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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur sjukdomen fibromyalgi 

inverkar på patienters liv och vardag samt att beskriva vilka copingstrategier som används för 

att hantera en vardag med fibromyalgi och för att uppnå livskvalité. Metodologiskt 

tillvägagångssätt var att genom databasen Pubmed söka vetenskapliga artiklar utifrån 

sökorden: fibromyalgia, coping, experience, pain, symptoms, coping strategies, health, patient 

perspective och qualitative. Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie och totalt 

inkluderades 13 vetenskapliga artiklar i resultatet. Huvudresultatet visade att fibromyalgi 

inverkar på patienters vardag och livssituation. Patienter lever med ständig smärta, kronisk 

trötthet och bristande energi vilket var en begränsande faktor i det dagliga livet. Patienterna 

upplevde bristande förståelse och stöd från omgivning och sjukvård vilket gav upphov till 

sorg och frustration. För att hantera en vardag med fibromyalgi var familj och vänner en 

viktig resurs. Att undvika stress, planera aktiviteter och spara energi var viktiga strategier för 

att hantera en vardag med ständig smärta. Mental och praktisk distraktion var viktiga 

strategier för att kontrollera symtomen samt att bibehålla personliga intressen och delta i 

sociala sammanhang. Patienter med fibromyalgi behöver förståelse och stöd från 

sjukvårdspersonal med att finna copingstrategier för att kunna hantera sin livssituation och 

vardag samt förbättra livskvalitén.  

 

Nyckelord: fibromyalgi, kronisk sjukdom, livskvalité, copingstrategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The aim of the study was to describe the impact of fibromyalgia in patient’s everyday life and 

to describe the coping strategies used to handle a life with fibromyalgia and to achieve quality 

of life. Methodological approach was to search for scientific literature in the database Pubmed 

using the keywords: fibromyalgia, coping, experience, pain, symptoms, coping strategies, 

health, patient perspective and qualitative. The study was performed as a literature review 

with a descriptive design. A total of 13 scientific articles were included in the result. The main 

result showed that fibromyalgia impact patients everyday life and life situation. Patients’ lives 

with constant pain, fatigue and lack of energy which was a limiting factor in the daily life. 

Patients experienced a lack of understanding and support from the environment and health 

care, which gave rise to grief and frustration. To manage a life with fibromyalgia, family and 

friends where an important resource. Avoiding stress, planning of activities and saving energy 

were significant strategies for dealing with a daily life with constant pain. Mental and 

practical distraction was important strategies to control symptoms and maintaining personal 

interests and participate in social settings. Patients with fibromyalgia need understanding and 

support from health care professionals to find coping strategies to manage their daily life and 

improve quality of life. 

 

Keywords: fibromyalgia, chronic disease, quality of life, coping strategies. 
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1. Introduktion 

Fibromyalgi är ett syndrom som karaktäriseras av diffus smärta i kroppens rörelseorgan 

(Ericsson & Ericsson 2008). Syndromet är kroniskt och en av de vanligaste sjukdomarna som 

drabbar musklerna. Fibromyalgi drabbar 2-4% av världens befolkning (Fitzcharles & Yunus 

2011). Främst unga eller medelålders kvinnor drabbas. I USA är förekomsten av sjukdomen 

fem gånger större hos kvinnor än hos män (Jahan et al. 2012). Den exakta orsaken till varför 

fibromyalgi uppstår är okänd dock kan avvikelser i det centrala nervsystemets 

smärtbehandling förklara den ihållande smärtan. Denna avvikelse beror troligen på ett flertal 

faktorer som hereditet, onormal stressreaktion samt neurologiska förändringar (Fitzcharles & 

Yunus 2011).  

 

Symtom i samband med fibromyalgi är smärta, stelhet och ömhet i muskler och leder (Jahan 

et al. 2012). Smärtan i muskulatur förflyttar sig mellan olika muskelgruppen från dag till dag 

(Ericsson & Ericsson 2010). Vävnaden i musklerna är dock inte inflammerad vilket innebär 

att det inte uppstår någon vävnadsskada eller deformation av musklerna (Jahan et al. 2012).  

Dålig sömn, trötthet och problem med mag-tarmkanalen förekommer även hos de som 

drabbas av fibromyalgi till följd av den kroniska smärtan (Clauw et al. 2011, Jahan et al. 

2012). Stickningar i händer och huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar 

förekommer även i symtombilden (Ericsson & Ericsson 2010). Dessa symtom innebär att de 

som drabbats av fibromyalgi blir funktionsnedsatta i det dagliga livet (Jahan et al. 2012). 

Tidigare forskning visar även att depression och ångest är vanligt förekommande i samband 

med fibromyalgi (Shuster et al. 2009, Homann et al. 2012). Depression kan utlösa eller 

förvärra de karakteristiska symtomen för fibromyalgi (Homann et al. 2012). Förekomsten av 

depression och ångest minskar dock när patienter upplever sig ha socialt stöd och därför har 

det en viktig roll i hanterandet av sjukdomen (Shuster et al. 2009). 

 

Även om sjukdomen är vanlig är det få som erhåller en diagnos (Jahan et al. 2012). Enligt 

tidigare forskning upplever patienter ofta att de blir missförstådda och läkare upplever att 

patienter med muskelsmärta är svåra att hjälpa. Både läkare och patienter känner sig 

frustrerade och att de inte blir bekräftade. Patienterna tycker inte att läkarna tror och bekräftar 

deras symtom medan läkarna anser att patienterna inte tror och bekräftar deras förklaringar till 

varför smärtan uppstår (Steihaug 2007). 
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För att få diagnosen fibromyalgi skall det ha funnits generell smärta i minst tre månader som 

breder ut sig på båda sidor av kroppen med smärta både över och under midjan. Vid palpation 

ska patienten vara smärtkänslig på minst 11 av 18 punkter, så kallade tender points som 

normalt inte ska orsaka smärta. Smärtan är ofta lokaliserad till nacke, rumpa, axlar, armar, 

övre delen av ryggen samt bröstet (Ericsson & Ericsson 2008, Jahan et al. 2012). 

 

Den kliniska bilden av fibromyalgi och kriterier för diagnos skapades av Ynus med kollegor 

på American College of Rheumatology (ACR) och publicerades år 1990. Därav kallas 

kriterierna för fibromyalgi ACR-kriterier (Fitzcharles & Yunus 2011). Dessa kriterier har 

utvecklats och innefattar symtom såsom kronisk trötthet, sömnstörningar och kognitiva 

problem utöver den karakteristiska smärtan (Jahan et al. 2012). 

 

Med kronisk sjukdom menas att den varar livet ut och det är ett av de allvarligaste 

hälsoproblemen i vår tid enligt Kristoffersen et al. (2005). Den kroniska sjukdomen innebär 

lidande och är förödande för både den drabbade och anhöriga eftersom den är ett hinder för 

livskvalité och utveckling. Psykologiska och sociala konsekvenser i samband med kronisk 

sjukdom är vanligt eftersom den har ett osäkert förlopp och inverkar på individens livsvärld. 

Fibromyalgi påverkar relationer med familj, vänner och arbetsgivare (Clauw et al. 2011). 

Stress och belastningar inom familjen och social isolering samt känslor av frustration till följd 

av att bli beroende av andra är vanligt förekommande konsekvenser (Kristoffersen et al. 

2005). Arbetslivet blir även starkt påverkat på grund av de kroniska smärtorna (Clauw et al. 

2011, Grodman et al. 2011, Ericson & Ericson 2008) vilket kan leda till ekonomiska 

bekymmer något som är vanligt vid kroniska sjukdomar som fibromyalgi (Grodman et al. 

2011, Kristoffersen et al. 2005).  Kronisk sjukdom har även en negativ inverkan på självbilden 

och de förändringar som uppstår är ofta svårare att hantera än själva sjukdomen (Kristoffersen 

et al. 2005). På grund av smärtorna i samband med fibromyalgi kan det påverka förmågan att 

engagera sig i vardagliga aktiviteter (Clauw et al. 2011) samt ta längre tid att utföra dem 

(Ericson & Ericson 2008).  

 

Att behandla och lindra symtom i samband med fibromyalgi är en utmaning och därför bör 

behandlingen individualiseras och anpassas efter patientens behov. Känslighet för 

medicinering är vanligt och därför bör användning och dos anpassas efter tolerans och 

effektivitet. Denna patientgrupp behöver bli förstådda och få stöd och hjälp med att hitta 

strategier som passar deras fysiska och psykiska status som lindrar symtomen och förbättrar 
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livskvalitén (Fitzcharles & Yunus 2011, Ericson & Ericson 2008)). Smärtlindrande mediciner 

har en begränsad roll att lindra symtom vid fibromyalgi därför bör patienter lära sig att 

hantera sjukdomen med hjälp av motion och beteendeförändringar samt använda sig av icke-

farmakologiska terapier. Då förekomsten av ångest, depression och frustration är hög hos 

patienter med fibromyalgi kan behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi med avslappning, 

motion eller gruppterapi vara användbara verktyg för att hantera sjukdomen. Fysiska 

aktiviteter såsom promenader, jogging eller andra sporter kan hjälpa kroppen att hantera 

stress. Alternativa behandlingsmetoder såsom akupunktur, örtte eller Tai-Chi kan också vara 

effektivt men mer forskning behövs inom området (Jahan et al. 2012). 

 

Enligt Kristoffersen et al. 2005 har studier visat att det finns stora individuella skillnader 

mellan människor när det gäller att hantera och anpassa sig till en kronisk sjukdom. Vid 

kroniska sjukdomar är det viktigt att vårdpersonal hjälper patienter att genomföra förändringar 

som gör att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. Det är viktigt att patienter med kronisk 

sjukdom känner att det har kontroll över sin livssituation och behandlingen som utförs och de 

behöver även hjälp och stöd att hantera sin livssituation och det känslor som uppkommer på 

grund av sjukdomen (Kristoffersen et al. 2005). 

 

1.1 Coping & Stress 

Begreppet coping beskriver en individs förmåga att hantera situationer som är krävande ur ett 

känslomässigt och stressfyllt perspektiv. Copingstrategier syftar till att antingen lösa problem 

eller till att kunna hantera känslor inför en krävande situation (Lyubomirsky 2008). 

 

Med stress menas olika sorters belastningar som människan utsätts för samt människans 

fysiska och psykiska reaktioner och upplevelser vid dessa belastningar. Stressfaktorer kräver 

ofta att människan anpassar sig både fysiskt, känslomässigt, kognitivt och socialt 

(Kristoffersen et al. 2005). 

 

Det är individens tankar och upplevelse av en situation som påverkar hur han eller hon 

reagerar och handlar, alltså vilken copingstrategi som används. Coping är ett brett begrepp 

som beskriver beteenden och strategier som individer använder sig av för att hantera krävande 

situationer som ställer höga krav på personens resurser (Kristoffersen et al. 2005). Lazarus & 

Folkman (1984) definierar coping som en konstant förändringsprocess i kognitiva och 

beteendemässiga mönster att hantera specifika interna och/eller externa krav som belastar 
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eller överstiger en persons resurser. Copingprocessen består av vad en person verkligen tänker 

eller gör i kontrast till vad personen vanligen gör, skulle göra eller borde göra utifrån 

karaktärsdrag. Vad en person i själva verket tänker eller gör för att hantera en situation måste 

undersökas inom en specifik kontext eftersom coping, genom tankar eller handlingar, alltid 

sker under speciella villkor. Coping innebär förändringar i tankar, handlingar och strategier 

när en stressfull situation kräver det (Lazarus & Folkman 1984).  

