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Abstract

The aim of this study was to find out how women with fibromyalgia experience their quality 

of life on the basis of physical, psychological and social aspects. The study was a literature 

study with descriptive design.  The authors looked for scientific articles in Medline, Academic 

search elite and CINAHL. The limits that was used were; The articles had to be in English, 

only women over 18 years old, published between 2003-2009, they had to be found free of 

charge and in full context. The key words that were used were: fibromyalgia, pain, quality of 

life, fatigue, physical fitness and women. Keywords were used in different combinations.  

The hardest thing for the women was that they have to justify their condition for the people in 

their surrounding, because the disease is missing visual symptoms. The feeling of being a 

burden at work and for the family was associated with the loss of acceptance and information 

of fibromyalgia. The women felt that they had lost their earlier lifestyle and safety and self-

esteem. The qualities in life of the women who have fibromyalgia are in relationship to them 

self and how the fellow human being viewed the disease.  The women who had accepted the 

disease, sensitivity and signals have a higher level of quality of life compared to women who 

fights against the disease and acceptance of it.             

Key Words: Fibromyalgia, quality of life, women. 



Sammanfattning

Syftet med denna studie var att ta reda på hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin 

livskvalitet utifrån ett fysiskt, psykiskt och sociala aspekter. Studien är en litteraturstudie med 

beskrivande design. Författarna använde vetenskapliga artiklar från databaserna Medline, 

Academic search elite och CINAHL. Begränsningarna som gjordes när artiklarna söktes var; 

de skulle vara på engelska, bara kvinnor över 18 år, publicerad mellan 2003-2009, åtkomsten 

till artiklarna skulle vara fri och finnas i fulltext. De sökord som användes var: Fibromyalgia, 

pain, quality of life, fatigue, physical fitness och women, som användes i olika kombinationer. 

 Det svåra för dessa kvinnor var att de måste försvara sitt tillstånd för sin omgivning därför att 

sjukdomen saknar visuella symtom.  Känslan av att vara ett hinder i arbete och för familj var 

associerad med att det saknas acceptans och information om fibromyalgi. Kvinnorna kände att 

de hade förlorat sin tidigare livsstil, trygghet och självkänsla. Påverkandegraden av 

livskvaliteten hos de kvinnor som har fibromyalgi ligger i relation till dem själva och en viss 

del till hur omgivningen ser sjukdomen. De kvinnor som har accepterat sin sjukdom med dess 

känslighet och signaler har en högre grad av livskvalitet än de kvinnor som inte vill acceptera 

och kämpar emot sjukdomen.  

Nyckel ord: Fibromyalgi, livskvalitet, kvinnor.
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1 Introduktion

1.1 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom och tillhör gruppen mjukdelsreumatism (1). Vad 

som menas med mjukdelsreumatism är medicinska smärttillstånd i rörelseapparaten utan 

tecken på inflammation (2). 

Fibromyalgi har funnits länge men det var först på 1980-talet som det blev mer accepterat. 

Fibromyalgisyndromet är ett komplicerat och svårförklarligt smärt- och trötthetstillstånd. År 

1990 utvecklades en definition av kriterierna för diagnos fibromyalgi av American Collage of 

Rheumatology (3). Innan definitionen blev utvecklad användes många förnedrande 

beteckningar inom sjukvården som SVBK (sveda, värk, bränn käring), käringsjuka, 

käringvärk eller klimakteriekäring (4). Patienterna var oftast kvinnor och hade enligt läkarens 

synvinkel oförklarlig värk och andra symtom som inte gick att finna orsaken till efter vanliga 

undersökningar (5).

 ”Ordet syndrom används i medicinska sammanhang, antingen för att sammanfatta en viss  

grupp av symtom eller för att beteckna ett ohälsotillstånd som man inte känner till orsaken 

till” (6).

Kriterierna för diagnosen Fibromyalgi är långvarig och utbredd smärta som förekommer på 

höger och vänster sida av kroppen samt både övre och nedre kroppshalvan med känsligt 

tryckömma punkter s.k. triggerpunkter och att smärtan förblir i minst 3 månader. 

Triggerpunkter finns i vävnad som t.ex. muskler, senor, ledkapslar, ligament, hud och ärr. För 

att få kallas triggerpunkt krävs det att smärtan är utstrålande (1). För att en Triggerpunkten 

skall ligga bakom en patientens smärta krävs det att vid palpationen ger en utstrålning som 

överensstämmer med patientens smärttillstånd (1). Minst 11 av de 18 ömma punkterna ska 

smärta vi palpation (3) figur 1. 
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1.2 Symtom

Det som är det mest karaktäristiska för patienter med fibromyalgi, är generell värk, muskulär 

trötthet, onormal kraftlöshet och stelhet i kroppen (7). Andra associerade symtom är 

sömnproblem och depression (3). Specifikt för fibromyalgi jämfört med andra tillstånd av 

muskelsmärta är att smärtan inte framkallas av normalt vanliga smärtsamma retningar. Fysisk 

aktivitet oro ängslan och framför allt stress påverkar symtomen på ett negativt sätt (6).

1.3 Orsaker

De finns forskare som anser att de finns en biologisk förklaring till sjukdomens uppkomst (3). 

 Orsaken till sjukdomen fibromyalgi är okänd men enligt tidigare studier har man upptäck en 

dysfunktion i muskelpatologi, en centralnervös störning och neuroendokrinska mekanismer 

(1). Som utlösande faktor har det spekulerats i om graviditet, infektion eller annan påfrestning 

på kroppen som gjort att sjukdomen framkallats. 

Enligt Olin (6) uppskattas det internationellt att 2-4 % av befolkningen är drabbad av 

fibromyalgi varav 80-90 % är kvinnor (1). 

