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Sammanfattning  

 

Fibromyalgi är en sjukdom som orsakar långvarig smärta på grund av en störning i 

centrala nervsystemet. Orsaken till dessa störningar är okänd. Diagnostik ställs med 

hjälp av anamnes och smärtkänsligheten på specifika ställen på kroppen. Det finns 

ingen botande behandling av fibromyalgi utan behandlingen är istället inriktad på 

symtomlindring. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i kontakt med människor som 

lider av fibromyalgi inom vårdens alla områden. För att öka förståelsen för hälso- och 

sjukvårdspersonal är syftet med denna uppsats att med hjälp av aktuell forskning skildra 

de levda erfarenheterna hos personer som lever med fibromyalgi. Denna uppsats är en 

litteraturstudie där tio kvalitativa artiklar har granskats och analyserats. Från artiklarna 

har teman och subteman arbetats fram genom en analysmodell utifrån Evans (2002). 

Litteraturstudiens resultat visar att fibromyalgi har en stor inverkan på den drabbades 

liv. Sjukdomens symtom upplevdes vara ständigt närvarande i någon form. Fibromyalgi 

orsakade begränsningar i livet som gav upphov till känslor av skuld, otillräcklighet och 

ensamhet. Stöd från sin omgivning uppfattades vara viktigt och det upplevdes svårt att 

förmedla sina behov för närstående. Erfarenheter från möten med sjukvården visade 

brist på förståelse och bekräftelse från hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, upplevelser, levd erfarenhet 
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INLEDNING 

Hos hälso- och sjukvårdspersonalen finns skilda åsikter kring vad sjukdomen 

fibromyalgi egentligen innebär, samt vilket ursprung den har. Fibromyalgi har inga 

biomarkörer eller röntgenundersökningar som kan indikera sjukdomen, och sjukdomen 

orsakar ingen synlig skada på kroppen. Författarna till denna uppsats har under sin 

utbildning stött på denna patientgrupp i slutenvård såväl som i primärvård, och under 

dessa praktikperioder erfarit ett distanserat förhållningssätt hos hälso- och 

sjukvårdspersonal gentemot sjukdomen och den drabbade personen. Patienter som lider 

av fibromyalgi är ofta kopplade till specialistsjukvård som ansvarar för behandling av 

sjukdomen. Detta kan orsaka bristande kunskap och förståelse om fibromyalgi och dess 

inverkan på kroppen och livet för patienterna bland sjukvårdspersonal i allmän hälso- 

och sjukvård. Målet med denna uppsats är att belysa patienternas levda erfarenheter av 

att lida av fibromyalgi för att skaffa oss som sjuksköterskor en ökad förståelse för hur 

det är att leva med denna sjukdom. 

 

BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver fibromyalgins historia, symtom, diagnostik och behandling. Här 

behandlas även de teoretiska referensramar denna litteraturbaserade studie utgår ifrån. 

 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är en sjukdom som orsakar långvarig smärta på grund av en störning i 

centrala nervsystemet. Orsaken till denna störning är i dagsläget okänd. Fibromyalgi 

drabbar två procent av världens befolkning, varav 85-90 procent av dessa är kvinnor 

(Wolfe, Ross, Anderson, Russell, & Hebert, 1995), vilket per definition gör att 

sjukdomen klassas som en folksjukdom (Nationalencyklopedin). Fibromyalgi tillhör 

enligt klassificeringssystemet ICD-10 sjukdomar i muskuloskeletala systemet och 

bindväven (World Health Organization WHO, 2010). 

 

Den värk som personer med fibromyalgi upplever beskrivs ofta som svidande eller 

brännande. Detta, tillsammans med det faktum att den absoluta majoriteten av de som 

drabbas av fibromyalgi är kvinnor, gjorde att de som drabbades benämndes SVBK, 

”sveda-värk-bränn-kärring”, innan diagnosen fibromyalgi blev allmänt vedertagen (Olin 

& Schenkmanis, 1996). Gränsen mellan att diagnostiseras för fibromyalgi och flertalet 

neurosomatiska sjukdomar är ofta oklar. Hälften av de personer som uppfyller 

symtomen för fibromyalgi uppfyller till exempel även symtomen för kroniskt 

trötthetssyndrom (Olin, 2002). 

 

Symtom 

Vid fibromyalgi finns ett antal symtom som är utmärkande för sjukdomen. Bland dessa 

hör kronisk smärta samt onormal trötthet, vilket benämns fatigue. De olika symtomen 

har ofta samband med varandra. Smärta kan till exempel leda till försämrad sömn, vilket 

i sin tur har en negativ påverkan som trötthet, koncentrationssvårigheter och nedsatt 

minne. Smärtkänsligheten är hos personer med fibromyalgi ofta koncentrerad till vissa 

punkter på kroppen, så kallade tender points (Wolfe et al., 1990). Kyla och fysisk 
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träning har en negativ påverkan hos de flesta patienter. Vinterhalvåret är därför ofta en 

extra problematisk tid för den drabbade (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Diagnostik 

Det finns inga biomarkörer eller röntgenundersökningar som i nuläget bidrar till en 

korrekt ställd diagnos. Istället ställs diagnosen med hjälp av patientens anamnes och 

undersökning av smärtkänsligheten på specifika ställen på kroppen, så kallade tender 

points. Ett kriterium för att diagnosen fibromyalgi ska ställas är att patienten ska 

uppleva smärta vid minst 11 av 18 standardiserade tender points vid palpation med ett 

ungefärligt tryck på 4 kg/cm
2 

(bilaga 1). Ett annat huvudkriterium för fastställande av 

diagnosen är att patienten ska ha haft minst tre månaders generell smärta i alla fyra 

kroppskvadranterna (Wolfe et al., 1990), det vill säga på vänster och höger sida av 

kroppen i såväl under- som överkroppen, där gränsen går vid ländryggen. 

 

En stor del av diagnostiseringen av fibromyalgi bör koncentreras till att utreda och 

utesluta eventuella differentialdiagnoser. Detta kan göras med hjälp av biomarkörer och 

röntgenundersökningar som är specifikt inriktade på den differentialdiagnos som utreds. 

Det finns flertalet differentialdiagnoser till fibromyalgi. Bland dessa finns diverse 

inflammatoriska reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och sklerodermi. Den 

drabbade kan även felaktigt få diagnoser som kroniskt trötthetssyndrom, depression och 

multipel skleros (Wierwille, 2012).  

 

Icke-farmakologisk behandling 

Eftersom orsaken till fibromyalgi är okänd syftar behandlingen mer till att lindra 

symtomen, snarare än att bota sjukdomen. Behoven hos personer drabbade av 

fibromyalgi varierar. Därför bör en individuell rehabiliteringsplan upprättas, med 

utgångspunkt i patientens besvär, livssituation och egna önskemål. Det är betydelsefullt 

för patienter med fibromyalgi att få hjälp av multiprofessionella team som en del i 

behandlingen, då patienter med fibromyalgi har individuellt skiftande problematik 

(Carville et al., 2008). För att minska symtomen vid fibromyalgi har bad i uppvärmda 

bassänger visat sig vara effektivt (Carville et al., 2008). Andra behandlingsmetoder som 

har visat god effekt är kognitiv beteendeterapi, motionsträning och patientundervisning i 

form av föreläsningar om fibromyalgi (Goldenberg, Burckhardt, & Crofford, 2004).  

 

De olika symtomen som är typiska för sjukdomen hänger ofta samman. Ett 

smärttillstånd kan leda till att den drabbade har svårt att sova, vilket i sin tur förvärrar 

den fatigue personen lider av. Det är därför viktigt att se fibromyalgi som ett komplext 

tillstånd där obehandlade symtom kan påverka hela vardagen för den drabbade. 

 

Farmakologisk behandling 

Det finns flertalet läkemedel inom olika grupper av antidepressiva, antikonvulsiva och 

analgetika som används vid behandling av fibromyalgi. Det finns dock få läkemedel 

som är signifikant vetenskapligt bevisade att ha positiv effekt för smärtlindring och 

trötthet. Antiepileptika är läkemedel som anses ge effekt oberoende av förekomsten av 

depression och ångesttillstånd, som är vanliga vid fibromyalgi (Sveriges 

fibromyalgiförbund, SFF, 2011). Morfinliknande analgetikum är rekommenderade 
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läkemedel för smärtbehandling av fibromyalgi. Försiktighet bör iakttas angående 

abstinenssymtom, missbruk och vanebildning som är typiska för opiater. Antidepressiva 

tymoleptika har påvisats ha positiv effekt för smärtbehandling och förbättrad funktion 

för personer som lider av fibromyalgi (Carville et al., 2008). Det är viktigt att 

behandlande läkare överväger vilka läkemedel de har förtrogenhet med och tillsammans 

med sina patienter provar fram de läkemedel som ger god effekt (SFF, 2011).  

 

Teoretisk referensram 

Här presenteras de olika referensramar denna litteraturstudie utgår ifrån. 

