följd av besök i sjukvården 

och inköp av mediciner, förlust av försäkring och obetalda lån från tidigare studier 

(Arnold et al. 2008). 

I en studie beskrevs att fibromyalgi förhindrade studenter från att genomföra eller 

slutföra en planerad utbildning. Detta berodde ofta på att studenterna upplevde problem 

med att sitta still längre stunder och att de hade problem med att fokusera under längre 

perioder (Arnold et al. 2008). “I didn’t go to college because… I was always extremely 

tired, and never felt good“. (Arnold et al. 2008, s. 118) 

“When I was finished my studies [mid-1990s] suitable work was 

not available. . . It was always about looking for the next 

temporary job . . . wondering how to pay your bills and whether 

you are entitled to unemployment or sickness benefits or not.  . . 

Uncertainly was constant, it gnaws away at you, you know . . . 
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but that ended now in February when I was granted a pension.  . 

.  It was a relief . . . a big relief”.  (Sallinen et al. 2012, s. 483)  

 

Vårdkontakter 

I förhållande till sjukvården upplevde många av deltagarna en frustration över att de inte 

hade fått förståelse från vårdpersonalen (McMahon et al. 2012; Rodham et al. 2010; 

Schaefer 2005; Sallinen et al. 2011). Sjukvården hade uttryckt sig på följande sätt till 

deltagarna som sökt hjälp: “if you are tired, you should go to bed earlier” och “pull 

yourself together” (Sallinen et al. 2011, s. 15 ). I studierna av Rodham et al. (2010) och 

Schaefer et al. (2005) beskrev flera av deltagarna att deras läkare var skeptisk till att 

sjukdomen fibromyalgi existerade, vilket innebar problem med att få diagnosen. Då 

tester och undersökningar inte påvisade några avvikande fysiologiska problem, 

upplevde deltagarna med fibromyalgi, ofta att de blev ifrågasatta av läkare och annan 

vårdpersonal (Sallinen et al. 2011; McMahon et al. 2012; Schaefer 2005). Några av 

deltagarna upplevde att det tog månader eller år att få diagnosen, då deras läkare 

avfärdade problemen med att sjukdomen “Was all in their heads” (Schaefer 2005, s. 

19) eller “all in their minds” (Rodham et al. 2010, s. 72). Många gånger efter att 

deltagarna fått diagnosen fibromyalgi och senare sökte vård för andra åkommor, 

upplevde deltagarna att läkarna inte lyssnade på dem, utan skyllde allt på fibromyalgi. 

Detta upplevde deltagarna som mycket frustrerande (Sallinen et al. 2012; Rodham et al. 

2010). Fibromyalgi upplevdes av flera som osynlig, då sjukvården inte förstod eller 

accepterade fibromyalgin som en sjukdom. Deltagarna kände ofta att vårdpersonalen 

hade en negativ attityd, där deltagarna kände sig ignorerade och misstrodda, då det 

ifrågasattes om sjukdomen fibromyalgi existerade, även om de fått diagnosen 

fibromyalgi (Rodham et al. 2010). Sjukvården hade inte någon effektiv 

behandlingsåtgärd mot fibromyalgi, och detta gav ofta en ilska och frustration hos 

deltagarna, då läkaren gav dem en diagnos men sedan hände inte något mer. När detta 

skedde var upplevelsen hos flera deltagare att läkaren gav dem diagnosen fibromyalgi 

för att han eller hon inte visste vad det är för fel på individen (McMahon et al. 2012). 

Deltagarna beskriver även att vården har behandlat dem som en psykiskt sjuk individ 

och remitterar dem till en psykoterapeut (Escudero-Carretero et al. 2010; Lempp et al. 

2009) och en deltagare beskriver: “They treat us like we are crazy. They sent me to a 

psychiatrist . . .” (Escudero-Carretero et al. 2010, s. 18). 
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. 

I resultatet framkom att flertalet deltagare upplevde att fibromyalgi hade påverkat 

deltagarnas vardagliga liv negativt. Fysisk, psykisk och social påverkan var de 

övergripande begrepp som tolkades och bearbetades till litteraturstudiens 

huvudkategorier.  

