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Abstract 

The purpose of this study w lgia experienced their 

quality of life. The metho ve design. The search 

for scientific articles was done by the databases Academic Search Elite, CINAHL, Medline 

d and Cohrane Library. The articles were quality-tested and the content studied, 

 

e 

 

 also 

eywords: Fibromyalgia, Quality of life, Women 

as ya to describe how women with fibrom

d used was a literature study with a descripti

via PubMe

resulting in four categories as follows. Research involving the physical aspects of the quality

of life showed that sleeplessness, tiredness and pain was commonly occurring symptoms in 

women’s daily life which affected their life-situation. The symptoms stopped them from 

planning or actively taking part in social activity. The psychological aspects of quality of lif

showed that women with fibromyalgia expressed a longing for the life they lived before the 

disease. The result of the social aspects showed that the women with fibromyalgia wished to

spend a lot of time with their families and expressed how important it was. Fybromylagia

had negative effects on their relationships and divorce was not unusual. Work was highly 

prioritised and estimated as stimulating. The lack of specific symptoms of the disease made 

the women questioned by people in their environment and by health-personnel. The positive 

sides of the disease was found in the existential aspects. The women started to reflect about 

their duties in life and learned how to prioritise in a proper way. 
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Sammanfattning 

yftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplevde sin 

livskvalitet. Metoden som användes var en litteraturstudie med beskrivande design. 

aserna Academic Search Elite, CINAHL, 

d och Cohrane Library. Artiklarna kvalitetsbedömdes, innehållet 

av 

tom i 

ten 

de 

ig den 

a 

e. 

yckelord: Fibromyalgi, Livskvalitet, Kvinnor  

S

Sökningen av vetenskapliga artiklar skedde i datab

Medline via PubMe

studerades och resulterade i fyra kategorier. Forskning rörande den fysiska aspekten 

livskvalitet visade att sömnlöshet, trötthet och smärta var vanligt förekommande sym

kvinnornas vardag som påverkade deras livssituation. Symtomen hindrade dem från att 

planera eller aktivt delta i sociala aktiviteter. De psykiska aspekterna inom livskvalite

visade att kvinnor med fibromyalgi gav uttryck för en längtan efter det liv de levt innan 

sjukdomen. Resultat tillhörande den sociala aspekten visade att kvinnor med fibromyalgi ha

en önskan av att få spendera mycket tid tillsammans med familjen och uttryckte hur vikt

var. Sjukdomen fibromyalgi hade också en negativ inverkan på förhållande och skilsmäss

var inte ovanligt. Arbete prioriterades högt och arbetslivet uppskattades som stimulerand

Bristen på ett synligt symtom på sjukdomen fibromyalgi gjorde att kvinnorna blev ifrågasatta 

av personer i omgivningen och sjukvårdspersonal. Under de existentiella aspekterna föll de 

positiva sidorna med sjukdomen fibromyalgi in. Kvinnorna började reflektera över måsten 

och plikter i livet samt lärde sig att prioritera på ett bra sätt.      
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1. Introduktion 
1.1 Fibromyalgi 

Fibromyalgi tillhör sjukdomsgruppen mjukdelsreumatism på grund utav sjukdomens 

engagemang av muskulaturen (Ericson & Ericson, 2002).  

Benämningen fibromyalgi betyder ordagrant ”smärta i muskelfibrer”. Denna benämning har 

efter flera års forskning visat sig vara felaktig då förändringar i muskelfibrer sällan 

förekommer hos personer med fibromyalgi (Ohlin, 2002). Problemen kommer mestadels ifrån 

ämnesomsättningsrubbningar, störningar i hormonbalansen och rubbningar i det autonoma 

nervsystemet. Dålig blodtillförsel och därmed syretillförsel till muskelvävnad har även 

påvisats hos fibromyalgipatienter. Halterna av Adenosintrifosfat och Kreatinfosfat har visat 

sig vara sänkta, vilket ger smärta och svaghet i musklerna. Tapper (2005) beskriver 

sjukdomen som ett förtidigt åldrande av musklerna. 

 

Det finns två huvudsymtom som alla fibromyalgipatienter sägs ha, det ena är 

smärta/ömhetskänslor i kroppen och det andra är onormal trötthet/utmattning. Vilket av dessa 

huvudsymtom som är dominerande varierar från person till person och från dag till dag. En 

del fibromyalgipatienter upplever smärtan som svårast medan hos andra kan tröttheten 

dominera och kännas tung (Ohlin & Schenkmanis, 1996). Andra förekommande symtom är 

sömnproblem, depression, ångest samt mag- och tarmbesvär. Flera av dessa symtom är 

subjektiva och kan inte mätas med objektiva metoder (Tapper, 2005). 

 

Insjuknandet har delats in i två kategorier, antingen kan insjuknandet ske akut eller så 

kommer sjukdomen smygande. Personen som har insjuknat akut har oftast tidigare drabbats 

av en infektion eller trauma/operation. De personer som haft ett mer långsamt 

sjukdomsförlopp kan ha varit utsatta för lokal smärta under längre tid, toxisk påverkan, 

psykiska påfrestningar eller en överbelastning av sinnesintryck (Ohlin, 2002). 

 

Fibromyalgi är sedan 1981 en kriteriediagnos och de för närvarande kriterierna för sjukdomen 

kommer från amerikanska reumatologförbundet (Ohlin & Schenkmanis, 1996). För att få 

diagnosen fibromyalgi ska den drabbade ha haft värk i minst tre månader, denna värk skall 

vara utspridd över alla de fyra kroppskvadranterna. En annan del av kriterierna för att bli 

diagnostiserad med fibromyalgi är att personen måste känna smärta på minst elva av arton 
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specificerade ställen på kroppen, så kallade ”tender points” (Nampiaparampil & Shmerling, 

2004 & Ericson m.fl., 2002). 

 

Fibromyalgi sägs vara ett mycket långvarigt sjukdomstillstånd. Det finns för närvarande inte 

så många uppföljningsstudier av denna patientgrupp. De resultat som dock finns tillgängliga 

talar för att den sjuke fortfarande har kvar sina symtom efter fem till tio år eller längre än så. 

Behandlingen av fibromyalgi går i första hand ut på att lindra de olika symtomen. Dessa 

symtomlindrande åtgärder går bland annat ut på att minska smärta och att försöka ge personen 

en så adekvat sömn som möjligt. Möjligheter till avslappning, massage, fysiskträning och 

hälsoförbättrande insatser finns på många olika kurorter i Sverige. Fibromyalgipatienter som 

har vistas på dessa orter kan en tid efteråt känna sig lite bättre, men de får snabbt tillbaka sina 

symtom (Ohlin & Schenkmanis, 1996). 

 

1.2 Livskvalitet 

Forskare inom området livskvalitet har flera olika meningar om definitionen av begreppet 

livskvalitet. En del forskare talar om begreppet som mer avgränsat, medan andra har en 

bredare syn på begreppet. En sak som många av forskarna har gemensamt är att definitionen 

ses som ett subjektivt begrepp och med det menas människans egna upplevelser av sina 

livssituationer (Kristoffersen, 1998 & Brülde, 2003).  

  

Grovt sett kan man säga att det finns tre olika huvudteorier inom området livskvalitet och 

dessa är hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. 

Enligt hedonistiskt synsätt är en persons livskvalitet helt och hållet kopplat till hur han eller 

hon mår. Det vill säga; bra livskvalitet hänger samman med att må bra och dålig livskvalitet är 

påverkat av ett dåligt mående. Övriga livsbetingelser så som till exempel materiellt ägande 

har här en mindre betydelse för hur bra livskvalitet personen har. 

Anhängare av önskeuppfyllelseteorin menar att om en person har det han/hon själv vill ha så 

är livskvaliteten hög och om personen är missnöjd med sitt liv är livskvaliteten låg. 

Den tredje teorin, den objektivistiska pluralismen, anser att det finns ett flertal värden i livet 

som är bra eller dåliga för oss oavsett hur vi själva uppskattar dessa. Exempel på dessa värden 

är relationer, meningsfull sysselsättning och personligutveckling m.m. En persons livskvalitet 

är beroende av i vilken utsträckning dessa världen finns i livet (Brülde, 2003). 
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Enligt Schalock (2004) innehåller livskvalitet en stor samling faktorer som påverkar 

välmåendet. Dessa faktorer kan delas upp i olika områden som bland annat personliga 

relationer, social medverkan, personlig utveckling, psykiskt välmående, självbestämmande, 

materiellt välstånd, känslomässigt välmående och rättigheter. 

God livskvalitet är ett realistiskt och uppnåeligt mål för alla personer. 