1.4 Jämförelse mellan fibromyalgi och reumatism

Både reumatism och fibromyalgi har liknande objektiva kliniska fynd med godkända 

klassifikations kriterier och båda har okänd uppkomst. Fibromyalgi är karaktäriserad av 

subjektiva symtom, utan några klara avvikelser i standardiserade kliniska tester (8) medan 

reumatism är en inflammatorisk sjukdom karaktäriserad av progressiv skada och funktionell 

försvagning (9). 

Muskelsjukdomar som fibromyalgi och reumatism är en viktig grupp av kroniska sjukdomar 

som kan ge en sämre livskvalitet. Fibromyalgi och reumatism är potentiella sjukdomar som 

förkortar livslängden på patienterna. Det har antytts att reumatism och fibromyalgi har 

effekter på den mentala, fysiska och sociala funktionen (9).

Många reumatismpatienter har en försämring av livskvaliteten. Det har bevisats flera gånger 

att reumatism har försvagade förutsättningar, och det har påverkan på smärta, dödlighet, det 

mentala - och det sociala välmående (8). 
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1.5 Livskvalitet

Definitionen på livskvalitet enligt WHO är ”Välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt och socialt  

och inte bara frånvaro av sjukdom” (10). Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och värderas 

individuellt. Wikström (11) beskriver att kroppen är människans kontakt med världen, han 

menar att kroppen är säte för upplevelser och identitet. ”Genom våra sinnen, de vi med 

kroppen ser, hör och känner skapar vi oss en bild av oss själva och den kropp vi lever i. Det 

innebär också att om kroppen förändras, till exempel som en konsekvens av sjukdom eller 

skada, förändras människans upplevelse av sig själv och till gången till världen” (11 s. 49) 

Han beskriver att det är genom kroppen som vi förhåller oss till världen, kroppen är därför 

central för vår identitet. Det gäller att förstå helheten, att ta hänsyn till aspekter som påverkar 

människan och dess individuella situation. Det gäller att förstå hur en sjukdom eller 

behandling av en sjukdom påverkar individen olika med hänsyn till individers olika 

livssituationer, men även att ha god förståelse för att en behandling av ett symptom på 

individens kropp eller sinne kommer att påverka helheten. En behandling av kroppen kommer 

att påverka hela individen (11).

Bowling (12) definierar livskvalitet som individuellt gensvar på den fysiska, mentala och 

sociala effekten av sjukdom i det dagliga livet och det inkluderar att uppfatta sig som att må 

bra på en grundläggande nivå av tillfredställelse och en allmän känsla av egenvärde dessutom 

att må bra fysiskt.

Livskvalitet kan definieras opartiskt objektivt och subjektivt, efter egna värderingar. Inom 

vården, baseras vårdbesluten på patientens subjektiva uppfattning om livskvalitet och vad som 

behövs för att uppnå god livskvalitet. Viktiga subjektivt uppfattade kännetecken för god 

livskvalitet är tillfredställelse och glädje (13). 

 1.6 Problemområde

Ca 2-4 % av världens befolkning har diagnosen fibromyalgi (6). Idag är sjukdomen välkänd 

och det finns kriterier för att fastställa diagnos men trots det är sjukdomen många gånger 

ifrågasatt (4). Som sjukvårdspersonal är det viktigt att uppmärksamma den smärta som inte 

alla gånger syns, genom att lyssna och se på patienternas uttryckssätt. Att leva med 
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fibromyalgi leder oftast till en förändrad livsvärld med både psykiska, fysiska och sociala 

påfrestningar. Det kan vara svårt att bedöma hur en människa kan plågas av en sjukdom som 

inte syns och det kan ligga nära till hands att döma en person med fibromyalgi som 

”inbillningssjuk” (14). Därför vill författarna med denna studie, att allmänsjuksköterskan ska 

få en ökad kunskap om fibromyalgi och om de aspekter som påverkar kvinnor med 

fibromyalgi, och där igenom bidra till en bättre vårdrelation mellan patient och 

sjukvårdpersonal och ökat förtroende.

1.7 Syfte

Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med Fibromyalgi upplever sin livskvalitet 

utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.  

1.8 Frågeställningar

• Hur upplever kvinnor med Fibromyalgi sin livskvalitet utifrån ett fysiskt perspektiv?

• Hur upplever kvinnor med Fibromyalgi sin livskvalitet utifrån ett psykiskt perspektiv?

• Hur upplever kvinnor med Fibromyalgi sin livskvalitet utifrån ett socialt perspektiv?

1.9 Forskningsetiska överväganden

Urvalet av artiklarna har skett systematiskt. Etiska ställningstaganden som har gjorts är att 

artiklarna som använts i studien är granskade av en etisk kommitté eller att etiska 

överväganden har gjorts. Författarna har redovisat samtliga artiklar som uppfyller de kriterier 

som använts via urvalsprocessen.

2 Metod

2.1 Design

Studien  genomfördes  som en  beskrivande  litteraturstudie  enligt  Forsberg  och  Wengström 

(15).
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2.2 Databaser

Sökandet  efter  vetenskapliga  artiklar  gjordes i  olika databaser  med utgångspunkt  från det 

aktuella syftet och frågeställningarna. De databaser som användes var CINAHL, Medline (via 

Pubmed) Academic Search Elite.

2.3 Sökord

Sökord som författarna  har  använt  sig  av  är  fibromyalgia,  pain,  fatigue,  physical  fitness, 

chronic pain, women och quality of life. Sökorden har därefter kombinerats med varandra.

2.4 Utfall av sökning i databaser 

Tabell 1 visar en översikt av sökord, utfall och antal valda artiklar per sökning.

