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Sammanfattning  

Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt diffust smärttillstånd som är vanligare hos 

kvinnor än hos män. Orsaken till fibromyalgi är oklar men de vanligaste symtomen är 

långvarig smärta och trötthet. Syndromet är svårt att definiera och tidskrävande att både 

diagnostisera och behandla. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för omvårdnaden kring 

dessa patienter men anser att de har bristande kunskaper gällande fibromyalgi. 

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi, samt att beskriva 

de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.   

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design där tio kvalitativa artiklar 

inkluderades som söktes vid databasen Medline via PubMed.  

Huvudresultat: Personerna med fibromyalgi upplevde att den ständiga smärtan var det 

främsta problemet i vardagen vilket hade negativ påverkan på deras psykiska- och 

sociala liv. Att inte bli trodd på och tagen på allvar inom hälso- och sjukvård upplevdes 

som frustrerande. Bristfällig kunskap om fibromyalgi hos vårdpersonal var vanligt och 

personerna upplevde att det ofta tolkades som att de hade psykiska åkommor. Samtliga 

artiklar i föreliggande studie använde intervjuer som datainsamlingsmetod, där 

semistrukturerade intervju var vanligast förekommande.  

Slutsats: Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi har visat att de har en stor 

negativ inverkan på personernas fysiska, psykiska och sociala liv. Smärtan och 

tröttheten påverkar det dagliga livet och arbetslivet negativt. Personerna beskriver även 

att de sällan blir trodda på, av vårdpersonal eller samhälle. Sjuksköterskan har en viktig 

del i bemötandet av personer med fibromyalgi, vilket är betydelsefullt för en god 

omvårdnad.  
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Abstract 

Background: Fibromyalgia is a long term pain condition that is more common among 

women than among men. The cause of fibromyalgia is unclear but common symptoms 

are long lasting pain and fatigue. The syndrome is difficult to define and requires time 

to diagnose and treat. The nurse has a major responsibility for the care of these patients, 

but believes that they have insufficient knowledge about fibromyalgia.  

Aim: To describe people's experience of living with fibromyalgia and to describe the 

methods of data collection in the included articles.   

Method: Literature study with a descriptive design that included ten qualitative articles 

who were acquired through the database Medline via PubMed.  

Results: People with fibromyalgia experienced that the constant pain was the main 

problem in their daily life since it affected their mood and social life negatively. Not 

being believed or taken seriously in healthcare caused people to feel frustrated. 

Insufficient knowledge of fibromyalgia in healthcare professionals was common and 

people experienced that they were often interpreted to have mental disorders. The 

articles in this study used interviews as data collection method, where semistructured 

interviews was most common.  

Conclusion: People’s experience of living with fibromyalgia has shown that it has a 

major negative impact on their physical, mental and social life. The constant pain and 

fatigue have negative impact on daily life and at work. People also described how they 

are rarely believed by healthcare professionals or society. The nurse has an important 

part in the treatment of people with fibromyalgia which is important for a good nursing.  
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1. Introduktion  

 1.1 Prevalens   

Fibromyalgi är ett diffust långvarigt smärtsyndrom som är mycket vanligare hos 

kvinnor än hos män (Gregersen, 2011). Tre procent av den kvinnliga befolkningen och 

0,5 procent av den manliga befolkningen är drabbade av symtom som överensstämmer 

med fibromyalgi (Ericsson & Ericsson, 2012). Syndromet kan förekomma i alla åldrar 

men uppkommer vanligast i medelåldern (Gregersen, 2011). Dock ökar förekomsten av 

fibromyalgi med en stigande ålder tills 75 år varpå förekomsten minskar efter 75 års 

ålder (Kosek, 2014).  

 

 1.2 Patofysiologi 

Fibromyalgi är ett syndrom som kännetecknas av smärta i rörelseorganen. Orsaken till 

fibromyalgi är ännu oklar men det finns kunskap om att fibromyalgi är ett 

smärtsyndrom där det föreligger en obalans mellan de perifera nociceptiva 

smärtimpulser och de smärtmodulerande systemet i de centrala nervsystemet (CNS) 

(Ericson & Ericson, 2012). Personen får då en diffus lokal smärta och om 

smärtsignalerna då inte motverkas sker en ökad känslighet i CNS och personen få en 

ökad smärtkänslighet. Detta leder till en ökad smärtutbredning och intensitet vilket 

aktiverar det sympatiska nervsystemet som i sin tur ger stresspåslag (Kosek, 2014). 

Fibromyalgi är därför ett syndrom som varken är lätt att beskriva eller avgränsa. En 

person med RA (Reumatoid artrit), SLE (systemisk lupus erythematosus) eller Sjögrens 

syndrom har en ökad risk att även drabbas av fibromyalgi (Ericson & Ericson, 2012).  

  

1.2.1 Symtom 

Symtomen som kännetecknar fibromyalgi är långvariga smärtor i hela kroppen, framför 

allt i nacke, skuldror, armar samt rygg. Smärtor i hela benet, foten och fotleden kan 

även förekomma enligt Padin, Fernández-Acenero och de la Fuente (2017). Smärtan 

beskrivs som molande, stickande eller brännande. Ibland kan smärtan förvärras om 

kroppen utsätts för kyla eller om musklerna används ovanligt mycket. Symtom kan även 

visa sig genom att styrkan och uthålligheten i musklerna blir försämrad. Dessa besvär 

kan öka vid arbete där kroppen följer samma rörelsemönster en längre tid (Ericsson & 
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Ericsson, 2012; Gregersen, 2011; Kosek, 2014). Symtom som djupgående värk och 

känslighet för beröring förekommer, samt även kläder mot huden kan ge smärta 

(Kengen Traska et. al. 2012). Vidare beskriver Ericsson och Ericsson (2012) att  

värk i leder och skelett samt huvudvärk förekommer, men även andra symtom än smärta 

såsom stickningar i händerna, ängslan, oro, tarmbesvär ofta IBS (Irritable Bowel 

Syndrome) och urinträngningar är förekommande. Kosek (2014) beskriver att trötthet är 

likaså ett vanligt förekommande symtom och koncentrationsförmågan påverkas av 

nattliga uppvaknanden och ytlig sömn.  

 

1.2.2 Diagnos och behandling  

Fibromyalgi ses som ett diffust syndrom som är svårt att diagnostisera. För att ställa 

diagnos så mäts personens smärtupplevelser med en Visuell analog skala (VAS). 

Smärtan ska vara långvarig och personen ska ha en ökad känslighet för smärta. 

Anamnes är därför till stor vikt för att ställa en diagnos. I minst tre månader ska 

personen ha upplevt muskelvärk, samt ha minst 11 av 18 “Tender points”, det vill säga 

smärta vid palpation på vissa punkter på kroppen (triggerpunkter) (Ericsson & Ericsson, 

2012). Det finns ingen standardiserad plan på hur fibromyalgi effektivt behandlas bland 

patienter eftersom symtomen varierar (Wierwille, 2012). För att hitta en god behandling 

görs en farmakologisk smärtanalys där personen får prova olika läkemedel som till 

exempel antidepressiva och antiepileptika. Massage, ultraljud, laser, kortvågsbehandling 

samt Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) kan hjälpa en del patienter mot 

smärtan (Ericsson & Ericsson, 2012). En anpassad behandlingsplan utformade av en 

reumatolog kan vara ett alternativ för att lindra patientens symtom och ge god 

omvårdnad (Wierwille, 2012). Andra alternativa behandlingsmöjligheter är simning i 

varmbassäng, få hjälp utav fysioterapeut samt arbetsterapeut för att klara av daglig 

rörlighet i arbete etc. och kognitiv beteendeterapi (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Regelbunden, individanpassad, fysisk aktivitet har en god dämpande effekt på smärtan, 

ömheten i kroppen och sömnen (Kosek, 2014). Att behandla detta syndrom är dock 

tidskrävande och några snabba resultat är svåra att uppnå (Ericsson & Ericsson, 2012).  
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1.3 Bristande kunskap hos vårdpersonal och i samhället  

Kunskapen om fibromyalgi är bristfällig hos vårdpersonal och i samhället. 