Det oförutsägbara med fibromyalgin gjorde att flertalet av deltagarna i de olika 

studierna upplevde begränsningar i vardagen på grund av sin trötthet och smärta. Detta 

resulterade i att deltagarna upplevde det som att de hade svårt att planera framåt då de 

inte kunde förutse vilken kondition de skulle vara i vid det kommande tillfället. 

Smärtan upplevdes mer eller mindre påtaglig och detta visade sig vara subjektivt. Dålig 

nattsömn innebar en ständig trötthet vilket hämmade deras fysiska förmåga att fortsätta 

delta i fritidsaktiviteter och detta innebar ett mindre aktivt liv.  

De symtomen som fibromyalgin gav gjorde att deltagarna upplevde en förändrad 

identitet och flertalet hade haft en depression. Flera deltagare beskrev att de kände sig 

som en börda för sin familj då de hade problem med att utföra dagliga hushållssysslor. 

Många deltagare upplevde sig osynliga och oförstådda av sin omgivning på grund av att 

fibromyalgin inte kan ses av andra, det vill säga av familj, vänner, kollegor och 

vårdpersonal.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatets underkategorier samspelade med varandra då trötthet och smärta tycktes 

påverka alla delar i individens liv. När en person drabbades av fibromyalgi påverkade 

det personen på ett negativt sätt, och många hinder i vardagen kunde uppstå. En rimlig 

tolkning kunde ha varit att individen som drabbats av fibromyalgi verkade hamna i en 

”ond cirkel”. Smärta ledde till sömnbrist, brist på sömn leder till ständig trötthet samt 

bristande energi och detta resulterar i att han eller hon inte orkade delta i 

fritidsaktiviteter eller att medverka i sociala utrymmen. De blev isolerade och detta i sin 

tur ledde till att de blir deprimerade och en del individer mister livsglädjen.  

De största problemen med fibromyalgi var smärta, trötthet och sömnlöshet. Olin (2002) 

och Tapper (2007) beskrev att fibromyalgi är subjektivt då symtomen yttrade sig i mer 

eller mindre uttryckande grad. Trötthet uppfattades hos några deltagare som en orsak 

och konsekvens av smärtan, vissa hade svårt att komma ihåg vilket som kom först, 

smärtan eller tröttheten (Sallinen et al. 2012). I studien av Lempp et al. (2009) beskriver 

deltagarna att smärtan var det mest påtagliga symtomet men i andra studier var 

tröttheten det största upplevda symtomet (Crooks 2007; Schaefer 2005; Arnold et al. 

2008; Sallinen et al. 2011; Sallinen et al. 2012). Även studier från 1999 undersökt av 

Söderberg (1999) beskriver att deltagarna upplevde tröttheten som mest påtaglig. Detta 

visade att individerna med fibromyalgi upplevde en ständig kamp att få vardagen att 

fungera, då trötthet och smärta begränsade deras liv. Smärtan gjorde att individerna en 

minskad förmåga att utföra hushållssysslor och det gav en minskad förmåga att utföra 

fysiska aktiviteter, vilket även kunde ses hos individer med kronisk smärta (Henings et 

al. 2007). Individerna med fibromyalgi upplevde muskelsvaghet vilket även kunde 

beskrivas hos individer med kroniskt trötthetssyndrom (Gray & Fossey 2003). Det var 

även vanligt att individer med fibromyalgi besvärades av andra symtom, som påverkade 
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individernas vardagliga liv. Det kunde vara magbesvär (Lempp et al. 2009), 

urinträngningar (Sallinen et al. 2012) och även extrem känslighet för dofter, 

temperaturförändringar, ljud och ljus (Arnold et al. 2008).  Enligt 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) skall sjuksköterskan ha 

förmåga så långt som möjligt lindra patienters fysiska tillstånd genom lämpliga 

åtgärder.  