Databas Söktermer Antal träffar Urval I Urval II
Medline

(PubMed)
Fibromyalgia 
and pain and 
quality of life 
(2003-2009, 
English, all adult, 
female)

54 8 6

Medline/
(PubMed)

Fibromyalgia 
and pain and 
fatigue (2003-
2009,English, all 
adult, female)

43 5 2

Medline/
(PubMed)

Fibromyalgia 
and healthcare 
(2003-2009, 
english all adult, 
female)

122 4 2

Medline
(PubMed)

Fibromyalgia 
and physical 
fitness (2003-
2009,English, all 
adult, female)

19 5 2

CINAHL
(EBSCOhost)

Fibromyalgia 
and quality of 
life and sleep 
(2003-2009, 
english,female)

30 1 1

Academic 
Search Elite

Fibromyalgia 
and work 
(women, 2003-
2009, english)

29 3 1

Totalt 14
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2:5 Kriterier för urval av källor

Artiklarna skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska och för att få med den senaste 

forskningen angående fibromyalgi skulle artiklarna vara publicerade mellan åren 2003-2009. 

Författarna begränsade dock inte urvalet till ett enskilt land utan artiklarna söktes globalt. 

Endast kvinnor över 18 år ingår i studien. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades och de skulle vara åtkomliga i databaser med fulltext utan kostnad. De artiklar 

som enbart fokuserade på behandlingar och jämförelser med andra sjukdomar exkluderades. 

De artiklar som valdes ut svarade på studiens syfte och frågeställning. 

Urvalet av artiklarna gjordes genom att först läsa samtliga titlar från sökutfallet och om de 

svara mot studiens syfte och frågeställning, lästes även sammanfattningen. De artiklar som 

valdes bort i första urvalet svarade inte på syftet eller studiens frågeställningar. De artiklar 

som fortfarande var relevanta för studien skrevs ut i fulltext.  

2.7 Dataanalys

De 14 artiklarna som svarade mot syfte och frågeställningarna lästes flera gånger av båda 

författarna. När artiklarna lästes igenom fann författarna återkommande meningar och utsagor 

som svarade mot syfte och frågeställningar. Meningarna och utsagorna jämfördes och 

diskuterades mellan författarna och presenteras i löpande text under fysiska, psykiska och 

sociala aspekter. Artiklarna granskades enligt Forsberg och Wengstöms kvalitetsmall (bil.2). 

Bevisvärdet bedömdes utifrån en tregradigskala hög, medel och låg. Desto fler positiva svar 

som artikeln besvarade på genom den kvalitetsmallen som användes desto högre bevisvärde 

var det på artikeln (15).    
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3.0 Resultat

I tabell 2 presenteras de valda artiklar
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Artik
el

 num
mer

Författare, 
År

Titel Syfte Design Datainsamling/
Dataanalys
Undersöknings
grupp

Resultat Kvalitets
Bedöm
ning
Av 
artiklar

13

N schoofs,
D Bambini, P 
Ronning,
E Bielak, 
J Woehl
(2004)  

The effects of social 
support and 
healthcare support 
on the quality of life 
of persons with 
fibromyalgia and/or 
chronic fatigue 
syndrome. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur socialt stöd 
och hälsovård 
påverkar 
livskvaliteten hos 
personer med 
fibromyalgi och 
kroniskt trötthets 
syndrom.  

Frågeformulär, 
telefon intervjuer 
och skalor.

Frågeformulär och 
skalor analyserades 
med olika instrument 
Health survey version 
2.0, Cronbach`s alpa, 
46 stycken deltagare.

Socialt stöd i 
motsats till 
hälsovårds stöd är 
relaterat till 
livskvalitet. Det var 
också bevisat att 
människor lidande 
av trötthets syndrom 
och/eller 
fibromyalgi inte 
upplever högre nivå 
av socialt stöd.

Låg

16

Lesley, M. Arnold, 
Leslie, J. Crofford, 
Philip, J. Mease, 
Somali Misra 
Burgess, Susan C. 
Palmer, Linda 
Abetz, Susan A. 
Martin 

Patient perspectives 
on the impact of 
fibromyalgia

Syftet med studien 
var att utvärdera 
viktiga symtom 
grupper och 
effekterna av 
fibromyalgi på 
livskvalitet och 
funktion ur 
patienters 
perspektiv. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad 
guide med öppna 
intervjufrågor

Intervjuerna spelades 
in. De transkiberades. 
Grunde teorin var 
baserad på Strauss 
och corbin`s teknik 
och procedur. 
Transkiberingen blec 
kodad för hand.
Gruppintervjuer av 6 
grupper på 3 olika 
orter, 2 grupper per 
ort. Deltagarna 
delades in i 2 grupper 
med hänsyn tagen till 
deras grad av 
fibromyalgi.
6 grupper med totalt. 
48 kvinnor

Resultatet visar de 
dominerande 
symtomen som har 
störst inverkan på 
livskvalitén. 
Sömnsvårigheter, 
smärta, trötthet, 
depression och 
ångest.

Hög

17

A Theadom, M 
Cropley
(2007)

Dysfunctional 
beliefs, stress and 
slepp disturbance in 
fibromyalgia.  

Att utforska 
sömnrelaterade 
dysfunktioner, 
stressnivå, och 
sömnkvalitet på 
patienter med 
fibromyalgi och 
jämföra med en 
kontroll grupp

Frågeformulär t-test och Mann 
Whitny U-test 
användes för att 
analysera data.
166 deltagare 83 med 
fibromyalgi och 83 i 
kontrollgruppen.

Patienter med 
fibromyalgi hade 
signifikant högre på 
dysfunktionell tro 
och attityder mot 
sömn och upplevde 
stress. Hög 
dysfunktionell tro 
var signifikant 
associerad med 
sämre sömn kvalitet 
och högre upplevd 
stress. 

Medel

18

Cunningham M, 
Jillings C
(2006)

Individal`s 
descriptions of 
living with 
fibromyalgi

Syftet med studien 
var att utforska 
hur det är att leva 
med fibromyalgi .

Intervju Intervjuer som hade 
uppföljnings 
intervjuer, 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner. 
Jämförande analytisk 
process.
 8 deltagare 

Studien erbjuder 
insyn i erfarenheter 
att leva med och 
klara av fibromyalgi 
och social identitet, 
förhållningssätt.