Sjuksköterskor uppger att de saknar information om fibromyalgi och forskning tyder på 

att 55 procent av sjuksköterskorna uppger att de behöver ha mer information om 

syndromet för att kunna ge en god omvårdnad (Hughes, Adair, Feng, Maciejewski & 

Sharma, 2016). Personer med fibromyalgi är missförstådda av samhället eftersom 

kunskapen är begränsad. Detta leder till att dessa personer ofta tolkas av samhället som 

att lida av psykiska åkommor (Montesó‐Curto, García‐Martinez, Romaguera, Mateu, 

Cubí‐Guillén, Sarrió‐Colas & Panisello‐Chavarria, 2018). Vårdpersonal upplever sig 

osäkra på diagnosen och låter därför bli att ställa den, sjuksköterskor undviker att ta upp 

besvären på grund av osäkerheten och patienten tappar förtroendet. Vänner, familj och 

arbetskamrater tror inte på personens besvär eftersom ingen diagnos ställts och tycker 

personen ska sluta klaga på smärta och trötthet. Vårdtillfällena för patienterna blir fler 

då ingen diagnos fastställs och personen blir en ökad kostnad för samhället (Kosek, 

2014).  

 

1.4 Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskan har en stor del i patientens omvårdnad, och det är av stor vikt att ta reda 

på och se till patientens individuella behov för att kunna säkerställa en god omvårdnad. 

Att se och höra patienten är betydelsefullt för att uppnå god omvårdnad (Jakobsson Ung 

& Lützén, 2014). Sjuksköterskans roll är att arbeta förebyggande för att förhindra 

sjukdom, främja hälsa, lindra lidande, arbeta fördomsfritt, behandla varje människa 

individuellt samt respektera mänskliga rättigheter (International Council of Nurses, 

2012).  Med ökad kunskap får sjuksköterskan en bredare kompetens och kan i större 

utsträckning hjälpa patienter som drabbats av fibromyalgi (Hughes et. al. 2016). Ericson 

och Ericson (2012) beskriver att en viktig roll som sjuksköterskan har i arbetet med 

människor som lever med fibromyalgi är i första hand att stödja och hjälpa patienten att 

klara av att leva med sin sjukdom. Detta görs genom att skapa delaktighet hos patienten 

samt att se hela individen och arbeta i ett team kring patienten bestående av läkare, 

sjuksköterska, kuratorer, arbetsterapeut och fysioterapeut.  
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1.5 Begreppsdefinition  

Erfarenhet  

Erfarenhet är hur personer upplever och observerar verkligheten genom situationer som 

uppstår. Genom ökad kunskap inom specifikt område tillsammans med 

erfarenhetsbaserad kunskap ges en bredare kompetens inom området (Kajermo Nilsson, 

Johansson & Wallin, 2014). Erfarenheter hos personer påverkas av exempelvis hur de 

blir bemött eller hur personen tolkar vissa situationer där de kan dra vissa slutsatser med 

att ha en viss erfarenhet (Mengshoel, Sim, Ahlsen & Madden, 2017).  

 

Att leva med  

I det här sammanhanget menas att leva med i det dagliga livet, såväl privatliv som 

arbetslivet. Alltså hur personer lever med fibromyalgi i det dagliga livet samt hur det 

påverkar deras liv.  

 

1.6 Katie Erikssons teori  

Katie Erikssons teori syftar till att se hela människan och att människan värdesätts före 

sjukdomen. Det är av stor vikt för att ge en god omvårdnad och att förstå personens 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Eriksson ansåg det friska i varje individ ska 

lyftas fram för att se helheten hos människan. För att vara hel som människa ansåg 

Katie att det fanns tre olika begrepp som spelade in: människa som handlar om att 

kunna se andras tankar och behov där människan söker gemenskap där han eller hon 

kan utbyta erfarenheter och upplevelser för att få en starkare självkänsla. Hälsa handlar 

om sundhet och välbefinnande där människan strävar efter god hälsa, balans och 

harmoni i livet. Omsorg handlar om att människan ska kunna ge och ta emot omsorg. 

Omsorgen ska ske utan fördomar för att tillgodose personens lidande, för en god 

omvårdnad (Alligood, 2011; Kristoffersen Jahren, 2008). Katies grundläggande begrepp 

inom hennes teori är caritas, det vill säga kärlek, barmhärtighet och omtanke till sig 

själv, medmänniskor och till gud. Detta utgör grunden till omvårdnad där vårda är något 

naturligt för människan och själsligt och där människan värderas före sjukdomen, något 

som är högst relevant vid omvårdnad av personer som lever med fibromyalgi (Alligood, 

2011; Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2008). 
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1.7 Problemformulering 

Fibromyalgi är ett diffust syndrom som är svårt att diagnostisera och det är komplicerat 

för de drabbade att beskriva eller avgränsa symtomen. Tidigare forskning tenderar att 

söka orsaken till fibromyalgi och nya teorier sätts upp, detta eftersom orsaken är fortsatt 

oklar. Forskning där personers erfarenheter av att leva med detta syndrom förekommer 

dock mindre. Det är en viktig del i dagens sjukvård att kunna se alla personer och 

tillgodose dess behov. Desto större kunskap om fibromyalgi hos vårdpersonalen skapar 

desto bättre omvårdnad och välmående hos personerna. Erfarenheter hos personerna 

med fibromyalgi bygger på observationer och upplevelser av verkligheten vilket är 

betydelsefullt då att ett gott bemötandet är en viktig del i mötet med personer som har 

fibromyalgi, för att ge en god omvårdnad. Detta beror på att sjuksköterskan ska kunna 

se människan framför sjukdomen, personerna ska känna sig sedd och hörd samt känna 

att de bli tagna på allvar. Därav är det av stor vikt att lyfta detta ämne och förklara 

personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi för en god omvårdnad.  

  

1.8 Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

fibromyalgi samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Vad har personer för erfarenheter av att leva med fibromyalgi? 

• Hur ser datainsamlingsmetoderna ut i de utvalda artiklarna? 

  

2. Metod 

2.1 Design 

Studiedesignen var en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2016). 
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 2.2 Sökstrategi   

Artiklarna söktes fram genom databasen Medline via PubMed med sökorden 

Fibromyalgia, AND Experiences AND Qualitative research. Dessa användes separat 

och i kombination till varandra. Booleska söktermer som AND användes för att 

begränsa sökningen (Polit & Beck, 2016; Willman, 2016). Fritext sökningar användes i 

kombination med Booleska söktermer för att utöka sökningen och få ett större utfall av 

artiklar (Willman, 2016). Sökordskombinationer användes likaså, se tabell 1. 

Begränsningar i sökningen, så kallade limits, var artiklar på engelska samt utgiven för 

senast tio år sedan som användes för att få en mer aktuell och specifikt sökning (Polit & 

Beck, 2016). Indexerade sökord hämtades från MeSH. Sökningen med sökorden 

Fibromyalgia (MeSH Major Topic) AND Experiences (Fritext) AND Qualitative 

research (MeSH) gav för få antal träffar för att kunna utse cirka 30 möjliga artiklar till 

litteraturstudies resultat. Därför användes sökningen Fibromyalgia (MeSH Major topic) 

AND Experiences (Fritext) istället för att få fler möjliga utfall, se tabell 1. Först lästes 

titel på 187 artiklar där totalt 31 stycken valdes ut, relevanta för att svara på studiens 

syfte. Därefter lästes abstrakt på 31 stycken artiklar där 10 stycken artiklar föll bort som 

inte svarade på studiens syfte. 21 kvarvarande artiklar lästes metod och resultat där 10 

artiklar valdes ut, som var relevanta att svara på studiens syfte.  
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2.3 Tabell 1. Databassökning  

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 
Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar  

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska 
2018-08-30 
 

Fibromyalgia 

(MeSH Major 

Topic) AND 

Experience 

(Fritext) 

187 31 10 

Totalt: 
   

 31  10 

 

2.4 Urvalskriterier 

Exklusionskriterier som användes i urvalet var artiklar som inte var vetenskapliga och 

av kvantitativ ansats eftersom de inte var relevanta för att svara på litteraturstudiens 

syfte. De artiklar som handlade om olika behandlingsmetoder, bedömningsinstrument 

av smärta och där fibromyalgi jämfördes i samband med andra sjukdomar/personer, 

exkluderades likaså. Vetenskapliga artiklar eftersöktes genom att titta på upplägget av 

artikeln. Artiklar som följde IMRAD dvs. Introduktion, Metod, Resultat and Diskussion 

var vetenskapliga artiklar att tillämpa i litteraturstudien (Polit & Beck, 2016).  

Inklusionskriterierna som användes var artiklar som var relevanta till litteraturstudiens 

syfte, personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Artiklarna var vetenskapliga, 

empiriska och av kvalitativ ansats. 