Fibromyalgi gav en enorm upplevelse av smärta och trötthet som gör att dessa individer 

upplevde en förändrad identitet. Detta visade sig leda till att många av deltagarna var 

deprimerade och förlorade hoppet, vilket gjorde att några av deltagarna hade 

självmordstankar (Sallinen et al. 2012; McMahon et al. 2012). Depression och ångest 

kunde även drabbade individer med långvarig smärta (Marcus 2003). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan ha förmåga att uppmärksamma patientens 

upplevelser och så långt som möjligt lindra deras psykiska tillstånd genom lämpliga 

åtgärder. När sjuksköterskan möter en patient som visar symtom på depression så är det 

av stor vikt att sjuksköterskan har förmåga att samtala med patienten så att han eller hon 

har möjlighet att uttrycka sina känslor, behov och tankar (Travelbee 1971).  Detta gäller 

framför allt när det föreligger risk för självmord. 

Andra psykiska symtom som beskrevs var nedsatt kognitiv funktion. Den mentala 

tröttheten upplevdes i form av minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och 

svårigheter att komma ihåg information, detta påverkade individernas förmåga att 

studera, arbeta, konversera med andra individer och att de hade svårt att uttrycka sig och 

de reagerade långsammare, vilket även kunde beskrivas av individer med kroniskt 

trötthetssyndrom (Gray & Fossey 2003).     

Fibromyalgi ger individerna begränsningar i det sociala livet, men även problem i 

förhållandet till familjen och partnern genom att personen med fibromyalgi behöver 

mycket hjälp och stöd. Mannen upplevde att han blev sin frus försvarare då de var 

tvungna att övertyga både vårdpersonal och vänner om fruns fibromyalgi (Rodham et al. 

2010). I några studier var partnern förstående och hjälpsamma (Söderberg 1999; 

Schaefer 2005) medan en deltagare beskrev att hennes familjemedlemmar trodde att hon 

spelade sjuk (Arnold et al. 2008). Några deltagare upplevde att omgivningen inte trodde 

på deras sjukdom, utan trodde att de simulerade sina symtom (Schaefer 2005). 

Fibromyalgi kunde göra att det uppstod oenigheter och irritation i relationerna inom 

familjen, detta kunde leda till separationer. Även individer med kronisk smärta 

upplevde att både familjelivet och den sexuella relationen med partnern påverkades 

negativt av smärtan (Marcus 2003). 

Inom vården upplevde patienterna ofta ett ovärdigt bemötande då de blev osynliggjorda 

och missförstådda på grund av den okunskap som ännu tycktes finnas i vården kring 

fibromyalgi. En studie undersökte patienternas förväntningar på sjukvården och dess 

vårdgivare. Patienterna beskrev, bland annat, att de förväntade sig kontinuitet i vården 

och en egen mottagning som var specialiserade för fibromyalgipatienter. Sjuksköterkan 

skall med sin kärnkompetens främja kontinuitet i vården (Björvell & Thorell-Ekstrand 

2009).  Förväntningarna som fanns var att vårdgivarna skulle visa förståelse, informera 

om sjukdomen, lyssna och ge mer tid för patienterna (Escudero-Carretero et al. 2009). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) skall 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med både patienten och dennes anhöriga på 

ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall även ge stöd och 
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vägledning och förvissa sig om att patienten förstått given information (Socialstyrelsen 

2005). Travelbee (1971) ansåg att kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är betydelsefull, detta kan även förstås genom sjuksköterskans 

kärnkompetens, då sjuksköterskan skall lyssna till och tydligt informera och undervisa 

patienten (Björvell & Thorell-Ekstrand 2009). Några individer i studierna beskrev att de 

fått söka information på eget initiativ då inte vårdpersonalen kunde tillgodose 

individernas behov av information om fibromyalgin (Schaefer 2005; Theadom & 

Cropley 2010). Flera deltagare beskrev att de ofta kände sig missförstådda och 

ignorerade av vården. I litteraturstudie ingår artiklar från olika länder och det gav en 

övergripande förklaring på hur individer med fibromyalgi upplevde att leva med 

sjukdomen. Det fanns inga större skillnader på hur de blev bemötta av vården eller av 

sin omgivning. 