 

Det finns två huvudtyper av strategier för att hantera stressande situationer; problemorienterad 

coping och emotionelltorienterad coping. Den första syftar till att lösa problem eller utöka 

handlingsmöjligheter för att hantera situationen. Emotionelltorienterad coping innebär att 

reducera känslor som är obehagliga i samband med en stressituation (Kristoffersen et al. 

2005). 

 

1.1.1 Emotionellt orienterad coping 

Emotionellt orienterad coping innebär enligt Lazarus & Folkman (1984) att en person 

hanterar och reglerar känslor som ett problem utlöser. Strategier för att reducera och hantera 

känslorna kan vara undvikande, minimering, distansering, selektiv uppmärksamhet, göra 

positiva jämförelser samt se det positiva i negativa händelser. Det finns ett mindre antal 

kognitiva strategier som syftar till att öka den emotionella stressen. Vissa personer behöver 

exempelvis må sämre och uppleva den akuta stressen som ger skuldkänslor eller någon annan 

form av självbestraffning så att de sedan kan känna lättnad och må bättre. En annan 

emotionellt inriktad strategi är att omvärdera situationen så att hotet och problemen minskas. 

Personens situation förändras inte utan man intalar sig exempelvis att situationen kunde ha 

varit mycket värre. Fysiska beteendestrategier kan även användas för att hantera problem, 

dessa förändrar inte meningen med en specifik händelse. Det kan vara att meditera, få utlopp 

för aggressioner eller ta en drink för att förflytta sina tankar från problemet (Lazarus & 

Folkman 1984).  

 

1.1.2 Problemorienterad coping 

Problemorienterad coping är enligt Lazarus & Folkman (1984) ett aktivt handlade som syftar 

till att lösa problem aktivt så att stressen kan minskas. Problemorienterade strategier definierar 

problemet, finner alternativa lösningar som ställs mot varandra utifrån fördelar och nackdelar 

och slutligen ett val av lösning och handling. Problemorienterad coping kan delas in i två 
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grupper. Den första riktar sig mot att minska stressen från omgivningen, barriärer, resurser 

och tillvägagångssätt. Den andra fokuserar på strategier att göra motivationsförändringar och 

kognitiva förändringar på ett individuellt plan exempelvis genom att förändra ambitionsnivån 

eller att minska det egna engagemanget. Även att utveckla sin kompetens och förändra 

beteende och tillvägagångssätt är individuellt problemorienterade strategier. Ofta används 

emotionellt orienterad och problemorienterad coping i kombination med varandra för att 

hantera stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman 1984).  

 

1.2.3 Copingresurser  

En person har antingen mycket resurser eller är skicklig på att hitta sätt att använda sig av sina 

befintliga resurser för att möta stressfyllda och krävande situationer. De främsta kategorierna 

av resurser har identifierats av Lazarus & Folkman (1984). Hälsa och energi är den resurs som 

är genomgripande hos individen. En person som är sjuk, trött eller har psykisk ohälsa har 

mindre energi för att hantera stressfyllda situationer än en frisk och stark person. Att ha ett 

positivt synsätt och hopp är viktig resurs ur den psykologiska aspekten av coping. Färdigheter 

i att lösa problem som exempelvis söka efter information, analysera situationer och hitta 

alternativa lösningar är också en viktig resurs för att kunna hantera stress. Även sociala 

färdigheter såsom att kunna kommunicera och interagera på ett socialt accepterat sätt i sin 

omgivning är en viktig resurs. Detta kan medföra att tillsammans med andra kan lösa problem 

samt få hjälp och stöd. Socialt stöd är en egen kategori som lyfter fram betydelsen av stöd 

från omgivningen både ur ett emotionellt perspektiv och som källa till information som en 

viktig resurs. Materiella resurser innebär kapital som kan generera service och materiella ting 

(Lazarus & Folkman 1984).  

 

1.3 Problemformulering 

Det finns många studier gjorda om kronisk smärta i samband med fibromyalgi. Att leva med 

en kronisk smärtsjukdom har stor inverkan på livskvalité, vardagsliv samt det psykiska 

välbefinnandet. Intresseområdet för denna litteraturstudie ligger vid att undersöka 

komplexiteten i att leva med fibromyalgi och hur det påverkar vardagen samt hur drabbade 

hanterar sin livssituation och löser känslomässiga och vardagliga problem med hjälp av 

copingstrategier för att öka livskvalitén. Författarna anser att med mer kunskap inom ämnet 

fibromyalgi och copingstrategier kan det ge sjukvårdspersonal större förståelse för denna 
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patientgrupp. Genom att evidensbaserad kunskap inom området sammanställs skall syftet med 

litteraturstudien besvaras. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att efter en metodologisk granskning av de inkluderade 

vetenskapliga artiklarna beskriva hur sjukdomen fibromyalgi inverkar på patienters liv och 

vardag samt att beskriva vilka copingstrategier som används för att hantera en vardag med 

fibromyalgi och för att uppnå livskvalité. De metodologiska aspekterna som granskats är 

design och datainsamlingsmetod samt undersökningsgrupp.  

 

Frågeställningar som skall besvaras i studien är följande: 

 Vilken design, datainsamlingsmetod samt undersökningsgrupp har använts i de 

inkluderade artiklarna? 

 

 Hur inverkar fibromyalgi på patienters livssituation och vardag? 

 

 På vilket sätt hanterar patienter sin livssituation och vardag med hjälp av 

copingstrategier för att uppnå livskvalité? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Metodiskt tillvägagångssätt i denna litteraturstudie är av deskriptiv karaktär (Polit & Beck 

2012). 

 

2.2 Databaser, sökord, urval och urvalskriterier 

Genom databasen Pubmed söktes vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet för att hitta 

relevant information. Sökord hämtades från svenska MeSh. Sökord som användes för att finna 

artiklar var följande: fibromyalgia, coping, experience, pain, symptoms, coping strategies, 

health, patient perspective och qualitative. Under artikelsökningen används sökorden i 

kombination med varandra. Den booleska sökoperatorn [AND] användes mellan sökorden för 

att säkerhetsställa att samtliga använda sökord fanns inkluderad i referensen (Forsberg & 

Wengström 2008). 
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Begränsningar i språk hos författarna resulterade i att artiklar ej skrivna på engelska 

exkluderades. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 – 2012 samt vara kostnadsfria 

och tillgängliga i fulltext i databasen. 

 

Tabell 1.  Resultat av artikelsökning utifrån databas, sökord, antal träffat samt valda källor.   

Databas Sökord Antal träffar Valda källor (exklusive 
dubbletter) 

Pubmed fibromyalgia [AND] pain [AND] symptoms 
 

302 2 
 

Pubmed fibromyalgia [AND] health [AND] pain 159 1 

Pubmed fibromyalgia [AND] patient perspective 28 2 

Pubmed fibromyalgia [AND] experience [AND] 
symptoms 

25 2 

Pubmed fibromyalgia [AND] coping 23 1 

Pubmed fibromyalgia [AND] qualitative 15 2 

Pubmed fibromyalgia [AND] pain [AND] coping 
strategies 

8 2 

Pubmed fibromyalgia [AND] patient perspective [AND] 
experience 

1 1 

Totalt  561 13 

 

 

Genom artiklarnas titlar identifierades vilka som kunde vara relevanta för studiens syfte. 

Artiklar med titlar som avvek från ämnet exkluderades. Därefter lästes relevanta artiklars 

abstrakt för att undersöka om de kunde besvara studiens syfte. För noggrannare granskning 

valdes 30 artiklar ut som lästes igenom i sin helhet. Författarna inkluderade 13 artiklar som 

var relevanta för litteraturstudiens syfte. De övriga 17 artiklar exkluderades då innehållet i 

resultatet inte kunde besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar enligt författarna.  

 

2. 3 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna granskades metodologiskt utifrån aspekterna design, 

datainsamlingsmetod samt undersökningsgrupp. För att värdera en studies kvalité undersöks 

valet av design som skall baseras på studiens syfte, frågeställning och hypotes. 

Urvalsstrategins trovärdighet och beskrivning samt forskningsmetoden och analysens 

återkoppling till studiens syfte bedömer även en artikels reabilitet och validitet (Forsberg & 

Wengström 2008). De artiklar som valdes ut har granskats utifrån Olsson & Sörensens (2011) 

bedömningsmall för kvalitativ- och kvantitativmetod för att säkerställa kvalitén. Artiklarna 
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som valdes ut till litteraturstudien sammanställdes även systematiskt utifrån syfte, design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp samt dataanalysmetod (se bilaga 1). 

 

De valda källornas resultat bearbetades systematiskt utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar om inverkan på livssituation i samband med fibromyalgi samt 

copingstrategier. Materialet sammanställdes utifrån likheter och skillnader. Data 

sammanställdes i tabellform för att göra materialet mer överskådligt utifrån studiens 

frågeställningar samt för att se vilka likheter och skillnader som fanns i det bearbetade 

materialet (se bilaga 2).  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Då litteraturstudien baseras på redan befintlig skriven information krävs inget godkännande 

av etisk kommitté för att genomföra studien. Dock har de artiklar som valts ut till studien 

tillstånd och/eller godkännande från etisk kommitté och/eller följer etiska forskningsprinciper. 

 

Etiska överväganden har av författarna gjorts angående urval av artiklar samt presentation av 

resultat. Inget källmaterial har av författarna medvetet framställts på ett felaktigt sätt eller 

plagierats under forskningsprocessen. De artiklar som ingår i litteraturstudien arkiveras och 

kan redovisas i tio år framåt (Forsberg & Wengström 2008). 

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2007-2012. En 

översikt av artiklarnas design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp samt 

dataanalysmetod finns sammanställd i tabell (bilaga 1). En sammanställning av artiklarnas 

syfte samt resultat utifrån litteraturstudiens frågeställningar är även sammanställd i tabellform 

(bilaga 2).  

 

Inledningsvis presenteras resultatet av utförd metodologisk kvalitetsgranskning. Därefter 

beskrivs de faktorer som påverkar livssituationen och vardagen i samband med fibromyalgi. 

De faktorer som har identifierats är trötthet, fysiska och kognitiva problem, omgivningens och 

sjukvårdens stöd, bristande förståelse, inverkan på det sociala livet,  psykosocial inverkan 

samt yrkesliv och ekonomi. Även psykosociala aspekter såsom depression och identitet 

behandlas. I resultatets avslutande del beskrivs copingstrategier i samband med fibromyalgi 

och hur livskvalité uppnås. 
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3.1 Kvalitetsgranskning 

De valda källorna har granskats utifrån de metodologiska aspekterna design, 

datainsamlingsmetod samt undersökningsgrupp. Elva av artiklarna har en kvalitativ ansats 

med explorativ design (Kool et al. 2009, LaChapelle et al. 2008, Mannerkopi & Gard 2012, 

Rodham et al. 2010, Undeland & Malterud 2007), deskriptiv design (Juuso et al. 2011, Lempp 

et al. 2009, Wuytack & Miller 2011) eller induktiv design med grounded theory (Arnold et al. 