  

2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Författarna till litteraturstudien sökte tillsammans i databasen Medline via PubMed för 

att sedan gå igenom träffarna. Titel lästes på alla träffar där författarna exkluderade 

litteraturstudier samt dubbletter. Titlar som inte stämde med litteraturstudiens syfte 
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exkluderades. På kvarvarande artiklar lästes abstrakt där artiklar som inte svarade på 

studiens syfte valdes bort. På återstående artiklar lästes metod och resultat där artiklar 

som inte överensstämde med studiens syfte utan handlade om behandling av 

fibromyalgi, bedömningsinstrument av smärta samt fibromyalgi i jämförelse med andra 

sjukdomar utelämnades. Kvarvarande tio artiklar valdes ut, relevanta att svara på 

litteraturstudiens syfte där personers erfarenheter byggde på upplevelser och 

observationer av verkligheten och erfarenheterna påverkades av erfarenhetsmässig 

kunskap och tolkningar. Resultatet av urvalsprocessen redovisas i ett flödesschema i 

Figur 2.6.  

 

2.6 Flödesschema Figur  

 

 

Figur 1. Flödesschema  

187 artiklar. Titel 
lästes på samtliga

156 artiklar valdes 
bort som ej 

svarade på syftet

31 artiklar lästes 
abstrakt

10 artiklar föll bort 
som ej svarade på 

syftet

21 artiklar lästes 
metod och resultat 

11 artiklar valdes 
bort som ej 

svarade på syftet 

10 artiklar valdes 
ut
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2.7 Dataanalys 

Samtliga tio artiklar i studiens resultat lästes överskådligt av båda författarna enskilt och 

skrevs ut i pappersform på engelska vilket var enligt Polit och Beck (2016) av stor 

fördel då stora texter skulle tolkas och analyseras. Samtliga artiklar som ingick i 

resultatet bearbetades genom två tabeller. En tabell för att samordna artiklarnas syfte 

och resultatdel, och en annan tabell för att undersöka den valda metodologiska aspekten, 

så kallade table shells som enligt Polit och Beck (2016) var ett bra sätt att kategorisera 

stora mängder data på. Artiklarnas författare, publikationsår, land, metodval, syfte och 

resultat kategoriserades av litteraturstudiens författare för att få en översikt över 

innehållet i vederbörande artiklar, detta presenterades i Tabell 2, Metodologisk översikt 

och Tabell 3, Resultatbeskrivning i bilagor. Granskningen av artiklarna genomfördes av 

båda författarna, oberoende av varandra, där författarna sedan förde samman sina 

tolkningsresultat vilket enligt Willman (2016) fick en större betydelse för granskningen, 

att göra granskningen separat. Artiklarna som valdes ut översattes även till svenska 

genom användning av översättningssidor.   

För att besvara den första frågeställningen, vad personer har för erfarenheter av 

att leva med fibromyalgi, användes färgpennor för att markera det som var likvärdigt i 

samtliga artiklar, detta för att kunna skilja på de olika infallsvinklarna som artiklarna 

beskrev för att sedan kategorisera till underrubrikerna till föreliggande resultat. Polit och 

Beck (2016) beskrev med kategoriseringen fanns en betydande roll att olika teman 

återfanns i texten för att sedan kunna göra relevanta kategorier i resultatet. För att 

besvara den andra frågeställningen, hur datainsamlingsmetoderna framställdes, 

granskades metoden av båda författarna för att sedan sammanställdes informationen i 

löpande text under resultat samt presenterades resultatet av datainsamlingsmetoden i 

Tabell 2, Metodologisk översikt i bilagor.  

 

3. Etiska överväganden 

Litteraturstudiens resultat bygger inte på författarnas egna åsikter och värderingar vilket 

gör att artiklarna granskats opartiskt. Författarna har följt noggrannhet och objektivitet i 

studien. Litteraturstudien har skrivits utan plagiat eller förfalskning då författarna 
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tillämpat ett forskningsetiskt förhållningssätt. Litteraturstudien följer forskningens 

etiska koder (Polit & Beck, 2016).   

 

  

4.  Resultat  

Resultatet av denna studie bygger på tio kvalitativa artiklar. Artiklarnas innehåll 

presenteras i huvudrubriken:” Erfarenheter av att leva med långvarig smärta” och har 

kategoriserat i underrubrikerna: Erfarenheter av psykiska problem vid fibromyalgi,  

Erfarenheter av sociala problem vid fibromyalgi och Erfarenheter av kontakten med 

vårdpersonalen.  

Under rubriken “Erfarenheter av sociala problem vid fibromyalgi” finns två 

underkategorier: Privatlivet och Arbetslivet.  

Resultatet från undersökningen av datainsamlingsmetoden från de utvalda 

artiklarna presenteras i underrubriken Datainsamlingsmetod.  

 

4.1 Erfarenheter av att leva med långvarig smärta 

I ett flertal av studierna framgick det att deltagarna upplevde att den ständiga smärtan 

ledde till negativa erfarenheter i form av psykiska problem, sociala problem samt 

problem med kontakten med vårdpersonal. Psykiska problem visade sig bland 

deltagarna i form av ångest, oro och stress, detta på grund av sömnproblem och 

utmattning. (McMahon, Murray, Sanderson & Daiches, 2012; Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson 2010; Theadom & Cropley, 2010). 

 Sociala problem och problem med kontakten med vårdpersonalen innebar 

i flertalet studier att deltagarna blev hämmade i sitt sociala liv samt i arbetslivet på 

grund av den ständiga smärtan och tröttheten. Deltagarna blev inte tagna på allvar och 

de fick alltid försvara sin situation och sitt mående (Armentor 2017; Cooper & Gilbert 

2017; Durif- Bruckert, Roux, Rousset, 2014; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2016; 

Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Rodham, Rance & Blake, 2010; Sallinen et. al. 

2010; Skär, Juuso, Olsson & Söderberg, 2014).  

 



 

11 

 

4.1.1 Erfarenheter av psykiska problem vid fibromyalgi 

Psykisk stress och oro var något som flertalet deltagare upplevde enligt flera av 

studierna (Sallinen et. al. 2010; Theadom & Cropley 2010; Juuso et. al. 2016; Lempp et. 

al. 2009; McMahon et. al. 2012; Sallinen et. al. 2010; Theadom & Cropley, 2010). I 

flera studier angav deltagarna att oförmågan att arbeta och efterföljande ekonomiska 

bekymmer bidrog till ovisshet över framtiden och skapade ångest och oro (Cooper & 

Gilbert, 2017; Juuso et. al. 2016; Lempp et. al. 2009; Sallinen et. al. 2010). Oron att de 

inte kunde få ordentligt med sömn och inte kände sig utvilad framkallade även ångest 

hos deltagarna (Lempp et. al. 2009; Sallinen et. al. 2010; Theadom & Cropley, 2010). 

Försämrad sömn på grund av smärta var något som samtliga deltagare i studien 

av Lempp et. al. (2009) och Theadom och Cropley (2010) upplevde. Vissa deltagare 

beskrev att de var vaken ett par timmar på nätterna för att sedan somna om igen, medan 

andra låg vaken större delen av nätterna. Försämrad sömn gjorde att deltagarna 

fungerade sämre nästkommande dag till följd av värk och trötthet. En sista utväg för en 

del var att ta insomningstabletter så de kunde få en resonabel sömn (Theadom & 

Cropley, 2010). Flera studier visade att personer med fibromyalgi inte upplevde sin 

trötthet bara som ett sömnproblem, utan det har gått så långt så de fått en känsla av 

utmattning. En försämrad sömn, ledde till en ökad smärta och det i sin tur gjorde att 

deltagarna blev helt utslagna på grund av både smärtan och tröttheten (Sallinen et. al. 

2010).   

Juuso et. al. (2016) beskrev att deltagarna i studien upplevde att en ständigt ökad 

smärta bidrog till en spänning, styvhet och smärta i nacken vilket gjorde det svårt för 

dem att psykiskt hantera sin vardag. McMahon et. al. (2012) beskrev vidare hur 

deltagarna lärde sig att acceptera smärtan och tröttheten och accepterade vilka 

begränsningar som uppkom i samband med symtomen. Deltagarna beskrev vidare 

vikten av att ha ett starkt psyke där det handlade om att de motiverade sig själv för att 

klara av vardagen och vara envis, och även att de skulle vara fast besluten att de inte 

skulle förlora kampen mot fibromyalgi.  
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4.1.2 Erfarenheter av sociala problem vid fibromyalgi 

4.1.2.1 Privatlivet  

Deltagarna i flera studier upplevde att de kände sig osynliga och isolerade på grund av 

sin sjukdom (Lempp et. al. 2009; Rodham, Rance & Blake, 2010; Skär et. al. 2014). 