 

Levd kropp och levd tid 

Enligt Merleau-Ponty (1999) är inte kroppen i tid och rum, den lever och innehåller tid 

och rum. Med den levda kroppen menas inte den biologiska kroppen utan kroppen så 

som den erfars och upplevs. Kroppens funktion styr vad vi gör och upplever, där 

människan tolkar världen utifrån sin kropp, som är vår tillgång till världen. Vid allvarlig 

sjukdom eller funktionshinder menar Merleau-Ponty (1962) att det sker ett existentiellt 

sammanbrott mellan den levda kroppen och dess omgivningar. Eftersom det är med 

hjälp av kroppen människan tolkar sin omgivning upplevs omgivningen bli förändrad 

när kroppen förändras. Vid långvariga sjukdomar förändras även våra relationer, då våra 

kroppar som subjekt förändras. Att kroppen är ett subjekt innebär att människan är en 

kropp, snarare än att ha en kropp. Vår upplevelse av omvärlden sker utifrån kroppens 

perspektiv. Vid en förändrad bild av sig själv som människa blir upplevelserna 

annorlunda gentemot andra individer. Levd tid innebär att dåtid och framtid vävs 

samman till nutid. Erfarenheter från dåtiden, tillsammans med förväntningar och hopp 

om framtiden, påverkar hur människan upplever och handlar i nutiden (Merleau-Ponty, 

1962). Merleau-Ponty (1962) menar även att människan alltid befinner sig i det 

förflutna och är riktad mot framtiden. 

 

Lidande 

Eriksson (1994) skriver att lidande är en del av mänskligt liv. Lidandet i sig har ingen 

mening och är av ondo men varje människa som genomgått lidande kan tillskriva det 

mening och kraftkälla. Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda och utan 

lidande skulle livet vara tomt, enligt Eriksson (1994). I lidandet finns sorgen över vad vi 

håller på att förlora eller det vi redan förlorat. Upplevelsen att inte bli tagen på allvar 

kan orsaka ett outhärdligt lidande då man som människa blir ifrågasatt för den man är.   

Eriksson (1994) reflekterar över om den djupaste form av lidande och ensamhet är att 

inte bli sedd av andra och dessa människor finns både i vården och ute i samhället. 

Eriksson (1994) delar in sjukdomslidande i två kategorier, kroppslig smärta samt 

själsligt och andligt lidande. Kroppslig smärta är ett lidande som uppenbarar sig i fysisk 

form, dock uppfattas det inte enbart kroppsligt utan som en helhet av den drabbade. Ett 

själsligt och andligt lidande framkallas av upplevelser av skam, skuld eller förnedring i 

samband med sjukdom. Begrepp, uttryck och diagnoser kan vara förnedrande för 

patienter, eller stigmatiserande (Eriksson, 1994). Ett exempel är termen SVBK, ”Sveda-

värk-bränn-kärring”, som användes av hälso- och sjukvårdspersonal innan diagnosen 

fibromyalgi började användas. Uttrycket kan ge även upphov till ett vårdlidande. 



 

 

 

4 

Eriksson (1994) skriver att vårdlidande är en form av lidande förorsakad av själva 

behandlingen av en sjukdom i olika bemärkelser. Kränkning av en patients värdighet 

utgör den vanligaste formen av vårdlidande. Vårdlidande kan förorsakas av konkreta 

åtgärder men även av bristfälliga etiska förhållningssätt eller att inte se människan 

bakom sjukdomen. Trovärdighet är att bli tagen på allvar och bidrar till att uppleva ett 

egenvärde för patienter, som är grundläggande för att uppleva hälsa (Eriksson, 1994). 

En form av maktutövning är att inte ta en annan människa på allvar och skapa en känsla 

av maktlöshet hos den andre, inom vården ofta patienten. Utebliven vård är även en 

form av kränkning av värdigheten och kan uppkomma till följd av bristande förmåga att 

bedöma patientens behov. Vårdlidande och sjukdomslidande kan förorsaka ett lidande 

som innefattar hela människans livssituation. Detta kallas enligt Eriksson (1994) ett 

livslidande, och kan innefatta allt från att förlora möjligheter i livet till ett hot mot 

människans existens. Vid en förändring av människans livssituation behövs tid för att 

hitta en ny mening i livet. Livslidandet kan utgöra ett hot mot människans upplevelse av 

att känna sig som hel. Känslan av uppgivelse och sakna ett värde eller uppgift i livet kan 

orsakas av att man inte orkar kämpa längre och vill ge upp. För att lindra lidande är det 

viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal skapa en vårdkultur där patienten upplever 

respekt och välkomnande och inte upplever sig kränkt eller maktlös (Eriksson, 1994).  

 

Vårdrelation 

Wiklund (2003) skriver att en god vårdprocess förutsätter en fungerande vårdrelation. I 

denna relation får patienten stöd och ges möjlighet att uttrycka behov och problem. En 

vårdrelation är alltid asymmetrisk, där vårdaren har en maktposition som ska användas 

för att främja patientens bästa (Wiklund, 2003). Om denna maktposition missbrukas kan 

den leda till ett vårdlidande som Eriksson (1994) beskriver. Som vårdare behöver vi 

bekräfta patientens känslor, tankar och beteende. Detta innebär att våga låta sig bli 

berörd och förmedla detta genom kroppspråk samt delge patienten våra egna tankar och 

känslor (Wiklund, 2003).   

 

Orems egenvårdsteori 

Människor som är drabbade av fibromyalgi behöver trots omfattande hjälp från 

sjukvården hitta egna vägar för att uppnå hälsa. Därför är egenvården betydelsefull för 

att dessa människor ska få ett gott välbefinnande. Enligt Hartweg (1991) definierar 

Orem egenvården som aktiviteter som personer påbörjar och utför för egen räkning för 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Det finns flera olika faser i egenvården. 

Personen i fråga behöver ha kunskap om den omvårdnadshandling som behöver utföras, 

samt relatera denna handling till hälsa och välbefinnande. Därefter behöver ett 

beslutsfattande göras, vilket bestämmer hur handlingen ska ske, inte att den ska ske. 

Sjuksköterskans roll gällande egenvård är att utgöra en stöttande och lärande grund för 

patienten. Sjuksköterskan kan även dela ansvaret för vården helt eller delvis 

tillsammans med patienten, beroende på vilket tillstånd patienten befinner sig i. Därför 

gäller det att bedöma vilket tillstånd patienten befinner sig i, för att kunna bemöta 

dennes behov på bästa sätt. Målet med vården i denna teori är att öka patientens 

kapacitet att möta ett behov eller att minska behovet av något, till exempel sjukhusvård 

(Hartweg, 1991). 
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PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i kontakt med människor som lider av 

fibromyalgi inom vårdens alla områden. Då sjukdomen inte är fullständigt 

behandlingsbar med enbart smärtstillande läkemedel är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en god förståelse för hur det är att leva med fibromyalgi, för att 

kunna vårda dessa patienter på bästa sätt. En långvarig sjukdom för ofta med sig ett 

livslångt lidande som inverkar på personens livsvärld, då sjukdomen ständigt är närvarande. 

Detta medför även att personerna ofta kommer i kontakt med sjukvården, vilket ställer stora 

krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att skapa en god vårdrelation och att hjälpa 

patienten att använda de verktyg som finns för att kunna vårda sin kropp och sitt jag. En 

ökad förståelse för hur det upplevs vara att leva med fibromyalgi ger vårdaren ökade 

möjligheter att bidra till en god vård.  
 

SYFTE 

Syftet är att med hjälp av aktuell forskning skildra levda erfarenheterna hos personer 

som lever med fibromyalgi. 

 

METOD 

Här presenteras metoden som använts för denna litteraturbaserade studie, från 

litteratursökning till analysbeskrivning. 

 

Litteratursökning 

Källan för litteratursökningen var databasen Cinahl. En översiktlig artikelsökning 

gjordes även i databasen PubMed. Denna sökning gav dock inga ytterligare resultat än 

de som hittades i Cinahl. Inklusionskriterierna i Cinahl var att studierna var peer 

reviewed, samt publicerade mellan åren 1999-2012. Sökorden för litteratursökningen 

var fibromyalgia, experience*, attitude*, holistic, perceive* och living with. Booleska 

söktermer används för att begränsa eller utvidga sökningar (Friberg, 2006). I sökningen 

användes termen AND för att kombinera de olika sökorden var för sig tillsammans med 

huvudsökordet fibromyalgia. Genom att använda trunkeringstecknet i sökningarna 

inkluderas alla ord som börjar med den aktuella ordstammen (Friberg, 2006), vilket 

användes för sökorden experience, attitude och perceive. Dessutom användes key words 

i databasen för att begränsa sökningarna (bilaga 2). Efter att ha gjort sökningarna lästes 

abstrakt hos de artiklar som bedömdes vara relevanta i relation till vårt syfte. De som 

bedömdes kunna inkluderas i resultatet lästes i fulltext. Därefter valdes slutgiltigt 

artiklar till resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna till resultatet skedde enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) modell med poängsystem, för att skapa en tydlig bedömning och 

granskning (bilaga 3). Positiva svar på ja- eller nej-frågorna gav enligt denna modell ett 

poäng. Negativa svar gav noll poäng. Poängsumman för varje enskild artikel räknades 

sedan om till procent för att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma varje artikels kvalitet 
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gentemot varandra. Artiklar med 80 % positiva svar eller mer ansågs vara av hög 

kvalitet. Artiklar med 70-79 % positiva svar ansågs vara av medelgod kvalitet, medan 

artiklar med under 70 % positiva svar bedömdes brista i kvalitet. Tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar granskades och användes i resultatet. Ingen av de använda 

artiklarna bedömdes brista i kvalitet. Det totala antalet informanter i studierna uppgick 

till 157 personer. Nio av de granskade artiklarna hade en fenomenologisk ansats. En 

artikel hade en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. Alla artiklar beskrev levda 

erfarenheter hos personer drabbade av fibromyalgi. Två artiklar behandlade drabbade 

personers strategier för att hantera sjukdomens symtom (bilaga 4).  