2008, Hallberg & Bergman 2011, Humphrey et al. 2010). Datainsamlingsmetod i de 

kvalitativa artiklarna har bestått av enskilda intervjuer (Hallberg & Bergman 2011, Humphrey 

et al. 2010, Juuso et al. 2011, Kool et al. 2009, Lempp et al. 2009, Wuytack & Miller 2011), 

intervjuer i fokusgrupper (Arnold et al. 2008, LaChapelle et al. 2008, Mannerkopi & Gard 

2012, Undeland & Malterud 2007) samt intervju i par (Rodham et al. 2010). Sju av artiklarna 

har enbart kvinnor med som undersökningsgrupp (Arnold et al. 2008, Hallberg & Bergman 

2011, Juuso et al. 2011, LaChapelle et al. 2008, Mannerkopi & Gard 2012, Undeland & 

Malterud 2007, Wuytack & Miller 2011) . Tre artiklar inkluderar även män men kvinnor är 

dock i majoritet i undersökningsgrupperna (Humphrey et al. 2010, Kool et al. 2009, Lempp et 

al. 2009). En artikel intervjuar gifta par vilket innebär att fyra kvinnor och deras respektive, 4 

män ingår i undersökningsgruppen (Rodham et al. 2010). Antalet deltagare i studierna har 

varierat mellan 6 – 48 stycken. Två studier som använde intervjuer i fokusgrupper hade högst 

antal deltagare (Arnold et al. 2008, LaChapelle et al. 2008). En studie med enskilda intervjuer 

hade även ett högt deltagarantal med 40 personer (Humphrey et al. 2010).  

 

Två stycken kvantitativa artiklar (Rios & Zautra 2011, Santos de Melo et al 2011) 

inkluderades i studien och dessa hade explorativ (Rios & Zautra 2011) respektive explorativ 

och jämförande design (Santos de Melo et al 2011). Dessa har gjort enkätstudier med 250 

kvinnor (Rios & Zautra 2011) respektive 69 kvinnor (Santos de Melo et al 2011). I Rios & 

Zautras (2011) datainsamlingsmetod ingick även dagboksanteckningar från deltagare. I deras 

studie föll 13 deltagare bort från den ursprungliga rekryteringen av okänd anledning och 

deltog inte i studien. I Santos de Melo et al. (2011) studie föll 210 deltagare bort från 

enkätstudien på grund av att de inte ville delta i studien eller missade den inledande screening 

intervjun. De som hade andra fysiska eller psykiska sjukdomar exkluderades även likaså 

personer som inte kunde förstå instruktionerna som gavs. 
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3.2 Att leva med smärta vid fibromyalgi 

Arnold et al. (2008) har i sin intervjustudie funnit att fibromyalgi med det karakteristiska 

symtomet smärta påverkar patienters liv. Deltagarna i intervjustudien beskrev smärtan som 

diffus och omöjlig att precisera. I en annan intervjustudie beskrivs smärtan som ständigt 

närvarande och oförutsägbar vilket gör att den dominerar det dagliga livet. Smärtan består av 

både daglig smärta som går att hantera men det förekommer även skov som är svåra att 

uthärda (Juuso et al. 2011). 

 

3.2.1 Trötthet som begränsning i vardagen 

Sex studier har funnit att trötthet hade stor inverkan på patienters vardag (Lempp et al 2009, 

Arnold et al. 2008, Juuso et al. 2009, LaChapelle et al. 2008, Wuytack & Miller 2011, 

Hallberg & Bergman 2011). Brist på sömn uppstår på grund av smärta vilket resulterar i 

kronisk trötthet (Lempp et al 2009, Arnold et al. 2008, Juuso et al. 2009). Tröttheten var det 

värsta associerade symtomet och den var liksom smärtan ständigt närvarande (Arnold et al. 

2008). En deltagare i en studie uppgav att tröttheten var mer försvagande än smärtan och 

bristen på sömn påverkade även beteendet hos några deltagare (Lempp et al. 2009). 

Tröttheten gjorde att stödvila var nödvändigt för att inte somna under aktiviteter och vissa 

vardagssysslor ignorerades för att spara energi (Arnold et al. 2008). I en annan studie 

beskriver deltagarna att tröttheten i samband med fibromyalgi är mer allvarlig, konstant och 

oförutsägbar. Den gav upphov till svaghet, bristande motivation och koncentrationssvårigheter 

(Humphrey et al. 2010).  

 

Den fysiska och emotionella förmågan att utföra dagliga sysslor i hemmet hade försämrats 

samt var det svårt att ta hand om den personliga hygienen (Arnold et al. 2008). Det blev 

svårare att genomföra planerade och vardagliga aktiviteter och det tog längre tid att 

genomföra sysslor (Humphrey et al. 2010). Personliga intressen kunde inte längre genomföras 

på grund av sjukdomen vilket gav upphov till sorg och ensamhet (Wuytack & Miller 2011). 

Fysiska aktiviteter såsom vandring, cykling och dans kunde inte längre genomföras likaså 

resor eftersom de hade svårigheter att sitta ner en längre tid vid exempelvis resor (Arnold et 

al. 2008, Wuytack & Miller 2011). Smärtan tillsammans med den kroniska tröttheten, 

bristande energi och dålig sömn var en mycket begränsande faktor i det dagliga livet 

(Hallberg & Bergman 2011).   
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3.2.2 Fysiska och kognitiva problem som begränsar det dagliga livet 

Fysiska problem relaterade till mag-tarmkanalen var vanligt förekommande däribland Irritable 

bowel syndrome (IBS) samt Crohns sjukdom. Dessa besvär begränsade flertalet deltagare vid 

exempelvis resor. Andra symtom såsom huvudvärk, stela axlar, klumpighet samt besvär vid 

menopaus förekom även hos de drabbade (Lempp et al. 2009). 

 

Tröttheten i samband med fibromyalgi begränsar de dagliga aktiviteterna eftersom det medför 

koncentrationssvårigheter samt påverkar minnet och förmågan att fokusera (Humphrey et al. 

2010). Deltagarna i fyra studier led av minnesförluster och beskrev svårigheter att tänka och 

uttrycka sig (Humphrey et al. 2010, Lempp et al. 2009, Arnold et al. 2008, Juuso et al. 2009). 

Ytterligare två studier bekräftar att kognitiva svårigheter samt problem med finmotorik 

hindrade deltagarna i det dagliga livet vilket visar att sjukdomen är mer komplex än bara ett 

smärtsamt syndrom (Hallberg & Bergman 2011, Wuytack & Miller 2011).  

 

Deltagarna i Arnold et al. (2008) studie upplevde sig vara mindre organiserade än tidigare och 

hade svårt att planera. De kunde inte längre svara snabbt på en fråga eller utföra uppgifter. 

Även deras förmåga att köra bil hade påverkats eftersom de hade svårt att minnas vart de 

skulle samt hade svårigheter att fokusera på bilkörningen (Arnold et al. 2008).  

 

3.2.3 Bristande förståelse och stöd i omgivningen och av sjukvården 

Flertalet studier visar att personer som lider av fibromyalgi har ett komplext förhållande 

mellan sjukdomen och sin omgivning. Hallberg & Bergman (2011) har funnit att kvinnor med 

fibromyalgi tycker att utseende är viktigt för att upprätthålla en fasad men detta resulterar i att 

människor i deras omgivning misstror deras smärtsamma sjukdomsbild. Även Juuso et al. 

(2011), Kool et al. (2009) och Wuytack & Miller (2011) har funnit att kvinnor ej blir tagna på 

allvar av sin omgivning då smärtan är osynlig vilket leder till frustration, ilska och sorg.  

Omgivningen hade svårt att förstå och acceptera sjukdomen vilket gjorde att patienter med 

fibromyalgi väljer att inte berätta om sjukdomen och håller sina erfarenheter för sig själva 

(Undeland & Malterud 2007, Wuytack & Miller 2011). Deltagarna i Kool et al. (2009) studie 

upplevde även att sjukdomen blev förlöjligad av omgivningen. Brist på medvetenhet om 

fibromyalgi i samhället gjorde att patienter upplevde att de blev diskriminerade och 

stigmatiserade i det offentliga livet, på jobbet och av vänner. (Lempp et al. 2009). Bristen på 

respekt grundade sig i att människor inte tyckte att patienterna i studien såg tillräckligt sjuka 

ut (Undeland & Malterud 2007).  Andras negativa attityder om sjukdomen och misstro samt 
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sjukdomens osynlighet resulterade i att patienter ifrågasatte om de var sjuka eller om de var 

på väg att bli galna (Rodham et al. 2010). Utan en legitim diagnos till varför deras symtom 

uppstod upplevde deltagarna i LaChapelles et al. (2008) studie att det var svårt att ge en 

konkret förklaring till omgivningen vilket gjorde att de inte blev tagna på allvar av kollegor, 

familj och vänner. 

 

Fem intervjustudier visar att sjukvårdens tro på patienter samt hjälp och stöd till drabbade var 

bristande (Arnold et al. 2008, Undeland & Malterud 2007, Lempp et al. 2009, LaChapelles et 

al. 2008, Wuytack & Miller 2011). Sjukvårdens oförmåga att förstå patienter ledde till att 

patienter kände frustration (Arnold et al. 2008). Det fanns svårigheter för läkare och andra 

inom sjukvården att förklara sjukdomen och dess symtom. Läkare associerade ordet 

fibromyalgi med hysterisk kvinna och en specialist hade uttryckt att sjukdomen var en 

trendsjukdom. Deltagarna i studien uppfattade sig som besvärliga patienter och de negativa 

attityderna om sjukdomen ledde till att de hade svårt att acceptera den (Undeland & Malterud 

2007). Flertalet patienter upplevde att de fick lite eller ingen information när det blev 

diagnostiserade med fibromyalgi vilket gjorde att de själva fick söka information genom 

Internet, böcker och självhjälpsgrupper (Lempp et al. 2009). LaChapelles et al. (2008) fann att 

bristen på stöd och tillgång till adekvat sjukvård var ett stort problem och deltagarna upplevde 

ofta känslan av att deras sjukdom var psykosomatisk.  

 

3.2.4 Inverkan på yrkesliv och ekonomi 

Arnold et al. (2008) fann i sin studie att deltagarna upplevde en förlust och oförmåga till 

fortsatt utbildning och yrkeskarriär. Nedsatt fysisk kapacitet och ökad stress samt ett behov av 

mer vila hade negativ inverkan på förmågan att fortsätta arbeta. Fysiskt krävande uppgifter 

förvärrar smärta, trötthet och utmattning vilket resulterar i att vissa arbetsuppgifter inte kan 

utföras eller om de utförs förvärras smärtan i flera dagar framöver (Mannerkopi & Gard 

2012). En annan studie visade att fibromyalgi gör att det är svårt att både arbeta heltid och ta 

hand om hemmet (Hallberg & Bergman 2011). Oförmågan att arbeta var svår att acceptera 

och ledde även till ekonomiska bekymmer vilket var en oroande faktor i livet (Wuytack & 

Miller 2011).  

 

En enkätstudie visade att det finns ett förhållande mellan ekonomi och smärta. Ekonomiska 

bekymmer hade negativ inverkan på den dagliga smärtan. Kvinnor som upplevde att de hade 

ekonomiska svårigheter hade större bekymmer med smärta än de kvinnor som inte oroade sig 
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över ekonomin (Rios et al. 2011). Hälften av deltagarna i Arnolds et al. (2008) studie hade 

slutat att arbeta och erhöll istället sjukbidrag. Den ekonomiska situationen förvärrades på 

grund av kostnad för sjukvård efter att ha förlorat inkomst och sjukförsäkring.  