Vidare beskrev deltagarna att de även kände sig isolerade från sina egna familjer och 

sina vänner då de var tvungna att dra sig ur familjeaktiviteter på grund av den ständiga 

smärtan. Deltagarna ville framstå som normala för samhället och dolde därför dess 

symtom med en fasad så inga missuppfattningar bildades (Lempp et. al. 2009; Rodham, 

Rance & Blake, 2010; Skär et. al. 2014). Deltagarna i två andra studier beskrev att de 

upplevde en känsla av att bli kränkt, förödmjukad och förminskad av andra i samhället 

på grund av att de alltid behövde förklara sin sjukdom och dess konsekvenser. De blev 

ofta ifrågasatta av andra i sin omgivning och deltagarna trodde att det hade varit lättare 

för andra att sätta sig in i deras situation om det skulle synas utanpå att de var sjuka 

(McMahon et. al. 2012; Skär et. al. 2014). 

Den ständiga smärtan hindrade deltagarna att fortsätta sina normala liv. Den 

fanns alltid med i bakgrunden där deltagarna beskrev hur smärtan tog över deras liv. 

Vissa fortsatte trots smärtan med att utföra dagliga aktiviteter vilket tog ut sin rätt dagen 

efter då de led av svår smärta och blev sängliggande. Andra deltagare undvek aktiviteter 

i större utsträckning för att avhålla sig från symtom vilket då ledde till isolation 

(Mcmahon et. al. 2012).  

Vidare beskrev deltagarna att de ansåg att det var viktigt att förtydliga 

symtomen av fibromyalgi. Då behövde omgivningen inte missförstå personerna och 

hade större förståelse varför personen inte kunde medverka på vissa aktiviteter 

(Armentor, 2017). När diagnosen ställdes upplevde deltagare i studien att stödet från 

anhöriga ökade, anhöriga fick en större förståelse varför personen agerade annorlunda 

och isolerade sig. Lempp et. al. (2009) skrev i sin studie att samtliga deltagare upplevde 

att de fick stort stöd från sina anhöriga i det dagliga livet, vilket bidrog till en bättre 

förståelse och djupare relation till varandra.  

 

4.1.2.2 Arbetslivet  

I studien av Juuso et. al.  (2016) framkom det att personerna upplevde att kroppen blev 

ett hinder för de att kunna utföra sina arbeten på grund av den ständiga smärtan. Cooper 
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och Gilbert (2017) och Sallinen et. al.  (2010) beskrev i sina studier att deltagarna 

upplevde att det var svårt att upprätthålla en normal arbetsförmåga för att smärtan och 

tröttheten tog över deras kroppar alltmer. Vidare beskrev Juuso et. al. (2016) att arbetet 

hade en betydande roll i deltagarnas liv, och det var svårt att acceptera att de inte hade 

tillräckligt med ork för att kunna arbeta lika hårt och länge som de tidigare kunnat. 

Smärtan som deltagarna upplevde bidrog till en kamp för att klara av sitt arbete, det i sin 

tur ledde till att vardagen var desto mer besvärlig att hantera. Orken och energin fanns 

inte kvar, vilket gjorde att de var tvungna att vila stora delar av tiden hemma efter en 

arbetsdag. Deltagarna i studien var delvis sjukskrivna för att kunna utföra ett så bra 

arbete som möjligt. Det var till stor hjälp, då hade de en möjlighet att vila upp sig 

hemma för att sedan orka med arbetet, men också för att ha energi till den sociala 

samvaron med kollegorna. Att komma till arbetet utvilad och med mer energi ökade 

deras vilja att fortsätta arbeta. Lempp et. al. (2009) och Sallinen et. al. (2010) beskrev 

att deltagarna upplevde att arbetsgivarna valt att anpassa arbetet efter varje enskild 

individs förutsättningar, som till exempel att välja bort vissa arbetsuppgifter som de inte 

klarade av på grund av smärta och att personerna fick arbeta i sin egen takt. 

Två studier beskrev att bli sjukskriven hade även en negativ inverkan på 

deltagarna då en del av dem upplevde detta som en kris (Cooper & Gilbert, 2017; Juuso 

et. al. 2016). Personerna kände sig stressade och oroliga över sin arbetssituation och en 

rädsla att förlora sitt jobb uppkom. Det ledde till att de tvingade sig själva att gå till 

arbetet och att de inte vågade berätta för andra om sjukdomen. En del av deltagarna som 

var tvungna att bli sjukpensionärer på grund av sin sjukdom, upplevde en stor sorg att 

mista både arbetet men också de professionella och sociala kontakterna inom arbetet. 

Deltagarna betonade även att deras självkänsla blev nedsatt när de var tvungna att sluta 

arbeta (Cooper & Gilbert, 2017; Juuso et. al. 2016; Sallinen et. al. 2010; Theadom & 

Cropley, 2010). Personerna som levde med fibromyalgi menade att om de blev bemötta 

med förståelse och stöd från sin arbetsgivare, så blev även förståelsen och acceptansen 

från kollegorna bättre. Att bli tagna på allvar på sin arbetsplats gav dem en känsla av 

tacksamhet (Skär et. al. 2014).  

Deltagarna beskrev även att de upplevde en kunskapslucka framförallt i arbetet 

där arbetskamrater inte hade förståelse för den ökade tröttheten hos personen, varför 

personen inte kunde lyfta tungt, varför personen hade en ökad smärtkänslighet och 
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varför personen drog sig undan stora folksamlingar och sociala tillställningar 

(Armentor, 2017).  

 

4.1.3 Erfarenheter av kontakten med vårdpersonalen 

Deltagarna beskrev hur allmänläkare och specialister avvisade diagnosen fibromyalgi 

och introducerade andra behandlingsalternativ eftersom att kunskapen om fibromyalgi 

var bristfällig. Deltagarna blev ifrågasatt om deras symtom och läkarna föreslog 

medicinering för psykiska åkommor eftersom de förmodade att det var där problemet 

förekom (Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 2014). Deltagarna i en annan studie beskrev 

hur en del läkare skrev ut insomningstabletter och smärtstillande medicinering för att 

lindra symtomen utan att egentligen ha någon långsiktig plan med medicineringen 

(Cooper & Gilbert, 2017).  

Armentor (2017) och Sallinen et. al. (2010) beskrev hur deltagarna förklarade att 

vårdpersonal ofta ställde diagnosen depression eller stressrelaterade symtom till 

personer med fibromyalgi. Några av deltagarna i Armentors (2017) studie hade erfarit 

att doktorn ordinerade blodprover och gjorde undersökningar med hänsyn till 

symtomen, men om detta inte påvisade något signifikant växte misstron till att 

symtomen faktiskt existerade. Vårdpersonal menade att symtomen var psykiska och att 

personerna hade svårigheter och simulerade symtom för att verka lida av sjukdom. 

Deltagarna utbrast frustration och ilska och hade därefter svårigheter att interagera med 

personer som tvivlade på deras upplevelser. Cooper och Gilbert (2017) skrev i sin studie 

att deltagarna hade levt väldigt länge med kronisk smärta innan de fick sin diagnos 

fibromyalgi. Dessutom, i studien skriven av Lempp et. al. (2009) beskrev samtliga 

deltagare att det hade fått väldigt lite information om fibromyalgi efter att de hade fått 

sin diagnos. De fick då istället söka information via internet, böcker, broschyrer samt 

fibromyalgigrupper. Detta gjorde att vissa av deltagarna inte förstod vad diagnosen 

innebar. 

Skär et. al. (2014) tog upp i sin studie att deltagarna beskrev att om de blev 

bemötta med tillit, förståelse och uppskattning av vårdpersonalen, så stärktes dem och 

fick modet att kräva rätt vård efter sina behov. Deltagarna uppskattade när personalen 

intresserade sig för dem i samtalet och lät dem få tala, de kände sig då mer trygg med 

personalen vilket gjorde att de vågade öppna upp sig ytterligare. Deltagarna i studien 

Cooper och Gilbert (2017) beskrev att det tyvärr var väldigt sällsynt att de blev bemötta 
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på ett bra och respektfullt sätt, enligt flertalet deltagare så lyssnade personalen sällan på 

dem och de blev heller inte tagna på allvar.  