Medel

19 A Theadom, M 
Cropley, K. L 
Humphery
(2006)

Exploring the role of 
sleep and coping in 
quality of life in 
fibromyalgia

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av sömn 
och coping på 
hälsorelaterad 
livskvalitet på 
fibromyalgi 
syndrom.

Frågeformulär  Cronbach`s och 
hierarchical 
regression analys 
användes för att 
analysera data.
101 deltagare.

99 % av deltagarna 
rapporterade att de 
hade dålig sömn 
kvalitet. 
Sömnkvaliteten var 
signifikant högre på 
grund av smärta, 
trötthet och social 
funktioner av 
patienter med 
fibromyalgi.

Medel

20 Silvia M Bigatti, 
Ann Marie 
Hernandez, Terry A 
Cronan, Kevin L 
Rand. 
(2008

Sleep disturbances 
in fibromyalgia 
syndrome: 
relationship to pain 
and depression.

Syftet med studien 
var att kontrollera 
sömn, smärta 
depression och 
fysisktfunktion på 
en standardnivå 
och en ett års 
uppföljning bland 
patienter med 
fibromyalgi. 
Författarna vill 
identifiera sömn 
problem bland 
fibromyalgiker 
och undersöka 
deltagarnas 
relation till 

Frågeformulär Chi- Sqare användes 
för att analysera 
datan. När studien 
började var det 600 
med när studien 
avslutades var det 
492 kvar av 
deltagarna. 
Författarna sökte 
deltagarna genom 
tidnings annonser och 
papperslappar 
uppsatta på psykolog 
mottagningar. 

Majoriteten av 
deltagarna hade 
problem med 
sömnen. Analyserna 
undersökte effekten 
av fyra variabler 
under ett år. Ingen 
variabel av intresse 
grundlade sömn, 
sömn grundlade för 
smärta, smärta 
grundlade för fysisk 
funktion, psykisk 
funktion grundlade 
för depression. 
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3.1 Fysiska aspekter

Det som tas upp under fysiska aspekter är sömn, trötthet, utmattning och smärta. De 

symtomen är väldigt påtagliga hos en person med fibromyalgi och det påverkar deras vardag 

och livskvalitet.

3.1.1 Sömn

Många kvinnor anser att smärta stör sömnen. De flesta deltagarna menar att utmattning och 

smärta är direkt relaterad till deras sömnkvalitet. Deltagarna menar att de har en stor svårighet 

att kliva upp på morgonen och hantera morgonrutinerna, detta med anledning av att ha smärta 

vid uppvaknandet (16). Sannolikheten att ha sömnproblem för patienter med Fibromyalgi är 

32 gånger större än hos friska patienter. Svårigheter att somna, störd sömn och en vardaglig 

dysfunktion, de var de mest frekventa rapporterade sömnproblemen gjorda av deltagarna med 

fibromyalgi (17). Symtomen av fibromyalgi påverkade också den dagliga funktionen och ett 

symtom förstärkte oftast ett annat. En deltagare beskriver 

” It´s not just the pain and the fatigue,...it´s the nonrestorative sleep. . . it´s avicious circle 

because if you don´t get enough sleep you fell pain more acutely. . .you´re more tired and 

unable to sleep well” (18 s.262).

Kvinnorna som använde sig av coping visade i resultaten ha en högre livskvalitet än de 

kvinnor i studierna som inte använde sig av coping. Betydelsen av coping hade inget samband 

med sömnproblemen, de kvarstod (19, 20). Användningen av sömnmedicin förbättrade dock 

sömnproblemen, fast den vardagliga dysfunktionen var oförändrad (20) 

3.1.2 Trötthet och utmattning

Kvinnor med fibromyalgi med heltidsarbete visar enligt resultatet en ha betydligt lägre grad 

av utmattning än de kvinnor som saknade anställning i företag (21). I samma studie kan man 

se att i den grupp som har den högsta inkomsten är också den grupp som rapporterar den 

lägsta graden av utmattning och smärta, jämfört med gruppen för medelinkomsttagare.
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I en annan studie visar resultatet att utmattning var en av de största symptomen associerat med 

fibromyalgi. Utmattning till lika smärta är ständigt närvarande i det dagliga livet hos 

undersökningsgruppen, det visar att på grund av den ständiga utmattningen måste 

användandet av den energin planeras för att kunna utföra de dagliga uppgifterna. De beskriver 

att vissa mindre viktiga uppgifter måste ignoreras för andra viktiga utförande som 

hushållsarbeten En deltagare beskriver att tvätta kroppen, tvätta mina kläder och göra mat tar 

all energi. En annan deltagare i samma studie beskriver att man får en begränsad dos av 

energi, vilket medför att det gäller att använda den klokt (16).

3.1.3 Smärta

Enligt studien (16), visar resultatet att de deltagare som utrycker sig leva med konstant smärta 

inte kunde berätta var exakt smärtan är eller kommer ifrån. Den mest vanliga beskrivningen 

av deltagarnas smärta var ”värk” och ”ont i hela kroppen”, samt några som kategoriserade den 

initierande smärtan som en hud-känslighet liknade en brännande känsla (som vid en svår 

solbränna). Samma studie visar också att smärtan tydligt förvärras i dagar efter en hårdare 

fysisk ansträngning, och att träning ofta förvärrade smärtan. Smärtan i det längre perspektivet 

(mätningsintervall 1 år), minskar något samtidigt som sömnen förbättras märkbart bättre. I 

studien av Reisine, Fifield, med flera (21), kan man se ett liknande resultat, i deras mätningar 

kan man se att smärtan under det längre perspektivet inte förändrades markant, jämfört med 

mätningarna för utmattning markant förbättrats under samma utvärderingsperiod. I (13) 

beskriver kvinnorna hur de upplever smärta och utmattning och beskriver hur dessa symptom 

har påverkat deras funktionalitet på jobbet, i hemmet och utanför hemmet. De uppfattade att 

smärta, utmattning, begränsade vardagen och arbetslivet. Deras många symptom och 

begränsningar demonstrerar om en minskad livskvalité. I en studie av kronisk smärta, 

beskrivs känslan av att ha kronisk smärta som att vara en hemlös i sin egen kropp. Kvinnorna 

i deras studie beskriver sig ha en rastlöshet samtidigt som de saknar friheten att göra vad de 

vill (22). 