 

3.2.5 Inverkan i det sociala livet och förändrade familjerelationer 

Fem studier har funnit att fibromyalgi och dess symtom har stor inverkan på det sociala livet.  

Det sociala livet påverkades negativt av sjukdomen på grund av oförmågan att delta i sociala 

sammanhang och aktiviteter till följd av sjukdomens symtom (Wuytack & Millers 2011, 

Rodhams et al., 2010, Mannerkorpi & Gards 2012). Fibromyalgin påverkade förmågan för 

deltagarna i Arnolds et al. (2008) studie att upprätthålla fysisk och emotionell kontakt med 

omgivningen. Svårigheter att planera evenemang och delta i sociala aktiviteter var en 

konsekvens av fibromyalgins oförutsägbara smärta vilket gjorde att de inte ville engagera sig i 

sociala aktiviteter då de var rädda att de skulle uppfattas som opålitliga när smärtan hindrade 

dem från att delta. Detta medförde att det var svårt att upprätthålla vänskaper och skaffa nya 

vänner (Arnold et al. 2008). Detta bekräftar även Lempp et al (2009) som i sin studie funnit 

att det sociala livet och förmågan att vara självständig försämrats hos deltagarna. Det sociala 

livet hade förändrats till följd av att de inte kunde umgås och roa sig med vänner och familj. 

Både självförtroende och självkänsla hade minskat på grund av sjukdomen (Lempp et al. 

2009).  

 

Två studier (Arnold et al. 2008, Wuytack & Miller 2011) fann även att känslor såsom skuld 

och skam uppstod eftersom deltagarna var tvungna att prioritera utifrån fibromyalgin och ta 

hand om sig själva istället för att prioritera familj och vänner. De upplevde att de var en börda 

för familj och vänner och fibromyalgin påverkade förmågan att ta hand om sina egna barn. De 

deltagare i Arnolds et al. (2008) studie som var mödrar kunde inte längre hjälpa sina barn med 

hemläxor och andra aktiviteter relaterade till skolan. Tiden med familjen hade minskat och 

andra familjemedlemmar, speciellt maken, har fått överta uppgifter i hemmet (Mannerkorpi & 

Gards 2012, Wuytack & Miller 2011).  

 

I Lempp et al. (2009) där hälften av deltagarna var gifta hade sjukdomen påverkat deras 

förhållande negativt. Likaså beskriver Arnold et al (2008) att deltagarna upplevde att deras 

förhållande hade påverkats negativt, speciellt den sexuella intimiteten, på grund av den 

kroniska smärtan och tröttheten. I en studie med gifta par varav kvinnan drabbats av 

fibromyalgi framkom att rollerna i deras förhållande hade förändrats. Maken hade fått överta 
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den kvinnliga och omhändertagande rollen medan den sjuka kvinnan uppfattades som barnet i 

förhållandet. Äktenskapet påverkades starkt vilket medförde stor sorg hos båda parter 

(Rodham et al. 2010). 

 

3.2.6 Psykosocial inverkan i samband med fibromyalgi  

Psykiska problem som depression och ångest visade sig vara vanligt bland deltagarna i 

studierna av Lempp et al. (2009), Arnold et al. (2008) och de Melo Santos et al.(2011). En 

deltagare beskrev sig som suicidal på grund av sjukdomen och kände sig krossad både fysiskt 

och psykiskt (Lempp et al. 2009). Deltagarna i intervjustudien av Arnold et al. (2008) beskrev 

känslor såsom frustration, skuld och skam samt isolering på grund av fibromyalgin. De 

upplevde även att det var pinsamt då sjukdomen ej är socialt accepterad och att de hade 

svårigheter att utföra enkla uppgifter. De blev frustrerade eftersom deras kognitiva förmågor 

försämrats samt på grund av förlusten av sexuell intimitet (Arnold et al. 2008).  

 

Förändrad och förlorad identitet beskrivs i både Lempp et al. (2009), Wuytack & Millers 

(2011) och Rodhams et al. (2010) studier. På grund av funktionsnedsättningarna som 

sjukdomen medför förändras identiteten (Wuytack & Miller 2011). En förlorad identitet 

uppkom till följd av de spridda symtomen, misstro och oförståelse av andra samt negativa 

attityder (Rodham et al. 2010). Oförmågan att kunna förlita sig på sin egen kropp gör att 

synen på sin egen hälsa förändras (Lempp et al. 2009). Att omdefiniera normal beskrivs i 

LaChapelles et al (2008) studie om acceptans. Ett smärtfritt tillstånd var inte längre realistiskt 

och acceptansprocessen var en sorg som involverade förlorandet av tidigare identitet, arbete, 

ekonomisk trygghet, hopp och framtidsplaner samt i vissa fall sociala och familjära relationer 

LaChapelle et al 2008). 

 

3.3 Strategier för att hantera en vardag med fibromyalgi och för att uppnå livskvalité 

I LaChapelle et al. (2008) studie om acceptans i samband med fibromyalgi visade resultatet 

att accepterandet av sjukdomen var en ständigt pågående process. Det var lättare att acceptera 

smärtan på en kognitiv nivå än på den emotionella. Att genomföra livsstilsförändringar på 

grund av sjukdomen var svårt att acceptera eftersom det betydde att man givit upp och låtit 

sjukdomen ha övertaget i livet (LaChapelle et al. 2008). Deltagarna i Juuso et al. (2009) studie 

hade inte accepterat smärtan men lärt sig leva med den och hittat strategier för att ta hand om 

och trösta sig själva. En diagnos innebar en start att börja utforska copingstrategier för att 

anpassa krav och hantera situationen utifrån individuella resurser. Framtidsplaner förändrades 
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och började anpassas till sjukdomen (Wuytack & Miller 2011). På grund av smärtan var 

patienter tvungna att ta en dag i taget och anpassa sina liv efter smärtan och tröttheten 

(Hallberg & Bergman 2011, Juuso et al 2009, Wuytack & Miller 2011). För att finna balans i 

livet var det viktigt att undvika stress och inte ha för mycket planer eftersom smärtan då ökar. 

Strategierna kallades aktivitetsstimulerande tekniker. Under smärtfria dagar försökte 

patienterna åstadkomma så mycket som möjligt. En strategi var att planera mängden av 

aktiviteter i förhand och att inte åstadkomma för mycket på en och samma dag. För att orka 

utföra fysiskt eller psykiskt krävande aktiviteter krävdes vila en eller flera dagar innan för att 

spara energi (Hallberg & Bergman 2011). 

 

Enligt Hallberg & Bergman (2011) kunde smärtfria perioder förekomma i samband med 

någon form av aktivitet som avslappning, massage, Chi Gong, sexuell aktivitet, värme eller 

glädje och lugn dans vilket även hjälpte mot stelhet och smärta. Alternativ medicin hade 

testats av många i Lempp et al. (2009) studie men det var enbart värme i olika former (bad, 

simning, användning av varmvattenflaska) som gav resultat. 

 

I Hallberg & Bergmans (2011) och Juuso et al. (2009) studier fann de att kvinnorna kunde 

glömma bort sina besvär när de var engagerade i något som de uppskattade eller när de hade 

roligt tillsammans med andra. Praktisk och mental distraktion användes som strategi för att 

kontrollera symtomen (Lempp et al. 2009). Några deltagare hade gått kurser i positivt 

tänkande för att lära sig prioritera utifrån sina egna behov och önskningar (Hallberg & 

Bergman 2011). Positivt tänkande var viktigt för att uthärda situationen. Även att hjälpa andra 

såsom barn eller barnbarn kunde avleda smärtan (Juuso et al. 2009). 

 

För att upprätthålla livskvalité var det viktigt att personliga intressen, deltagande i föreningar 

och fortsatt arbete upprätthölls även om det var under nya mindre krävande former (Juuso et 

al 2009). Att hitta strategier för att kunna bibehålla värdefulla aktiviteter var viktigt för 

deltagarna i LaChapelle et al. (2008) studie. Nyfunna aktiviteter och intressen anpassade till 

sjukdomen återgav mening i livet (Wuytack & Miller 2011). En strategi för att upprätthålla 

livskvalité var att delta i sociala sammanhang trots att det kunde förvärra smärtan (Hallberg & 

Bergman 2011). 
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Stödgrupper, diet, bra sömn och sociala relationer var det viktigaste resurserna i LaChapelles 

et al. (2008) studie för att hantera fibromyalgi. Att bättre kunna hantera sjukdomen medförde 

en känsla av att återfå kontrollen över livet vilket var en viktig del i acceptansprocessen. 

Stödet från familj, vänner, arbetsgivare, stödgrupper och sjukvård var mycket viktigt för att 

kunna acceptera smärtan (LaChapelle et al 2008). Stödgrupper och stöd från andra med 

fibromyalgi visade sig även vara viktigt i Wuytack & Millers (2011) studie för att minska 

känslan av isolering och känna samhörighet.   

 

 Lempp et al (2009) fann att deltagarna kunde hantera sin livssituation och hittade strategier 

genom att kompromissa. De kunde delta i aktiviteter tack vare stöttande familj och vänner 

vilket bidrog till mer självständighet och ökad livskvalité. Emotionellt och praktiskt stöd från 

familj var även viktigt för deltagarna i Wuytack & Millers (2011) studie. Oftast hade maken 

den viktigaste rollen. Deltagarna i Lempp et al. (2009) studie som erhöll sjukbidrag upplevde 

även att de förbättrade deras livskvalité eftersom det medförde mer självständighet, mobilitet 

och stöd. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Fibromyalgi inverkade på patienters vardag och livssituation då de upplever en ständigt 

närvarande smärta, kronisk trötthet och brist på energi. Dessa faktorer var en mycket 

begränsande faktor i det dagliga livet. Brist på förståelse och stöd från omgivning och 

sjukvård gjorde att patienterna upplevde att de inte blev tagna på allvar och kände frustration 

och sorg. Sjukdomens oförutsägbara symtom inverkade negativt på det sociala livet och den 

familjära relationen då andra familjemedlemmar fått överta vardagssysslor vilket gav upphov 

till känslor som skuld och skam. Patienterna hade inte accepterat smärtan men lärt sig hantera 

den och ta hand om sig själva med hjälp av copingstrategier utifrån individuella resurser som 

kan förbättra livskvalitén. Familj och vänner var en viktig resurs och en strategi var att delta i 

sociala sammanhang trots smärtan samt använda mental och praktisk distraktion. Att finna 

balans och undvika stress samt spara energi var även viktiga strategier för att hantera en 

vardag med ständig smärta. 
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kvalitetsgranskning  

De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet granskades utifrån de 

metodologiska aspekterna design, datainsamlingsmetod och undersökningsgrupp. Olsson & 

Sörensens (2011) bedömningsmall för kvalitativ- och kvantitativmetod användes under 

granskningen.  

 

Valet av design skall enligt Forsberg & Wengström (2008) styras av studiens syfte och 

frågeställningar. Det är viktigt att förstå designen för att kunna tolka resultatet. Majoriteten av 

de valda artiklarna hade en kvalitativ forskningsansats med deskriptiv (Juuso et al. 2011, 

Lempp et al. 2009, Wuytack & Miller 2011), explorativ (Kool et al. 2009, LaChapelle et al. 

