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SAMMANFATTNING 

Fibromyalgi är en sjukdom utan tydlig etiologi, som starkt påverkar många aspekter i den 

drabbades vardag och livskvalitet. Sjukdomen förekommer främst hos kvinnor och ca 3-6 % av 

världens befolkning är drabbad. Den uttrycker sig vanligen som kronisk muskuloskeletal smärta 

och fatigue. Fibromyalgi yttrar sig olika hos olika individer, det är därför viktigt att öka 

förståelsen för hur de drabbade upplever sin sjukdom för att möjliggöra en bättre, mer 

individanpassad vård. Syftet med denna uppsats var att belysa människors upplevelser av att leva 

med fibromyalgi. En litteraturstudie har gjorts där 14 artiklar med kvalitativ ansats har granskats.  

Därefter gjordes en innehållsanalys där fem kategorier framkom: Att bli sjuk i fibromyalgi, Det 

dagliga livet, Mötet med vården, Behandling samt Att hantera sin sjukdom. Resultatet visade att 

sjukdomen påverkade hela livet för den drabbade och orsakade stora förändringar vilka främst 

upplevdes som negativa. Det var av största vikt att acceptera de förändringar som sjukdomen 

förde med sig och lära sig att hantera dessa. Det framkom genom denna uppsats att de drabbade 

är i stort behov av stöd och förståelse. Med ökad kunskap och förståelse har sjukvården stor 

potential att lindra dessa människors lidande.  

 

Nyckelord: fibromyalgi, kvalitativ, livskvalitet, upplevelser  

 

 



 

 

 

SUMMARY 

Fibromyalgia is an illness without clear etiology, which strongly affects multiple aspects of daily 

living and quality of life. The illness occurs predominantly in women and affects approximately 

3-6% of the world population. The most common symptoms are chronic musculoskeletal pain 

and fatigue. Fibromyalgia manifests itself differently in different individuals and it is important 

to increase understanding of how these patients experience their illness to improve their health 

care. The purpose of this study was to illuminate the experience of living with fibromyalgia. A 

literature review was made of material with a qualitative approach, 14 articles were reviewed and 

a content analysis was made. Five categories emerged: Becoming ill with fibromyalgia, Daily 

life, Health care experiences, Treatment and To manage the illness. The results showed that the 

illness affected a person‟s entire life, causing great changes which were seen as primarily 

negative. It was essential to accept these changes and to learn to cope with them. This study 

shows that the people living with fibromyalgia were in great need of support and understanding. 

With increased knowledge and understanding health care professionals have great potential to 

alleviate the suffering caused by fibromyalgia. 

 

Keywords: experience, fibromyalgia, qualitative, quality of life 
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1   INLEDNING 

Ämnet smärta har återkommit genom hela sjuksköterskeutbildningen och har återfunnits bland 

alla patientgrupper vi mött ute på vår verksamhetsförlagda utbildning. Ett område som särskilt 

intresserar oss är kronisk smärta, och i synnerhet den med oklar etiologi. Vi har bland kollegor 

och bekanta stött på den här problematiken och fått intrycket av att patienter med denna typ av 

smärta inte alltid tagits på allvar av vårdpersonal. En grupp som lever med smärta av den här 

sorten är patienter med fibromyalgi och vi har valt att rikta in oss på dem. Hur påverkar 

fibromyalgi livet för den drabbade? Hur är det att leva med en diagnos utan känd medicinsk 

förklaring?  
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2   BAKGRUND 

Under 1800-talet ansågs det som vi idag kallar fibromyalgi vara främst en muskulär sjukdom, för 

att under tidigt 1900-tal ses som en psykologisk sjukdom (Perrot, Dickenson & Bennett, 2008). 

Lindström och Ålund (1996, s. 136) skriver att de patienter som drabbades av det vi idag kallar 

fibromyalgi under en stor del av 1900-talet benämndes som SVBK (Sveda, värk och 

brännkäringar). Lindström och Ålund (s. 136) menar att denna oetiska formulering sannolikt var 

ett uttryck för den frustration läkaren kände inför en patient vars kroniska smärta varken kunde 

förklaras med objektiva fynd eller laboratorieprover. Orsaken till att människor utvecklar 

fibromyalgi är fortfarande okänd, dagens forskning har dock gått ifrån de tidigare teorierna och 

visar på ett samband mellan sjukdomen och förändringar i det centrala nervsystemets smärtbanor 

(Schneider, Vernon, Ko, Lawson & Perera, 2008). Fibromyalgi är ett av världens vanligaste 

kroniska smärtsyndrom och det är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män (Perrot et al., 

2008). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] är 3-6 % av världens befolkning drabbad av 

fibromyalgi (2008). 