Beskrivet av några kvinnor, använde de smärta som ett verktyg för att hantera vardagen. De 

gjorde det genom att noggrant känna efter och känna igen förnimmelsen av hur kroppen 

reagerar vid ökad smärta, stelhet och andra obehagliga symtom. Strategin var att vid minsta 

signal avbryta den fysiska aktivitet och göra en paus till det att signalen avtog. Med ett sådant 

sätt uteblev symtomen för dessa kvinnor, men en förutsättning var att det inte tog 

smärtstillande mediciner och avtrubba sig mot signalerna (23).
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3.2. Psykiska aspekter

Under psykiska aspekter tas depression och oro och tidigare liv upp. Med tidigare liv menas 

hur de upplevde livet innan sjukdomen fanns i deras liv. Hur kvinnorna har påverkats av 

sjukdomen. 

3.2.1 Depression och oro

I en studie visar det sig att 62 % av kvinnorna med fibromyalgi hade blivit diagnoserad med 

depression jämfört med 20 % av dem som inte hade fibromyalgi. I SF 12 Formuläret som 

deltagarna gjorde visade det sig att kvinnor med fibromyalgi hade lägre poäng än de som inte 

hade fibromyalgi. Det visade sig på den allmänna hälsa, mentala och fysiska skalan (24). I en 

studie har man undersökt om psykologisk sårbarhet var associerad med besök hos psykologen 

och medicin behandling. I studien kom de fram till att måttliga och positiva statistiska 

betydande skillnader fanns mellan psykolog besök och komorbiditet och oförmåga. Sårbarhet 

var signifikant associerad både med mera psykolog och också medicin besök. Högre 

komorbiditet, mera oförmåga och yngre ålder var statistiskt associerad med fler psykolog 

besök (25).      

Efter en långtidsstudie visar resultatet att depressionssymtom över tiden förbättrats hos 

kvinnor med fibromyalgi (21). I studien av Bigatti kommer de fram till att efter 1 år har inte 

depressions symtomen förbättrats (20). I Studien av Reisine med flera kommer det fram att 

ålder och inkomst var signifikant relaterad till hälsostatus. Yngre kvinnor har en tendens att 

rapportera högre nivåer av depression. Det kommer även fram att desto längre tid de haft 

sjukdomen fanns det en tendens att uppleva en ökning av depressions symtom och de som 

nyligen fått sin diagnos har en tendens att ha minskad nivå av depression. (21).

I studien av Rutledge med flera kommer de fram till att deltagarna använde olika coping 

strategier för att hantera fibromyalgin. De olika alternativen som användes var vila, 

distaraktion, värmeterapi, promenader, stretching och böner, detta var oftast ett komplement 

till medicinsk behandling (26). 

I en studie ville de bedöma livskvaliteten och orosnivå hos kvinnor med fibromyalgi, med 

olika frågeformulär som t.ex. FIQ, SF 36. Vad resultatet visade var att variablerna oros- 
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tillstånd och oros- karaktärsdrag var signifikant högre i test gruppen än vad det var hos 

kontrollgruppen (27).    

3.2.2 Tidigare liv

Känslan av kontroll som fanns innan sjukdomen kom, är nu förändrad till överhängande 

smärta och utmattning. Dagsrytmen har förändrats i livet, den pekar på en ny och komplett 

form av existens. När en kronisk sjukdom tillkommer i livet, förändras relationerna. Det blir 

en utmaning till dem som är involverade (21).  

”And it`s definantly changed  my life, my family`s life. And I had to modify my lifestyle. And I  

also learned taht, you know, I was, you know , the same thing, working full time, you know, 

busy social life, everything else. Now I find that I`am very much a home person. And the  

importent people are my husband and my children. And as far as socializing there is , you 

know, maby a- maby a few people that we will get together with, but everybody else that we 

used to do, I said I can`t do it” (16, s 118). 

Att få diagnosen Fibromyalgi är en början på att leva inom sjukdomens gränser, att anta en 

ändrad attityd, att försöka hitta och hålla balansen och att använda stöd systemet. Att hitta 

strategier som fungerar för den drabbade och familjen.  

Med en lång lista med oupphörliga, jämt förändrade symtom som finns utan någon logik, 

patienter med fibromyalgi har mycket att hantera emotionellt och psykiskt. Även att 

symtomen är osynliga och tvivel de känner förkastade trovärdigheten som bidrar till deras 

emotionella börda (18).  

3.3.  Sociala aspekter

Under sociala aspekter tas arbete, aktiviteter och familj upp. Arbetet är en viktig del av det 

sociala livet och därmed en viktig del i livskvaliteten. Att inte längre orka utföra hushålls 

uppgifter och vara beroende av andra ger känsla av att vara en börda för andra.  

3.3.1Arbete

I en studie framgår det i resultatet att de deltagare som hade ett jobb ofta var tvungen att byta 

jobb, eller ändra arbetstiderna, gå ned i arbetstid på grund av de inte klarade arbetsuppgifter 

som t.ex. vid för monotona uppgifter som datoranvändning, eller om uppgiften krävde för 
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mycket koncentration. Deltagarna uttryckte att genom att gå ned i arbetstid eller till och med 

vara tvungen att sluta arbeta hade negativa finansiella efterdyningar (16). I Reisine studien 

kom de fram till att arbetande kvinnor hade mindre symtom än de arbetslös. Ålder och 

inkomst var relaterad till hälsostatus (21). I en annan studie kommer de fram till att konstant 

smärta och trötthet har lett till funktionsnedsättning och att arbetsuppgifterna inte kan utföras. 