2008, Mannerkopi & Gard 2012, Rodham et al. 2010, Undeland & Malterud 2007) eller 

induktiv grounded theory som design (Arnold et al. 2008, Hallberg & Bergman 2011, 

Humphrey et al. 2010). Det varierade i tydlighet vilken design som användes i artiklarna dock 

framkom det tydligt vilka artiklar som hade en kvalitativ ansats. Detta kan bero på författarnas 

begränsning och erfarenhet av att kvalitetsgranska och utläsa design i vetenskapliga artiklar. 

Artiklarnas valda design ansågs dock enligt författarna vara relevant till studiernas syfte och 

det förekom att designen framkom i syftet. Två artiklar använde enkätstudier som 

datainsamlingsmetod vilket gjorde att författarna tolkade deras ansats som kvantitativ och 

designen var i dessa tydligare (Rios & Zautra 2011, Santos de Melo et al 2011). Designen 

styrdes även i dessa av studiens syfte och frågeställningar. Designen var explorativ i Rios & 

Zautras (2011) studie samt explorativ och jämförande i Santos de Melo et al. (2011) studie.  

 

Datainsamlingsmetod vid kvalitativ forskningsansats innebär att det sker en insamling och 

systematisering av kunskap för att få en djupare förståelse i forskningsfrågan. Syftet med 

kunskapsinsamlingen skall vara att se mönster och sammanhang (Forsberg & Wengström 

2008).  Artiklar med en kvalitativ forskningsansats använde sig av intervjuer för att samla in 

data vilket är en relevant datainsamlingsmetod för den kvalitativa ansatsen. Individuella 

intervjuer (Hallberg & Bergman 2011, Humphrey et al. 2010, Juuso et al. 2011, Kool et al. 

2009, Lempp et al. 2009, Wuytack & Miller 2011), intervjuer i fokusgrupper (Arnold et al. 

2008, LaChapelle et al. 2008, Mannerkopi & Gard 2012, Undeland & Malterud 2007) samt 

parintervjuer (Rodham et al. 2010) genomfördes vid datainsamlingen. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod innebär att forskaren och undersökningsgruppen möts och för ett samtal 

där undersökningspersonen får berätta sin egen historia.  Forskaren vill få en detaljerad 
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beskrivning av personliga upplevelser och känslor kring den forskningsfråga som bedrivs 

(Forsberg & Wengström 2008). Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör en fokusgrupp vid 

intervjustudier inkludera 6-8 personer vilket samtliga artiklar som granskats uppfyller då 

deltagarantalet i studierna varierat mellan 6-48 stycken, innefattande de som gjort enskilda 

intervjuer och intervjuer i par. 

 

Urvalsstrategi kan ha betydelse för studiens resultat. Urvalsmetod vid kvalitativ forskning 

syftar till att öka möjligheterna att förklara, beskriva och skapa förståelse för det problem som 

studeras. Vid kvalitativa metoder är det insamlade materialet inte ämnat att generaliseras till 

andra liknande områden. I ett strategiskt urval väljs deltagare/informanter utifrån studiens 

syfte som har mycket att berätta och delge i forskningsfrågan. Urvalskriterier gör att gränser 

sätts mellan vilka som ska inkluderas och varför (Forsberg & Wengström 2008). Strategiskt 

urval för undersökningsgrupp genomfördes i åtta av de kvalitativa studierna eftersom 

forskningsfrågorna berörde en specifik patientgrupp (Juuso et al. 2011, Kool et al. 2009, 

LaChapelle et al. 2008, Lempp et al. 2009, Mannerkopi & Gard 2012, Rodham et al. 2010, 

Undeland & Malterud 2007, Wuytack & Miller 2011). Undersökningsgrupp framkom tydligt i 

samtliga artiklar. När forskningen syftar till att skapa en teori om ett visst fenomen görs ett 

teoretiskt urval där forskaren vill inkludera intervjupersoner som upplevelser och erfarenheter 

av det fenomen som studeras. Exempelvis väljs informanter ut som kan belysa fenomenet ur 

olika perspektiv (Forsberg & Wengström 2008). Tre artiklar använde sig av induktiv grounded 

theory som design vilket innebär att syftet är att skapa en teori kring ett specifikt fenomen och 

använd urvalsmetod bör således enligt författarna ha varit ett teoretiskt urval (Arnold et al. 

2008, Hallberg & Bergman 2011, Humphrey et al. 2010). Endast i Hallberg & Bergman 

(2011) studie framkommer det att syftet med studien är att skapa en grundad teori.  

 

Urvalsmetod i kvantitativa studier avgörs av studiens syfte samt beroende på resurser och tid. 

Om forskningen syftar till att uttala sig om en specifik population ska undersökningsgruppen 

representera populationen som är relevant till studiens syfte. Det finns olika sätt att välja ut 

undersökningsgrupp genom slumpmässiga urval eller icke-slumpmässigt urval (Forsberg & 

Wengström 2008). I de kvantitativa artiklarna som granskats har urval av undersökningsgrupp 

skett genom annonsering samt rekrytering från klinik utifrån specifika kriterier gällande 

sjukdom. Denna form av urvalsmetod är icke-slumpmässig så kallad systematiskt kvoturval 

där deltagare väljs ut utifrån i förväg bestämda kriterier som ger ett representativt urval ur 

populationen (Forsberg & Wengström 2008).  
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För att en studies resultat skall kunna generaliseras måste det skett ett bra urval av deltagare 

till studien och bortfallet blivit så litet som möjligt. Vid enkätundersökningar är det vanligt 

med bortfall och forskaren bör alltid analysera och diskutera på vilket sätt bortfallet kan 

påverka resultatet (Forsberg & Wengström 2008). Bortfall presenteras och beskrivs i båda 

artiklarna. Studien av Rios & Zautra (2011) föll endast 13 deltagare bort från den ursprungliga 

rekryteringen med 263 deltagare dock av okänd anledning. Den andra enkätstudien av Santos 

de Melo et al. (2011) hade ett högt bortfall på 210 deltagare på grund av att personerna inte 

ville delta i studien, missade den inledande screening intervjun, hade fysiska eller psykiska 

hinder eller inte kunde förstå de instruktioner som gavs. Studien har enligt författarna ett högt 

bortfall och därför kan det vara svårt att generalisera resultatet. Enligt Forsberg & Wengström 

varierar det i olika studier vilken bortfallsprocent som anses vara hög eller låg beroende på 

om de personer som inte deltog uppfyllde inklusionskriterierna. I Santos de Melo et al. (2011) 

exkluderades deltagare på grund av fysisk eller psykisk sjukdom samt oförmåga att förstå 

instruktionerna som gavs och det utgör en del av bortfallet. Om dessa deltagare inte hade 

exkluderats hade studiens resultat förmodligen sett annorlunda ut.  

 
4.2.2 Trötthet som begränsning i vardagen samt fysiska och kognitiva problem som 

begränsar det dagliga livet 

Resultatet visade att smärta ger bristande sömn och kronisk trötthet (Arnold et al. 2008, 

Lempp et al. 2009, Juuso et al. 2009) som negativt inverkar på patienters vardag eftersom de 

får svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor (Humphrey et al. 2010). Trötthet var 

det värst associerade symtomet och upplevdes vara mycket försvagande i det dagliga livet 

(Arnold et al. 2008). Den oförutsägbara tröttheten och smärtan resulterade i brist på energi 

och medförde koncentrationssvårigheter och bristande motivation vilket var en mycket 

begränsande faktor i vardagen (Humphrey et al. 2010). Detta styrks av Jahan et al. (2012) som 

menar att trötthet uppstår till följd av den kroniska smärtan och gör att drabbade blir 

funktionsnedsatta i det dagliga livet. På grund av tröttheten uppstår även minnesproblem och 

svårigheter att fokusera samt att uttrycka sig verbalt (Humphrey et al. 2010, Lempp et al. 

2009, Arnold et al. 2008, Juuso et al. 2009). Detta påverkade förmågan att planera i vardagen 

samt att köra bil (Arnold et al. 2008). Den försämrade finmotoriken var även ett hinder i 

vardagen då det blev svårare att utföra vissa sysslor (Hallberg & Bergman 2011, Wuytack & 

Miller 2011). I symtombilden för fibromyalgi ingår även problem med mag-tarmkanalen som 
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är en stor begränsning vid resor. Dessa symtom är vanligt förekommande enligt Clauw et al. 

(2011), Jahan et al. (2012) och Ericson & Ericson (2008). 

 

4.2.3 Bristande förståelse och stöd i omgivningen och av sjukvården 

Resultatet visade att det fanns en bristande förståelse och stöd från omgivningen (Hallberg & 

Bergman 2011, Juuso et al. 2011, Kool et al 2009, Wuytack & Miller 2011). Många patienter 

tyckte att utseende var viktigt för att upprätthålla en fasad men detta gör att omgivningen 

misstror den smärtsamma sjukdomsbilden eftersom den är osynlig (Hallberg & Bergman 

2011). När omgivningen inte tror och stödjer patienter leder det till frustration och sorg och de 

håller sina erfarenheter för sig själva (Juuso et al. 2011, Kool et al 2009, Wuytack & Miller 

2011). Patienter upplever att omgivningen förlöjligar sjukdomen och att de blir 

diskrimminerade och stigmatiserade i samhället (Kool et al 2009, Lempp et al. 2009). På 

grund av omgivningens negativa attityder och sjukdomens osynlighet ifrågasatte patienter om 

de verkligen var sjuka (Rodham et al. 2010). Utan en riktig diagnos var det svårt att förklara 

sjukdomen för omgivningen (LaChapelle et al. 2008). 

 

Även sjukvården hade svårigheter att förklara sjukdomen och dess symtom för patienter något 

som även tidigare forskning bekräftar (Steihaug 2007). Flertalet patienter fick lite eller ingen 

information när de blev diagnostiserade (Lempp et al. 2009). De upplevde bristande stöd och 

förståelse från sjukvården (Arnold et al. 2008, Undeland & Malterud 2007, Lempp et al. 2009, 

LaChapelles et al. 2008, Wuytack & Miller 2011) och att det fanns negativa attityder 

gentemot patienterna vilket gjorde att de hade svårt att acceptera sjukdomen (Undeland & 

Malterud 2007). På grund av sjukvårdens bristande stöd och tillgång på adekvat sjukvård 

upplevde deltagarna att deras sjukdom var psykosomatisk (LaChapelle et al. 2008). Enligt 

tidigare forskning upplever patienter med kronisk muskelsmärta ofta att de blir misstrodda 

och att läkare inte kan förstå och förklara deras symtom vilket leder till att de blir frustrerade 

(Steihaug 2007). Det är viktigt att personer med kronisk sjukdom får hjälp och stöd från 

sjukvårdspersonal för att kunna hantera och anpassa sig till sjukdomen. Patienterna behöver 

hjälp att genomföra förändringar i livet för att underlätta vardagen och hjälp att hantera 

känslor (Kristoffersen et al. 2005).  