Bowling (2005) är en annan stor forskare inom området och hon menar att det egentligen inte 

finns något teoretiskt ramverk över ordet livskvalitet. Hennes tankar rörande ordet kvalitet 

kan beskrivas som en gradering av godheter (goodness) eller rättare sagt viktigheter. 

Begreppet livskvalitet innefattar då, enligt Bowling, de viktigaste sakerna i livet. Dessa 

viktiga saker kommer i följande ordning: relationer inom familjen, egen och andras hälsa, 

ekonomi och boende.   

 

Bowlings (1995) forskning har även visat att människors egna definitioner av livskvalitet 

benämns i termer som att ha psykiskt välmående, känslomässigt välmående, god fysisk hälsa, 

ha en bra relation till vänner och familj, delta i sociala aktiviteter och rekreation, bo i ett 

säkert område med bekvämligheter och service, ha en god ekonomi och att känna sig 

oberoende.  

 

WHO’s (1997) definierar livskvalitet som individers uppfattning av deras position i livet i 

relation till deras kultur och dess värderingar som formar målen, förväntningar, moral och 

angelägenheter. ”Livskvalitet är ett brett begrepp vilket på ett komplex sätt påverkas av 

personens fysiska hälsa, psykiska status, graden av oberoende, sociala relationer, personliga 

övertygelser och deras påverkan från omgivningen” (s.1).          
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1.3 Problemområde 

Cirka 3 % av den kvinnliga populationen i Sverige har symtom som liknar eller 

överensstämmer med diagnosen fibromyalgi (Ericson & Ericson, 2002).  

Att leva med sjukdomen fibromyalgi kan skilja sig mycket från friska personers sätt att leva 

då personer med fibromyalgi ständigt utsätts för sjukdomen symtom. Trötthet och smärta är 

en del av vardagen för denna patientgrupp vilket försvårar deras livssituation och påverkar 

deras livskvalitet. Som allmänsjuksköterska kan man komma i kontakt med denna 

patientgrupp genom att patienten söker vård på grund av sin sjukdom fibromyalgi eller annan 

sjukdom. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha goda kunskaper om sjukdomen fibromyalgi 

och patienternas upplevelse av den för att på ett bra sätt kunna utföra sitt arbete samt att 

lättare kunna skapa en god kontakt till patienten. Genom att sammanställa och kritiskt ganska 

de senaste och aktuella forskningsresultaten inom området kan det bidra till att sjuksköterskor 

som möter patienter med fibromyalgi kan få kunskap om de aspekter som påverkar patientens 

livskvalitet.   

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplevde sin 

livskvalitet.  

 

1.5 Frågeställning  

Hur upplever kvinnor med fibromyalgi sin livskvalitet? 
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2. Metod 
2.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med beskrivande design (Brink & Wood, 2001).   

 

2.2 Databassökning  

Sökandet efter artiklar har skett i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, Medline via 

PubMed samt Cohrane Library.  

Artikel sökningen skedde genom två urval. Vid det första urvalet synades artikelns överskrift. 

Genom att läsa överskriften fick författarna en uppfattning ifall artikeln handlade om det 

valda ämnet. Vid det andra urvalet lästes sammanfattningen igenom vilket gav en större 

uppfattning om artikelns innehåll. Vid andra urvalet sållades flera artiklar bort.  

 

Tabell 1 Utfall av sökningen 

Visar databaser, sökord, utfall av artikel sökning, urval 1, och urval 2/valda artiklar 

Databas Sökord Begränsningar Utfall Urval 1 Urval 2/Valda 
Academic  
Search Elite 

Fibromyalgia 
Quality of life 

1997 – 2007, 
Peer reviewed 

25 5 1 

CINAHL Fibromyalgia, 
Quality of life, 
Women 

1997 – 2007, 
Engelska 

248 14 7 

Medline via  
PubMed 

Fibromyalgia, 
Quality of life 

10 år, 
Engelska 

228 33 15 

Cohrane 
Library 

Fibromyalgia, 
Quality of life 

1997 – 2007 8 0 0 

 

2.3 Sökord 

Fibromyalgia, Quality of life och Women. 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturstudien hade författarna som krav att de skulle 

vara skrivna från år 1997 och framåt för att få med de senaste inom området. 

Ett utav kraven som författarna ställde på artiklarna var att de skulle vara granskade (Peer 

reviewed) för att vara mer säker på att de var av hög kvalitet.  

Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Författarna begränsade 

dock ej urvalet av artiklarna till enskilt land utan dessa undersöktes globalt. 

Artiklarna som användes i resultatet var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.  

5 
 
 



Att begränsa artiklarna till att endast innehålla kvinnor blev aldrig aktuellt då några av de 

bästa artiklarna handlade om både kvinnor och män med fibromyalgi. De manliga deltagarna i 

artiklarna var dock ytterst få. Resultaten i dessa artiklar var en sammanställning av vad båda 

könen svarade och det gick då inte att endast ta kvinnornas resultat.    

De artiklar som blev uteslutna var andra litteraturstudier, studier som endast handlade om 

män, partners erfarenheter samt artiklar som handlade om smärta och där fibromyalgi endast 

omnämndes.   

 

2.5 Valda källor 

Tabell 2 Artiklar som användes till resultatet. 
Visar artiklarnas författare, tidskrift, årtal, syfte, metod, design, instrument, antal deltagare och 

kvalitetsbedömning (se förklaring under Dataanalys). 

Författare 
Tidskrift 
År 

Syfte Metod 
- Design 
- Instrument 

Antal 
deltagare 

Kvalitets 
bedömning 
av artikel 

Baumgartner B, 
Finckh A, 
Cedraschi C, 
Vischer T. 
Annals of the 
Rheumatic 
Diseases 
(2002).  

Att undersöka 
långtidsprognosen för 
fibromyalgipatienter.  

Komparativ 
 
Enkät x 2. 

70 deltagare 
 
Sex år 
senare var 
det 45 
deltagare 
( 80% 
kvinnor) 

3 

Bernard A.L, 
Prince A,  
Edsall P. 
Arthritis Care 
and Research. 
(2000) 

Att samla mer information 
från personer med 
fibromyalgi då det rör 
livskvalitet, sjukdomens 
inverkan, copingstrategier 
och behov från 
vårdkontakter.  

Deskriptiv 
 
Enkät. 

270 
deltagare 
 
 
 
Urval: 600 
Bortfall:330  

2 

Colangelo N, 
Bertinotti L, 
Nacci F,  
Conforti M, 
Beneforti E, 
Pignone A.  
m.fl. 
Clinical 
Rheumatology 
(2004). 
 
 
 
 
  

Att iaktta om psykologiska 
dysfunktioner från smärta 
kan ses efter utvecklandet 
av ett nytt frågeformulär.   

Deskriptiv 
 
Enkät 

250 
deltagare 
 
 
 
 
 
 
(74 % 
kvinnor) 

2 
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Författare 
Tidskrift 
År 

Syfte Metod 
- Design 
- Instrument 

Antal  
deltagare 

Kvalitets- 
bedömning 
av artikel 

Cunningham 
M.M, 
Jillings C.  
Clinical Nursing 
Research. 
(2006). 

Att fokusera på 
erfarenheter av att leva 
med fibromyalgi.  
Att identifiera social frågor 
och hälsopolicy som 
påverkar de sjuka.  

Deskriptiv 
 
Intervju 

8 deltagare 
 
 
 
 
(87,5 % 
kvinnor) 

1 

Kool M, 
Woertman L, 
Prins M, 
Van Middendrop 
H, 
Geenen R. 
Journal of Sex & 
Marital Therapy 
(2006). 

Att finna möjliga variabler 
som har samband med 
sexuella funktioner hos 
kvinnor med fibromyalgi.  

Sambandsstudie 
 
Enkät 

63 deltagare 
 
 
 
 
 
Urval: 137 
Bortfall: 74 

2 

Kurtze N, 
Gundersen K, 
Svebak S. 
British Journal of 
Medical 
Psykology. 
(1999). 

Att studera innebörden av 
oro och depression för 
livskvalitet, 
funktionsnedsättningar och 
livsstil hos 
fibromyalgipatienter.  

Deskriptiv 
 
Enkät 

322 
deltagare 
 
 
Urval: 642 
Bortfall: 
320 

2 

Landis C.A, 
Frey C.A, 
Lentz M.J,  
Rothermel J, 
Buchwald D, 
Shaver J.L.F. 
Nursing 
Research. 
(2003). 

Att jämföra 
egenrapporterad kvalitet av 
sömn, trötthet och verkliga 
sömnbeteenden mellan 
kvinnor med fibromyalgi 
och kvinnor utan smärta.   