Olin (2002) och Tapper (2007) beskrev att individerna med fibromyalgi ofta blev 

stämplade med att må psykiskt dåligt och att de symtom som framträder var tecken på 

att individen har ”smärta i själen” eller att individen inbillar sig att vara sjuk. I artiklarna 

kunde det studeras att individer med fibromyalgi i andra länder också blev tolkade på ett 

felaktigt sätt genom att skicka patienterna vidare till en psykolog (Escudero-Carretero et 

al. 2010; Lempp et al. 2009).  

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien utfördes metoden enligt Polit och Beck (2012) nio-stegsmodell. 

Databaserna CINAHL och PubMed valdes då de rekommenderades av Polit och Beck 

(2012) och Forsberg och Wengström (2008) för att finna relevanta vetenskapliga 

artiklar inom ämnet omvårdnad. Niostegsmodellen underlättade urvalsprocessen för att 

finna artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Den gjorde arbetet av 

litteraturstudien strukturerat. Sökningar efter artiklar gjordes i två databaser vilket kan 

leda till att relevanta artiklar förbisågs. När syftet hade utformats så valdes sökorden, 

som skulle svara på litteraturstudiens syfte. De sökord som valdes översattes fritt från 

svenska till engelska. När orden var översatta kombinerades de på ett flertal olika sätt 

för att maximera antalet artiklar som motsvarade syftet. Sökorden ansågs vara relevanta 

och genom dessa sökord hittades lämpliga artiklar. Inklusion- och exklusionskriterier 

användes som ett hjälpmedel för att finna artiklar som svarade på syftet.  

Alla artiklar var skrivna på engelska. Uppslagsbok och Internet användes för 

översättning vid svårigheter att förstå språket. Detta kunde innebära att en felaktig 

tolkning av texten kunde uppstått vid översättningen från engelska till svenska.  

Artiklarna valdes avsiktligen för att representera både manligt och kvinnligt kön, men 

då studierna ofta riktades enbart på kvinnor, blev enbart ett fåtal män representerade i 

litteraturstudien. Men i studierna där män ingick, kunde inte några skillnader mellan 

könen tydas, då uttalanden inte var kodade till kön. Anledningen till att så få män var 

med i studier kan bero på att sjukdomen domineras av kvinnor.  

För att underlätta urvalsprocessen och begränsa antalet artiklar gjordes vissa exklusion- 

och inklusionskriterier. De inklusionskriterier som valde i CINAHL och PubMed var att 

artiklarna skulle vara i tidsramen 2003-2013, detta för att finna så ny forskning som 

möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, danska eller norska för att 

ingå i studien, då båda författarna behärskar dessa språk. Inklusionskriterier som gjordes 
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i CINAHL var peer-reviewed, därför att det skulle garantera att artiklarna var 

vetenskapligt tillförlitliga. De artiklar som innefattade deltagare under 19 år 

exkluderades, då patienter under 19 år inte tillhör allmänsjuksköterskans område.  

Vid urval ett läste författarna enbart titel och abstrakt på artiklarna för att få syftet 

besvarat. Efter att titel och abstrakt lästes föll vissa artiklar bort då abstraktet inte 

besvarade syftet. Detta ökade risken för att användbart material i artiklarna förbisågs 

som kunde ha haft innehåll av relevans om artiklarna blivit lästa i fulltext. Vid urval två 

lästes artiklarna i fulltext, och kontrollerades att syftet i litteraturstudien blev besvarat. 

De artiklar som valdes att inkluderas i studien innehöll forskningsprocessens alla steg. 

Dessa artiklar användes sedan i urval tre. Polit och Beck (2012) granskningsmall var ett 

bra hjälpmedel för att kontrollera att artiklarna var vetenskapliga.  

Dataanalysen utfördes genom att sammanställa meningsbärande enheter för att 

underlätta den fortsatta utarbetningen av underkategorier och huvudkategorier till 

resultatet. Detta genomfördes efter bästa förmåga, då reflektioner och diskussioner 

fördes i varje steg av analysprocessen. 