 

Analys 

Genom en analysmodell inspirerad av Evans (2002) har vetenskapliga artiklar 

analyserats och sammanställts. Evans analysmetod innefattar fyra steg; samlande av 

urval, identifiering av nyckelresultat, identifiering av gemensamma teman för studierna, 

samt beskrivning av fynden. 

 

Tio kvalitativa, vårdvetenskapliga artiklar har analyserats. Alla inkluderade studier 

lästes i fulltext för att skapa en uppfattning av deras huvudfynd. Studiernas resultat 

lästes sedan igenom upprepade gånger för att identifiera studiernas nyckelfynd. Ett 

nyckelfynd är det mest centrala i artikeln, kopplat till vårt syfte med studien (Evans, 

2002). En identifiering av likheter och skillnader i nyckelfynden gjordes. Utifrån dessa 

skapades sedan teman och underteman. I analysen har ej hänsyn tagits till om 

informanterna har varit kvinnor eller män.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre teman enligt tabellen nedan (tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av resultatets uppbyggnad. 

Tema Subtema 

Att erfara en förändrad kropp 

Att leva med ständig smärta 
Att leva med överhängande trötthet 
Att leva med nedsatt tankeförmåga 

Att erfara förändringar i mötet med andra 

Att känna sig mindre värd 
Att behöva stöd från sin omgivning  
Att sakna stöd i möten med sjukvården 

Att finna sitt nya jag 

Att vilja leva som tidigare 
Att uppnå acceptans och njuta av livet 
Att finna sin väg till hälsa 
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Att erfara en förändrad kropp 

I detta tema beskriver informanterna upplevelsen av fibromyalgins symtom och känslor 

som uppstår i samband med dessa. Temat inbegriper tre subteman; Att leva med ständig 

smärta, Att leva med överhängande trötthet samt Att leva med nedsatt tankeförmåga. 

 

Fibromyalgins kroppsliga symtom beskrivs av informanterna som oförutsägbara, 

irrationella och mycket varierande, vilket har en såväl känslomässig som fysisk 

inverkan på den drabbades vardag (Arnold et al., 2008; Sturge-Jacobs, 2002). 

Informanterna beskrev de kroppsliga symtomen som osynliga för andra, vilket 

tillsammans med frånvaro av kliniska fynd minskade deras trovärdighet och gjorde 

fibromyalgin svår att hantera (Cunningham & Jillings, 2006). Mannerkorpi et al. (1999) 

och Råhein och Holand (2006) skriver att symtomen och dess inverkan på det dagliga 

livet bland informanterna kunde upplevas som en kamp mot kroppen och alla negativa 

känslor som associeras med symtomen. Symtomens intensitet upplevdes vara direkt 

kopplade till såväl fysisk som psykisk påfrestning, men kunde även variera oberoende 

av detta (Mannerkorpi, Kroksmark, & Ekdahl, 1999). Arnold et al. (2008) rapporterar 

att informanterna upplevde att fibromyalgins mentala, sociala och fysiska inverkan 

ökade känslan av stress, vilket förvärrade symtomen. Informanterna i studien skriven av 

Mannerkorpi et al. (1999) uppgav att stress var ett resultat av kollegors, 

familjemedlemmars eller deras egna förväntningar och kunde förvärra känslor av 

spänning och smärta i kroppen. De olika symtomen och dess inverkan på vardagen 

uppfattades mycket varierande, även om några övergripande huvudfynd kunde hittas.  

 

Att leva med ständig smärta 

Smärtan kopplad till fibromyalgi beskrevs av informanterna som konstant. Den kunde 

förvärras av en period av ansträngande aktiviteter, till exempel träning, och kunde 

kännas av i flera dagar efteråt (Arnold et al., 2008). Smärtan beskrevs av informanterna 

som värkande, pulserande och vibrerande. Under morgonen och kvällen ansåg 

informanterna att smärtan hade sin största intensitet. Smärtan fanns nästan alltid 

närvarande och var ofta svår att definiera och acceptera, vilket kunde leda till känslor av 

ilska och frustration (Soderberg, Lundman, & Norberg, 1999). Frustrationen kunde även 

öka på grund av behandlingen, då strategier som fungerade effektivt för att lindra smärta 

ena dagen kunde vara helt utan effekt den andra. Den ständiga närvaron av smärta kan 

upplevas som okontrollerbar, vilket leder till känsla av hjälplöshet och maktlöshet 

(Sturge-Jacobs, 2002). När värken gjorde sig påmind kunde kroppen även uppfattas som 

en fiende som var omöjlig att kontrollera (Råhein & Holand, 2006).  Ett grundläggande 

behov som mänsklig beröring undveks i vissa skeden då smärtan var intensiv. 

Fibromyalgin blev på så sätt isolerande, då de drabbade undvek platser där mycket folk 

träffades, såsom familjesammankomster, konserter eller affärer (Sturge-Jacobs, 2002). 

Deltagarna i studierna upplevde att de behövde mobilisera sin fysiska och psykiska 

styrka för att kunna kämpa mot smärtan och orkeslösheten. Flera dagar i sträck utan 

någon upplevd smärta var mycket ovanligt (Arnold et al., 2008). 

 

Att leva med överhängande trötthet 

Energilösheten tillskrevs en lika stor problematik som smärtan bland vissa informanter 

(Arnold et al., 2008; Soderberg et al., 1999; Sturge-Jacobs, 2002). Det fanns inte något 
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som kunde göras för att undvika energilösheten, som ofta kom utan förvarning. Inte 

heller en god natts sömn brukade leda till att tröttheten minskade. Energilösheten 

beskrevs som en föraning av fara för att kollapsa om informanterna inte satte sig eller 

lade sig för att vila (Sturge-Jacobs, 2002). Två informanter skildrade sin trötthet som 

känslan av att väga dubbelt så mycket eller att falla genom madrassen i sängen (Kengen 

Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss, & Aquino, 2012). Bristen på energi bidrog starkt 

till att begränsa vilka aktiviteter som kunde utföras, vilket medförde att tiden för 

fritidsaktiviteter och socialt umgänge reducerades (Mannerkorpi et al., 1999). 

Vardagssysslor som tidigare i livet klarats av utan problem kunde på grund av 

sjukdomen bli nästintill outhärdliga. Att klä på sig på morgonen, laga mat eller städa 

kunde vissa dagar vara mycket ansträngande (Råhein & Holand, 2006). 

 

Att leva med nedsatt tankeförmåga 

Den kognitiva försämringen beskrevs av informanter som en dimma där minne, tankar 

och förmågan att uttrycka sig snabbt och korrekt var nedsatt (Arnold et al., 2008; 

Sturge-Jacobs, 2002). Kropp och tanke upplevdes ibland vara separerade, vilket 

medförde att konversationer kunde höras, men inte begripas. Dessa kognitiva 

nedsättningar var ibland svåra att acceptera och kunde bland annat leda till att 

informanter fick svårigheter att behålla sin anställning (Sturge-Jacobs, 2002). Smärtan 

påverkade även  koncentrationen och tömde kroppen på energi vilket kunde medföra att 

det var svårt att köra bil. Det kunde vara svårt att komma ihåg slutdestinationen eller 

enbart svårt att fokusera på själva körningen av bilen (Arnold et al., 2008).  

 

Att erfara förändringar i mötet med andra  

Detta tema representerar hur relationerna i livet för informanterna förändras av 

fibromyalgins inverkan. Temat är uppbyggt av tre subteman; Att känna sig mindre värd, 

Att behöva stöd från sin omgivning samt Att sakna stöd i mötet med vården. 

 

Att känna sig mindre värd 

Känslor av skuld och skam var framträdande när närstående behövde ta över dagliga 

sysslor i hemmet som informanterna inte längre klarade av och de upplevde sig som en 

börda för sin familj (Arnold et al., 2008; Cunningham & Jillings, 2006). Informanterna i 

studien skriven av Arnold et al. (2008) uttryckte skuld när de var tvungna att prioritera 

sig själva före familjemedlemmar eller vänner. Tid tillsammans med familjen 

reducerades därför ofta till följd av detta. De informanter som var föräldrar kunde inte 

hjälpa till med läxor eller andra skolrelaterade aktiviteter.  Informanterna rapporterade 

att det var svårt att vara delaktig i regelbundna sociala aktiviteter och var rädda att ses 

som opålitliga (Arnold et al., 2008). Söderberg och Lundman (2001) skriver att 

informanterna kände sig mindre värda och utstötta när de var tvungna att lämna sina 

nuvarande arbeten. Från att ha varit aktiva upplevde informanterna att de efter 

insjuknandet intog mer passiva roller i familjen. Informanterna var tvungna att be om 

hjälp från familjen i hemmet, vilket gav känsla av otillräcklighet. Några informanter 

uttryckte att de hade dåligt samvete för att de inte skulle klara av att hjälpa deras 

föräldrar när dessa blir äldre (Söderberg & Lundman, 2001). Mannerkorpi et al. (1999) 

skriver att några informanter trodde att deras partners var besvikna till följd av att 



 

 

 

9 

informanterna förlorade socialt intresse. På grund av minskad sexuell lust och upplevd 

trötthet och svaghet blev även de intima stunderna tillsammans med sin partner färre 

(Arnold et al., 2008; Söderberg & Lundman, 2001). 