Deltagarna i en annan studie upplevde att de uppfattades som hypokondriker och 

de fick ofta en stämpel av vårdpersonalen. Detta gjorde att personerna kände sig både 

ledsna och missförstådda av personalen (Skär et. al. 2014) 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Samtliga artiklar använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Datainsamlingsmetoden i artiklarna var olika utförligt beskrivna. Nedan redovisas 

resultatet av den information som beskrivits. En sammanställning har gjorts i en tabell 

och kan läsas i bilagor, Tabell 2 Metodologisk översikt.  

 

Av de artiklar som resultatet innehåller använde fyra av tio artiklar semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod (Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 2014; Lempp 

et. al. 2009; Rodham, Rance & Blake, 2010; Thedom & Cropley, 2010) och två använde 

sig av djupa semistrukturerade intervjuer (Armentor, 2017; Cooper & Gilbert, 2017)  

Två artiklar använde sig av berättande personliga intervjuer (Sallinen et. al. 

2010; Skär et. al. 2014) varpå en artikel använde sig av berättande intervjuer med guide 

(McMahon et. al. 2012) och slutligen använde sig en artikel av kvalitativa djupgående 

intervjuer (Juuso et. al. 2016).  

I fyra artiklar som användes i resultatet beskrevs plats- och tidsåtgång på 

intervjuerna, att intervjuerna spelades in, vem som utförde intervjun, strukturen på 

intervjun och att guide användes (Armentor, 2017; Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 

2014; Lempp et. al. 2009; Thedom & Cropley, 2010). I en av artiklarna beskrevs 

tidsåtgång och plats för intervjun, att guide användes, strukturen på intervjun och att 

intervjun spelades in (McMahon et. al. 2012). En artikel beskrevs tidsåtgång och plats 

för intervjun, vem som utförde intervjun, strukturen och att intervjun spelades in (Juuso 

et. al. 2016) varpå en annan artikel beskrev likvärdigt som ovan fast där plats för 

intervjun inte angavs i artikeln (Sallinen et. al. 2010). En artikel beskrev enbart plats 

och tidsåtgång till intervjun, strukturen och att intervjun spelades in (Skär et al. 2014) 

och en artikel beskrev sparsamt med att endast ange tidsåtgång och plats för intervjun 

och vilken struktur som användes (Rodham, Rance & Blake, 2010). Artikel skriven av 

Cooper och Gilberg (2017) angav endast strukturen på intervju, tid och plats angavs ej.  
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5. Diskussion  

5.1 Huvudresultat  

Resultatet visade att flertalet av de som var drabbade av fibromyalgi upplevde smärtan 

och tröttheten som ett stort problem eftersom det påverkade det vardagliga livet, såväl 

privatliv som arbetsliv. Smärtan och tröttheten berörde arbetslivet med sjukskrivningar 

och den sociala gemenskapen till kollegor blev drabbad och de isolerade sig även från 

sina familjer och vänner. De kände sig ofta kränkta och ifrågasatta av samhället då de 

upplevde att de sällan togs på allvar inom hälso- och sjukvården. Flertalet personer 

beskrev hur kunskapen om fibromyalgi var bristfällig inom vårdsektorn där personerna 

alltför ofta tolkades som att lida av psykiska åkommor. Resultatet gällande 

datainsamlingsmetoderna i de använda artiklarna visade att samtliga tio artiklar använde 

olika typer av intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Personerna beskrev hur de alltid kände sig trötta och sömnlösa på grund av den smärta 

som förföljde deras liv. Försämrad sömn alstrade mer smärta och smärtan bidrog till 

försämrad sömn, allt detta i en ond spiral som tillslut medförde att de drabbade 

personerna led av utmattning (Lempp et. al. 2009; McMahon et. al. 2012; Sallinen et. al. 

2010; Theadom & Cropley, 2010). Tröttheten beskrevs som en onaturlig trötthetskänsla 

där personerna ständigt kände sig trötta trots sömn och vila (Kosek, 2014). Tröttheten 

beror förmodligen på flera eniga faktorer med ett stillasittande liv hemma där 

personerna isolerar sig från samhället vilket påverkar deras psykiska mående. För att 

åstadkomma ett bättre leverne för dessa personer behövs mer information om andra 

behandlingsmöjligheter. Patientföreningar eller liknande kan vara ett alternativ för 

personerna att träffa människor i samma situation och kan där diskutera och reflektera 
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sina upplevelser. Detta menar också Katie Eriksson att dessa personer då kan dela sina 

erfarenheter och upplevelser för att få ett bättre självförtroende (Alligood, 2011; 

Kristoffersen Jahren, 2008). Häuser et. al. (2009) menar att detta har givit positiva 

effekter på patientens mående då patienten ingått i olika gruppaktiviteter såsom 

beteende terapier eller olika fysiska aktiviteter.  

I ett flertal studier beskrev deltagarna att de ständigt fick dra sig undan och 

isolera sig från både sina familjer och samhället (Lempp et. al. 2009; Rodham, Rance & 

Blake, 2010; Skär et. al. 2014). Personer med fibromyalgi som är tvungen att avstå 

familjeaktiviteter måste vara något som är oerhört svårt och smärtsamt. Att vara utanför 

i samhället är en sak, men att känna utanförskap inom sin egen familj är något som 

ingen ska behöva utsättas för. Deltagarna i tre andra studier beskrev hur smärtan och 

tröttheten tog över deras liv, vilket gjorde att de var tvungna att avstå olika slags 

aktiviteter (Lempp et. al. 2009; Rodham, Rance & Blake, 2010; Skär et. al. 2014). Att 

behöva avstå aktiviteter som de gärna vill vara delaktiga i på grund av den ständiga 

smärtan och tröttheten skapade troligtvis mer utanförskap och mer negativitet hos 

personerna med fibromyalgi. I studierna skriven av McMahon et. al. (2012) och Skär et. 

al. (2014) framkom det att deltagarna upplevde att de blev kränkta och nedvärderade av 

samhället på grund av sin diagnos.  

Plazier, Ost, Stassijns, De Ridder och Vanneste (2014) menade att samhället och 

anhöriga skulle förstå fibromyalgin bättre så borde fibromyalgi symtomen sets utifrån 

ett flerdimensionellt perspektiv där fysiska och kognitiva aspekter framträdde (Plazier 

et. al. 2014). Detta kan göra att omgivningen får en mer övergripande uppfattning av 

personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi och samhället kan då eventuellt ha 

lättare att bemöta dessa personer. Deltagarna i studierna av McMahon et. al. (2012) och 

Skär et. al. (2014) menade att det även skulle ge en ökad förståelse för anhöriga och 

samhället om det skulle synas utanpå, hur de som lever med fibromyalgi, kände inuti. 

 I två andra studier framgick det även att deltagarna upplevde att efter de fått en 

ställd diagnos så ändrades stödet från anhöriga till det bättre och anhöriga fick en ökad 

och mer djupgående förståelse till hur de har agerat i vissa situationer (Armentor, 2017; 

Lempp et. al. 2009). Katie Eriksson menade att när människan ser andras tankar och 

behov och fick förståelse kring dennes situation, så skapades gemenskap och genom att 

känna gemenskap så stärktes personens självkänsla (Alligood, 2011; Kristoffersen 
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Jahren, 2008). Vilket kan innebära att personen kan hantera sin situation bättre och 

undvika att bli socialt isolerad.  

Deltagarna i flertalet studier beskrev hur arbetet var betydelsefullt för 

personerna. De kände sig dock stressade över arbetssituationen då de inte kunde arbeta 

och oroade sig för att förlora arbetet (Cooper & Gilbert, 2017; Juuso et. al. 2016; 

Sallinen et. al. 2010; Theadom & Cropley, 2010). Att förlora arbete innebär också 

ekonomiska förluster och strid med myndigheter för att få ut sin rätt, vilket då också kan 

påverka personernas mående negativt.  Lempp et. al. (2009), McMahon et. al. (2012), 

Sallinen et. al. (2010) och Theadom & Cropley (2010) beskrev hur deltagarna 

förklarade att den försämrade nattsömnen som fibromyalgin medförde påverkade 

personernas psykiska mående och personerna kände av ångest och oro att inte klarade 

av nästa arbetsdag. Armentor (2017) förklarade vidare hur arbetskamraterna inte förstod 

innebörden med sjukdomen och tvivlade på personens begränsningar i arbetet. Katie 

Eriksson menade att man skulle se hela människan och att se andras tankar och behov 

för att dessa personer skulle få en starkare självkänsla (Alligood, 2011; Kristoffersen 

Jahren, 2008). Detta innebär att såväl arbetsgivare som arbetskamrater har ett stort 

ansvar för personer med fibromyalgi gällande trygghet på arbetet och återgång efter 

sjukskrivning. Vidare beskrev Lempp et. al. (2009) och Sallinen et. al. (2010) att 

deltagarna upplevde hur arbetsgivare anpassade arbetet efter personens förutsättningar 

så hen kunde fortsätta arbetet trots sina begränsningar. Vilket också Skär et. al. (2014) 

beskrev att deltagarna i studien kände sig tacksamma om acceptansen från kollegorna 

blev bättre. Katie Eriksson bekräftade även detta då hon menade att genom att tillhöra 

en gemenskap skapades ett bättre självförtroende hos dessa personer (Alligood, 2011; 

Kristoffersen Jahren, 2008).  