 

Klinisk betydelse 

Genom att belysa hur patienter upplever att leva med fibromyalgi kunde sjuksköterskor 

få förståelse för denna patientgrupp. Denna litteraturstudie gav kunskap om hur viktigt 

det var att patienterna fick bekräftelse och att de blev lyssnade till i alla 

omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan skall ha en förmåga att förhålla sig till 

individens upplevelse av sjukdom och inte till individens diagnos eller sjuksköterskans 

egen bedömning (Travelbee 1971). Flera patienter upplevde en avsaknad av förståelse 

och gott bemötande från vårdpersonal. Denna litteraturstudie belyser behovet av att 

kliniskt förbättra sjuksköterskans bemötande av patienter med fibromyalgi.  

 

Framtida forskning 

För att förbättra omvårdnaden och bemötande av patienter med fibromyalgi, borde 

fortsatt forskning fokusera på vilka förväntningar patienter har på sjuksköterskan. 

Fortsatt forskning bör riktas mot att få kunskap från patienterna om vilken information 

som är viktig att ge när de söker sjukvård, då det ingår i sjuksköterskans profession att 

ge stöd och vägledning och förvissa sig om att patienten förstått given information. Det 

finns ett behov av att lyfta fram problemet till en medvetenhet och ge kunskap om hur 

sjuksköterskan blir professionell inom området. Det är viktigt att kunna ge hjälp och 

stöd till denna patientgrupp då det finns en uppenbar risk för depression och 

självmordstankar. 

 

Slutsats 

Fibromyalgi innebar många stora förändringar i livet. Individerna upplevde en fysisk, 

psykisk och social påverkan då trötthet och smärta påverkade det vardagliga livet för 

individerna med fibromyalgi. Den fysiska svagheten gjorde att individerna upplevde 

brist på energi som ledde till att de dagliga aktiviteterna fick planeras och prioriteras 

efter dagsformen. Fibromyalgi var osynlig och individen upplevde att omgivningen inte 

förstod eller trodde på deras sjukdom. Depression var vanlig hos individerna med 

fibromyalgi. De individer som levde med fibromyalgi upplevde ofta en förändrad eller 
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förlorad identitet, genom att de inte kunde leva det liv de tidigare levt. De upplevde en 

nedsatt kognitiv funktion som yttrade sig genom minnessvårigheter och skiftande 

humör. De många förändringar som sjukdomen gav orsakade ofta stora begränsningar, 

både i det sociala livet och i arbetslivet. Många av deltagarna i studierna upplevde en 

frustration över att inte få förståelse från vårdpersonalen.  
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Författare Titel År Syfte Metod Resultat 
Arnold, L. M., Crofford, 

L. J., Mease, P. J., 

Burgess, S. M., Palmer, 

S. C., Abetz, L. & 

Martin, S. A. 

 

 

Patient experiences on 

the impact of 

Fibromyalgia. 

2008 Syftet med denna studie 

var att utforska och 

utvärdera viktiga 

symptom och dess 

effekter av fibromyalgi 

på patienternas 

livskvalitet och funktion, 

ur ett patientperspektiv. 

Kvalitativ semistrukturerad 

studie. Datainsamling: 

Intervju med 6 

fokusgrupper, öppna frågor. 

48 Amerikanska kvinnor 

med fibromyalgi, ålder 31-

72 år, medelåldern 51 år. 

Studien är utförd i USA. 

Fibromyalgi hade stor inverkan på 

livskvalitén, de upplevde till exempel 

smärta, sömnstörningar, trötthet, 

depression, ångest och nedsatt 

kognitiv förmåga. Fibromyalgi hade 

en negativ inverkan på den sociala 

och yrkesmässiga funktionen. 

Deltagarna upplevde störda 

relationer med familjen och vänner, 

social isolering, minskade dagliga 

aktiviteter och fritidsaktiviteter. 

Förlorad inkomst på grund av nedsatt 

arbetsförmåga. 

Crooks, V. A. 

 

 

Exploring the altered 

daily geographies and 

lifeworlds of women 

living with fibromyalgia 

syndrome: A mixed-

metod approach 

2007 Syftet var att efterforska 

livsförändringar vid 

fibromyalgi 

Kvantitativ metod och 

kvalitativ metod. 

Datainsamling: Deltagarna 

fick svara på ett 

frågeformulär och sedan 

genomfördes en semi-

strukturerad intervju. 55 

kvinnor från tre olika orter i 

Kanada deltog i studien 

Det framkom livsförändringar så 

som förändrad identitet och minskad 

inkomst. Fibromyalgin påverkade 

arbetet, sömn, fritidsaktiviteter och 

det sociala livet. 