Komparativ 
 
Dagbok 

45 deltagare 
 
 
 
 
 
 

1 

Lindberg L, 
Iwarsson S.  
Clinical 
Rehabilitation. 
(2002).  

Att beskriva självupplevd 
livskvalitet och hälsa, egna 
bidragande aktiviteter av 
dagliga livet och förmåga 
till anpassningsstrategier 
hos fibromyalgipatienter. 
Att finna samband mellan 
variabler. 

Sambandsstudie 
 
Enkät 

34 deltagare 
 
( 88% 
kvinnor ) 
 
 
 
Urval: 42 
Bortfall: 8 

1 

Löfgren M, 
Ekholm J, 
Öhman A. 
Disability and 
Rehabilitation.  
(2006). 

Att undersöka och få en 
ökad kunskap för att 
bemästra smärta, 
utmattning och andra 
symtom hos arbetande 
kvinnor med fibromyalgi.  

Deskriptiv 
 
Dagböcker 
Fokusgrupp 
Intervju 

12 deltagare 1 

7 
 
 



Författare 
Tidskrift 
År 

Syfte Metod 
- Design 
- Instrument 

Antal 
deltagare 

Kvalitets- 
bedömning 
av artikel 

Mannerkorpi K, 
Kroksmark T,  
Ekdahl C. 
Physiotherapy 
Research 
International. 
(1999). 

Att söka efter en djupare 
kunskap om hur patienter 
med fibromyalgi upplever 
sin vardag/liv.  

Deskriptiv 
 
Intervju x 2 

11 deltagare 1 

Marques A.P., 
Ferreira E.A.G.,  
Matsutani L.A., 
Pereira C. A.B., 
Assumpcao A. 
Clinical 
Rheumatology.  
(2005). 

Att bedöma smärta samt 
jämföra friska personer 
med fibromyalgipatienter. 
Att söka efter ett samband 
mellan smärttröskel och 
livskvalitet. 

Komparativ 
 
Enkät 

178 
deltagare 
 
 
 
 
 

2 

Pagano T, 
Matsutani A.L., 
Ferreira E.A.G, 
Marques A.P, 
Pereira C.A.B. 
Sau Paulo 
Medical Journal. 
(2004) 

Att mäta livskvalitet och 
oro hos 
fibromyalgipatienter.  

Tvärsnittsstudie 
 
Enkät 

80 deltagare 2 

Reisine S,  
Fifield J, 
Walsh S, 
Dauser D. 
Women & 
Health. 
(2004). 

Att bedöma effekten av 
betalt arbete/sysselsättning 
påverkan på livskvaliteten 
hos kvinnor med 
fibromyalgi i jämförelse 
med friska kvinnor. 

Komparativ 
 
Intervju (via 
telefon) 

573 
deltagare 
 
 
 
Urval: 746 
Bortfall: 
173 

2 

Råheim M, 
Håland W. 
Qualitative 
Health Research. 
(2006). 

Att beskriva kvinnors liv 
med kronisk smärta och 
fibromyalgi. 

 
 
Intervju 

12 deltagare 
 
Urval: 80 
Bortfall: 68 

1 

Schaefer K.M.  
Holistic Nursing 
Practice. 
(2005). 

Att lära sig mer om hur det 
är för Afroamerikanska 
kvinnor att leva med 
fibromyalgi.   

Deskriptiv 
 
Intervju 

10 deltagare 
 
Urval: 15 
Bortfall: 5 

1 

Shaver JL, 
Wilbur J, Robson 
P, Wang E, 
Buntin M. 
Journal of 
women’s health. 
(2006)  

Att få en större förståelse 
på fibromyalgins påverkan. 

Deskriptiv 
 
Intervju 
 

647 
deltagare  

2 
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Författare 
Tidskrift 
År 

Syfte Metod 
- Design 
- Instrument 

Antal 
deltagare 

Kvalitets- 
bedömning 
av artikel 

Sturge-Jacobs M. 
Research and 
Theory for 
Nursing Practice. 
(2002). 

Att beskriva och öka 
förståelsen av erfarenheten 
av att leva med 
fibromyalgi.  

Deskriptiv 
 
Intervju 

9 deltagare 1 

Söderberg S, 
Lundman B, 
Norberg A. 
Research in 
Nursing & 
Health.  
(1997) 

Att beskriva nivåer av 
känsla av sammanhang, 
välbefinnande och stress 
hos kvinnor med 
fibromyalgi i jämförelse 
med friska kvinnor.  
Att fastställa om känslan 
av sammanhang är 
relaterad till en begriplig 
nivå av stress och 
välbefinnande.   

Komparativ 
 
Enkät 

60 deltagare 
 

1 

Söderberg S, 
Lundman B, 
Norberg A. 
Qualitative 
Health Research. 
(1999) 

Att uppenbara innebörden 
av kvinnors erfarenheter av 
att leva med fibromyalgi. 

Deskriptiv 
 
Intervju 

14 deltagare 1 

Söderberg S, 
Lundman B, 
Norberg A. 
Journal of 
Clinical Nursing. 
(2002) 

Att belysa tröttheten hos 
kvinnor med fibromyalgi 
och friska kvinnor genom 
deras egna berättelser.  

Deskriptiv/ 
Komparativ 
 
Intervju 

50 deltagare 1 

Theadom A, 
Corpley M, 
Humphrey KL. 
Journal of 
Psychosomatic 
Research. 
(2006) 

Att undersöka förbindelser 
mellan sömn och coping i 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos fibromyalgipatienter.  

Sambandsstudie 
 
Enkät 

101 
deltagare 
 
 
 
(93 % 
kvinnor) 

1 

Åsbring P. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
(2001). 

Att beskriva hur kvinnor 
med CFS och fibromyalgi 
skapar nya identiteter samt 
hur de bemästrar sin nya 
identitet.  

Deskriptiv 
 
Intervju 

25 deltagare 
 
Urval: 26 
Bortfall: 1 
 
(13 st med 
fibromyalgi 
och 12 med 
CFS) 
 
 
 

1 
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Författare 
Tidskrift 
År 

Syfte Metod 
- Design 
- Instrument 

Antal 
deltagare 

Kvalitets- 
bedömning 
av artikel 

Åsbring P, 
Närvänen A-L. 
Qualitative 
Health Research. 
(2002) 

Att undersöka om personer 
med fibromyalgi upplever 
sin sjukdom som 
stigmatiserande samt att 
undersöka deras strategier 
för att undvika 
stigmatisering.  

Deskriptiv 
 
Intervju 

25 deltagare 
 
 
(13 st med 
fibromyalgi 
och 12 med 
CFS) 

1 

 
Kvalitets bedömning (se förklaring under rubrik Dataanalys): 1 – Bra, 2 – Medel, 3 – Dålig.  

 

2.6 Dataanalys 

De artiklar som användes i resultatdelen handlade om hur sjukdomen fibromyalgi påverkade 

de drabbades sätt att leva och genom detta deras livskvalitet. Rubriker och sammanfattningar 

lästes igenom för att få en uppfattning om vilka artiklar som var användbara för den 

föreliggande studien enligt författarnas bestämda kriterier. De utvalda artiklarna lästes sedan 

av båda författarna. 

 

En kvalitetsbedömning av artiklarna utfördes efter det att de blivit genomlästa. Detta för att 

säkerställa artiklarnas kvalitet och bedöma om de var lämpliga att använda. Författarna 

använde sig av protokoll från boken Evidensbaserad omvårdnad (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006) för att lättare kunna se vad som skulle vara med och vad som sakandes hos 

artiklarna. Två olika protokoll användes, ett för kvalitativa studier och ett för kvantitativa 

studier, detta på grund utav studiernas olika inriktningar. Dessa protokoll tog bland annat upp 

om artiklarna redovisade viktig information som deltagare (urval och bortfall), urvalsmetod, 

etiskt resonemang och om rätt metod användes. Slutbedömningen av varje artikel delades in i 

grupperna Bra (1), Medel (2) och Dålig (3). Bra (1) innebar bland annat att metoden, 

deltagarna, urvalet, bortfall, instrumenten och det etiska resonemanget varit väl beskrivna i 

artikeln. Medel (2) innebar att något av dessa områden varit mindre bra beskrivet eller inte 

alls funnits med. Dålig (3) innebar att flera av områdena inte alls varit beskrivna (Willman, 

m.fl., 2006).     

 

De artiklar som fortfarande ansågs vara användbara fördes in i en tabell, där resultatet från 

alla studier sammanställdes för att få en lättare översikt och göra materialet mer lättarbetat.  
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Då alla artiklarna blivit lästa ett flertal gånger och författarna fått en bra översikt över de 

använda artiklarnas resultat framträdde en viss fördelning eller kategorisering. Materialet 

kunde utifrån analysen delas in i fyra kategorier inom begreppet livskvalitet: fysiska -, 

psykiska -, sociala - och existentiella aspekter (Forsberg & Wengström, 2003) Författarna 

ansåg att denna kategorisering täckte upp många områden av begreppet livskvalitet och var 

därför användbar. 