 

Att behöva stöd från sin omgivning 

Råhein och Holand (2006) skriver att informanter i deras studie som inte erhöll stöd och 

förståelse från sin familj kände skuld och ensamhet i sin smärta. Däremot upplevde de 

informanter som var i en relation som utmärktes av ömsesidighet och dialog en känsla 

av styrka. Att känna stöd från närstående, främst familjemedlemmar, upplevdes ge kraft 

och självförtroende för att uthärda situationen (Löfgren, Ekholm, & Öhman, 2006). Att 

förmedla sina behov upplevdes som svårt, trots att det förmedlades till de allra närmaste 

familjemedlemmarna som var mycket insatta i problematiken (Råhein & Holand, 2006). 

Även om de närstående hade goda avsikter och ett genuint intresse för att försöka förstå 

var det ofta svårt att på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera sina hjälpbehov 

(Cunningham & Jillings, 2006). Informantera i studien kände att det var extremt 

värdefullt att även träffa andra som lider av fibromyalgi (Kengen Traska et al., 2012). 

De ansåg att det endast var människor som delar erfarenheten av fibromyalgi som på 

riktigt förstår vad det innebär att lida av sjukdomen. Vissa informanter upplevde 

stödgrupper som forum för klagomål och kände en negativ attityd inom grupperna 

(Cunningham och Jillings, 2006). Det gavs förslag på hur stödgrupperna skulle fokusera 

på hur de bäst skulle uppnå hälsa istället för att prata om sjukdomen.  

 

Att sakna stöd i möten med sjukvården 

Informanternas erfarenheter av möten i vården kännetecknades av brist på förståelse, 

stöd och bekräftelse från hälso- och sjukvårdspersonalens sida (Cunningham & Jillings, 

2006; Soderberg et al., 1999; Sturge-Jacobs, 2002). Informanterna upplevde att de inte 

togs på allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen och att de uppfattades som simulerare 

eller att symtomen tillskrevs behov av psykiatrisk behandling, vilket kunde leda till hot 

av deras integritet. Det kunde även orsaka oro och ångest för informanterna 

(Cunningham & Jillings, 2006). Informanter i studien skriven av Soderberg et al. (1999) 

beskrev flertalet situationer där de upplevde att de inte blev respekterade som människor 

vilket hotade deras känsla av integritet. Enligt informanterna innebar ett bra möte i 

vården att känna sig trodd och att den drabbade gavs tid att berätta sin sjukdomshistoria. 

Trovärdighet ansågs innefatta att bli noggrant undersökt, att få en diagnos, och att bli 

tagen på allvar (Soderberg et al, 1999). 

 

Sökandet efter en diagnos ansågs vara betydelsefullt för informanterna med 

fibromyalgi. Diagnosen innebar en lättnad för dem, då de kunde sätta ett namn på det 

upplevda tillståndet. Det gav även informanterna en större trovärdighet, eftersom de 

bland allmänheten ofta möttes av misstro där det misstänktes att de enbart fabricerade 

symtomen (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist, & Mattsson, 1999). En diagnos 

upplevdes underlätta möjligheterna att försvara sig mot de som tidigare tvivlat på 

sjukdomens närvaro (Soderberg et al., 1999). Vissa kunde till och med bemöta 

diagnosen med glädje, eftersom de hade förväntat sig att få ett värre besked. Att få 

diagnosen fibromyalgi medförde dock inte enbart lättnad. Det förekom att informanter 

som hade fått diagnosen ändå blev misstrodda gällande hur mycket smärta de verkligen 



 

 

 

10 

hade (Hellström et al., 1999). Den allmänna bristen på kunskap om fibromyalgi gjorde 

det stundtals svårt för informanterna att erhålla adekvat stöd från sin omgivning (Arnold 

et al., 2008). 

 

Att finna sitt nya jag 

I detta tema beskriver informanterna viljan att leva som tidigare och anpassningar för att 

hantera livet med fibromyalgi. Temat är uppbyggt av tre subteman; Att vilja leva som 

tidigare, Att uppnå acceptans och njuta av livet, samt Att finna sin väg till hälsa. 

 

Att vilja leva som tidigare  

Informanterna i studien gjord av Sturge-Jacobs (2002) längtade efter ett normalt liv, 

med förmågan att vara aktiva i samma utsträckning som tidigare i livet. Försöken att 

normalisera sig själv och sin familj, bland annat genom att hålla uppe en fasad gentemot 

utomstående, ansågs utmattande men betydelsefullt (Sturge-Jacobs, 2002). Att inte 

kunna hantera situationer på samma sätt som tidigare i livet upplevdes skapa lidande 

hos informanterna. Känslor som otillräcklighet och värdelöshet över sig själv och sin 

kropp uttrycktes av informanterna (Hellström et al., 1999). För att höja sin självkänsla 

fann vissa informanter att de behövde utföra saker bara för att uppleva känslan av att ha 

uppnått någonting (Söderberg & Lundman, 2001). 

 

Att dölja sitt tillstånd för andra människor uppfattades som mycket energikrävande 

(Sturge-Jacobs, 2002). För föräldrar blev detta en extra psykisk belastning när det gällde 

deras förhållningssätt till sina barn. De ville till varje pris delta i sina barns aktiviteter 

(Mannerkorpi et al., 1999), men var ibland tvungna att acceptera att de inte alltid kunde 

detta (Råhein & Holand, 2006). Söderberg och Lundman (2001) skriver att 

informanterna kände ilska och irritation för att de på grund av fibromyalgin 

förhindrades att utföra roliga aktiviteter. Det förekom dock att de som led av 

fibromyalgi fann det så betydelsefullt att få ägna sig åt en viss aktivitet att de kunde 

acceptera att deras symtom skulle förvärras den närmsta tiden, bara de fick utöva 

aktiviteten (Söderberg & Lundman, 2001).  

 

Att uppnå acceptans och njuta av livet 

En förutsättning för att hantera sitt liv med fibromyalgi ansågs av informanterna vara 

acceptans av sjukdomen, dess begränsningar, och förutsättningar i livet (Cunningham & 

Jillings, 2006; Löfgren, Ekholm, & Öhman, 2006; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg & 

Lundman, 2001). Informanterna ansåg att sorg var en nödvändig början på vägen till 

acceptans. Acceptansen var inte något som kom omedelbart utan behövdes föregås av 

sörjande av sina förluster i livet (Sturge-Jacobs, 2002). För att acceptera fibromyalgin 

var kunskap och förståelse om fibromyalgi betydelsefullt. Kunskapen gav förklaring 

och självkänsla samt bidrog till att hitta nya vägar att hantera fibromyalgi (Löfgren et 

al., 2006; Soderberg et al., 1999). 

 

En viktig del av att leva med fibromyalgi var enligt informanterna att ha en positiv 

attityd, njuta av livet och se de ljusa delarna av livet (Cunningham & Jillings, 2006; 

Löfgren et al., 2006). 
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Att finna sin väg till hälsa 

De komplicerade och uttröttande symtomen gjorde det viktigt för informanterna att 

prioritera det som betyder mest i livet för att ha energi och glädje i vardagen (Kengen 

Traska et al., 2012; Sturge-Jacobs, 2002). Informanterna upplevde det viktigt att hitta 

balans i vardagen och hitta sitt eget tempo (Löfgren et al., 2006). Detta innebär även att 

inte ställa för höga krav på sig själv och att se sina gränser. Kengen Traska et al. (2012) 

skriver att några informanter mediterade eller lyssnade på musik för att minska stress. 

Nästan alla informanter utförde dock aktiviteter som hjälpte dem att distrahera sig från 

fibromyalgins symtom, såsom promenader, sjunga eller lättare träning. Planering och 

prioritering upplevdes vara svårt och en stor del av fibromyalgins inverkan på livet, då 

symtomen upplevdes oförutsägbara och kunde förvärras utan logisk anledning. Därför 

uppfattades det betydelsefullt av informanterna att kunna planera preliminärt och känna 

stöd och förståelse från sina nära och kära (Kengen Traska et al., 2012). Grunden till att 

kunna hantera fibromyalgi och dess inverkan på livet upplevdes av informanterna som 

att känna kontroll över av sitt tillstånd och sitt liv (Sturge-Jacobs, 2002). Ett sätt att 

känna kontroll var att använda smärtan som guide över sina dagliga aktiviteter och 

känna sina gränser. Det kunde innebära att ta en kort paus för att därefter kunna fortsätta 

eller välja att göra någon annan form av aktivitet med mindre ansträngning (Löfgren et 

al., 2006; Sturge-Jacobs, 2002). Informanterna gjorde vissa förändringar i sin miljö för 

att förbättra ergonomin och minska ansträngningen för kroppen vid aktiviteter (Kengen 

Traska et al., 2012; Löfgren et al., 2006). Detta kunde vara att använda duschstol eller 

sittdyna i hemmet, eller att använda reglerbara bord på arbetsplatsen. Detta gjorde att de 

kunde utföra aktiviteter som annars hade undvikits eller sysslor som inte hade klarats av 

under längre tid (Löfgren et al., 2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturbaserad studie där tio kvalitativa artiklars resultat har 

analyserats. Att datainsamlingen är gjord på ett korrekt sätt är en förutsättning för att 

tillförlitligheten ska bli hög. Det krävs även att kvalitetsgranskningen av artiklarna till 

resultatet är tillförlitlig. Kvalitetsgranskning av artiklarna till resultatet skedde enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) modell med poängsystem. Detta för att skapa 

en tydlig bedömning och granskning. Det går även att jämföra artiklarnas kvalité 

gentemot varandra med hjälp av denna granskning. Genom en analysmodell utifrån 

Evans (2002) har vårdvetenskapliga artiklar analyserats och sammanställts. De artiklar 

som har inkluderats i resultatet svarar alla på frågan hur det är att leva med fibromyalgi. 