En av deltagarna beklagar sig över hur livet förändrats negativt personligt socialt och 

ekonomiskt (13). I en studie uppger deltagarna att de ofta skäms, känner frustration, 

skyldighet och känner sig isolerade. Några deltagare i studien menar att de har en känsla av att 

vara ett hinder som var associerat med att det saknas en acceptans för fibromyalgi, eller när de 

t.ex. inte klarade av enkla arbetsuppgifter längre (16). Många kvinnor tycker det är viktigt att 

inte begränsa sig av sjukdomen, utan att hitta kreativa lösningar för att kunna utföra 

oundvikliga arbetsuppgifter. För de som ändrade sina rutiner på sina arbetsuppgifter, kunde 

själva uppgiften ta längre tid, men vinningen var att de klarade av arbetsdagen. För de flesta 

är arbetet en viktig del av det sociala livet och därmed en viktig del i livskvaliteten (23).

3.3.2 Aktiviteter

Det var ett dilemma om kvinnorna skulle träna eller inte. Det var ofta nödvändigt att reducera 

eller ta bort andra aktiviteter efter träningen (21).  

De flesta av kvinnorna kunde ta hand om sina personliga behov utan svårigheter. 45 % av 

deltagarna sa att de kunde gå 1-2 kvarter utan svårigheter, de flesta rapporterade att de 

behövde hjälp eller hade svårigheter med de flesta aktiviteterna. Ett fåtal deltagare kunde inte 

klara av tunga hushållsarbeten, lyft och fysiskt bära (26). 

Depression och oro är ofta en upplevd känsla av kvinnor med fibromyalgi. Några av 

kvinnorna tyckte att oro och depression var det som störde den dagliga aktiviteten som de 

försökte komma igenom (16).      

I studien kommer det fram att deltagarna tycker det var svårt att planera aktiviteter på grund 

av fibromyalgin, för att de inte vet hur de kommer känna då. På grund av detta är de rädda att 

omgivningen ska se på dem som opålitliga. Att klara av det dagliga livet, som hushållssysslor 

är begränsad på grund av sjukdomens symtom. Även de fritidsintressen som de hade innan 

diagnosen blev lidande på grund av att sjukdomen medförde att de inte hade ork att 

genomföra sina intressen. De kom även fram till att kvinnorna hade det svårt att behålla 

vänner på grund av att de inte kunde delta i aktiviteter som de tidigare gjort (16). I en studie 

där man ville undersöka den fysiska funktionen bland kvinnor med fibromyalgi, utan 

fibromyalgi och äldre utan fibromyalgi, visade det sig i resultatet att de kvinnorna utan 
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fibromyalgi var starkare än de andra. Även att äldre kvinnor var svagare i handstyrkan och 

knästyrkan än de kvinnor med fibromyalgi, men när de testade överkroppsstyrka, nedre 

kroppsstyrka, koordination och balansen var det lika mellan kvinnorna med fibromyalgi och 

de äldre kvinnorna (28).

  Det kommer fram att några av deltagarna känner sig hindrade av fibromyalgin på grund av 

att de inte kan göra de fysiska aktiviteter som de förut kunde genomföra, som t.ex. camping, 

cykling och vandring (16).   

3.3.3 Familj 

Den största påverkan fibromyalgi har på familjelivet är att ansvaret och utförandet av de 

dagliga sysselsättningar tvingades ofta flytta över till deras partner, make eller 

sammanboende, såsom vanliga hushållsarbeten, ta hand om barn och andra familjerelaterade 

uppgifter. Några deltagare i samma studie menar att för dem har fibromyalgin påverkat deras 

åtrå och deras sexlust.

”He feels bad because he says I never seem interested, which, you know what,  

and I hate myself because is’s not who I was, that is not who he married, but 3 years into it.  

And now it’s to the point where I almost – I think I make myself sick when I go to bed praying 

to God that he won’t touch me. And I say, whats is wron with me?”(16 s. 118).

Fibromyalgins påverkan på sexlivet är mer i detalj behandlat i en annan studie, där deras 

resultat visar att kvinnor med fibromyalgi jämfört med kvinnor utan fibromyalgi rapporterade 

i fler fall att de hade en försämrad sexuell funktion. Kvinnorna upplevde mindre upphetsning, 

mer smärta vid samlag, färre orgasmer, mindre självstimulans och mindre sexaktivitet (24).

 I sektionen om vad patienter med fibromyalgi tycker sig ha förlorat, ser man att resultatet är 

starkt kopplat till det sociala livet och livskvalitén.  Resultaten pekar på att det blev en stor 

förändring i det personliga, sociala och arbetslivet. Noterade begrepp handlar om hur 

deltagarna berättar att de förlorat sin livsstil och arbete, familj och vänner, den sociala 

tryggheten och självkänslan (13). 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat
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Syftet med litteratur studie var att undersöka hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin 

livskvalitet utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter. Vad författarna kom fram till i 

resultatet var att sjukdomen förändrade livet både för kvinnorna och anhöriga. Det svåra för 

dessa kvinnor var att de måste rättfärdiga sig för andra eftersom sjukdomen är osynlig men 

högst verklig för dem själva. Känslan av att vara ett hinder i arbete och för familjen var 

associerad med att det saknas acceptans och information om fibromyalgi. Kvinnorna tyckte att 

de hade förlorat sin tidigare livsstil, trygghet och självkänsla. Smärta har resulterat i dålig 

sömn och utmattning. Livskvaliteten var betydligt sämre för kvinnor med fibromyalgi. 

Kvinnorna kände sig förhindrade i vardagen av symtomen, smärta, oro, depression och 

utmattning. Att förlora arbetet på grund av sina symtom medförde att den finansiella 

situationen blev sämre. Att ha ett arbete och att kunna utföra sina arbetsuppgifter medförde en 

större självkänsla och en förbättrad livskvalitet. Det finns ingen specifik behandling som gör 

att fibromyalgin försvinner utan att kvinnorna får prova sig fram till vad som fungerar för 

dem och vad som gör att vardagen och livet blir uthärdlig. 