  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Ansökan till forskningsetisk kommitté var ej nödvändig då föreliggande studie är en 

litteraturstudie där materialet redan har blivit testat och granskat. Genom detta kom inga 

personer till skada. Materialet baserades på publicerade vetenskapliga artiklar. Artiklarna som 

användes i föreliggande studie skulle ha ett etiskt övervägande eller tillstånd från en etisk 

kommitté var ett krav från författarna. En presentation av alla artiklar gjordes, inga 

selekteringar förekom. Alla resultat som framkom från artiklarna redovisades.  
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3. Resultat 
Resultatet delades in i fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier (se tabell 3), 

dessa kategorier blev tydliga då litteraturen lästes igenom.  

 

Tabell 3 Huvudkategorier och Underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 
Fysiska aspekter Sömn 

Trötthet och utmattning 
Smärta 
Dagliga aktiviteter 

Psykiska aspekter Tidigare liv och den nya 
personligheten 
Depression, förtvivlan och oro 

Sociala aspekter Familj 
Arbete  
Andra personers åsikter 
Erfarenheter av vårdkontakter 
Sociala aktiviteter 

Existentiella aspekter Hopp och positivt tänkande 
Tro 

 

 

3.1 Fysiska aspekter 

Fysiska aspekter innefattar sömn, trötthet och utmattning, smärta och dagliga aktivteter. 

 

3.1.1 Sömn 

En större studie gjord av Theadom, Corpley och Humphrey (2007) visade att de flesta 

fibromyalgipatienter upplevde sig ha dålig sömn om natten. En uppföljningsstudie från 

Baumgartner, Finckh, Cedraschi och Vischer (2002) påvisade att sömnkvaliteten hos 

fibromyalgipatienter graderades som sämre efter att de levt med sjukdomen under sex år än 

vad de upplevde under det första året.  

Andra studier som jämförde friska kvinnor med fibromyalgipatienter visade att kvinnor med 

fibromyalgi sov sämre och att deras sömnkvalitet var sämre än friska kvinnor (Landis, Frey, 

Lentz, Rothermel, Buchwald & Shaver, 2003; Söderberg, Lundman & Norberg, 1997). 

Den dåliga sömnkvaliteten uppkom av att deltagarna vaknade flera gånger under natten och 

ibland så många gånger som tre till fem gånger per natt (Shaver, Wilbur, Robson, Wang & 

Buntin, 2006; Theadom m.fl., 2007). En studie gjord av Landis m.fl. (2003) talade också för 

att den dåliga sömnkvaliteten berodde på den kortare sovtiden. Enligt Schaefer (2005) ansågs 
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sömnproblemen vara ännu en börda förutom de andra symtomen som kvinnor med 

fibromyalgi drabbas av. God sömn kunde beskrivas som en ouppnåelig dröm (Sturge-Jacobs, 

2002). 

 

Kvinnorna med fibromyalgi vilade mer under en dag jämfört med friska kvinnorna (Shaver, 

m.fl., 2006). De drabbade kvinnorna kände ofta att de hade svårigheter med att orka med 

arbete och socialt liv utanför hemmet. För att få krafter till att arbeta eller vara med vänner 

behövde de ofta någon extra vilostund under dagen (Åsbring, 2001). 

 

3.1.2 Trötthet och utmattning 

Även efter en hel natts sömn kände många fibromyalgipatienter av en stark trötthet.  

Tröttheten beskrevs som ständigt närvarande och genomsyrade det mesta av vardagen. Att 

ständigt vara trött gav en känsla av att vara närvarande men samtidigt frånvarande, som att gå 

i dimma. Tröttheten kändes svår och kunde ibland även upplevas svårare än smärtan 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Fibromyalgipatienternas upplevelse av utmattning 

påverkade negativt både i arbete, sociala aktiviteter och familjeliv (Sturge-Jacobs, 2002). 

Att ständigt vara trött eller att känna sig utmattad bidrog till att allting tog längre tid att göra 

och det blev svårt att vara spontan då tröttheten var oförutsägbar och kunde komma när som 

helst (Söderberg, Lundman & Norberg, 2002; Råheim, Håland, 2006 & Sturge-Jacobs 2002).  

En studie som beskrev kvinnliga fibromyalgipatienters upplevelser av sin kropp visade att 

dessa kvinnor hade en känsla av att kroppen blev tung och avtrubbad samt att den förlorade 

energi på grund av att den arbetade för hårt (Söderberg, m.fl., 2002).  

 

Utmattning visade sig vara ett av de symtom som hade inverkan på den sexuella funktionen 

och det var den största anledningen till att lusten uteblev (Kool, Woertman, Prins, van 

Middendorp & Geenen, 2006). Kvinnor med fibromyalgi tyckte sig ha sämre sexuell funktion 

än friska kvinnor. Den sexuella lusten fanns det dock ingen skillnad mellan grupperna enligt 

Shaver, m.fl. (2006) studie.  

 

3.1.3 Smärta 

Kvinnor med fibromyalgi upplevde en smärta som oftast drabbade hela kroppen. Smärtans 

karaktär beskrevs vara vibrerande, kraftig och mörbultande (Söderberg, m.fl., 1999). Denna 

smärta ansågs vara ett utav de svåraste symtomen att leva med (Schaefer, 2005). 
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Kvinnor med fibromyalgi visade högre smärtintensitet i jämförelse med friska kvinnor. 

Samma studie visade också att kvinnor med fibromyalgi hade både lägre smärttröskel och 

sämre livskvalitet än de friska kvinnorna, det fanns dock inget samband mellan mätning av 

smärta och livskvalitet (Marques, Ferreira, Marsutani, Pereira & Assumpcao, 2005). 

 

Liksom för tröttheten var smärtan ett symtom som var okontrollerbart och uppstod när 

personen minst anade det, vilket gjorde att det var svårt att göra upp planer (Cunningham, 

Jillings, 2006). Lokalisationen och intensiteten hos smärtan varierade men den var alltid 

närvarande. Många beskrev smärtan som ändlös (Råheim, m.fl., 2006 & Sturge-Jacobs, 

2002). Medicinering mot smärtan minskade huvuddelen av symtomen, men gav många 

biverkningar som kvinnorna måste leva med (Schaefer, 2005). Så fort de kände tecken på 

smärta var det viktigt att ta smärtstillande eller avsluta arbete de höll på annars kunde de bli 

lidande i dagar efteråt (Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006). I en kvalitativ studie berättade de 

sjuka kvinnorna om dagar där de var helt tagna av sin smärta vilket gjorde att de inte kan göra 

någonting alls (Råheim, m.fl., 2006). Kvinnor med fibromyalgi gav uttryck för att smärta gav 

trötthet, trötthet gav smärta och att dessa två var sammanflätade (Söderberg, m.fl., 2002). 

 

3.1.4 Dagliga aktivteter 

Dagliga aktiviteter innebär de uppgifter och sysslor som görs av en person under en dag.  

I en studie beskrev deltagarna sig ha en känsla av bräcklighet och förlust av kapacitet vilket 

innebar att de inte hade någon energi över för dagliga aktiviteter (Söderberg, m.fl., 1999). En 

ständig närvaro av symtom gjorde det svårt för dem att delta i dagliga aktiviteter 

(Cunningham, m.fl., 2006).  

 

Resultatet från en jämförande studie mellan friska kvinnor och kvinnliga fibromyalgipatienter 

visade att de kvinnor som hade fibromyalgi var mindre aktiva än friska kvinnorna (Shaver, 

m.fl., 2006). En annan studie som också var av jämförande design talar dock emot detta och 

påstod att kvinnor med fibromyalgi inte hade sämre träningsvanor än friska kvinnor 

(Söderberg, m.fl., 1997).  

De flesta av kvinnorna med fibromyalgi ansåg att fysiska aktiviteter var bra för kroppen, trotts 

detta var de ibland så drabbad av sina symtom så att det blev omöjligt att träna (Råheim, m.fl., 

2006). Flera av kvinnorna var fysiskt aktiv och den främsta träningsformen visade sig vara 

promenader (Löfgren .m.fl., 2006).  
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För att klara av de dagliga aktiviteterna var de sjuka kvinnorna tvungna att komma på nya 

lösningar. Arbetsuppgifter i hemmet fördelades mer jämnt mellan alla familjemedlemmar och 

vissa uppgifter/aktivteter fick ta längre tid att utföra. Vissa försökte även att ersätta tidigare 

aktiviteter med nya för att komma tillfreds med den nya identiteten och sjukdomen. Det 

förekom varierade försök att ta upp tidigare aktivteter men oftast med ett misslyckande som 

följd. Några av kvinnorna ansåg dock att det kunde vara värt att utföra vissa aktiviteter trots 

att det fick som följd att de blev sängliggande i flera dagar efteråt (Åsbring, 2001).  