Artiklarna har dock olika infallsvinklar, vilket har breddat synen på hur det är att leva 

med sjukdomen. Vissa artiklar har varit mer inriktade på symtomen, andra på 

interaktionen med andra människor. Två artiklar har även studerat strategier som 

personer som är drabbade av fibromyalgi använder sig av för att kunna leva med 

sjukdomen. Två studier var gjorda i Kanada, två i USA, en i Norge, och resterande fem 

i Sverige. 

 

Då fibromyalgi inte har varit någon erkänd diagnos under lång tid kan det tänkas hända 

mycket på forskningsområdet i den närmsta framtiden. Att forskningsområdet är relativt 
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nytt gjorde att vi valde att inte begränsa våra sökningar för mycket, utan istället 

inkludera ett stort antal artiklar. Vi har använt artiklar från året 1999 och framåt. 

Fibromyalgi fick tydliga diagnoskriterier först 1990, efter detta har inga botande 

behandlingar eller nya diagnosverktyg tagits fram. Vi ansåg därför att studier gjorda 

efter 1999 är tillförlitliga och användbara för att besvara vårt syfte. Under sökningen 

valdes studier från skilda delar av världen. Den enda begränsningen var att landet skulle 

ha en sjukvård som i det närmsta liknande den svenska gällande kvalitet och 

förutsättningar för vård. Detta var ett medvetet val, då forskningen rörande fibromyalgi 

är relativt ny. Det går dock inte att utesluta att det finns skillnader i hur fibromyalgi 

upplevs i olika delar av världen. Syftet med uppsatsen, att skildra de levda 

erfarenheterna hos personer som lever med fibromyalgi, styrde valet av artiklar till 

resultatet. 

 

Vid litteratursökningen användes enbart databasen Cinahl. Grundtanken var att börja 

med en databas, för att senare kunna utöka sökningen vid behov. En översiktlig 

artikelsökning gjordes även i databasen PubMed. Denna sökning gav dock inga 

ytterligare resultat än de som hittades i Cinahl. De valda artiklarna var av god kvalitet ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv och besvarade syftet med denna uppsats. Vi valde att 

endast använda kvalitativa artiklar som data för vår litteraturstudie. Vi kunde eventuellt 

ha breddat eller fördjupat resultatet med hjälp av kvantitativa artiklar i resultatdelen. 

Anledningen till att de kvantitativa artiklarna uteslöts var att de inte svarade på vårt 

syfte tillräckligt väl. 

 

Hänsyn till kön har inte tagits i analysen. Det kan dock inte uteslutas att män och 

kvinnor har olika uppfattningar om sitt jag och sin sjukdom, inte minst med tanke på att 

den absoluta majoriteten av de drabbade är kvinnor. Det är därför inte otänkbart att 

männen relaterar till sjukdomen på ett annat sätt, och att värden som har med manlighet 

att göra tar viss plats i deras upplevelse av hur det är att leva med sjukdomen. I en studie 

skriven av Paulson, Norberg och Danielson (2002) uppger svenska manliga informanter 

som lider av fibromyalgi att de uthärdade mycket smärta innan de sökte vård. De 

fortsatte arbeta tills de kollapsade och var tvungna att åka in med ambulans till sjukhus. 

Efter hemgång var det ibland informanternas partner som fick övertala dem att söka 

primärvård på grund av den fortsatta smärtproblematiken.  

 

Resultatdiskussion 

Informanterna i studierna ansåg att fibromyalgins symtom hade en stor inverkan på 

deras liv. Fibromyalgi orsakade begräsningar i livet för informanterna som gav upphov 

till känslor av skuld, otillräcklighet och ensamhet. Det uppfattades viktigt av 

informanterna att få stöd från sin omgivning men svårt att förmedla sina behov för 

närstående. Erfarenheter från möten med sjukvården visade brist på förståelse och 

bekräftelse från hälso- och sjukvårdspersonalen. Informanterna uttryckte värdet av att 

acceptera sin sjukdom för att kunna hantera sitt liv med fibromyalgi. Informanterna 

använde sig av olika strategier för att uppleva hälsa såsom preliminär planering, finna 

en egen balans och sätta gränser. 

 

Hälso- och sjukvårdpersonal uppfattades visa brist på stöd, bekräftelse och förståelse för 

informanterna i studierna. Det framkommer dock inte i artiklarna som använts i denna 
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litteraturstudie vilken del av hälso- och sjukvården informanterna refererar till. Det kan 

finnas skillnader i hur de upplever mötet med vården innan diagnostisering gentemot 

specialistvården de erhåller efter att diagnosen har blivit ställd. Denna dömande 

förhållning som rapporterats kan bero på okunskap och oförståelse om fibromyalgi från 

hälso- och sjukvårdspersonal som inte arbetar inom reumatologi eller är specialiserade 

inom smärtproblematik. I artikeln skriven av Cunningham (2006) framkommer det att 

informanterna upplevde att de fick stöd och bekräftelse från deras läkare i hanterandet 

av fibromyalgi. Detta var dock läkare som var väl förtrogna med informanterna redan 

innan de drabbades av fibromyalgi.  

 

Sjuksköterskans roll 

För att den drabbade ska få en så god omvårdnad som möjligt krävs det att sjuksköterskan i 

mötet med patienten är öppen och lyhörd. Söderberg et. al (1999) skriver att ett bra möte 

enligt informanterna innebar att de gavs tid att berätta sin sjukdomshistoria, bli 

grundligt undersökt och bli tagen på allvar. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa den 

drabbade att finna sin väg till hälsa. För att hjälpa patienter till att uppnå hälsa måste 

sjuksköterskan sätta sig in i individens livsvärld och förmå henne att med hjälp av 

egenvårdsprincipen finna sin egen väg till hälsa. Enligt Hartweg (1991) definierar Orem 

egenvården som aktiviteter där personer påbörjar och utför handlingar för egen räkning 

och för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. På grund av den nedsatta kognitiva 

förmågan som många drabbas av kan egenvården dock bli svårare att utföra. Minne, 

tankar och förmågan att uttrycka sig snabbt och korrekt var nedsatt (Arnold et al., 2008; 

Sturge-Jacobs, 2002). Konversationer kunde i vissa fall höras, men inte begripas. Detta 

innebär att sjuksköterskan måste visa hänsyn till den försämrade kognitiva förmågan när 

det kommer till undervisning av patienten. De kognitiva nedsättningarna som den som 

drabbas av fibromyalgi kan uppleva kan förvärras av den medicinering som används 

mot den smärta som är förknippad med sjukdomen. På grund av detta kan det vara svårt 

att fastställa om det är medicineringen eller sjukdomen som påverkar tankeförmågan. 

Enligt Ga, Pulgar, Duschek och Garrido (2012) är graden av smärta det som påverkar 

den kognitiva förmågan. Enligt deras studie har medicinering med exempelvis opiater 

istället en positiv inverkan på den kognitiva förmågan, då de lindrar smärta (Ga, Pulgar, 

Duschek, & Garrido, 2012). Sjuksköterskans roll gällande egenvård är att vara stöttande 

och undervisande. Informanterna i en studie upplevde att de inte togs på allvar av hälso- 

och sjukvårdspersonalen, vilket kunde orsaka oro och ångest (Cunningham & Jillings, 

2006). Detta belyser hur betydelsefullt det är att sätta sig in i individens livsvärld och 

vara stöttande för att personen ska uppnå hälsa. Vid fibromyalgi och andra långvariga 

sjukdomstillstånd där ohälsa förekommer förändras livet nästan alltid, helt eller delvis. 

Vid mer eller mindre långvariga sjukdomstillstånd kan egenvårdsprincipen främja hälsa, 

men på samma gång begränsa den drabbade personen. Personer med långvariga 

sjukdomar uppmuntras till exempel ofta att bidra till beslut rörande vården. De 

förväntas dock följa de beslut som tas vad gäller vården, vilket kan begränsa deras 

autonomi (Paterson, Russell, & Thorne, 2001). Framgångsrik egenvård beskrivs ofta 

som aktiv och självständig. Det kan dock finnas stora skillnader i huruvida personer 

med långvariga sjukdomar blir involverade i sin vård och hur mycket de kan påverka 

den (Paterson et al., 2001).  
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Människans förmåga att hantera långvarig sjukdom bestäms av i vilken grad hon finner 

en känsla av sammanhang (Joachim & Acorn, 2000). Antonovsky (1991) menar att 

känslan av sammanhang, KASAM, svarar på i vilken grad en människa har förmåga att 

möta förändringar i livet och hela tiden röra sig mot hälsa. För att göra detta krävs en 

stark inre styrka, jagstyrkan. Tankarna om jagstyrkan kan även appliceras till Orems 

egenvårdsteori (Orem & Taylor, 2011). Med grund i detta bör sjuksköterskan hjälpa 

patienten till att hjälpa sig själv genom att hela tiden stärka dennes jagstyrka. På så sätt 

kan en känsla av sammanhang uppnås och hälsa upplevas. En viktig del i att stärka 

jagstyrkan och att lära sig att leva med fibromyalgi är enligt informanterna att ha en 

positiv inställning, njuta av livet och se de ljusa delarna av livet (Cunningham & 

Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006).  