 

 

 

 



21 

 

4.2.4 Inverkan på yrkesliv och ekonomi 

Fibromyalgin gjorde att det fanns svårigheter för patienterna att fortsätt arbeta och utbilda sig 

(Arnold et al. 2008). Detta styrks av Ericson & Ericson (2008) som menar att kroniska 

sjukdomar påverkar arbetslivet negativt och även Grodman et al. (2011) menar att fibromyalgi 

påverkar förmågan till fortsatt yrkesliv. Nedsatt fysisk kapacitet inverkade negativt på 

arbetsförmågan och om krävande arbetsuppgifter utfördes kunde det förvärra smärtan i flera 

dagar framöver (Mannerkopi & Gard 2012). Det var svårt för patienter att både arbeta heltid 

och ta hand om hemmet (Hallberg & Bergman 2011). Oförmågan att arbete ledde till 

ekonomiska bekymmer vilket hade en negativ inverkan på den dagliga smärtan då patienter 

oroade sig över ekonomi (Rios et al. 2011). Många erhöll sjukbidrag och kostnaden för 

sjukvården förvärrade den ekonomiska situationen (Arnold et al. 2008). Enligt Kristoffersen 

et al. (2005) är ekonomiska bekymmer vanligt i samband med kronisk sjukdom eftersom 

förmågan att arbeta försämras avsevärt. Även enligt Grodman et al. (2011) är ekonomiska 

svårigheter vanligt bland patienter med fibromyalgi särskilt de som har lägre 

socioekonomiskstatus.  

 

4.2.5 Inverkan i det sociala livet och förändrade familjerelationer 

Fibromyalgin och dess symtom hade en negativ inverkan på det sociala livet (Arnold et al. 

2008, Lempp et al. 2009, Rodhams et al., 2010, Mannerkorpi & Gards 2012, Wuytack & 

Millers 2011). På grund av symtomen kunde patienter inte delta i sociala sammanhang vilket 

gjorde det svårt att upprätthålla vänskaper och skaffa nya vänner (Arnold et al, 2008, Lempp 

et al. 2009). Detta ledde även till försämrad förmåga att vara självständig och minskat 

självförtroende samt självkänsla (Lempp et al. 2009). Detta bekräftar Kristoffersen et al. 

(2005) som menar att kronisk sjukdom får sociala konsekvenser och leder till social isolering.  

Resultatet visade även att personliga intressen, fysiska aktivteter samt dagliga sysslor i 

hemmet kunde inte längre utföras. Patienterna kände skuld och skam då de var tvungna att 

prioritera sig själva utifrån fibromyalgin istället för vänner och familj (Arnold et al. 2008, 

Wuytack & Miller 2011). Andra familjemedlemmar hade fått överta ett större ansvar för 

hushållssysslor vilket ledde till att patienterna upplevde att de var en börda för andra (Arnold 

et al. 2008, Mannerkorpi & Gards 2012, Wuytack & Millers 2011). Att bli ofrivilligt beroende 

av andra är en konsekvens som inverkar negativt på det sociala livet bekräftar Kristoffersen et 

al. (2005).  
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Resultatet visade att sjukdomen även inverkade negativt på förhållandet mellan man och 

kvinna (Lempp et al. 2009) då bland annat den sexuella intimiteten blivit lidande till följd av 

smärtan och den kroniska tröttheten (Arnold et al. 2008). Mannen i förhållandet hade fått 

överta den omhändertagande rollen då kvinnan var i stort behov av omsorg (Rodham et al. 

2010). Belastningar och stress inom familjen i samband med kronisk sjukdom är vanligt och 

förändringarna som uppstår är ofta svåra att hantera enligt Kristoffersen et al. (2005).  

 

4.2.6 Psykosocial inverkan i samband med fibromyalgi  

I resultatet framkom att depression och ångest var vanligt förekommande bland patienterna 

(Arnold et al. 2008, Lempp et al. 2009, de Melo Santos et al.2011) vilket även tidigare 

forskning visar (Homann et al. 2012, Shuster et al. 2009). Fibromyalgin ledde till isolering 

och känslor såsom frustration, skuld och skam (Arnold et al. 2008). Enligt tidigare forskning 

kan depression utlösa eller förvärra de karakteristiska symtomen i samband med fibromyalgi 

(Homann et al. 2012). Identiteten förändras på grund av de funktionsnedsättningar som 

sjukdomen medför (Lempp et al. 2009, Rodham et al. 2010, Wuytack & Miller 2011). 

Omgivningens misstro och negativa attityder ledde till att deltagarna upplevde att deras 

tidigare identitet gick förlorad (Rodham et al. 2010) och likaså den ekonomiska tryggheten, 

hopp och framtidplaner samt sociala relationer (LaChapelle et al. 2008). Både sociala och 

psykologiska konsekvenser är vanligt i samband med kroniska sjukdomar och inverkar 

negativt på de drabbades självbild (Kristoffersen et al. 2005).  

 

4.2.7 Strategier för att hantera en vardag med fibromyalgi och för att uppnå livskvalité 

Patienterna hade svårt att acceptera smärtan på en emotionell nivå men hade lärt sig att leva 

med sjukdomen och hittat strategier för att ta hand om sig själva (LaChapelle et al. 2008, 

Juuso et al. 2009). Genom en diagnos öppnade det upp utforskandet av copingstrategier och 

framtidsplaner anpassades till sjukdomen (Wuytack & Millers 2011). Att ta en dag i taget 

samt och finna balans i livet var en viktig strategi för att undvika stress (Hallberg & Bergman 

2011, Juuso et al 2009, Wuytack & Miller 2011). Att planera mängden aktiviteter och att spara 

energi inför krävande aktiviteter var ytterligare en strategi för att klara av vardagen (Hallberg 

& Bergman 2011). Detta är en form av problemorienterad coping eftersom det syftar till att 

aktivt lösa problem så att stressen minskar. Ambitionsnivåer och engagemang sänks och 

beteendeförändringar görs för att finna vägar som ger balans i livet (Lazarus & Folkman 

1984).  
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Smärtfria perioder förekom enligt en studie i samband med avslappning, massage, Chi Gong, 

sexuell aktivitet, värme eller glädje och lugn dans (Hallberg & Bergman 2011). Jahan et al. 

(2012) och Ericson & Ericson (2008) styrker att alternativa behandlingsmetoder och fysiska 

aktiviteter kan hjälpa kroppen att hantera stress och smärta.  

 

Resultatet visade att patienter genom praktisk och mental distraktion kunde glömma bort 

besvären (Lempp et al. 2009). Engagemang i aktiviteter eller genom att ha roligt tillsammans 

med andra var en strategi som användes (Hallberg & Bergman 2011, Juuso et al. 2009). Enligt 

Lazarus & Folkman (1984) är detta en fysisk beteendestrategi för att hantera problem. Genom 

aktivitet förflyttas tankarna från problemet vilket innebär att det är en emotionellt orienterad 

copingstrategi som används.  

 

Positivt tänkande var en strategi för att uthärda situationen och lära sig prioritera enligt 

studierna (Hallberg & Bergman 2011, Juuso et al. 2009). Situationen förändras inte men 

genom att omvärdera den så minskas problemen. I denna emotionellt inriktade strategi kan en 

person exempelvis intala sig själv att situationen kunde ha varit mycket värre (Lazarus & 

Folkman 1984).  

 

För att upprätthålla livskvalité var det viktigt att personliga, nyfunna och värdefulla intressen 

bibehölls och anpassades till sjukdomen för att återge mening i livet (Juuso et al. 2009, 

LaChapelle et al. 2008, Wuytack & Millers 2011). Att trots smärtan delta i sociala 

sammanhang var en strategi för att förbättra livskvalitén (Hallberg & Bergman 2011). 

Resultatet visade även att genom att kompromissa hittades strategier för att hantera 

livssituationen och för att kunna delta i aktiviteter (Lempp et al. 2009). Att genomföra 

förändringar som resulterar i att livet blir så pass normalt som möjligt är viktigt för personer 

med kronisk sjukdom enligt Kristoffersen et al. (2005). Att återfå kontrollen i livet utifrån 

individuella resurser var en viktig del i acceptansprocessen. Detta bekräftar även litteratur 

som beskriver att personer med kronisk sjukdom behöver känna att de har kontroll över sin 

livssituation (Kristoffersen et al. 2005). Lazarus & Folkman (1984) menar att individer 

antingen har mycket resurser eller är skickliga på att använda sig av befintliga resurser för att 

hantera krävande situationer.  
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Resultatet visade att stöd från familj, vänner, arbetsgivare, stödgrupper och sjukvård var 

viktigt både för att acceptera sjukdomen men också för att minska känslan av isolering och 

istället känna samhörighet (LaChapelle et al. 2008, Lempp et al. 2009, Wuytack & Millers 

2011). Personer som är sjuka har mindre energi till att hantera stressfyllda situationer. Socialt 

stöd är därför en viktig resurs både ur ett emotionellt och praktiskt perspektiv i samband med 

coping (Lazarus & Folkman 1984). Enligt tidigare forskning kan exempelvis uppkomsten av 

ångest och depression i samband med fibromyalgi minskas när patienter upplever sig ha 

socialt stöd (Shuster et al. 2009). Emotionellt och praktiskt stöd från familj och vänner var 

viktigt enligt studierna i resultatet (LaChapelle et al. 2008, Lempp et al. 2009, Wuytack & 

Millers 2011). Om en individ har sociala färdigheter kan det medföra att man genom 

exempelvis en stödgrupp kan få hjälp och stöd att lösa problem vilket minskar social isolering 

(Lazarus & Folkman 1984). Enligt Kristoffersen et al. (2005) behöver kroniskt sjuka 

människor stöd både från sin omgivning och av sjukvården för att hantera sin livssituation och 

de känslor som uppstår.  

 

Patienter som erhöll sjukbidrag upplevde att deras livskvalité förbättrades (Lempp et al. 

2009). Materiella resurser som kapital eller bra ekonomi gör att patienter kan tillförskaffa sig 

viss service eller saker som i sin tur kan vara till hjälp under copingprocessen (Lazarus & 

Folkman 1984).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Litteraturstudien utformades beskrivande baserat på vetenskaplig fakta som sammanställdes 

vilket var ändamålsenligt för att svara på syfte och frågeställningar. Vetenskaplig information 

inhämtades från artikeldatabasen Pubmed. Under artikelsökningen användes sökord hämtade 

från Svenska MeSh, detta för att använda korrekta vetenskapliga termer som underlättar 

sökningen. Sökorden användes i kombination med varandra och för att säkerställa att de 

inkluderades i artiklarna användes den booleska sökoperatorn [AND] mellan sökorden enligt 

Forsberg & Wengström (2008). Författarna valde att söka artiklar som var publicerade mellan 

åren 2007-2012. Denna begränsning gjordes för att erhålla den senaste forskningen inom 

ämnet. Sökningen begränsades även till att enbart innefatta engelskspråkiga artiklar på grund 

av författarnas språkbegränsning. Artiklarna begränsades även till att vara kostnadsfria och 

tillgängliga i fulltext i databasen för att underlätta tillgängligheten och för att ej behöva 

påverka författarna ekonomiskt. Artikelsökningen sammanställdes i tabellform utifrån 
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databas, sökord samt antal träffar. Tabellen valdes att utformas endast utifrån vilka sökord 

som genererade artiklar som användes i litteraturstudiens resultat.  

 

De inkluderade materialet valdes ut av författarna tillsammans och vid det första urvalet 

valdes 30 artiklar som lästes igenom noggrant. Av dessa inkluderades slutligen 13 stycken i 

litteraturstudien som enligt författarna kunde besvara syfte och frågeställningar. Övriga 17 

exkluderades så till vida på grund av att de inte uppfattades kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Artiklarna lästes återigen noggrant, granskades och sammanställdes i 

tabellform utifrån syfte, design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp samt 

dataanalysmetod för att ge en översiktig bild till kvalitetsgranskningen av metodologiska 

aspekter. Kvalitetsgranskning av metodologiska aspekterna design, datainsamlingsmetod samt 

undersökningsgrupp gjordes utifrån Olsson & Sörensen (2011) bedömningsmall för 

kvalitativ- och kvantitativmetod. 