 

Ergonomiskt utformade redskap var till stor hjälp för kvinnor med fibromyalgi när de skulle 

utföra någon praktisk arbetsuppgift (Löfgren, m.fl., 2006).    

 

3.2 Psykiska aspekter 

Psykiska aspekter innefattar; tidigare liv och den nya personligheten, depression, förtvivlan 

och oro.  

  

3.2.1 Tidigare liv och den nya personligheten 

I flera studier gav deltagarna ett uttryck för en saknad efter det liv som de levt innan 

fibromyalgi sjukdomen. De beskrev en stor sorg över att ha förlorat sin tidigare identitet och 

de aktiviteter som var förknippad med denna (Söderberg, m.fl., 1999 & Åsbring, 2001). En 

längtan som gjorde att kvinnorna med fibromyalgi ofta såg tillbaka på det liv personen levt 

innan sjukdomen och längtade efter att få leva så igen (Sturge-Jacobs, 2002). Kvinnorna 

kände även en oro över att de aldrig igen skulle bli som de tidigare varit (Colangelo, 

Bertinotti, Nacci, Conforti, Beneforti, Pignone m.fl., 2004).  

En studie gjord av Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) visade att kvinnor med 

fibromyalgi hade svårt för att acceptera att de inte längre kunde utföra vissa moment på grund 

av att symtomen stoppade dem. Forskning har visat att ju mer aktivt liv en fibromyalgipatient 

levt innan sjukdomen, desto längre tid tog det innan denne kunde acceptera sin nya situation 

(Åsbring, 2001).Att få diagnosen fibromyalgi bidrog till att personen lättare kunde börja 

bearbeta sjukdomen och börja lära sig leva med den (Cunningham, m.fl., 2006).  

I en studie som inriktade sig på att identifiera hur kvinnor med fibromyalgi bemästrade sin 

nya identitet kom forskarna fram till att kvinnorna ofta talade om den nya identiteten som ”ett 

andra jag”. Kvinnorna i studien beskrev även att de inte ville acceptera konsekvenserna av sin 

sjukdom. De strävade hela tiden efter att återfå sin tidigare identitet (Åsbring, 2001).    
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Att som kvinna med fibromyalgi få träffa andra personer med samma sjukdom kunde göra så 

att personen lättare accepterade sin sjukdom (Åsbring, 2002).  

 

3.2.2 Depression, förtvivlan och oro  

Jämförande studier (Söderberg m.fl., 1997 & Pagano, Matsutani, Ferreira, Marques & Pereira, 

2004) visade att kvinnor med fibromyalgi ofta känner sig mer ängsliga, oroliga och 

deprimerade än friska kvinnor. Enligt Kurtze, Gundersen och Svebak (1999) var den mentala 

livskvaliteten hög hos fibromyalgipatienter med låg oro och depression.  

 Mer än 4/5 av deltagarna i en studie angav att de hade drabbats av depression sedan de fått 

sjukdomen fibromyalgi och mer än hälften av dessa angav att det var på grund av sjukdomen 

(Bernard, Prince & Edsall, 2000). En långtidsstudie som sträckte sig över en sex års period 

visade att graden av oro och depression var oförändrad hos fibromyalgipatienterna och blev 

varken bättre eller sämre under de år som gick (Baumgartner, m.fl., 2002).   

 

En anledning till att kvinnorna kände oro och depression var bristen på nya forskningsrön 

gällande sjukdomen fibromyalgi (Mannerkorpi, m.fl., 1999). Enligt Cunningham m.fl. (2006) 

fanns även en frustration och förtvivlan över att kunskapen om sjukdomen hos både forskare, 

läkare och allmänheten var så begränsad. Att leva med en sjukdom som är stigmatiserande 

kunde också medföra en känsla av oro för att sjukdomen dominerade över deras andra 

egenskaper och gjorde så att identiteten blev en ”sjuk person” ansåg flera fibromyalgipatienter 

(Åsbring, 2002).  

 

3.3 Sociala aspekter  

Social aspekter innefattar familj, arbete, andra personers åsikter och erfarenheter av 

vårdkontakter. 

 

3.3.1 Familj 

Enligt Sturge-Jacobs (2002) studie önskade kvinnor med fibromyalgi kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt och att kunna göra normala saker tillsammans med sin familj även om 

symtomen påverkade dem. Det var viktigt att göra saker med familjen och att utåt visa upp en 

god fasad. Försök till normalisering ledde till stora fysiska och psykiska kostnader, så som 

trötthet och utmattning, men detta ansågs vara ett litet pris att betala för att kunna vara en 

person och inte bara en sjukdom. 
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Relationen till partnern kunde dock påverkas negativt och fibromyalgi sjukdomen var många 

gånger anledningen till att makar skiljde sig enligt Åsbring (2001).  Irritation och frustration 

kunde lätt uppstå i en familj då sjukdomen förhindrade den drabbade kvinnan från att delta i 

visa aktiviteter tillsammans med övriga familjemedlemmar (Söderberg, m.fl., 2002).   

Ytterligare studier visar att de frånskilda fibromyalgipatienterna upplevde sjukdomen som den 

största anledningen till separationen (Bernard, m.fl., 2000). Kvinnor med fibromyalgi ansåg 

enligt Mannerkorpi m.fl. (1999) och Söderberg m.fl. (1999) att det var bra att leva 

tillsammans med en partner eller andra familjemedlemmar eftersom de då kunde få hjälp med 

att utföra hushållsarbetet.  

 

3.3.2 Arbete 

Arbetslivet var viktigt ansåg kvinnor med fibromyalgi. Att ha ett arbete att gå till och kunna 

utföra det på ett bra sätt uppskattades högt och ansågs som stimulerande i vardagen 

(Mannerkorpi, m.fl., 1999; Löfgren, m.fl., 2006 & Åsbring, 2001). Ett arbete var även viktigt 

för självkänslan då de fick känna sig behövda utanför hemmet samt fick mer mänsklig kontakt 

med arbetskamraterna (Mannerkorpi, m.fl., 1999). Enligt Reisine, Fifield, Walsh och Dauser 

(2004) hade en anställning en liten effekt på den mentala hälsan hos kvinnor med fibromyalgi.  

Fibromyalgi sjukdomen var själva anledningen till att många av de drabbade inte längre 

kunde arbeta. De som dock klarade av att fortsätta arbeta var tvungna att gå ned i arbetstid 

eller att minska på arbetsbördan (Bernard, m.fl., 2000). 

   

Enligt Åsbring (2001) var arbetet förknippat med identiteten och när personen inte kunde 

fortsätta arbeta ledde detta till isolering. Att inte längre kunna arbeta gav de fibromyalgisjuka 

en känsla av att inte duga eller vara behövd. De som väl kände att de kunde arbeta fick det 

svårt att orka med det sociala livet utanför hemmet. Löfgren m.fl. (2006) forskning visar på 

att korttidssjukskrivningar hos fibromyalgipatienter var mycket vanligt. De drabbade uppgav 

själv att flexibla arbetstider var viktigt för att de skulle kunna fortsätta sitt arbete. Kvinnor 

med fibromyalgi berättade även om oron över hur länge de skulle orka med att fortsätta arbeta 

och en rädsla över att inte hitta ett nytt passande arbete om de tvingades att lämna det 

nuvarande arbetet. Sjukdomen innebar även att kvinnor med fibromyalgi kunde drabbades av 

ekonomiska problem då de inte längre kunde arbeta eller var tvungen till att gå ner i arbetstid. 

Detta problem var störst hos singel kvinnorna som endast hade sin egen ekonomi att stödja sig 

på (Åsbring, 2001).  
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3.3.3 Personer utanför familjen 

Frånvaron av ett yttre tecken från sjukdomen gjorde att flera av kvinnorna med fibromyalgi 

ständigt kände sig ifrågasatta av andra personer. Ett tydligt och synligt symtom skulle kunna 

öka deras trovärdighet som en ”sjuk person” var en uppfattning hos de drabbade (Åsbring, 

2002 & Cunningham, m.fl., 2006).  