Påverkandegraden av livskvaliteten hos de kvinnor som har fibromyalgi ligger i relation till 

dem själva och en viss del till hur omgivningen ser sjukdomen. De kvinnor som accepterat sin 

sjukdom dess känslighet och signaler har en högre grad av livskvalitet än de kvinnor som inte 

vill acceptera och kämpar emot sjukdomen.  

4.2 Resultatdiskussion

4.2.1 Fysiska aspekter

Den fysiska påverkan som kvinnorna får påverkar sömnen. De sömnproblem kvinnorna har 

kan leda till ett av flera symptom bl.a. depression (29). 

Att hindra en människa från att sova är ett känt tortyrmedel för att bryta ner hans eller  

hennes motståndskraft. Dagen efter en natt med lite sömn gör människan dränerad på såväl 

psykiska som fysiska krafter som behövs för att klara dagens aktiviteter. (ref 30, sid 300).

Sömnen har en relevant koppling till hälsa, prestationsförmåga och livskvalitet. Sömnproblem 

kan ge nedsatt smärttröskel (30). Smärta och utmattning som är en del av de vanligaste 

symptomen hos kvinnor med fibromyalgi, leder till en begränsning i deras dagliga aktiviteter 

såsom arbete och hushållsarbete, som i sin tur leder till en försämrad livskvalitet (13). 

Kvinnors utmattning pga. fibromyalgi leder till att deras energi för att utföra dagliga uppgifter 
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måste planeras eftersom de många symptomens påverkan på den fysiska energin är begränsad 

och därmed måste fördelas (16). Förutom att den fysiska aktiviteten måste begränsas på grund 

av energifördelningen (16), påverkas den fysiska aktiviteten smärtan i kroppen. Hårdare 

fysiska aktiviteter förvärrar smärtan följande dagar efter aktiviteten. För att motverka 

utmattning behövs sömn, och den vanligast beskrivna orsaken till störd sömn hos kvinnor 

med fibromyalgi är smärta.

4.2.2 Psykiska aspekter

Det är en större andel människor som lider av depression och fått diagnosen depression av de 

med fibromyalgi än de som inte har diagnosen fibromyalgi (24). Depressionen förbättrades i 

ett längre perspektiv, (18) men det finns motsägningar till påståendet (20). Ålder och inkomst 

var signifikant relaterad till hälsostatus. Yngre kvinnor hade en tendens att rapportera högre 

nivåer av depression. Det kommer även fram att ju längre tid de haft sjukdomen har de en 

tendens att uppleva ökning av depressions symtom och de som nyligen fått sin diagnos har en 

tendens att ha minskad nivå av depression (21). Olika coping strategier användes för att 

hantera fibromyalgin. De olika alternativen som användes var vila, distaraktion, värme terapi, 

gå, stretching, böner och de var oftast komplement till medicinsk behandling (26). 

Variablerna oros tillstånd och oros karaktärsdrag som var mätt hos deltagare med fibromyalgi 

och utan visade det sig att deltagarna med fibromyalgi hade signifikant högre värde än de utan 

fibromyalgi (27).    

Innan sjukdomen, fanns en känsla av kontroll, nu är livet förändrat till överhängande smärta 

och utmattning. Dagsrytmen har förändrats i livet, den pekar på en ny och komplett form av 

existens. En kronisk sjukdom som tillkommer i livet, förändrar relationer. Det är en utmaning 

för alla inblandade (18). Att ha fått diagnosen fibromyalgi är en början på att leva inom 

sjukdomens gränser, att acceptera en ändrad attityd, att försöka hitta och hålla balansen och 

att använda stödsystemet. Att hitta strategier som fungerar för den drabbade och dennes 

familj. Olikt många andra tillstånd och sjukdomar med osynliga symtom, symtomen hos 

fibromyalgi har också kliniskt osynliga symtom, som gör att livet med fibromyalgi är svårt att 

hantera (18).  

 

4.2.3 Sociala aspekter
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Kvinnorna med fibromyalgi som hade arbete var tvungna att byta arbete ofta eller gå ner i tid 

på grund av att det blir för monotont t.ex. datoranvändning eller arbete som kräver mycket 

koncentration. Ekonomin blev lidande på grund av att de inte kunde behålla jobbet (16). 

Smärta och trötthet som lett till funktionsnedsättning har gjort att arbetet blir lidande och 

hushållsarbete i hemmet (13).  

 

Det var svårt för deltagarna att kunna planera i förväg på grund av att de inte visste hur de 

skulle må den dagen och den specifika tiden (13). Det var en utmaning att klara av de dagliga 

uppgifterna i hemmet på grund av fibromyalgin (29). Även de aktiviteter/hobbys de tyckte om 

att göra innan de blev sjuka som cykling, vandring, camping kunde de inte göra på grund av 

sjukdomen (16). Att träna var ett dilemma, för att få träna måste deltagarna medvetet välja 

bort eller reducera aktiviteter som skulle göras efter träningen (18).   

Det var många som kunde ta hand om sin personliga hygien utan problem, men många av 

deltagarna hade svårigheter att klara de flesta aktiviteterna (26). Det fanns olika orsaker till att 

kvinnor med fibromyalgi engagerade sig i olika aktiviteter. De olika orsakerna var att klara av 

fibromyalgin, för glädjes skull och för att det var medicinskt rekommenderat. De deltagare 

som var mera aktiva i fysisk aktivitet hade också mycket bättre effektivitet i att träna och 

kontrollera deras smärta som orsakas av fibromyalgin och hade bättre fysiskt hälsorelaterad 

livskvalitet än de som var relativt inaktiva (31).  

4.3Metoddiskussion

Denna uppsats gjordes som en litteraturstudie. Författarna hämtade information från 

vetenskapliga artiklar från olika databaser. De databaser som användes var medline, chinal. 