 

En tabell över studiernas syfte relaterat till resultat utifrån litteraturstudien syfte och 

frågeställningar sammanställdes även för att ge en övergripande bild av data. Författarna anser 

att vald metoden och dataanalys var väl anpassad och användbar för att besvara studien syfte 

och frågeställningar i resultatet.   

 

Litteraturstudiens resultat baseras på resultatet i de vetenskapliga artiklarna och författarna har 

ej medvetet gjort egen tolkning av materialet eller framställt det på ett felaktigt sätt. Dock har 

artiklarna under arbetets gång översatts till svenska vilket gör att författarna omedvetet kan ha 

misstolkat deras innehåll på grund av språkbegränsningen. Författarna har haft ett etiskt 

förhållningssätt vid urval av artiklar samt presentation av resultat. De vetenskapliga artiklarna 

som valdes till studien har godkännande av etiskt kommitté och/eller följer etiska principer.  

 

I litteraturstudien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Elva artiklar hade en 

kvalitativ forskningsansats och två utgick från en kvantitativ ansats. Artiklarnas studier har 

genomförts internationellt i Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, USA, Canada samt 

Brasilien. Detta bekräftar att patienter med fibromyalgi har liknande upplevelser, erfarenheter 

och känslor i flertalet olika länder. 
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4.4 Allmän diskussion  

Patienter med fibromyalgi upplever att symtomen i samband med sjukdomen begränsar 

vardagen och inverkar negativt på många aspekter av livet. Sjukdomen ger konsekvenser både 

fysiskt och psykiskt men även socialt och ekonomiskt vilket visar komplexiteten i att leva och 

hantera en vardag med fibromyalgi (Kristoffersen et al. 2005).  

 

Fibromyalgi är en av de vanligaste kroniska smärtsjukdomar som är mycket svår att behandla 

(Fitzcharles & Yunus 2012). Denna patientgrupp blir ofta misstrodd av både omgivning och 

sjukvård vilket leder till att patienterna inte upplever att det får förståelse och då håller sina 

känslor och erfarenheter för sig själva (Wuytack & Millers 2011). De känner ofta skuld och 

skamkänslor till följd av sjukdomens osynlighet och känslan av att vara en börda för andra 

(Arnold et al. 2008, Wuytack & Millers 2011). Sjukvårdspersonalens uppgift bör vara att 

uppmärksamma och visa sin förståelse för denna patientgrupp trots svårigheterna att hjälpa 

dem kontrollera och lindra symtomen. Att sjukvårdpersonal tidigt vägleder patienter med 

fibromyalgi och hjälper dem att hitta strategier för att få en fungerande livssituation som höjer 

livskvalitén är av stor vikt. På grund av sjukdomen behöver patienter med fibromyalgi stöd 

för att upprätthålla ett normalt och fungerande liv med fortsatt rikt socialt liv och möjligheter 

att arbeta och vara trygga ekonomiskt. De drabbade och deras anhöriga behöver information 

om sjukdomen och stöd för att kunna hantera situationen. Fokus bör ligga på att hjälpa 

patienter att hitta emotionellt orienterade och problemorienterade copingstrategier som 

anpassats individuellt utifrån personens resurser för att hantera en vardag med fibromyalgi.  

 

4.4.1 Slutsats 

Trots att det finns tidigare forskning om livssituationen för personer med fibromyalgi och 

andra kroniska smärtsjukdomar behövs det ytterligare forskning som lägger vikt vid hur 

sjukvårdspersonal kan hjälpa denna patientgrupp att finna copingstrategier för att kunna 

hantera sin livssituation och vardag samt förbättra livskvalitén.  
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Bilagor 

Bilaga 1, översikt av valda källor utifrån design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp 

samt dataanalysmetod.  

Författare, 
Publ.år 

Syfte Design   Datainsamlings-
metod 

Undersöknings-
grupp 

Dataanalys-
metod 

Arnold et al., 
2008 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera och se 
inverkan av 
fibromyalgi på 
patienters 
livskvalitet ur en 
patients 
perspektiv. 

Grounded theory, 
induktiv design 
med kvalitativ 
ansats.  
 

Sex fokusgrupper 
med 
semistrukturerade 
intervjufrågor styrda 
av en moderator.  

48 kvinnor med 
diagnosen 
fibromyalgi ingick i 
sex fokusgrupper 
som valdes ut av 
forskare utifrån 
demografisk och 
medicinsk 
bakgrund för att 
placeras in en 
passande 
fokusgrupp. 

Kvalitativ analys 
med 
kodningsprocess
. 

Hallberg & 
Bergman 
2011 

Syftet med 
studien är att 
skapa en 
verklig/grundad 
teori (grounded 
theory av Glaser 
& Strauss) 
baserad på 
intervjuer med 
kvinnor med 
fibromyalgi som 
förklarar hur de 
hanterar de 
problemen i 
vardagen när de 
samtidigt lider av 
smärta och 
trötthet. 

Grounded theory, 
induktiv design 
med kvalitativ 
ansats.  
 
 

Empirisk studie med 
enskilda intervjuer. 

23 kvinnor med 
fibromyalgi. 
Suburval I, 11 
kvinnor som 
uppfyllde ACR-
kriterier utifrån 
sjukhus journaler 
och suburval II, 12 
kvinnor var aktiva 
medlemmar i en 
stödgrupp. 

Öppen 
kodningsprocess 

Humphrey et 
al. 
2010 

Syftet med 
studien är att få 
bättre förståelse 
om trötthet vid 
fibromyalgi hur 
den upplevs 
individuellt och 
påverkar 
patientens liv. 

Grounded theory, 
induktiv design 
med kvalitativ 
ansats. 
 

Enskilda intervjuer 
med öppna/slutna 
frågor.  

28 kvinnor och 12 
män med 
fibromyalgi från 
olika länder 
(Tyskland, 
Frankrike och 
USA). 

Kvalitativ 
metodanalys 
baserat på 
grunded theory 
för att 
identifiera 
nyckelteman och 
begrepp.   
 
 

Juuso et al. 
2011 

Syftet med 
studien är att 
belysa 
betydelsen av 
smärta för 
kvinnor med 
fibromyalgi. 

Deskriptiv design 
med kvalitativ 
ansats. 
 
 
 

Enskilda intervjuer 
med ett narrativt 
tillvägagångssätt. 

15 kvinnor 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
enligt ACR-
kriterier. 
 

Fenomenologisk
, hermeneutisk 
tolkningsanalys 
(Lindseth & 
Norberg 2004). 



 

 

Författare, 
Publ.år 

Syfte Design   Datainsamlings-
metod 

Undersöknings-
grupp 

Dataanalys-
metod 

Kool et al., 
2009 

Syftet med 
studien är att 
identifiera 
definitionen och 
strukturer som 
ogiltigförklarar 
patienter med 
diagnosen 
fibromyalgi och 
hur det 
uppfattas av 
dem. 

Explorativ design 
med kvalitativ 
ansats.  

Enskilda semi-
strukturerade 
intervjuer. 

8 kvinnor och 2 
män 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
deltog i studien. 

Q-sort teknik 
hierarkisk 
kluster analys. 

LaChapelle et 
al., 2008 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
personliga 
definitioner 
samt innebörden 
och processen 
när smärtan ska 
accepteras och 
de faktorer som 
underlättar eller 
hindrar 
acceptans. 

Explorativ design 
med kvalitativ 
ansats.  

Intervjuer i 
fokusgrupper med 2-
7 deltagare i varje 
grupp. 
 

45 kvinnor som 
rekryterades 
genom 
annonsering. 

Kvalitativ 
temaanalys av 
Braun & Clarke. 
 

Lempp et al., 
2009 

Att ge en bild av 
subjektiva 
erfarenheter 
från patienter 
med olika etiska 
bakgrunder som 
lever med 
sjukdomen 
(fibromyalgi) och 
hur den påverkar 
deras vardagliga 
liv samt deras 
kontakt med 
sjukvården. 

Deskriptiv design 
med kvalitativ 
ansats. 
 

Enskilda intervjuer, 
semi-strukterade 
frågor. 

11 kvinnor och 1 
man som 
rekryterades från 
en reumatisk klinik 
och en databas. 
 

Innehållsanalys 
och 
diskursanalys. 

Mannerkorpi 
& Gard, 
2012 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
hinder för 
fortsatt arbete 
för kvinnor med 
fibromyalgi. 

Explorativ design 
med kvalitativ 
ansats.  
 

Intervju i 
fokusgrupper. 

27 
yrkesverksamma 
kvinnor i åldern 
33-62 kvinnor 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
enligt ACR-
kriterier. 
 

Innehållsanalys 



 

 

Författare, 
Publ.år 

Syfte Design   Datainsamlings-
metod 

Undersöknings-
grupp 

Dataanalys-
metod 

Rios & 
Zautra, 2011 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
hur ekonomiska 
bekymmer 
påverkar kvinnor 
med en kronisk 
muskelsjukdom 

Explorativ design 
med 
kvantitativ ansats. 
 

Enkätstudie samt 
dagboksanteckningar
. 
 

250 kvinnor med 
artros (N = 105), 
fibromyalgi (N = 
46), 
eller båda (N = 
99). Rekryterades 
från en lokal 
tidning. 

Analyserna är 
hierarkiska 
bestående av 30 
dagliga 
observationer 
utifrån modell 
MLM (Multilevel 
modeling) 

Rodham et 
al., 2010 

Syftet med 
studien är att 
utöka tidigare 
forskning genom 
att undersöka 
erfarenheter 
från kvinnor 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 
och deras makar 
som ger vård. 

Explorativ design 
med 
kvalitativ ansats.  

Parintervjuer med 
make och maka 
tillsammans. 

Fyra kvinnor 
diagnostiserad 
med fibromyalgi 
och deras män (4 
stycken).  

Fenomenologisk 
tolkningsanalys. 

Santos de 
Melo et al., 
2011 

Att undersökta 
sambandet 
mellan en 
depressionsepis
od och 
personliga 
aspekter samt 
personlighets-
drag. 

Explorativ och 
jämförande design 
med kvantitativ 
ansats. 
 

Enkätstudie samt 
screening intervjuer. 
 

69 vuxna kvinnliga 
patienter med 
fibromyalgi deltog, 
rekryterade 
mellan juni 2006 
och september 
2008 från 
reumatologi och 
neurologi 
avdelningar på 
sjukhuset das 
Clínicas da 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade de 
Sao Paulo, 
Brasilien. 

Mann-Whitney 
U-test. 
 

Undeland & 
Malterud, 
2007 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
upplevelserna 
och 
konsekvenserna 
av att få 
diagnosen 
fibromyalgi samt 
fördelar och 
nackdelar. 

Explorativ design 
med kvalitativ 
ansats. 
 

Intervju i 
fokusgrupp.  

11 kvinnor mellan 
42-67 år som har 
haft fibromyalgi i 
8-40 år. 

Systematisk 
textkondenserin
g enligt fyra steg 



 

 

Författare, 
Publ.år 

Syfte Design   Datainsamlings-
metod 

Undersöknings-
grupp 

Dataanalys-
metod 

Wuytack & 
Miller, 2011 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
patienters liv 
påverkas socialt, 
personligt och 
yrkesmässigt 
samt deras syn 
på framtiden och 
problem 
relaterat till 
kommunikation 
och uttryck av 
känslor. 