 

Enligt Schaefer (2005) studie uppgav flera av kvinnorna med fibromyalgi sig blivit dåligt 

bemött av människor i sin omgivning. Flera av de drabbade hade blivit anklagade för att åka 

snålskjuts eller simulera sin sjukdom. Detta var något som väckte starka känslor hos 

kvinnorna med fibromyalgi. Erfarenheter av att deras moral ständigt ifrågasattes av andra 

människor var vanligt hos kvinnor med fibromyalgi. Ett annat resultat från Åsbring (2002) var 

att kvinnor med sjukdomen upplevde att andra människor ifrågasatte sjukdomen fibromyalgi 

och beskrev den som ett kvinnotillstånd. I en studie som omfattade många kvinnor med 

fibromyalgi uppgav endast en liten del av deltagarna att personer i deras omgivning förstod 

sig på hur handikappande sjukdomen fibromyalgi kunde vara. I samma studie visade det sig 

att majoriteten av deltagarna var övertygade om att personerna i deras omgivning trodde att de 

sjuka överdrev sina symtom (Bernard, m.fl., 2000).  

 

3.3.4 Vårdkontakter 

Att bli ifrågasatta av doktorer eller annan vårdpersonal då undersökningar och tester inte 

påvisade några fysiologiska problem var inte ovanligt enligt kvinnorna med fibromyalgi 

visade flera olika studier (Åsbring, 2002; Schaefer, 2005 & Söderberg, m.fl., 1999). 

Kvinnorna upplevde att vårdgivarna trodde att personerna i fråga överdrev sina symtom eller 

att de inte hade någon sjukdom överhuvudtaget. Enligt Söderberg m.fl. (1999) upplevde de 

drabbade kvinnorna att vårdpersonal hade en negativ attityd samt dålig kunskap om 

sjukdomen fibromyalgi. I en annan studie uttryckte sig deltagarna en önskan om att 

vårdpersonalen skulle vara bättre utbildade på sjukdomen fibromyalgi (Bernard, m.fl., 2000).    

 

Stora svårigheter i att finna läkare som kunde ställa rätt diagnos har beskrivits i flera studier 

(Schaefer, 2005 & Sturge-Jacobs, 2002). Att få diagnosen gjorde att kvinnorna lättare kunde 

sätta ett namn på sina problem även om diagnosen i sig kunde vara stigmatiserande (Åsbring, 

2002). Då de drabbade väl fått diagnosen fibromyalgi var det många som införskaffade sig 

egna kunskaper om sjukdomen genom att läsa i böcker och söka efter information på Internet 

(Schaefer, 2005).    
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3.3.5 Sociala aktiviteter  

Omfattande forskning har visat att sedan kvinnorna drabbats av sjukdomen fibromyalgi blev 

deras socialaktiviteter begränsad. På grund av symtomens stora inverkan på personen måste 

de minska ned på sina sociala aktiviteter vilket gjord att de inte längre kan umgås lika mycket 

med vänner och bekanta (Mannerkorpi, m.fl., 1999; Söderberg, m.fl., 2002; Åsbring, 2001 & 

Åsbring, 2002). Enligt Mannerkorpi m.fl. (1999) forskning var det sociala livet så pass viktigt 

för kvinnorna med fibromyalgi att de ibland stod ut med smärtan för att kunna umgås med 

andra människor. Ibland var dock symtomen så kraftiga att de inte klarade av att umgås med 

någon annan än de själva och då blev det sociala livet lidande. De var inte bara de kvinnorna 

med fibromyalgi som fick ett mindre socialt liv på grund utav sjukdomen utan även deras män 

som också missade mycket tid med vänner och bekanta. En annan anledning till 

tillbakadragande ifrån det sociala livet var för att undvika situationer där kvinnan med 

fibromyalgi skulle behöva förklara sin situation för andra människor (Åsbring, 2001). 

 

3.4 Existentiella aspekter.  

Existentiella aspekter innefattar hopp och positivt tänkande samt tro. 

 

3.4.1 Hopp och positivt tänkande 

Åsbrings (2001) studie visar att kvinnor med fibromyalgi även kunde se vissa positiva 

fördelar med att drabbas av sjukdomen. Sjukdomen fick kvinnorna att reflektera över vad som 

var viktigt i livet. Kvinnorna lärde sig att ignorera triviala småsaker, värdesätta tid, begränsa 

sina ambitioner samt sätta gränser för egna och andras behov. Dessa nya tankegångar 

upplevdes som något positivt. Sjukdomens lidande plockade även fram existentiella frågor 

och gav en ökad förståelse för andra allvarligt sjuka människor. Flera fibromyalgisjuka 

kvinnor beskrev sjukdomens positiva inverkan på livet i termer av ökad självrespekt och 

integritet. Att vara sjukskriven på grund av fibromyalgi sjukdomen kunde även ha sina 

fördelar. Förutom att de sjuka fick tid till att vila upp sig fick de även mer tid till sig själv och 

till barnen (Löfgren, m.fl., 2006).  

 

I flera utav studierna framkom det att deltagarna kände ett hopp inom sig. Ett hopp om ett 

botemedel mot sjukdomen eller åtminstone en behandling som gav adekvat lindring mot 

symtomen (Cunningham, m.fl., 2006 & Lindberg & Iwarsson, 2002).  
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3.4.2 Tro 

Enligt Schaefer (2005) fann flera av kvinnorna ett stort stöd i sin tro på en religion. Gud, 

bibeln och bön var en källa till stöd vilket gjorde att de fann kraft inom sig själva och kunde ta 

sig igenom de svåra situationerna som uppstod på grund av fibromyalgi sjukdomen.   
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat  

Resultatet i föreliggande studie visar att sjukdomen fibromyalgi hade en stor inverkan på de 

drabbade kvinnornas livskvalitet. Sömnlöshet, trötthet och smärta var vanligt förekommande 

symtom i kvinnornas vardag och påverkade deras livssituation. Symtomen hindrade dem från 

att planera eller att aktivt kunna delta i sociala aktivtetrar. Ibland var det värt att utsätta sig för 

smärta och utmattning för att kunna spendera mer tid tillsammans med familj och vänner.  

Kvinnorna med fibromyalgi gav ett uttryck för en längtan efter det liv de levt innan de 

drabbats av sjukdomen och kände att de förlorat sin tidigare identitet. Kvinnorna hade en 

önskan om att umgås mycket med sin familj och beskrev hur viktigt stödet från familjen var. 

Sjukdomen fibromyalgi hade dock en negativ inverkan på partnerskap och var många gånger 

en anledning till separation. De flesta fibromyalgipatienter prioriterade arbetet högt och 

uppskattade arbetslivet som stimulerande. Arbetet gav dem en större självkänsla och en chans 

att få träffa andra personer utanför hemmet. Symtomen från sjukdomen gjorde dock ofta att 

kvinnorna var tvungna att bli sjukskrivna eller gå ned i arbetstid. Bristen på ett synligt 

symtom på sjukdomen fibromyalgi gjorde att de sjuka ständigt kände sig ifrågasatta av både 

personer i deras omgivning och av sjukvårdspersonal. Flera av fibromyalgipatienterna hade en 

uppfattning av att det fanns dåligt med kunskap om sjukdomen hos vårdpersonal de mött.  

Det fanns dock positiva sidor av sjukdomen fibromyalgi. De drabbade kvinnorna upplevde sig 

börja reflektera över måsten och plikter i livet samt att de lärt sig prioritera på ett bättre sätt.         

 

4.2 Resultatdiskussion 

Nedanför följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt från huvudrubrikerna; fysiska 

aspekter, psykiska aspekter, sociala aspekter och existentiella aspekter.  

 

4.2.1 Fysiska aspekter 

Att vara kvinna och drabbas av sjukdomen fibromyalgi innebar i många fall hinder ur ett 

fysiskt perspektiv. Det gick inte att fortsätta sina aktiviteter på riktigt samma sätt som innan 

sjukdomen. Flera studier visade att kvinnor med fibromyalgi ofta drabbades av dåligt sömn 

om natten och att de hade sämre sömnkvalitet i jämförelse till friska kvinnor (Landis, m.fl., 

2003; Söderberg, m.fl., 1997; Theadom, m.fl., 2006; Baumgartner, m.fl., 2002 & Shaver, 

m.fl., 2006).  En dålig sömn är ofta en av orsakerna till trötthet och utmattning. Att inte kunna 

sova ordentligt eller att ständigt vara trött har en stor inverkan på livssituationen och därmed 
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livskvaliteten. Enligt Shaver m.fl. (2006) spenderar kvinnor med fibromyalgi mer tid till att 

vila under dagen i jämförelse med friska kvinnor. Åsbring (2001) beskriver att när kvinnorna 

med fibromyalgi utförde vissa energikrävande aktivteter påverkades deras kroppar och detta 

kunde göra dem sängliggandes i dagar efteråt.  