 

2.1  Diagnos 

Termen fibromyalgi användes för första gången 1976, och betyder ordagrant: fibro = fiber,  

myo = muskel, algos = smärta och ia = tillstånd (Söderberg, 2007). Först 1990 fastställde 

American College of Rheumatology (ACR) de diagnostiseringsriktlinjer som idag används, och 

1993 erkändes fibromyalgi som ett syndrom av WHO. För att kunna ställa diagnosen fibromyalgi 

ska patienten ha haft kronisk smärta (dvs. smärta i mer än tre månader), denna smärta skall ha 

uppträtt i minst tre av kroppens kvadranter och patienten skall känna smärta vid palpation av 

minst 11 av 18 så kallade ”tender points” (Bild 1) (Häuser, Eich, Hermann, Nutzinger, 

Schiltenwolf & Henningsen, 2009; Horowitz, 2008).  Det ifrågasätts om detta 

diagnostiseringsförfarande är tillförlitligt eftersom endast patienter med svår fibromyalgi 

sannolikt identifieras genom denna metod. Dessutom kan andra patientgrupper uppleva smärta 

vid dessa palpationspunkter (Perrot et al., 2008). Därutöver är inte anvisningarna om 

patientinstruktioner vid undersökning standardiserade och ej heller hur länge varje tender point 

ska palperas (Häuser et al., 2009). Diagnostiseringen av fibromyalgi är ofta svår och enligt 

Damsky Dell (2007) tar det i snitt cirka 5 år att få en korrekt diagnos. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) kan denna långa utredningstid förstärka patientens oro för att någon allvarligare sjukdom 

ligger bakom symtomen och därmed försvåra rehabiliteringen. 
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Bild 1: Illustration av tender points 

 

                                    (Horowitz, 2008) 

 

2.2   Etiologi 

Fysisk och känslomässig stress på jobbet och nedstämdhet är några av riskfaktorerna för att 

utveckla fibromyalgi. Flera patofysiologiska förändringar är associerade med sjukdomen utan 

klart orsakssamband (Häuser et al., 2009). En rådande teori menar att överföringen av 

smärtsignaler i centrala nervsystemet blir överkänslig och mer aktiv än normalt, funktionell 

magnetresonansavbildning har visat att fler områden i hjärnan aktiveras av smärta hos patienter 

med fibromyalgi än hos en kontrollgrupp (Horowitz, 2008). I många fall verkar fibromyalgi 

utlösas av ett fysisk eller känslomässigt trauma (Damsky Dell, 2007). En vanlig fysisk orsak kan 

vara pisksnärtsskada och en historia av övergrepp har visat sig vara överrepresenterad bland 

fibromyalgipatienter (Horowitz, 2008). 

 

2.3 Symtom 

Fibromyalgi visar sig vanligen med kronisk muskuloskeletal smärta och ett flertal andra 

reumatologiska, neurologiska och gastrointestinala symtom. Sjukdomen uppträder ofta 

tillsammans med IBS (Irritable Bowel Syndrome), kroniskt trötthetssyndrom, samt flera typer av 

överkänslighet (Horowitz, 2008). De allra flesta patienterna med fibromyalgi upplever svår 

fatigue och ett flertal kognitiva svårigheter så som koncentrationssvårigheter och nedsatt minne. 

Vanligt förekommande är även sömnstörningar, depression, ångest, migrän och 

spänningshuvudvärk (Damsky Dell, 2007; Schneider et al., 2008). 
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2.4 Omvårdnad och behandling 
 

”Det finns inga sjukdomar, endast människor med sjukdomar” (Söderberg, 2007, s. 164). 

 

Fibromyalgi yttrar sig olika hos olika patienter och val av behandling måste därför noga anpassas 

till individen. En effektiv behandling bör ha såväl farmakologiska som ickefarmakologiska inslag 

(Perrot et al., 2008).  Enligt Schneider et al. (2008) är de tre metoder med bäst evidens för 

behandling av fibromyalgi: 1. Kognitiv beteendeterapi och andra avslappningsmetoder,  

2. Skonsam träning och stretching och 3. Antidepressiva läkemedel i låg dos. Exempel på 

farmakologisk behandling är SSRI- (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) och SNRI-preparat 

(Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors), analgetika, muskelavslappnande, 

pregabalin, benzodiazepiner, natriumoxybat, långverkande opioider och humant tillväxthormon. 

Dessa läkemedel kan med fördel kombineras med andra behandlingsformer så som motion, 

sjukgymnastisk, massage, värmeterapi, akupunktur, meditation andra alternativa metoder, samt 

som tidigare nämnts kognitiv beteendeterapi (Damsky Dell, 2007). 

 

Linton (2005, s. 167) menar att kommunikation troligtvis är den viktigaste faktorn för att 

förbättra effekten av en behandling. Fungerande kommunikation är en förutsättning för nästan all 

smärtbehandling och i synnerhet sådan som inriktar sig på självhjälp och psykosociala frågor. 

Genom en tydlig kommunikation kan sjuksköterskan och patienten nå en gemensam förståelse. 

Detta är enligt Söderberg (2007, s. 164) en förutsättning för att kunna hjälpa och stödja och det är 

därför särskilt viktigt att personal inom sjukvården ökar sin förståelse för vad det innebär att 

drabbas av en sjukdom som fibromyalgi, och hur livet kan förändras för den drabbade.  