 

Personer som lever med fibromyalgi tolkades alltför ofta som att lida av 

psykiska åkommor av samhället och vårdpersonal. De sågs som hypokondriker och blev 

sällan betrodda (Skär et. al. 2014). I ett flertal studier beskrev deltagarna att de fick 

andra diagnoser som depression, stressrelaterade symtom eller psykiska besvär istället 

för diagnosen fibromyalgi när de sökte vård för sina besvär (Armenator, 2017; Durif- 

Bruckert, Roux, & Rousset, 2014; Sallinen et. al. 2010). Kvinnor med smärtproblematik 

hade tidigare benämnts som sveda, värk och brännkärring (SVBK) och detta 

smärtbeteende skulle ignoreras för att inte förstärkas (Kosek, 2014). Det är idag 
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ofattbart hur SVBK ens kunde användas som en diagnos. Dessutom användes den 

endast för kvinnor och något liknande diagnos har inte förekommit för män. Detta 

beskrev deltagarna i Armentor (2017) studie att speciellt kvinnor inte blir tagna på 

allvar med sin symtombild, där symtomen främst tolkades som psykiska besvär.  

I studierna skriven av Cooper och Gilbert (2017) och Durif- Bruckert, Roux och 

Rousset (2014) framkom det att deltagarna upplevde att de blev orättvist behandlade av 

vårdpersonalen, vilket kunde bero på att kunskapen om fibromyalgi var otillräcklig 

inom vårdsektorn. Annan forskning visade även att kunskapen om fibromyalgi var 

bristfällig, där läkare hänvisade patienterna vidare till fibromyalgispecialister för att 

patienten skulle få bästa möjliga vård (Homma, Ishikawa & Kiuchi, 2014). Katie 

Eriksson teori syftade till att se helheten hos en människa, där människan skulle lyftas 

fram istället för sjukdomen. Sjuksköterskan skulle möta patienten med respekt och inte 

se det sjuka framför människan, detta för att inte patienten skulle känna sig missförstådd 

eller orättvist behandlad (Alligood, 2011; Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm, 

2008). Det är av största vikt att ge ett gott bemötande till personer med fibromyalgi just 

för att de vana att behöva strida och kämpa för sin sak. Ett gott bemötande där 

vårdpersonalen ser och hör dessa personer kan göra mycket i deras annars tunga vardag. 

Detta bekräftade Skär et. al. (2014) då deltagarna beskrev hur ett gott bemötande 

skapade tillit hos de drabbade och modet att kräva rätt vård ökade.  

Det är svårt att definiera smärtan på just personer med fibromyalgi, eftersom 

smärtan är så diffus, och inte missta att personerna lider av någon annan åkomma. Katie 

Eriksson menade att omvårdnaden av varje person skulle ske utan fördomar för att ta 

hänsyn till personers lidande för att kunna ge bästa möjliga vård (Alligood, 2011; 

Kristoffersen Jahren, 2008). Om personerna med fibromyalgi tidigare får sin diagnos 

kan de fokusera på andra viktiga saker i livet än att strida för sin hälsa. Detta menade 

Katie Eriksson att god hälsa var att ha god balans och harmoni i livet (Alligood, 2011; 

Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2008). Vårdtillfällena för personerna med 

fibromyalgidiagnos minskade och de började med livsstilsanpassningar som förbättrade 

deras dagliga funktion enligt Kosek (2014). Personerna blir då en minskad kostnad för 

samhället i och med att det blir färre vårdbesök och personerna kan i större utsträckning 

leva ett “normalt” liv efter deras förutsättningar.  
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5.2.1 Datainsamlingsmetoden  

Samtliga tio artiklar använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetoder (Armentor, 

2017; Cooper & Gilbert, 2017; Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 2014; Juuso et. al. 

2016; Lempp et. al. 2009; McMahon et. al. 2012; Rodham, Rance & Blake, 2010; 

Sallinen et. al. 2010; Skär et. al. 2014; Thedom & Cropley, 2010) vilket Polit och Beck 

(2016) beskrev som den mest förekommande datainsamlingsmetoden inom kvalitativ 

forskning och att narrativ data samlades helst in via intervjuer än via frågeformulär.  

En utförlig metodbeskrivning var enligt Polit och Beck (2016) artiklar som 

innehöll information om tid, plats, om intervjuen spelades in och vem som intervjuade. I 

fyra artiklar som användes i föreliggande resultat i litteraturstudien redovisades dessa 

villkor i metodbeskrivningen (Armentor, 2017; Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 2014; 

Lempp et. al. 2009; Thedom & Cropley, 2010). I återstående sex artiklar som resultatet 

förelåg var metodbeskrivningen återhållsamt beskriven (Cooper & Gilberg, 2017; Juuso 

et. al. 2016; McMahon et. al. 2012; Rodham, Rance & Blake, 2010; Sallinen et. al. 

2010; Skär et. al. 2014).  

Fyra av studierna var utförda antingen hemma hos deltagaren eller i ett privat 

rum på sjukhuset/ organisationen (Juuso et. al. 2016; McMahon et. al. 2012; Rodham, 

Rance & Blake, 2010; Theadom & Cropley, 2010). Detta var viktigt för att få avskildhet 

och undvika avbrott i intervjun, vilket kunde påverka resultatet av informationen. 

Liksom var det fördelaktigt att välja en tystlåten lokalisation eftersom intervjun skulle 

spelas in (Polit & Beck, 2016).  

Sex av tio artiklar använde sig av semistrukturerade intervjuer och djupa 

semistrukturerade intervjuer som intervjumetod (Durif- Bruckert, Roux & Rousset, 

2014; Lempp et. al. 2009; Rodham, Rance & Blake, 2010; Thedom & Cropley, 2010). 

Semistrukturerade intervjuer var enligt Polit och Beck (2016) en relevant metod att 

använda vid insamling av kvalitativ data då de var väl detaljerade och fick ut rikligt med 

betydelsefull information som var till stor fördel för studiens resultatdel.  

Två andra artiklar valde att använda sig av berättande personliga intervjuer och 

kvalitativa djupgående intervjuer som intervjumetod (Juuso et. al. 2016; Skär et. al. 

2014). Då började ofta intervjuaren med att ställa en bred allmän fråga och sedan låta 

deltagaren berätta fritt om sina erfarenheter. Utfallet av efterföljande frågor påverkades 

av svaret på den första frågan (Polit & Beck, 2016). Detta kan vara till fördel för 

deltagare som har svårt att svara på specifika frågor och lämnar mer rättvis information 
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genom att prata fritt. Dock kan ostrukturerade intervjuer vara en nackdel om 

huvudområdet för studien nämns alltför sparsamt. 

 

 

5.3 Metoddiskussion  

Att göra en litteraturstudie var ett bra sätt att sammanfatta tidigare forskning vilket Polit 

och Beck (2016) bekräftade. En litteraturstudie valdes för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar vilket ses som en styrka i studien.  

Databassökningarna valdes att göras via databasen Medline via PubMed vilket 

enligt Polit och Beck (2016) var en relevant databas att använda då det var den primära 

databasen för medicinsk- och omvårdnadsvetenskap. Medline omfattade 95 procent av 

den medicinska forskningen enligt Willman (2016) vilket anses som en styrka. Dock 

fanns svagheter med att använda endast Medline då användningen av fler databaser gav 

större bredd av information (Willman, 2016).  

Sökorden som har använts innefattade studiens syfte och anges som relevant och en 

styrka i studien. MeSH termer har använts för att göra sökningen mer specifik och 

konsekvent (Polit & Beck, 2016). Booleska söktermer som AND har används för att 

begränsa sökningen ytterligare (Polit & Beck, 2016). MeSH termer har använts i 

samband med fritextssökningar och booleska söktermer vilket gav enligt Willman 

(2016) ett större utfall av artiklar vilket då kan erfaras som en styrka i studien.  