Escuedo-Carretero, M. 

J., Garcia-Tyyos, N., 

Prieto-Rodriguez, M. A. 

Péres-Corral, O., March- 

Cerdá, J. C. & Lópes-

Doblas, M. 

 

 

Fibromyalgia: patient 

perception on thier 

disease and helth 

system. Qualitative 

reseach study 

2010 Syftet var att ta reda på 

upplevelsen och 

förväntningarna hos 

patienter med 

fibromyalgi mot 

sjukvården och dess 

personal 

Kvalitativ studie, där 

deltagarna intervjuades i tre 

fokusgrupper. 

20 kvinnor och 1 man. Ålder 

33-62 år. Spansk studie. 

Patienterna beskrev en svår 

erfarenhet av sina symtom som 

involverade oförmåga att utföra 

dagliga aktiviteter. Deltagarna kände 

en brist på förståelse från vården, 

familjen och vänner och detta bidrog 

till att de kände sig ensamma. 

                                    



 
 

 2(4) 

Författare Titel År Syfte Metod Resultat 
Lempp, H. K., Hatch, S. 

L., Carville, S. F. & 

Choy, E. H.. 

Patient’s experiences of 

living with and 

receiving treatment for 

fibromyalgia syndrome: 

a qualitative study 

2009 Syftet med studien var 

att studera hur patienter 

upplevde att leva med 

fibromyalgi under en 

längre tid, ur ett fysiskt, 

psykiskt och socialt 

perspektiv. 

Kvalitativ studie.  Där 

deltagarna intervjuades. 

Urvalet av deltagare gjordes 

slumpmässig ur en patient 

databas. Deltagarna valdes 

ut på ålder, kön och etnicitet. 

11 kvinnor och en man 

deltog i studien. Engelsk 

studie 

Patienterna beskrev livet de hade 

före och efter att de fått diagnosen 

fibromyalgi. Deltagarna beskrev 

förändringar i identiteten, på grund 

av förändringar i den fysiska, sociala 

och mentala hälsan. Informationen 

från den enda deltagande mannen 

skiljde sig inte från kvinnornas. 

Liedberg, G. M., Eddy, 

L. L. & Burckhardt, C. S. 

 

 

Validity testing of the 

quality of life scale, 

Swedish version: Focus 

group interviews of 

woman with 

fibromyalgia 

2012 Syftet med studien var 

att studera vad 

livskvalitet är för 

patienter med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ studie, där 

deltagarna intervjuades med 

öppna frågor i fem 

fokusgrupper. 18 svenska 

deltagare deltog i studien 

efter bortfall, åldern på 

deltagarna var 

24-54 år, medelålder 42 år. 

Svensk studie. 

Livskvalitén påverkades av 

fibromyalgin i fyra huvudkategorier, 

inkomst minskades av att de blev 

sjukskrivna. Negativa effekter på 

livet genom att inte kunna delta i 

samhället på samma sätt som tidigare 

och minskade sociala kontakter. Men 

trots detta kunde de uppleva 

livskvalité. 

McMahon, L., Murray, 

C., Sanderson, J. & 

Daiches, A. 

 

“Governed by the pain”: 

narratives o fibromyalgi 
2012 Syftet med studien var 

att förklara hur individer 

med fibromyalgi 

upplever sjukdomen och 

hur de integrerar den i 

sin personlighet. 

Kvalitativ studie, där det 

genomfördes en enskild 

guidad intervju med 

deltagarna. 

10 kvinnor efter bortfall. 

Ålder 25-70 år. Medelålder 

48 år. Studien är utförd i 

nordvästra England. 

Deltagarna berättade om deras liv 

innan fibromyalgin, de beskrev hur 

de upplevde en 

personlighetsförändring med 

fibromyalgi. Deltagarna beskrev hur 

symtomen yttrade sig, och hur de 

fick diagnosen fibromyalgi. De 

förklarade även hur de upplevde att 

leva med fibromyalgi, och hur de såg 

på sin sjukdom 
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Författare Titel År Syfte Metod Resultat 
Rodham, K., Rance, N. 