Artiklarna som valdes ut var granskade efter Wengströms modell (15). De artiklar som kom 

med i studien var de som matchade syfte och frågeställningarna. Inga artiklar blev uteslutna 

på grund av författarnas egna värderingar. Alla artiklarna som lästes hade samma chans att 

komma med i studien. Artiklarna kommer från olika delar av världen, ingen världsdel uteslöts 

på grund av geografiskt läge. Resultatet presenteras från ett internationellt perspektiv. 

Eftersom det fanns ett stort utbud av artiklar var författarna tvungna att begränsa urvalet. 

Artiklarna fick inte vara äldre än 6 år. Alla artiklarna var på engelska, för att minska risken att 

artiklarna skulle bli feltolkade användes lexikon vid behov eftersom engelska är författarnas 
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andraspråk. Det finns för och nackdelar med att göra en litteraturstudie. Några av dem kan 

vara: 

Styrkorna med en litteraturstudie är att de artiklar som finns sammanfattas. Det kan ge en 

uppfattning om vad det finns forskat om inom området. Författarna eftersträvade den nyaste 

forskningen om fibromyalgi men de som upptäcktes var att de flesta studier som var skrivna 

om sjukdomen och upplevelser var utanför tidsramen.  

 En svaghet var att författarna helst använde sig av kvalitativa studier och upplevelser men det 

fanns inte tillräckligt med material. En brist är att författarna var tvungen att avgränsa sig till 

artiklar som inte var äldre än 6 år. En annan svaghet är eftersom samtliga artiklar var skrivna 

på engelska är resultatet av materialet en tolkning. Författarna ville inte bekosta 

avgiftsbelagda artiklar på grund av den anledningen så uteslöts några artiklar. Och de artiklar 

kanske kan ha påverkat resultatet.    

4.4Allmändiskussion

Fibromyalgi är en sjukdom som är osynlig för medmänniskorna men ett stort problem och ett 

hinder i vardagen för den drabbade och dennes familj. Något som påverkas är orken att umgås 

med familj, vänner och nära anhöriga, då känslan av smärta, trötthet och utmattning tar över. 

Från att vara fullt frisk till att få en kronisk sjukdom är en stor omställning. Den som lider av 

fibromyalgi blir påverkad psykiskt, fysiskt och socialt av sjukdomen. Symtom som smärta, 

depression, oro blir en del av vardagen. En enkel hushållssyssla som att diska, dammsuga 

eller skala potatis kan bli en stor börda och ett enormt hinder. Det blir en stor förändring i 

livet när en anhörig eller om man själv skulle drabbas av en kronisk sjukdom. Det gäller att 

hitta balansen i livet igen trots sjukdomens påverkan. Det gäller att hitta nya metoder att 

utföra fysiska aktiviteter för att livskvaliteten behållas eller underlättas.  Det gäller att vi som 

sjuksköterskor inte negligerar en patient som uttrycker sina symtom och smärtor trots att det 

inte finns en klar klinisk bild och en fastställd diagnos. Alla patienter ska tas på allvar. Många 

kvinnor med fibromyalgi drabbas oftast ekonomiskt på grund av att de inte orkar jobba heltid 

eller inte orkar jobba alls på grund av sjukdomen eller att de arbetsuppgifter de har på sin 

arbetsplats fungerar dåligt i kombination med sjukdomen. 
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I en artikel tar de upp hur 5 stycken kvinnor har lärt sig hantera fibromyalgin. De här 

kvinnorna hade hanterat detta med olika metoder och på olika sätt. Gemensamt är att ingen av 

kvinnorna tog på sig den ”sjuka rollen”. Att behålla sina sociala åtaganden och livsmål var en 

viktig faktor i rehabiliteringen. De kommer fram till att det inte finns någon behandling idag 

som gör att fibromyalgi patienter blir helt friska (32).  

 En svaghet är att författarna var tvungen att avgränsa sig till artiklar som inte är äldre än 6 år. 
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Figur 1. Triggerpunkter

Bilaga 2

Checklista för granskade artiklar
Forsberg och Wengström (13).

¤  Syftet med studien?
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¤  Vilken kvalitativ metod har använts?

¤  Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?   Ja   Nej

¤  Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?   Ja     Nej

¤  Var genomfördes undersökningen?

¤  Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?

¤  Vilken urvalsmetod användes?
     Strategiskt urval
     Snöbollsurval 
     Teoretiskt urval
     Ej angivet

¤  Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
    bakgrund)

¤ Är undersökningsgruppen lämplig?  Ja   Nej

¤  Är fältarbetet tydligt beskrivet?    Ja    Nej

¤ Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt?

¤  Ange datainsamlingsmetod?
    Ostrukturerade intervjuer
    Halvstrukturerade intervjuer
    Fokusgrupper
    Observationer
    Video/bandinspelning
    Skrivna texter eller anteckningar

¤ Är data systematiskt samlad?    Ja          Nej

¤ Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?
   
¤  Ange om:
    Teman är utvecklade som begrepp
    Det finns episodiskt presenterad citat
    De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna
    Svaren är kodade

¤  Resultat beskrivning?

¤  Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  Ja    Nej

¤  Är resultatet trovärdigt (källor bör anges)?  Ja   Nej
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¤  Är resultatet pålitligt(undersökningens och forskarens trovärdighet)?     Ja    Nej

¤  Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)  Ja  Nej  

¤  Är resultatet återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  Ja  Nej

¤  Är det teorier och tolkningar som presenteras baserad på insamlad data? Ja   Nej

¤ Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  Ja   Nej

¤  Stöder insamlad data forskarens resultat?  Ja   Nej

¤  Har resultaten klinisk relevans?  Ja   Nej

¤ Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja   Nej

¤  Finns risk för bias?  Ja      Nej

¤  Vilka slutsatser drar författarna?

¤  Håller du med om slutsatserna?  Ja   Nej
    Om nej, varför?

¤  Ska artikeln inkluderas?   Ja    Nej
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