Endast två sökord användes i den slutgiltiga sökningen vilket innefattade en MeSH term 

samt ett fritextsökord. Detta bör ses som en svaghet vilket Willman (2016) kunde 

refererar till då fler indexerade sökord oftast inkluderar en mer specifik sökning. Dock 

gav sökningen med fler indexerade sökord för få relevanta träffar för studien.  

Sökningen tidsbegränsades till artiklar som publicerats för senast tio år sedan. Vilket 

enligt Polit och Beck (2016) ses som en svaghet då aktuell forskningen ska presenteras, 

men tidsbegränsningar med fem år eller färre gav lika som ovan, för få antal träffar.  

Artiklarna som inkluderats följer studiens syfte och reflekteras som en styrka. 

Av de exkluderade artiklarna kunde det finnas erfarenheter ävenså, men trots detta 

exkluderas artiklarna av författarna eftersom innehållet kunde ha andra infallsvinklar än 

vad studien innebar, vilket kan ses som en svaghet i studien.  
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Under urvalsprocessen valdes 156 artiklar bort som inte svarade på syftet. Detta 

kan ses som en svaghet då endast titlar läses på artiklarna och att resultatet inte lästes i 

sin helhet. Samtliga artiklar som ingick i föreliggande studies resultat innehöll rikligt 

med information vilket gav ett variabelt och informativt resultat som svarade på 

studiens syfte, vilket ses som en styrka.   

Analysmetoden skulle enligt Polit och Beck (2016) följa noggrannhet genom 

kodning, struktur och kategorisering vilket följdes omsorgsfullt i analysprocessen, detta 

ses därför som en styrka i studien.  

 

5.4 Kliniska implikationer  

Att leva med fibromyalgi är mycket påfrestande och påverkar det sociala, dagliga samt 

arbetslivet för de drabbade. Personerna möter många motgångar både i samhället och 

inom vården, och därför är det till stor vikt att förmedla mer information om 

fibromyalgi så att vårdpersonalen i större utsträckning få mer kunskap om ämnet. Att 

bemöta personer med fibromyalgi inom vården professionellt och med respekt, gör att 

de känner ökad tillit och trygghet till vårdpersonalen. Det i sin tur kan göra att 

vårdpersonalen får en ökad förståelse för de drabbade, vilket kan ge en mer trygg och 

tillförlitlig vård.  

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning  

Mer forskning behövs kring detta ämne eftersom att det är vanligt att personer med 

fibromyalgi feltolkas av samhället, vilket beror på otillräcklig kunskap. Genom att öka 

kunskapen med god information om fibromyalgi kan denna feltolkning förhoppningsvis 

försvinna och syndromet kan bli mer accepterat av både vårdpersonal och samhället. 

Orsaken till fibromyalgi är fortsatt oklar, därför behövs mer forskning kring ämnet. Att 

finna en orsak till uppkomsten kan även göra att det blir mer accepterat av 

vårdpersonalen och samhället. Att ställa diagnosen fibromyalgi verkar vara svårt för 

dagens läkare, att driva forskningen vidare kring hur diagnosen ställs, kan göra att 

personer med fibromyalgi får en mer säker och rättvis vård. Med rätt kunskap kan 

sjuksköterskan ge en bättre omvårdnad.  
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5.6 Slutsats  

Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi har visat att de har en stor negativ 

inverkan på personernas fysiska, psykiska och sociala liv. Den ständiga smärtan samt 

tröttheten påverkar det dagliga livet och arbetslivet negativt. Personerna beskriver även 

att de sällan blir trodda på av vårdpersonal eller samhälle. Sjuksköterskan har en viktig 

del i bemötandet av personer med fibromyalgi, vilket är betydelsefullt för en god 

omvårdnad.  
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Bilagor  

 

Tabell 2. Metodologisk översikt  

Författare, 

publikationsår, 

studieland.  

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Armentor, JL. 

(2017) USA 
 

Living With a 

Contested, 

Stigmatized Illness: 

Experiences of 

Managing 

Relationships 

Among Women 

With Fibromyalgia 

Kvalitativ ansats 

Grounded theory  

 

  

Först gjordes ett bekvämlighetsurval 

som sedan kompletterades med ett 

snöbollsurval för att utöka deltagarlistan. 

20 kvinnor deltog i åldrarna 32-80 år 

med diagnos Fibromyalgi.  

 

 
 

Semistrukturerade djupa intervjuer 

med guide och ämne från Jan-13 -

Aug- 14. Deltagaren valde tid och 

plats. Intervjuerna varade i ca 58 min 

och spelades in. 

 
 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

guidad av Grounded 

theory  

 

 

 

Cooper, S, & 

Gilbert, L. (2017) 

Sydafrika  
 

An exploratory 

study of the 

experience of 

fibromyalgia 

 Kvalitativ ansats  

Explorativ design  

Snöbollsurval. 15 kvinnor deltog i 

åldrarna 23-59 år. 

Semistrukturerade djupa intervjuer 

som spelades in. Tid och plats anges 

ej.  
 

Tematisk 

innehållsanalys 

NVivo för kodning  
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diagnosis in South 

Africa 
 

Durif- Bruckert, C., 

Roux, P, & Rousset, 

H. (2014) Frankrike  

Medication and the 

patient–doctor 

relationship: a 

qualitative study 

with patients 

suffering from 

fibromyalgia 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

35 deltagare. 32 kvinnor i 25 - 70 års 

ålder och 3 män deltog i åldrarna 42 - 58 

år, alla med diagnos fibromyalgi. 

Rekryterades genom en 

behandlingsenhet.  

Semistrukturerade intervjuer. 1 h i 

genomsnitt och intervjuerna ägde rum 

innanför sjukhusets väggar. 

Intervjuerna spelades in.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Juuso, P., Skär, L., 

Olsson, M, & 

Söderberg, S 

(2016)  

Sverige  

The Workplace 

Experiences of 

Women with 

Fibromyalgia 
 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

design.  

Målmedvetet urval. 15 kvinnor deltog i 

åldrarna 38 - 64 år. 4 stycken 

rekryterades från ett 

rehabiliteringscenter och resterande 

rekryterades från Reumatologi 

Föreningen.  

Djupgående öppna kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna utfördes 

antingen hemma hos deltagarna eller 

på organisationen. Intervjuerna varade 

mellan 45 - 115 min och spelades in.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod 

Lempp, H.K., Hatch, 

S.L., Carville, S.F, 

& Choy, E.H. (2009)  

Storbritannien 

Patients' experiences 

of living with and 

receiving treatment 

for fibromyalgia 

syndrome 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design 
 

Målmedvetet urval. 12 deltagare med 

fibromyalgi. 11 kvinnor, 1 man. Åldrar 

mellan 20 - 69 år. Rekryterades via 

Reumatologklinik. 

Semistrukturerade intervjuer med 

guide som spelades in. 11 intervjuer 

utfördes på sjukhus och 1 intervju 

utfördes hemma enl. begäran. 

Intervjuerna varade 1 - 2 h.  
 

Innehålls- och 

samtalsanalys.  

Kodad med hjälp av 

analysprogrammet 

NVivo  
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McMahon, L., 

Murray, C., 

Sanderson, J, & 

Daiches, A.  

(2012)  

England  
 

“Governed by the 

pain”: narratives of 

fibromyalgia. 

Kvalitativ ansats  

Narrativ design  

10 kvinnor som rekryterades från 

väntelistan på en smärtklinik i England 

eller från deras tid hos konsulterade 

läkare på smärtkliniken. 

Inklusionskriterier var en primär diagnos 

av fibromyalgi. Ålder mellan 25 år- 70 

år. 

Berättande intervjuer med guide på 

smärtkliniken eller hemma hos 

patienten. Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 47-120 minuter. 

Narrativ analys  

Rodham, K., Rance, 

N, & Blake, D. 

(2010) England 

A Qualitative 

Exploration of 

Carers” and 

”Patients” 

Experiences of 

Fibromyalgia 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design  

2006 rekryterade 4 kvinnor och 

deras makar från en stödgrupp för de 

med fibromyalgi. De intervjuades. 

Kvinnorna var mellan 43-65 år och 

männen 38-59 

år. 
 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i parets hem. De 

intervjuades separat där kvinnan alltid 

började, paret fick aldrig prata 

angående frågorna mellan 

intervjuerna. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 min  

Tolkande 

fenomenologisk 

analys  
 

Sallinen, M., 

Kukkurainen, ML., 

Peltokallio, L, & 

Mikkelsson, M. 