Författarna till föreliggande studie anser att den dagliga vilan kan verka som skonsam för 

kroppen då personen snabbt kan få tillbaka lite av den energi som den blivit av med efter en 

stor kraftansträngning. Att vila under dagen kan även göra att personen blir utvilad och i 

stället får en dålig nattsömn. Om en kvinna med fibromyalgi försöker att låta bli att vila under 

dagen för att lättare kunna sova om natten kan symtomen från sjukdomen bli så starka att de 

senare inte kan sova på grund av exempelvis en stark smärta.  

 

Ett utav symtomen som kvinnorna med fibromyalgi drabbades av var en ständig trötthet och 

utmattning. Söderberg m.fl. (2002) ger en målande beskrivning av utmattningssymtomet 

genom att beskriva det som en ”känsla av att vara närvarande men samtidigt vara 

frånvarande” och ”som att gå i dimma” (s.250). Enligt Sturge-Jacobs (2002) påverkade 

utmattningen varje del av fibromyalgipatientens liv.   

Att ständigt ha en känsla av ”att gå i dimma” och känna en stark utmattning som berör större 

delen av livet påvisar vilken svår och annorlunda livssituation kvinnor med fibromyalgi kan 

ha. 

 

Symtomet smärta ansågs vara ett av de svåraste symtomen att leva med enligt Schaefer 

(2005). Smärtan var okontrollerbar och uppstod när man minst anade det (Cunningham, m.fl., 

2006). Vissa dagar kände kvinnorna med fibromyalgi sig helt tagna av smärta och på grund av 

detta inte kunde göra någonting (Råheim, m.fl., 2006). Att omgivningen inte kunde se eller 

uppfatta den smärta som kvinnorna hade gjorde att de kände sig missförstådda eller 

misstrodda (Sturge-Jacobs, 2002). Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse kan det vara 

svårt för personer i omgivningen att sätta sig in den fibromyalgisjukas situation. Det finns 

dock ingen anledning till att visa misstro eller brist på empati till dessa personer. 

Söderberg, m.fl. (2002) beskriver att de två svåraste symtomen; trötthet och smärta, är 

sammanflätade. Trötthet gav smärta och smärta gav trötthet. Denna beskrivning ger en bra 

och tydlig bild av hur sammankopplade de båda symtomen är med varandra.  

 

En känsla av bräcklighet, förlust av styrka och utmattning hos kvinnorna med fibromyalgi 

innebar att de inte hade någon energi över för dagliga aktivteter (Söderberg, m.fl., 2002). 
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Även en ständig närvaro av symtomen smärta och trötthet gjorde de svårt för de drabbade att 

delta i aktivteter (Cunningham, m.fl., 2006). Att inte längre kunna delta i aktiviteter som 

kvinnorna tidigare, innan sjukdomen, lätt kunnat utföra kan leda till en känsla av handikapp 

och isolering.  

 

Enligt Råheim m.fl. (2006) är fysisk aktivitet och träning mycket viktigt för kroppen hos 

personer med fibromyalgi. Sjukdomens symtom kunde dock vara en anledning till att 

kvinnorna med fibromyalgi inte orkade med att träna. Studier rörande träningsvanor visar 

dock på olika resultat.  Shaver m.fl. (2006) studie talar för att kvinnor med fibromyalgi hade 

sämre träningsvanor än friska kvinnor medan Söderberg m.fl. (1997) menar att kvinnorna 

med fibromyalgi inte alls hade sämre träningsvanor än friska kvinnor. Dessa studier var de 

enda som tog upp fysisk träning hos kvinnorna med fibromyalgi och då de talar emot varandra 

går det inte att dra några egentliga slutsatser om träningsvanor hos kvinnor med fibromyalgi.   

 

4.2.2 Psykiska aspekter 

Kvinnor med fibromyalgi beskrev en stor sorg över att de förlorat sin tidigare identitet och de 

aktivteter som var förknippade med denna (Söderberg m.fl., 1999 & Åsbring, 2001). En 

längtan efter sitt tidigare leverne gjorde att personen ofta såg tillbaka på det liv de levt innan 

sjukdomen (Stuge-Jacobs, 2002). En känsla av sorg över att ha förlorat sin tidigare identitet 

och inte längre kunna leva på samma sätt som innan sjukdom kan vara en vanlig känsla hos 

alla som drabbas av någon slags av kronisk eller långdragen sjukdom och framförallt om 

sjukdomen gör personen i fråga mer handikappad än tidigare anser författarna till 

föreliggande studie. Åsbring (2001) menar att ju mer aktivt liv personen levt innan sjukdomen 

fibromyalgi, desto längre tid tar det innan personen accepterar sin nya situation. Detta 

forskningsresultat låter mycket troligt då de personer som varit mer aktiva innan sjukdomen 

förlorar större del av sitt aktiva liv när de sedan drabbas och därför säkert behöver längre tid 

på sig att bearbeta sin kroppsliga förlust.  

 

Kunskaper rörande sjukdomen fibromyalgi har visat sig vara begränsade hos både 

allmänheten och inom sjukvården. Detta var något som kvinnorna med fibromyalgi själva 

upplever som oroande och deprimerande (Åsbring, 2002). Även bristen på nya forskningsrön 

gav oroskänslor (Cunningham m.fl., 2006). Lite forskning och dåliga kunskaper inom 

området leder till ett minskat hopp om tillfrisknande för de sjuka kvinnorna.  
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4.2.3 Sociala aspekter 

Kvinnorna med fibromyalgi såg stora fördelar med att ingå i ett partnerskap. Mannen kunde, 

förutom vara stödjande och uppmuntrande, även hjälpa till med de fysiskt tunga uppgifterna i 

hushållet (Mannerkorpi m.fl., 1999 & Söderberg m.fl., 1999). 

Sjukdomen fibromyalgi visar sig dock ha en negativ inverkan på partnerskap och är många 

gånger en anledning till separation (Åsbring, 2001& Bernard m.fl., 2000). Detta var ofta på 

grund utav att sjukdomen förhindrade inte bara den drabbade utan även hela familjen från att 

göra vissa aktivteter vilket gjorde att irritation och frustration lätt kunde uppstå (Söderberg, 

2002).  När en sjukdom, som fibromyalgi, blir så dominerande och styr vardagen för en hel 

familj sätts alla medlemmar under ett visst tryck. Den sjuka måste få stöd och hjälp av de 

andra familjemedlemmarna samtidigt som de friska inte längre kan leva som de tidigare 

kunnat utan till exempel missar en del av det sociala livet. Detta gör att det lätt kan uppstå 

oenigheter och irritation inom familjen och partnerskapet vilket i sin tur kan leda till 

separation.  

 

Arbetslivet var något som uppskattades högt hos kvinnor med fibromyalgi. Att arbeta gav 

dem en chans att träffa andra människor och ökade deras självkänsla genom att de fick känna 

sig behövd utanför hemmet (Mannerkorpi m.fl., 1999). Fibromyalgi sjukdomen var dock en 

stor anledning till att personen inte längre kunde utöva sitt arbete. De kvinnor som fortfarande 

klarade av att arbeta var oftast tvungna att minska på sin arbetsbörda (Bernard m.fl., 2000).   

Att vilja arbeta men att inte fysiskt klara av det kan kännas frustrerande. Enligt Reisine m.fl. 

(2004) hade inte ett arbete sådan stor effekt på den mentala hälsan.  

Flexibla arbetstider var en viktig fråga hos kvinnorna med fibromyalgi som väl orkade med 

att arbeta. Korttidssjukskrivningar var vanliga och de drabbade kvinnorna kände en oron över 

hur länge de skulle orka med och arbeta samt vad som skulle hända om de blev arbetslösa 

(Löfgren, m.fl., 2006). En uppfattning hos kvinnorna var att de inte blev tagna på allvar och 

att personer i deras omgivning trodde att de simulerade sina symtom (Schaefer, 2005).  

Bra kunskap om sjukdomen fibromyalgi hos både arbetsgivare och arbetskamrater skulle 

kunna förhindra irritation och konflikter på arbetsplatsen. Personer med fibromyalgi behöver 

ofta anpassa arbetet efter sjukdomen när det gäller hjälpmedel eller arbetstider och det kan 

vara svårt för andra personer att förstå om de inte är insatta i situationen.  

 

Fibromyalgi sjukdomens frånvaro av synliga symtom eller yttre tecken gjorde att de sjuka 

kvinnorna ständigt kände sig ifrågasatt av personer i omgivningen. Flera av kvinnorna med 
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fibromyalgi trodde att ett tydligare tecken på sjukdomen skulle öka deras trovärdighet 

(Åsbring, 2002 & Cunningham, m.fl., 2006). Enligt författarna till föreliggande studie kan det 

vara svårt för en person att kunna sätta sig in i en annan person situation och visa empati om 

de till exempel har dåliga kunskaper om personens situation eller själva sjukdomen i sig. 