& Blake, D. 

 

A qualitative 

exploration of carers’ 

and patient’s 

experiences of 

fibromyalgia: one 

illness, different 

perspectives 

2010 Undersöka upplevelsen 

av fibromyalgi; patienter 

och vårdare (deras 

makar). 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad intervju 

med 4 kvinnor och deras 

makar som blev intervjuade 

separat. Engelsk studie. 

Deltagarna kände sig isolerade från; 

hälsopersonal som de upplevde att de 

var tvungna att övertyga om att deras 

symtom var riktiga och från vänner 

och familj då de kände sig opålitliga. 

Kände inte igen sig själva längre. 

Sallinen, M., 

Kukkurainen, M. L., 

Peltokallio, L. & 

Mikkelsson, M. 

 

‘I’m tired of being tired’ 

- Fatigue as experienced 

by women with 

fibromyalgia. 

2011 Att undersöka hur 

trötthet upplevs och 

förklaras av kvinnor med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ studie med 

enskild intervju. 20 kvinnor 

efter bortfall i ålder mellan 

34-65. Medelålder 54 år. 

Finsk studie. 

Trötthet gav intensiva upplevelser 

som orsakade svårigheter och 

konsekvenser i alla aspekter i livet. 

Sallinen, M., 

Kukkurainen, M. L., 

Peltokallio, L., 

Mikkelsson, M. & 

Anderberg, U. M. 

 

 

 

Fatigue, Worry, and 

Fear - life events in the 

narratives of women 

with fibromyalgia. 

 

2012 Att få förståelse för hur 

människor tolkar orsaker 

och konsekvenser av 

olika händelser i livet 

och upplevelsen av 

fibromyalgi. 

Kvalitativ metod. Semi-

strukturerad intervju. 

Kvinnor i åldern 34-65 år. 

Medelålder 54 år. Finsk 

studie. 

Kvinnorna berättade hur fibromyalgi 

var en del i det vardagliga livet och 

livets svårigheter. Deltagarna 

förklarar vad de tror har orsakat 

fibromyalgi och hur de ser på sin 

sjukdom. 

 

 

 

 

http://web.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6nrkexpbBIr6meTbiqsFKuqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmslGzqLBNr6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivp7NJsK6wUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=118
http://web.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6nrkexpbBIr6meTbiqsFKuqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmslGzqLBNr6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivp7NJsK6wUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=118
http://web.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6nrkexpbBIr6meTbiqsFKuqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmslGzqLBNr6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivp7NJsK6wUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=118
http://web.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6nrkexpbBIr6meTbiqsFKuqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmslGzqLBNr6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivp7NJsK6wUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=118
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Författare Titel År Syfte Metod Resultat 
Schaefer, K. M. The lived experience of 

fibromyalgia in african 

american women. 

2005 Att utforska hur det är 

för afrikansk-

amerikanska kvinnor att 

leva med fibromyalgi. 

Fenomenologisk kvalitativ 

metod. Enskild intervju.10 

kvinnor deltog efter bortfall. 

Ålder 37-59 år. Medelålder: 

46,5 år. Studien är utförd i 

USA. 

Fibromyalgi innebar förändringar i 

livet. Resultatet gav en beskrivning 

av hanterbarheten av symtomen, att 

bli sin egen advokat, mediciner som 

kamouflerar smärtan, förlust av 

identitet och beskrivning av hur de 

fann stöd. 
Theadom, A. & Cropley, 

M 

 

 

 

 

‘This constant being 

woken up is the worst 

thing’ - experiences of 

sleep in fibromyalgia. 

2010 Utforska människors 

perspektiv av deras 

sömnkvalité och hur 

sömn påverkar deras 

vardagliga liv. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk analys. 

Semi-strukturerad intervju 

med 16 deltagare, 14 

kvinnor och 2 män. Ålder 

21-61 år. Medelålder 50,95 

år. Studien är utförd i 

sydöstra England.   

Sömnsvårigheter styrde deltagarnas 

liv och påverkade graden av smärta 

och trötthet i det vardagliga livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