 

Sjuksköterskan måste i varje möte med patienten vara öppen och lyhörd. Bara för att en 

uttalad ohälsa inte kan påvisas eller mätas betyder det inte att den inte existerar. För att 

omvårdnaden ska bli god krävs det att individen känner sig betrodd och tagen på allvar. 

Det förväntas även av sjuksköterskan att denne ska etablera en vårdrelation med 

patienten, vilket bara kan ske om sjuksköterskan har kunskap om patientens erfarenheter 

och dennes tillstånd, vilket skiljer sig stort från individ till individ.  

 

Diagnosens betydelse 

Diagnostiseringen av fibromyalgi frångår standarden för långvariga sjukdomar där 

biomarkörer och röntgenundersökningar står för informationskällan. Diagnosen sätts 

istället utifrån anamnes och subjektiv smärtskattning vilket författarna till denna uppsats 

tror kan resultera i fördomar från hälso- och sjukvårdspersonal. För den drabbade 

personen kan det bli lättare att få en stämpel, vilket fallet är med SVBK vid fibromyalgi. 

Det är även på grund av detta faktum som värdet av att få en diagnos blir oerhört stort 

för den drabbade personen. Alla dennes känslor blir på så sätt bekräftade och 

förhoppningsvis tagna på allvar. Wiklund (2003) menar att det är viktigt att bemöta 

personen på ett sätt som inte kränker dennes värdighet och att vårdaren ska fungera som 

en trygg bas. Detta bör vara en självklarhet inom alla vårdformer, men är extra viktigt i 

situationer där patienten tidigare inte har blivit bekräftad eller betrodd. 

 

Stigmatisering 

En patientgrupp som har fått utstå mycket tvivel från såväl närstående som 

sjukvårdspersonal och som sällan blir tagna på allvar skulle kunna tänkas känna sig 

stigmatiserade. Goffman (2011) beskriver stigmatisering som en avvikande egenskap 

hos en människa, vilket har en tendens att reducera henne till att endast vara det som 

stigmat symboliserar. Vissa informanter från studier gjorda om fibromyalgi uppgav att 

så var fallet. De upplevde att de ständigt var ifrågasatta och att deras trovärdighet sjönk 

då de inte kunde få en diagnos ställd (Åsbring & Närvänen, 2002). Sjukvården 

upplevdes antyda att de drabbade personerna överdrev eller fabricerade sina symtom, 

vilket fick de drabbade att känna sig anklagade. Det finns enligt Åsbring och Närvänen 

(2002) emellertid flera olika strategier för att undvika att bli stigmatiserad, till exempel 

genom att hålla en distans till andra människor, vilket i förlängningen kunde upplevas 

som isolerande. 
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Lidande 

I bakgrunden förklaras de olika former av begreppet lidande enligt Eriksson (1994). I 

resultatet framkom former av livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. De olika 

formerna av lidande samspelar med varandra och det är svårt att helt avgränsa 

begreppen ifrån varandra. Dock ser man tydliga fall av vårdlidande som orsakades av 

hälso- och sjukvårdspersonal enligt informanternas erfarenheter med dessa. I flera 

studier framkommer det att informanterna upplevde brist på stöd och bekräftelse från 

hälso- och sjukvårdspersona. Informanterna kände sig även som en börda för sin familj 

och upplevde känslor av skuld och skam (Arnold et al., 2008). Informanterna kände att 

de svek sina närstående i sin otillräcklighet som partner eller förälder. Det upplevdes 

även svårt för informanterna att kommunicera sina behov till närstående och endast 

andra som led av fibromyalgi upplevdes förstå hur de kände. Eriksson (1994) skriver att 

upplevelsen av att ingen ser eller förstår vad man behöver är ett lidande. Fibromyalgins 

osynlighet och variationen i individuella upplevelser av sjukdomens påverkan kan vara 

orsaken till dessa kommunikationssvårigheter och brist på förståelse från andra. 

 

Acceptans 

En gemensam punkt från flera studier var vikten av acceptans för att kunna hantera 

fibromyalgin. Det upplevdes till en början vara svårt att acceptera sin sjukdom.  

Informanterna beskrev acceptans som ett sätt att med hjälp av positiva tankar bemöta 

sjukdomen, trots att de upplevde känslor av frustration och ilska (Cunningham & 

Jillings, 2006). Acceptans beskrevs även som ett sätt att för individen ta kontroll över 

sjukdomen, snarare än att sjukdomen kontrollerade individen (Sturge-Jacobs, 2002). 

Sörjande av sin förlorade förmåga att leva som tidigare var en del på vägen till 

acceptans (Mannerkorpi et al., 1999; Sturge-Jacobs, 2002). Wiklund (2003) framhåller 

att för att uppnå upplevelse av helhet vid förekomst av sjukdom måste människan 

konfrontera sig själv och sin livssituation. Med stöd i denna tanke behöver individen 

uppmärksammas på vad som behöver förändras för att hälsa ska kunna uppnås. 

Personen bör även konfrontera sitt lidande och försona sig med sig själv och 

utmaningarna i livet. Sjuksköterskan behöver även bekräfta personens verklighet för att 

denne ska kunna acceptera sin sjukdom. Bekräftelse är en process där individen får 

utrymme att utvecklas och där vårdaren tar personens reaktioner på allvar (Wiklund, 

2003).  

 

SLUTSATSER 

 Fibromyalgi är en sjukdom som påverkar hela den drabbades liv och vardag. 

Osynligheten och den bristande kunskapen om fibromyalgi påverkar den 

drabbade oerhört mycket i fråga om trovärdighet och integritet. 

 Att bli tagen på allvar, bli noggrant undersökt och få tid att berätta sin 

sjukdomshistoria uttrycktes som grundläggande behov för patienterna i 

kontakten med vården. 

 Fibromyalgins kroppsliga symtom upplevdes vara irrationella och varierade från 

dag till dag. 

 Att känna stöd från närstående ger kraft och självförtroende för att uthärda 

sjukdomen, då den är osynlig för omgivningen och upplevs som svårförstådd.  
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 En förutsättning för att kunna hantera livet med fibromyalgi är att acceptera 

sjukdomen och lära sig sina egna begränsningar och förutsättningar som 

sjukdomen ger upphov till. 

 

Kliniska implikationer 

 Som sjuksköterska är det viktigt att se människan bakom fibromyalgi för att 

kunna skapa en god vårdrelation, då sjukdomen och behandlingen är mycket 

varierande från person till person.  

 

Framtida forskning 

 Det vore intressant att se framtida studier som behandlar skillnader och likheter 

mellan manliga och kvinnliga informanter angående levda erfarenheter av 

fibromyalgi. Trots att den absoluta majoriteten av de drabbade är kvinnor finns 

det även många män som är drabbade av fibromyalgi. Vidare anser författarna 

till denna uppsats att mer forskning angående hur människor i Sverige, med 

fibromyalgi, upplever sjukvården skulle vara önskvärt. 



 

 

 

17 

REFERENSER 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Arnold, L. M., Crofford, L. J., Mease, P. J., Burgess, S. M., Palmer, S. C., Abetz, L., & 

Martin, S. A. (2008). Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. Patient 

Education & Counseling, 73(1), 114-120.  

 

Carville, S. F., Arendt-Nielsen, S., Bliddal, H., Blotman, F., Branco, J. C., Buskila, D., . 

. . Choy, E. H. (2008). EULAR evidence-based recommendations for the 

management of fibromyalgia syndrome. Ann Rheum Dis, 67(4), 536-541. 

 

Cunningham, M. M., & Jillings, C. (2006). Individuals' descriptions of living with 

fibromyalgia. Clinical Nursing Research, 15(4), 258-273.  

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber 

 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 

synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-

26.  

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ga, Pulgar, A., Duschek, S., & Garrido, S. (2012). Cognitive impairment in 

fibromyalgia syndrome: The impact of cardiovascular regulation, pain, 

emotional disorders and medication. European Journal of Pain, 16(3), 421-429.  

 

Goffman, E. (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedt. 

 

Goldenberg, D. L., Burckhardt, C., & Crofford, L. (2004). Management of fibromyalgia 

syndrome. JAMA, 292(19), 2388-2395. 

 

Grefberg, N., & Johansson, L-G. (Red.). (2007) Medicinboken. Stockholm: Liber. 

 

Hartweg, D. L. (1991) Dorothea Orem - Self-Care Deficit Theory. Newbury Park: Sage 

Publications 

 

Hellström, O., Bullington, J., Karlsson, G., Lindqvist, P., & Mattsson, B. (1999). A 

phenomenological study of fibromyalgia. Patient perspectives. Scandinavian 

Journal of Primary Health Care, 17(1), 11-16.  