Därför är det viktigt att lyssna på hur personen beskriver sin situation och förlita sig på detta 

trots att personen inte ser ut att vara sjuk på utsidan.  

Saknaden av sjukdomens yttre tecken samt svårigheter med att ställa en ordentlig diagnos gör 

att det kan vara svårt för sjukvårdspersonal att få en fullständig uppfattning om sjukdomen 

fibromyalgi. Enligt Söderberg m.fl. (1999) upplevde flera av kvinnorna med fibromyalgi att 

sjukvårdspersonal som de träffat på haft dåliga kunskaper om sjukdomen.  

Dålig kunskap hos vårdpersonalen kan bero på den begränsade forskningen som finns inom 

området ännu. Mer forskning ger mer kunskap.  

 

Att det fanns en negativ attityd hos vårdgivare var en vanlig uppfattning från kvinnorna med 

fibromyalgi (Åsbring, 2002; Schaefer, 2005 & Söderberg m.fl., 1999). Den negativa attityden 

och det ibland dåliga bemötandet av vårdpersonalen kan bero på en osäkerhet som kan finnas 

då man besitter dåliga kunskaper i området, det är dock ingen anledning till att agera på ett 

negativt sätt.  

 

4.2.4 Existentiella aspekter 

Sjukdomen fibromyalgi förde även med sig vissa positiva egenskaper. De som drabbats av 

sjukdomen började reflektera över måsten och plikter i livet. De lärde sig att värdesätta tid, 

ignorera triviala småsaker och att sätta gränser för egna och andras behov. Kvinnor med 

fibromyalgi kände även att sjukdomen gav dem en ökad självrespekt och integritet (Åsbring, 

2001). Det är glädjande att höra att en så pass allvarlig sjukdom även kan medföra sådana 

positiva egenskaper.        

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie, där innehållet hämtades från 

vetenskapliga artiklar. Det finns både fördelar och nackdelar att arbeta utifrån denna metod.  

Fördelarna med att skriva en litteraturstudie är att möjligheten till en sammanställning av flera 

forskningsresultat blir möjlig. Detta ger en vidare inblick inom området och skapar en 

sammanfattning av den forskning som finns för tillfället.  
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En nackdel med att göra en litteraturstudie är att författarna använde sig av redan färdigt 

material, inga nya resultat framkom och ingen egen forskning tillförs. Andra svagheter som 

finns med att skriva en litteraturstudie är att materialet måste avgränsas för att bara ta med de 

senaste inom området. En avgränsning till tio år bakåt i tiden gjordes vid artikelsökningen för 

att inte allt för gamla artiklar skulle komma med i resultatet.  Detta medförde att artiklar före 

ålderskriteriet, som fortfarande var användbara, gick förlorade. En ständig utveckling inom 

området gör dock att författarna var tvungna till att avgränsa materialet.  

I detta fall var det lämpligt att göra en litteraturstudie då det fanns mycket forskning inom det 

valda ämnet att ta del av. 

 

I denna studie användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar som grund till resultatet. 

Dessa två forskningsformer kompletterade varandra på ett bra sätt. Kvantitativ forskning ger 

resultat från många deltagare och visar på en högre generaliserbarhet. De kvalitativa artiklarna 

som användes gav dock fylligare och djupare information om deltagarnas uppfattningar och 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. 

 

Artiklarna som valdes ut till föreliggande studie ansågs av författarna vara av god kvallitet på 

grund av deras riktiga och rikliga beskrivning om tillvägagångssättet för forskningsprocessen. 

Denna kvalitet kunde lätt identifieras då författarna gjorde en kvalitets bedömning efter 

färdiggjorda mallar från boken Evidensbaserad omvårdnad (Willman, m.fl., 2006). 

Denna kvalitets bedömning gav en noggrannare insikt i artiklarnas innehåll och gjorde så att 

författarna till föreliggande studie kunde förlita sig på artiklarnas trovärdighet.  

Något som författarna upptäckte efter kvalitetsbedömningen var att de kvalitativa artiklarna 

hade alla fått högsta poäng under bedömningen och ansågs vara av god kvalitet. Det var även 

dessa artiklar som användes flest gånger i resultatredovisningen.  

De kvantitativa artiklarna hade fått något lägre poäng i kvalitetsbedömningen. En av dessa 

artiklar fick mycket lågt poängantal och ansågs vara av dålig kvalitet. Den artikeln har fått ett 

mycket begränsat utrymme i resultatet.   

En förklaring till varför resultaten från kvalitetsbedömningarna blev så olika är att två olika 

protokoll användes. Dessa protokoll var utformade och inriktade på att bestämma kvaliteten 

på kvalitativa respektive kvantitativa artiklar.  

 

Författarna bestämde sig för att begränsa den föreliggande studien till att endast innehålla 

kvinnor med fibromyalgi på grund utav att det största antalet av fibromyalgisjuka var just 
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kvinnor. I några av de använda artiklarna är dock deltagarna män. Dessa artiklar användes på 

grund utav deras goda kvalitet och resultaten var sammanställda från både kvinnor och män.  

 

Antalet deltagare i studierna var varierande. Studien med minst deltagare var en kvalitativ 

studie och omfattade nio deltagare. Den största studien som användes omfattade 647 deltagare 

och var en deskriptiv telefonstudie.  Ett högt antal deltagare ger en större säkerhet vid 

generalisering av resultaten. Att använda färre deltagare ger dock djupare kunskap och leder 

till en ökad förståelse.  

 

Data insamlingen har skett genom sökning i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, 

Medline via PubMed och Cohrane Library. Dessa databaser användes då de ansågs av 

författarna innehålla vetenskapliga och granskade artiklar inom omvårdnadsområdet. 

De sökord som användes var Fibromyalgia, Quality of life och Women. Dessa sökord gav ett 

lagom stort antal träffar på sökningarna och gjorde att författarna lätt kunde läsa igenom 

titlarna och abstrakten för att hitta relevanta artiklar.  

 

Ett utav kriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska. Då författarna 

endast har engelska som andra språk kan vissa missförstånd ha skett vid översättandet till det 

svenska språket. För att minimera dessa fel har författarna använt sig av uppslagsböcker och 

uppslagsverk på Internet då svårigheter har uppstått.  

   

4.4 Allmän diskussion 

Intresset för sjukdomen fibromyalgi har ökat under de senaste åren och det har tillkommit 

mycket ny forskning inom området. Trots detta finns det fortfarande begränsade kunskaper. 

De flesta studierna, som rör ämnena fibromyalgi och livskvalitet, är av kvalitativ karaktär 

vilket ger en djupare beskrivning av upplevelser och erfarenheter från de fibromyalgisjuka 

patienterna. 

 

Författarna till den föreliggande studien kunde hitta forskningsresultat rörande alla aspekter 

av livskvalitet hos fibromyalgipatienter. Största fokus, hos flera av studierna, låg på den 

fysiska livskvaliteten. Väldigt lite fanns skrivet inom den existentiella livskvaliteten hos 

denna patientgrupp. Därför föreslår författarna vidare forskning inom de existentiella 

aspekterna av att leva med fibromyalgi för att få en ökad kunskap inom området.       
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I föreliggande studie framkom att fibromyalgipatienterna blivit dåligt bemötta i sjukvården 

och att de upplevde att sjukvårdspersonalen, så som även allmänheten, hade dåliga kunskaper 

rörande sjukdomen (Schaefer, 2005; Åsbring, 2002; Söderberg m.fl., 1999). 

Sjukdomen fibromyalgi i sig skulle behöva tydliggöras för allmänheten och även 

sjukvårdspersonal så att den blev allmänt accepterad som sjukdom. 

 

En slutsats kan vara att sjukdomen fibromyalgi har en stor inverkan på den drabbades liv och 

därmed deras livskvalitet. Alla områden inom livskvalitet såsom fysiska -, psykiska -, 

 sociala - och existentiella aspekter påverkades på något sätt av sjukdomen. 

 

Genom att ta del av föreliggande studie tror författarna att sjuksköterskor skulle få en bättre 

bild om hur fibromyalgipatienter upplever sin livskvalitet. Denna kunskap kan vara till stor 

nytta vid vårdandet av fibromyalgisjuka personer. Ökade kunskaper om hur fibromyalgisjuka 

upplever sin livskvalitet kan leda till en bättre relation till den fibromyalgisjuka patienten.  

En bättre relation mellan vårdgivare och patient gör att patienten kan känns sig mer trygg 

inom sjukvården.  
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