Deskriptiv, 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats 
 
 

Enskilda semi-
strukturerade 
intervjuer samt 
fältanteckningar. 

Sex kvinnor 
diagnostiserade 
med fibromyalgi. 
 
Deltagarna 
rekryterades från 
en 
självhjälpsgrupp. 

Tematisk 
analysmetod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, sammanställning av valda källor utifrån författare, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Arnold et al., 
2008 

Syftet med studien var att utvärdera 
och se inverkan av fibromyalgi på 
patienters livskvalitet ur en patients 
perspektiv 

Fibromyalgi har en stor inverkan på 
patienternas liv. Att leva med ständig 
smärta, sömnstörningar, trötthet, 
depression och ångest påverkade deras 
livskvalitet och hade en negativ inverkan 
på det sociala livet och yrkesrollen. 
Patienterna upplevde att det hade en 
negativ inverkan på relationen med 
familjen och vänner. De isolerade sig och 
undvek att delta i dagliga aktiviteter och 
andra fritidsintressen. Det kände förlust 
och oförmåga till karriär och utbildning. 
Den ekonomiska situationen var även 
påfrestande, att leva på sjukbidrag och inte 
kunna försörja familjen vilken även 
påverkade hela familjesituationen och 
relationen. 
 

Hallberg & Bergman 2011 Syftet med studien är att skapa en 
verklig/grundad teori (grounded 
theory av Glaser & Strauss) baserad 
på intervjuer med kvinnor med 
fibromyalgi som förklarar hur de 
hanterar de problemen i vardagen 
när de samtidigt lider av smärta och 
trötthet. 

Kvinnorna i studiens största problem i 
vardagen var att hitta en balans. För att 
underlätta i vardagen använde sig 
kvinnorna av olika copingstrategier som 
exempelvis undvika onödig stress, planera 
aktiviteter och distrahera sig från smärtan. 
Smärtfria dagar förekom ofta relaterat till 
någon form av aktivitet såsom 
avslappning, massage eller Chi Gong. De 
oförutsägbara symtomen gjorde att de var 
tvungna att ta en dag i taget. För att 
hantera sjukdomen undvek de stress och 
tog till vara på bra dagar med mindre 
smärta. Att planera och vila för att spara 
energi var en strategi för att orka med 
inplanerade aktiviteter. Även att delta i 
sociala sammanhang var ett sätt att 
hantera sjukdomen även om det gav 
upphov till mer smärta dagen efter. 
Kvinnorna som deltog i studien uppgav att 
de ofta kamouflerade sin smärta med att 
visa en frisk fasad eftersom sjukdomen 
inte är accepterad i samhället. 

Humphrey  et al., 
2010 

Syftet med studien är att få bättre 
förståelse om trötthet vid 
fibromyalgi hur den upplevs 
individuellt och påverkar patientens 
liv 

Trötthet i samband med fibromyalgi 
beskrevs som en överväldigande känsla 
som inte kan lindras med sömn eller vila.  
Många upplever det som en 
svaghetskänsla i kroppen och känslan att 
behöva tvinga sin kropp att utföra saker 
och ting.  Tröttheten begränsade de 
dagliga aktiviteterna och orsakade 
koncentrationssvårigheter och svårigheter 
att tänka klar, komma ihåg saker samt att 
behålla fokus. De flesta deltagarna hade 
sömnproblem på grund av smärtan. 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Juuso et al., 
2011 

Syftet med studien är att belysa 
betydelsen av smärta för kvinnor 
med fibromyalgi. 

Studien visade att den oförutsägbara och 
ständigt närvarande smärtan dominerar 
det dagliga livet. Då smärtan är osynlig 
upplevde kvinnorna att det inte blev 
trodda och tagna på allvar av andra 
människor och av sjukvården vilket gav 
upphov till ilska och frustration. För att 
klara vardagen krävdes planering och 
prioritering mellan olika sysslor. Även 
andra symtom såsom trötthet och 
kognitiva problem medförde stora hinder i 
vardagen. Att lära sig leva med smärtan 
och hitta strategier för att stundvis 
överkomma smärtan var viktigt. Kvinnorna 
i studien hade inte accepterat smärtan 
utan lärt sig att leva med den. 

Kool et al., 2009 Syftet med studien är att identifiera 
definitionen och strukturer som 
ogiltigförklarar patienter med 
diagnosen fibromyalgi och hur det 
uppfattas av dem. 

Den hierarkiska strukturen av 
ogiltigförklaring visade en åtskillnad 
mellan begreppen förståelse och föregripa. 
Föregripa delades in i två subteman 
förnekelse och nedlåtande. Förståelse 
delades in i stöd och erkännande. Dessa 
övergripande konstruktioner delades 
därefter in i 15 undergrupper som 
reflekterade kognitiva, emotionella och 
beteendemässiga aspekter av 
ogiltighetsförklarande. 

LaChapelle et al., 2008 Syftet med studien är att undersöka 
personliga definitioner samt 
innebörden och processen när 
smärtan ska accepteras och de 
faktorer som underlättar eller 
hindrar acceptans. 

I undersökningen framkom att de flesta 
hade svårt för ordet acceptans eftersom 
kvinnorna upplevde att det betydde att de 
gav upp i kampen mot smärtan.  Acceptans 
är en process och i studien fann de olika 
steg som beskrevs inom fokusgrupperna: 1 
inse behovet av hjälp, 2 erhålla en diagnos, 
3 inse att det inte finns någon bot, 4 inse 
att det skulle kunna vara värre, 5 
omdefiniera normal samt 6 acceptans som 
en daglig pågående process. Olika 
strategier för att acceptera situationen 
däribland socialt stöd från familj och 
stödgrupper vilket var betydelsefullt. Dock 
var stödet från sjukvården bristfällig och 
sjukdomen uppfattades ibland som 
psykosomatisk. Utan en riktig diagnos var 
det svårt att förklara för omgivningen. 
Trötthet var den svåraste aspekten 
relaterat till sjukdomen. Att genomföra 
livsstilsförändringar p.g.a. sjukdomen var 
svårt att acceptera då det betydde att 
sjukdomen vann kampen. 

 

 

 

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Lempp et al., 2009 Att ge en subjektiv bild av 
erfarenheter från patienter med 
olika etiska bakgrunder som lever 
med sjukdomen (fibromyalgi) och 
hur den påverkar deras vardagliga 
liv samt deras kontakt med 
sjukvården. 

Patienterna som deltog i studien upplevde 
att sjukvården givit bristfällig information 
om sjukdomen. Sjukdomens osynlighet var 
ett dilemma och patienternas 
hälsoidentitet förändrades med 
sjukdomen. Även socialt förändrades de då 
deras självförtroende och självkänsla 
minskade. Både smärta och andra symtom 
påverkade det dagliga livet. De saknade 
regelbunden kontakt med sjukvården och 
upplevde att de blev stigmatiserade och 
diskriminerade i samhället. Utifrån etnisk 
bakgrund visade studien att vissa patienter 
var mer misstänksamma gentemot 
medicinering. 

Mannerkorpi & Gard, 
2012 

Syftet med denna studie var att 
undersöka hinder för fortsatt arbete 
för kvinnor med fibromyalgi. 

Fysisk kapacitet, ökad stress och ett ökat 
behov av vila var de största 
hälsoproblemen, medan fysiska, 
psykosociala och arbetsorganisatoriska 
krav var de viktigaste arbetsrelaterade 
problem. Personliga faktorer och faktorer 
relaterade till familj påverkade de 
strategier som används för att hantera 
obalansen mellan hälsoproblem och 
arbetsrelaterade krav. Flera deltagare 
beskrev att den fysiska arbetsbelastningen 
ledde till ökad smärta, trötthet och 
utmattning. Vilket försämrades deras 
arbetsförmåga. 

Rios & Zautra, 2011 Syftet med denna studie var att 
undersöka hur ekonomiska 
bekymmer påverkar kvinnor med en 
kronisk muskelsjukdom 

De kvinnor som hade ekonomiska 
svårigheter och oroade sig dagligen över 
ekonomin kände att det påverkade den 
dagliga smärtan negativt.  De som 
upplevde stor stress av ekonomin hade 
större bekymmer med smärta än de som 
inte oroade sig så mycket över ekonomin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Rodham et al., 2010 Syftet med studien är att utöka 
tidigare forskning genom att 
undersöka erfarenheter från 
kvinnor diagnostiserade med 
fibromyalgi och deras makar som 
ger vård. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde 
att det hade förlorat sin identitet och sitt 
sociala liv på grund av sjukdomen. Andras 
negativa attityder och att inte blir trodd 
samt osynligheten av sjukdomen utåt 
gjorde att de ibland tvivlade på om de ens 
var sjuka eller om de var på väg att bli 
galna. Rollerna i förhållandet förändrades, 
maken fick den kvinnliga 
omhändertagande rollen och makan blev 
barnet i förhållandet. Äktenskapet blev 
därmed påverkat vilket medförde en stor 
sorg hos den vårdande. Paren var 
engagerade i att få sjukdomen erkänd men 
upplevde att det var svårt på grund av 
sjukvårdens och samhällets ignorans och 
föreställningar om fibromyalgi. De 
upplevde stor frustration gällande andra 
människors attityder. 

Santos de Melo et al., 2011 Att undersöka sambandet mellan 
pågående depression och personliga 
egenskaper. 

En större utsträckning av en 
depressivperiod diagnostiserades hos 
patienterna.  De som var deprimerade var 
mindre samarbetsvilliga än dem som inte 
var deprimerade. I motsats till tidigare 
resultat i primär depression såg inget 
samband i de depressiva perioderna. 
 

Undeland & Malterud, 
2007 

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelserna och 
konsekvenserna av att få diagnosen 
fibromyalgi, fördelar och nackdelar 

Många hade lidit i flera år innan de fick 
diagnosen. Det första var lättnad att få en 
diagnos men ändå sorg, förtvivlan när det 
upptäckte begränsningar i 
behandlingsalternativ och brist på respekt 
och förståelse. Att hålla diagnosen för sig 
själv var vanligt i och med brist på respekt 
från omgivningen.  Att få diagnosen kunde 
vara besvärligt för läkare ville inte sätta 
diagnos. Vissa upplevde att läkaren inte 
kunde förklara symtomen i sjukdomen. De 
flesta patienter upplevde lindring när det 
fick diagnosen för att slippa leva i ovisshet. 
Många kände ångest inför sin sjukdom för 
att diagnosen inte räcker för att klassas 
som sjuk. 
 

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Wuytack & Miller, 2011 Syftet med studien är att undersöka 
hur patienters liv påverkas socialt, 
personligt och yrkesmässigt samt 
deras syn på framtiden och problem 
relaterat till kommunikation och 
uttryck av känslor. 

Studien visade att fibromyalgi påverkar 
hela livet. Yrkesmässig påverkades livet på 
grund av symtomen som gjorde det svårt 
att arbeta. Oförmågan att arbeta var svår 
att acceptera och ledde även till att 
ekonomin blev en osäker faktor i livet. 
Personliga intressen och det tidigare 
sociala livet påverkades vilket gav upphov 
till sorg och ensamhet. Patienterna 
upplevde att deras identitet gick förlorad. 
Det främsta stödet för patienterna var 
familjen. Sjukdomen upplevdes som svår 
att förklara för andra vilket gjorde att de 
höll sina erfarenheter för sig eftersom 
omgivningen hade svårt att förstå och 
acceptera. 

 