(2010) Finland 

Women’s Narratives 

on Experiences of 

Work Ability and 

Functioning in 

Fibromyalgia 
 

Kvalitativ ansats  

Narrativ design 
 

1999-2001 deltog 169 kvinnor med 

fibromyalgi i ett rehabiliteringsprogram i 

Finland. Dessa kvinnor kontaktades på 

nytt i ett målmedvetet urval 2007 att 

delta i en uppföljningsstudie.  

 Intervjuer där deltagarna först fick 

berätta dess livshistoria i 30-60 min. 

Sedan ställdes fördjupande frågor på 

livshistorien som slutade i en fri 

diskussion. Hela intervjun varade i ca 

Data analyserades 

stegvis. 



 

4 

 

20 kvinnor i åldrarna 34- 65 år. 

Kvinnorna valdes efter bakgrund, social 

förmåga och lokalisation för att ha en 

större bredd på funktion och 

arbetsförmåga med i diskussion.  

2- 4h. Intervjuerna spelades in. Plats 

anges ej.  

Skär, L., Juuso, P., 

Olsson, M, & 

Söderberg, S. (2014)  

Sverige  

 Meanings of Being 

Received and Met 

by Others as 

Experienced by 

Women with 

Fibromyalgia 
 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

design  
 

9 kvinnor med fibromyalgi mellan 40 år- 

65 år i norra Sverige. Rekryterades från 

Fibromyalgiförbundet och 

Vuxenutbildningsförbundet.  
 

Personliga intervjuer som spelades 

in.51- 147 min långa intervjuer i 

genomsnitt. Intervjuerna utfördes 

enligt kvinnornas önskemål.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod 

Theadom, A, & 

Cropley, M. (2010)  

England 
 

This constant being 

woken up is the 

worst thing’ – 

experiences of sleep 

in fibromyalgia 

syndrome. 
 

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk 

design 
 

16 deltagare (14 kvinnor, 2 män) 

rekryterades frivilligt genom en 

Fibromyalgi stödgrupp i England. 

Deltagarnas ålder var mellan 21-61 år.  

  

Semistrukturerade intervjuer som 

förbereddes och utfördes av 

Psykologer (författarna). Intervjuerna 

gjordes hemma hos deltagaren och 

spelades in och varade mellan 20-65 

minuter 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys 
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Tabell 3. Resultatbeskrivning  

Författare Syfte Resultat  

Armentor, JL. Syftet med studien var att utforska olika metoder 

som användes av individer med fibromyalgi för att 

hantera sociala sammanhang som med vänner, 

familj, kollegor och vårdpersonal. 

Vissa av deltagarna beskrev hur de förklarade sina symtom direkt och okomplicerat för familj 

och vänner så frågetecken undveks. De flesta beskrev att de hade symtom som influensa, fast 

bestående.  Vissa hade beteendeförändringar som tydde på “dåliga” dagar och indikerade för 

att vila. Dessa tecken var aktuella för både kollegor och familjemedlemmar men var 

svårtolkade för omgivningen. 

Cooper, S, & Gilbert, 

L. 

Syftet med studien var att få insikt hur olika 

navigationsverktyg användes av personer med 

sämre medicinska förutsättningar för att få en 

fibromyalgidiagnos i Sydafrika. 

Deltagarna hade en lång erfarenhet av kronisk smärta innan de fick diagnosen fibromyalgi. De 

blev också ofta ifrågasatta. Deltagarnas fibromyalgi påverkade deras arbetssituation med 

trötthet och smärta. En acceptans som de funnit att de inte längre kunde arbeta pga. 

sjukdomen. De som inte kunde fortsätta arbeta saknade deras arbete och att de inte kunde vara 

“viktig”. Många hade hoppet uppe att återkomma till arbetet. De sökte vård för sina symtom 

men blev erbjuden antidepressiva läkemedel eftersom vården upplevde symtomen som 

psykiska.   

Durif- Bruckert, C., 

Roux, P, & Rousset, H. 
 

Syftet med studien var att förstå den medicinska 

erfarenheten hos patienter med fibromyalgi och 

dess relation till läkaren.  
 

Patienternas upplevelser av mötet med läkare efter diagnosen fibromyalgi och hur läkare ofta 

kunde skylla bort sig för att inte behandla patienten med för dålig kunskap om sjukdomen och 

maktlösheten att behandla den.  
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Juuso, P., Skär, L., 

Olsson, M, & 

Söderberg, S 
 

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor 

med fibromyalgi upplevde dess arbetssituation  
 

Kvinnor upplevde en oförmåga att arbeta och hade accepterat sin nya arbetssituation. Arbetet 

hade ett stort inflytande på deras liv och de kände en sorg att de inte kunde fortsätta arbeta. 

Det fanns en rädsla över hur kommande arbetsliv såg ut. Kvinnorna behövde stöd för att 

arbeta så länge de klarade av för att sedan hitta nya intressen och aktiviteter för att se ljus i 

livet.  
 

Lempp, H.K., Hatch, 

S.L., Carville, S.F, & 

Choy, E.H. 

 
 

Syftet med studien var att se över de nuvarande 

kriterierna för att diagnostisera fibromyalgi och 

därmed förbättra standarden på sjukvården som 

idag tillhandahålls.  
 

Beskrev hur livet var före och efter diagnosen. Hur diagnosen påverkade deras sociala och 

arbetsamma liv.  
 

McMahon, L., Murray, 

C., Sanderson, J, & 

Daiches, A. 
 

Syftet med studie var att undersöka hur personer 

med fibromyalgi såg på sin sjukdomsupplevelse 

och hur de kunde integrera de i sin personliga 

biografi.  
 

Det tog lång tid innan de fick diagnosen fibromyalgi, och möjligen en lättnad när de äntligen 

fick en diagnos. Kvinnorna upplevde att leva med fibromyalgi var en brist på kontroll och 

osäkerhet. De var hämmade av smärtan och hade svårt att avgöra hur nästkommande dag 

kunde se ut.  

 
 

Rodham, K., Rance, N, 

& Blake, D. 

Syftet var att utforska upplevda erfarenheter av de 

som har fibromyalgi och hur deras makar upplevde 

detta. 

Makarna upplevde sorg över förlust av deras partners identitet och hur fibromyalgi påverkade 

äktenskapet. De upplevde sig som osynliga och att “folk” inte trodde på de när de sa att de 

hade en diagnos och de kände sig isolerade. Upplevde sig kränkta när de inte blev betrodda av 

sjukvårdspersonal och kände sig isolerade från familj och vänner när de ofta var tvungna att 

dra sig ur familjeaktiviteter på grund av smärtan. 
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Sallinen, M., 

Kukkurainen, ML., 

Peltokallio, L, & 

Mikkelsson, M 
 

Syftet med studien var att utforska patienters 

erfarenheter med långvarig fibromyalgi och dess 

arbetsförmåga och funktion.  
 

Flera av deltagarna sökte läkare på grund av smärta och minskad arbetsförmåga men blev 

sällan betrodda och “ de var inget fel på dem”. Vårdpersonalen och arbetsgivare uttryckte att 

de hade psykiska problem. De hamnade mellan att ha arbetsförmåga och att vara hindrad att 

arbeta på grund av smärtan. Vissa deltagare använde starka smärtstillande så att kunde arbeta 

några skift för att sedan vara sängliggande i något dygn på grund av smärta och trötthet.  

 
 

Skär, L., Juuso, P., 

Olsson, M, & 

Söderberg, S 
 

Syfte med denna studie var att belysa mening med 

hur kvinnor med fibromyalgi fick möta andra med 

erfarenheter av syndromet 
 

Kvinnorna upplevde att de inte togs på allvar och blev ifrågasatt i både familj, socialt, arbete 

och inom hälso- och sjukvård. De fick ständigt förklara sin sjukdom och ursäktade sig och 

blev ofta missförstådda.   
 

Theadom, A, & 

Cropley, M. 
 

Syftet med studien var att utforska hur människor 

uppfattade av deras sömnkvalitet och hur sömnen 

påverkades av deras symtom.  
 

Sömnproblemen gav olika utslag från olika deltagare. Vissa hade haft sömnproblem hela livet, 

andra upplevde en stor variation på sömnproblemen främst vid starka symtom. 15 av 16 

deltagare beskrev en stor frustration dagen efter nätter när de sovit dåligt. Majoriteten av 

deltagarna kände att kvalitén på sömnen berodde främst på smärtan och utmattningen som 

syndromet orsakade. Flera deltagare beskrev likaså en frustration av att vara vaken stora delar 

av nätterna.  
 