 

Joachim, G., & Acorn, S. (2000). Living with chronic illness: the interface of stigma 

and normalization. Canadian Journal of Nursing Research, 32(3), 37-48.  

 

Kengen Traska, T., Rutledge, D. N., Mouttapa, M., Weiss, J., & Aquino, J. (2012). 

Strategies used for managing symptoms by women with fibromyalgia. Journal 

of Clinical Nursing, 21(5/6), 626-635.  



 

 

 

18 

Löfgren, M., Ekholm, J., & Öhman, A. (2006). 'A constant struggle': successful 

strategies of women in work despite fibromyalgia. Disability & Rehabilitation, 

28(7), 447-455.  

 

Mannerkorpi, K., Kroksmark, T., & Ekdahl, C. (1999). How patients with fibromyalgia 

experience their symptoms in everyday life. Physiotherapy Research 

International, 4(2), 110-122.  

 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge & Kegan 

Paul. 

 

Merleau-Ponty, M. (1999). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. 

 

Nationalencyklopedin.  

Hämtad 2012-09-26 från http://www.ne.se/lang/folksjukdomar 

 

Olin, R. (2002). Trötthet & värk. Fibromyalgi och andra neurosomatiska sjukdomar. 

Kristianstad: Rafael förlag. 

 

Olin, R. & Schenkmanis, U. (1996). Fibromyalgi. Symtom, diagnos, behandling. 

Malmö: Sveriges radios förlag. 

 

Orem, D. E., & Taylor, S. G. (2011). Reflections on nursing practice science: the nature, 

the structure, and the foundation of nursing sciences. Nurs Sci Q, 24(1), 35-41.  

 

Paterson, B. L., Russell, C., & Thorne, S. (2001). Critical analysis of everyday self-care 

decision making in chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 35(3), 335-

341.  

 

Paulson, M., Norberg, A., & Danielson, E. (2002). Men living with fibromyalgia-type 

pain: experiences as patients in the Swedish health care system. Journal of 

Advanced Nursing, 40(1), 87-95. 

 

Råhein, M., & Holand, W. (2006). Lived experience of chronic pain and fibromyalgia: 

women's stories from daily life. Qualitative Health Research, 16(6), 741-761.  

 

Soderberg, S., Lundman, B., & Norberg, A. (1999). Struggling for dignity: the meaning 

of women's experiences of living with fibromyalgia. Qualitative Health 

Research, 9(5), 575-587.  

 

Sturge-Jacobs, M. (2002). The experience of living with fibromyalgia: confronting an 

invisible disability. Research & Theory for Nursing Practice, 16(1), 19-31.  

 

Sveriges fibromyalgiförbund, SFF. (2011). Medicinsk broschyr. Fibromyalgi. Den 

osynliga sjukdomen.  

Hämtad 2012-10-11 från http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/512/1/ 

 

http://www.ne.se/lang/folksjukdomar
http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/512/1/


 

 

 

19 

Söderberg, S., & Lundman, B. (2001). Transitions experienced by women with 

fibromyalgia. Health Care for Women International, 22(7), 617-631.  

 

Wierwille, L. (2012). Fibromyalgia: Diagnosing and managing a complex syndrome. 

Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 24(4), 184-192.  

 

Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wolfe, F., Ross, K., Anderson, J., Russell, I. J., & Hebert, L. (1995). The prevalence 

and characteristics of fibromyalgia in the general population. Arthritis Rheum, 

38(1), 19-28.  

 

Wolfe, F., Smythe, H. A., Yunus, M. B., Bennett, R. M., Bombardier, C., Goldenberg, 

D. L., . . . et al. (1990). The American College of Rheumatology 1990 Criteria 

for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria 

Committee. Arthritis Rheum, 33(2), 160-172.  

 

World Health Organization, WHO. (2010). ICD-10 Version: 2010.  

            Hämtad 2012-10-11 från 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/M79.7 

 

Åsbring, P., & Närvänen, A. (2002). Women's experiences of stigma in relation to 

chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Qualitative Health Research, 12(2), 

148-160.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/M79.7


 

 

 

20 

Bilaga 1. Tender points vid fibromyalgi 

 

 
 

The Three Graces, Christian Jean, 1987.  

Hämtad från http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/three-graces. 
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Bilaga 2. Litteratursökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord och 

booleska 

termer 

Inklusions-

kriterier 

Antal 

träffar 

Utvalda efter 

abstractläsning 

Utvalda efter 

fulltextläsning 

Utvalda 

artiklar 

12/10 Cinahl “Fibromyalgia” 

(MM) AND 

“Experience*” 

(MW) 

1999-2012 

och 

Peer-

reviewed 

 

14 5 3 1 

12/10 Cinahl ”Fibromyalgia” 

(MM) AND 

”Attitude*” 

(MW) 

1999-2012 

och 

Peer-

reviewed 

65 8 5 3 

12/10 Cinahl ”Fibromyalgia” 

(MM) AND 

”Living with” 

1999-2012 

och 

Peer-

reviewed 

84 16 9 5 

12/10 Cinahl ”Fibromyalgia” 

(MM) AND 

”Hollistic” 

1999-2012 

och 

Peer-

reviewed 

11 1 0 0 

12/10 Cinahl ”Fibromyalgia” 

(MM) AND 

”Perceive*” 

1999-2012 

och 

Peer-

reviewed 

60 8 1 1 
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning 

 

Beskrivningen av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal …………………………………… 

Ålder …………………………………… 

Man/Kvinna ……………………………. 

Är kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Urval 

- Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Metod för 

- urvalförfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Genereras teori? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign: …………………….. 
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Bilaga 4. Översikt av analyserad litteratur 

Författare, årtal, land, titel och 
tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Arnold, L. M., Crofford, L. J., 
Mease, P. 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 vilken 
påverkan på 
livskvaliteten 
fibromyalgi hade 
för de drabbade. 

Kvalitativ studie.  
Under sessioner 
diskuterades 
fibromyalgins 
påverkan på 
deras liv med en 
semistrukturerad 
guide.  
Sessionerna 
spelades in, 
transkriberades 
och analyserades 
induktivt enligt 
Grounded 
Theory. 

48 kvinnor 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
enligt ACR:s 
kriterier delades 
in i sex 
fokusgrupper för 
att diskutera hur 
fibromyalgi 
påverkade deras 
liv. 

De symtom som hade mest 
påverkan på deltagarnas 
livskvalité var smärta, fatigue, 
depression, sömnstörningar, 
ångest och kognitiv 
försämring. Deltagarna 
uppgav att fibromyalgi hade 
betydande negativ effekt på 
social och yrkesmässig 
funktion. Deltagarna 
rapporterade störningar i 
relationer med familj och 
vänner, social isolation, 
inskränkningar i det dagliga 
livet och fysiska aktiviteter 
samt förlust av karriär eller 
oförmåga att avancera i 
karriären.   

 

 

 

Författare, årtal, land, titel 
och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Cunningham, M, M., 
Jillings, C. 
 
2006. Kanada. 
Individuals’ descriptions of 
living with fibromyalgia. 
 
Clinincal Nursing Research. 

Syftet var att 
utforska 
individers 
beskrivning av att 
leva med 
fibromyalgi, och 
att få insikt i 
aspekterna om 
sjukdomen och 
dess behandling 
som ska ge 
riktning för 
framtida  
omvårdnadspraxis 
och forskning. 

Kvalitativ metod. 
Djupgående, 
semi-
strukturerade 
Intervjuer (Morse 
& Field, 1995). 
Konstant 
komparativ 
induktiv 
analysmetod 
byggd på 
transkriberade 
data och 
fältanteckningar. 

Åtta deltagare 
vars ålder 
varierade från 
tidig 30 års ålder 
till sen 70 års 
ålder, 
sjukdomsduration 
varierade från 18 
månader till 13 
år. 

Informanterna beskrev de 
konstanta och oförutsägbara 
symtomen som ett av 
kännetecknen för fibromyalgi 
och dess osynlighet 
förvärrade dess karaktär. 
Symtomen påverkade familj, 
vänner och kortsiktig och 
långsiktig planering. 
Hantering av sjukdomen 
innebar restriktioner och 
prioriteringar i livet och 
Informanterna påpekade 
vikten av positiv attityd vilket 
även innebar 
accepterarande.   
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Författare, årtal, land, titel 

och tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Hellström, O.,  

Bullington, J., 

Karlsson, G., 

Lindqvist, P., 

Mattsson, B. 

 

1999. Sverige 

 

A phenomenological study 

of fibromyalgia. Patient 

perspective. 

 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care. 

Beskriva hur 

patienter som 

lider av 

fibromyalgi 

förstår 

meningen av 

deras sjukdom. 

Kvalitativ, 

empirisk 

fenomenologisk 

psykiatrisk 

metod. De 

transkriberade 

texterna 

analyserades 

med empirisk, 

fenomenologisk, 

psykiatrisk 

metod och 

redovisas i 

teman liknande 

Giorgis metod. 

10 patienter från 

lokala 

patientgruppsmöten  

intervjuades med 

narrativ ansats i 

åldrarna 32 till 55 

år. 

Informanterna 

ansträngde sig för att få 

deras självbild som sjuka 

bekräftade. Deras 

erfarenhet var att 

sjukdom startade 

dramatiskt med en 

variation av nyckfulla 

symtom av okänd 

härkomst som orsakade 

lidande. Informanterna 

verkade utveckla 

strategier för att hantera 

en vansklig självbild och 

hitta sätt att hantera 

tanken på vad framtiden 

kan bringa. 

Författare, årtal, land, titel 
och tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Kengen Traska, T., Rutledge, 
D. N., Mouttapa, M., Weiss, 
J., Aquino, J. 

2012. USA. 

Strategies used for 
managing symptoms by 
women with fibromyalgia. 

Journal of Clinical Nursing 

Syftet var att 
beskriva vilka 
icke-
farmakologiska 
metoder 
personer med 
fibromyalgi 
använder sig av 
för att lindra sina 
symtom, samt 
hur de 
interagerar dessa 
strategier 
tillsammans med 
farmakologisk 
behandling. 

Kvalitativ metod. 
Genomfördes 
genom en 90 
minuter lång 
gruppintervju 
inriktad mot 
strategier för att 
lindra symtom 
vid fibromyalgi. 
Öppna frågor gav 
deltagarna 
möjlighet att 
prata fritt kring 
ämnet. En 
kvalitativ 
innehållsanalys 
av intervjuerna 
gjordes. 

Deltagarna 
rekryterades från 
en tidigare studie 
gjord 2008. Åtta 
kvinnor mellan 
54-81 år deltog. 
Inklusionskriterier 
var att deltagarna 
var minst 50 år, 
hade minst 24 på 
ett MMT-test, 
kunde gå i sex 
minuter utan 
hjälpmedel, samt 
inte ha något 
medicinskt 
tillstånd som 
omöjliggjorde 
medverkan. 

Support från anhöriga ansågs 
mycket betydelsefullt, både 
det mentala stödet och hjälp 
vid aktiviteter. Även support 
från andra drabbade var 
meningsfullt. Att planera 
sociala aktiviteter och vara 
selektiv i vilka aktiviteter som 
skulle utföras var viktigt för de 
drabbade. Meditation, 
andningstekning och 
avslappningsövningar 
användes i viss grad. 
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Författare, årtal, 

land, titel och 

tidskrift 

Problem 

och syfte 

Metod Urval Resultat 

Löfgren, M., 

Ekholm, J., Öhman, 

A. 

2006. Sverige. 

'A constant struggle': 

successful strategies 

of women in work 

despite fibromyalgia. 

Disability & 

Rehabilitation 

 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

vilka 

metoder 

arbetande 

kvinnor 

med 

fibromyalgi 

använder 

sig av för 

att 

kontrollera 

sina 

symtom 

kopplade 

till 

fibromyalgi. 

Kvalitativ 

metod. 

Dagböcker, 

fokusgrupper 

och individuella 

intervjuer 

användes för 

datainsamlingen. 

Innehållsanalys 

och grounded 

theory användes 

för textanalys. 

Deltagare var tolv 

kvinnor som 6-8 år 

tidigare hade deltagit i 

ett 

rehabiliteringsprogram 

och fortfarande arbetade. 

Deltagarna i studien 

uttryckte att stöttning från 

andra personer är viktig. Det 

finns strategier för hur 

patienterna kan fortsätta vara 

aktiva trots sjukdomen, 

vilket bör finnas med i 

rehabiliteringsprogram. 

Sorgeprocessen är viktig för 

de drabbade och bör 

underlättas för att ge en 

lyckad rehabilitering. 

Författare, årtal, land, 

titel och tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Mannerkorpi, K., 

Kroksmark, T., Ekdahl, 

C. 

1999. Sverige. 

How patients with 

fibromyalgia experience 

their symptoms in 

everyday life. 

Physiotherapy Research 

International 

Syftet med 

studien var att få 

en djupare 

förståelse för 

hur patienter 

med fibromyalgi 

upplever sina 

symtom i 

vardagen. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod enligt 

Giorgi (1985). 

Deltagarna 

intervjuades två 

gånger med fyra 

till sex månaders 

mellanrum. 

Elva svenska kvinnor 

mellan 24-54 år, som 

uppfyllde ACR:s 

kriterier för 

fibromyalgi, deltog i 

studien. De 

rekryterades från efter 

att ha konsulterat en 

reumatologavdelning 

i Göteborg för 

medicinsk utredning. 

Sjukdomen ses som en 

kamp mot den egna 

kroppen och leder ofta 

till negativa känslor av 

oro och nedstämdhet. 

Den påverkar det 

sociala livet. Den 

drabbade behöver tid 

att anpassa sig till den 

förändring som 

sjukdomen innebär. 
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Författare, årtal, land, titel 

och tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Råhein, M., Holand, W. 

2006. Norge. 

Lived experience of 

chronic pain and 

fibromyalgia: women's 

stories from daily life. 

Qualitative Health 

Research 

Syftet var att ta 

reda på hur 

kvinnor med 

fibromyalgia 

levde sitt 

dagliga liv och 

hur de upplevde 

sin värkande 

kropp. 

Kvalitativ 

metod. 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

metod enligt van 

Manen (1990). 

Intervjuerna var 

djupintervjuer 

innehållande 

livsformulär. 

Respondenterna 

rekryterades 

från vårdcentral, 

en privat 

fysioterapeutisk 

klinik och via ett 

patientförbund 

för personer 

med 

fibromyalgi. 

Tolv kvinnor 

med fibromyalgi 

ingick i studien. 

Deltagarna upplevde en 

begränsad förmåga att ta 

kontroll över sin egen 

situation. Om närstående 

är insatta i den drabbades 

problematik underlättas 

dennes vardag. Smärtan 

kan vissa dagar ta över 

hela den drabbades 

livsvärld. 

Författare, årtal, land, titel 
och tidskrift 

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

Sturge-Jacobs, M. 
 
2002. Kanada. 
 
The experience of living with 
fibromyalgia. Confronting 
an invisible disability. 
 
Research & Theory for 
Nursing Practice. 
 

Syftet var att 
beskriva och 
förbättra 
förståelden av 
upplevelsen av 
att leva med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie.  
Ostrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod 
enligt Van 
Manen (1990). 

Ändamålsenligt 
urval av 9 kvinnor i 
åldrarna mellan 30-
56 år. 
Inklusionskriterierna 
var att 
informanterna varit 
diagnotiserade i 
minst ett år. Ålder 
mellan 27-57 år. 
Primärdiagnos 
fibromyalgi och 
förstå och prata 
flytande engelska. 

Smärta ansågs vara en stor 
del av att leva med 
fibromyalgi. Informanterna 
tyckte att det var svårt att 
veta hur smärtan skulle 
hanteras, då den är subjektiv 
och visar få tecken. 
Tröttheten beskrevs som 
oförutsägbar och påverkade 
sociala aktiviteter, 
familjeinteraktioner och 
arbetsförmåga. Det 
upplevdes vara svårt att få en 
diagnos då möten med läkare 
ledde till förvirring när nya 
behandlingar ordinerades. 
Informanterna försökte leva 
som tidigare och visa att 
deras familj var normal. 
Fibromyalgin innebar 
begränsningar. 
Informanterna såg acceptans 
som viktigt. 
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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 var att 

belysa 

övergången från 

att vara frisk till 

att leva med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ 

metod. Narrativ 

intervjumetodik 

(Mishler, 1986 ; 

Sandelowski, 

1991). 

Tematisk 

innehållsanalys 

(Baxter, 1994; 

Dawne-

Wamboldt 1992, 

Pattonn, 1990). 

Ändamålsenligt 

urval av 25 

kvinnor i 

åldrarna 35-60 

år. 

Diagnotiserade 

från 1 månad till 

10 år.  

Fibromyalgi påverkade det 

dagliga livet i form av 

passivitet, svårt att planera 

vardagen och 

begränsningar. Relationer 

till familj, vänner och 

kollegor förändrades och 

resulterade i upplevelser 

av dåligt samvete, 

mindervärde och 

oförstående från andra. 

Acceptans sågs som en 

stor del av att lära sig att 

leva med fibromyalgi. 

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 
experiences of living with 
fibromyalgia. 
 
Qualitative Healtch Research. 
 

Att utforska 
meningen i 
kvinnors 
erfarenhet och 
att leva med 
fibromyalgi. 

Kavlitativ studie. 
Narrativ 
intervjumetod 
(Mishler, 1986; 
Sandelowski, 
1991).   
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod 
(Riquer, 1976). 

Ändamålsenligt 
urval av 14 
kvinnor i åldrarna 
35-50 år. 
Diagnotiserade 
från 5 månader 
till 6 år enligt 
American College 
Rheumatology 
criteria (Wolfe et 
al., 1990) 

Deltagarna uttryckte att 
smärta och fatigue alltid var 
närvarande och påverkade 
det dagliga livet. Livet 
anpassades till sjukdomen, 
det upplevdes svårt att vara 
spontan och att planera 
framåt. De uttryckte 
beroende av familjen att 
utföra sysslor i hemmet. 
Deltagarna upplevde 
förlorad trovärdighet och 
förlorad kapacitet. Kunskap 
om fibromyalgi uppfattades 
som underlättande att 
acceptera sjukdomen. 

 

 