 

”För att hjälpa någon måste jag först förstå det hon förstår, om jag inte kan det så hjälper det inte att jag 

kan och vet mer” (Kirkegaard, 1859, citerad i Söderberg, 2007, s. 286) 

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 24-25) belyser vikten av att 

fokusera på hur patienter upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård. Genom 

att ha livsvärldsperspektivet som ansats i vårdande kan patienters levda och komplexa verklighet 

bejakas, då livsvärldsteorin betonar människors upplevelser och erfarenheter. Det innebär att den 

levda världen, det vill säga människans vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. 

Livsvärldsperspektivet innebär en strävan att se, förstå och beskriva världen så som den erfars av 

människan. 
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2.5 Livspåverkan 

Lindberg och Iwarsson (2002) visade i sin enkätstudie att flera områden av fibromyalgipatienters 

liv påverkades av sjukdomen. Enligt deras mätningar begränsades förmågan att utföra 

vardagssysslor så som trädgårdsarbete, bädda sängen, diska, dammsuga och laga mat. Även 

patientens sociala liv påverkades negativt, då patienter inte längre besökte sina vänner och 

släktingar i samma utsträckning som innan de blev sjuka. Det är sedan tidigare känt att 

begränsningar i de dagliga aktiviteterna påverkar livskvaliteten negativt. Förmågan att utföra 

vardagliga sysslor är avgörande för upplevelsen av hälsa, vilket understryker behovet av att 

vägleda patienter som på grund av smärta måste anpassa sig till ett liv med förändrade 

förutsättningar. Eftersom det inte finns något botemedel för fibromyalgi måste patienterna skapa 

effektiva och hållbara strategier för att hantera de dagliga vedermödor de ställs inför (Lindberg & 

Iwarsson, 2002). Enligt Verbunt, Pernot och Smeets (2008) rapporterade patienter med 

fibromyalgi i högre grad påverkan på livskvalitet än patienter med andra smärtsyndrom och de 

skattade sin hälsa betydligt lägre än den genomsnittliga befolkningen. De kände sig ofta hindrade 

i sitt dagliga liv vilket till stor del berodde på psykologiska faktorer. Såväl Lindberg och 

Iwarsson (2002) som Verbunt et al. (2008) använde sig av kvantitativa metoder i sina studier och 

resultaten visar förändringar, men orsakerna till dessa framgår ej. 
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3   PROBLEMFORMULERING 

Fibromyalgi påverkar livet hos den drabbade på många sätt och sjukdomen uttrycker sig olika 

hos olika individer. Det är därför viktigt att omvårdnaden och behandlingen av dessa patienter 

skräddarsys efter individens behov. Vägen till rätt behandling är ofta en långvarig process som 

för många patienter är mycket psykiskt påfrestande. Med detta i åtanke är det av största vikt att vi 

som sjuksköterskor ökar vår förståelse för olika individers upplevelser av att leva med 

fibromyalgi. Detta för att kunna fungera som ett stöd för patienter och möjliggöra en god 

omvårdnad som ser till hela människan.  

 

4   SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att belysa människors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 
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5   METOD 

Denna uppsats är en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär att göra en systematisk 

sökning och därefter genomföra en kritisk granskning och sammanställning av litteraturen inom 

det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). Studier med kvalitativ ansats har 

förståelse som yttersta mål, exempelvis för patienters upplevelser, förväntningar, erfarenheter 

och behov (Friberg, 2006, s. 105). Då detta svarade till uppsatsens syfte har ett antal artiklar med 

kvalitativ ansats granskats och sammanställts. 

 

5.1   Datainsamlingsmetod och urval 

Artikelsökningen har gjorts i följande databaser: CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED, 

Academic Search Elite, CINAHL Plus with Full Text samt E-Journals. För att få fram lämpliga 

sökord har MeSH använts. Inledningsvis användes det primära sökordet ”fibromyalgia”. Detta 

kombinerades sedan vidare med: ”qualitative”, ”nurse”, ”experience”, ”quality of life” och 

”interview”.  

 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade år 2000 och senare. Endast kvalitativt material 

valdes ut för vidare analys, litteratursökningen limiterades genom ”peer-reviewed” och artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska. För att svara till uppsatsens syfte krävdes att 

artiklarna beskrev individers upplevelser av att leva med fibromyalgi.  

 

Varje sökning resulterade i ett antal träffar och flera artiklar återkom i olika sökningar. Efter att 

titel och abstract lästs valdes ett mindre antal ut för att granskas i sin helhet. Ett antal artiklar 

exkluderades då de inte svarade mot syftet, detta på grund av att de redogjorde för en specifik 

behandlingsform, att de kombinerade fibromyalgi med andra kroniska tillstånd eller att de ej 

beskrev erfarenheter ur de drabbades perspektiv. Efter denna exkludering lästes de återstående 

artiklarna i sin helhet och granskades med stöd av Röda Korsets Högskolas (2005) 

granskningsmall. Därefter exkluderades ytterligare ett antal artiklar då det genom granskningen 

framkommit att de inte utgick från de drabbades perspektiv trots att artiklarnas titel och abstract 

antytt detta. Dessutom exkluderades artiklar som ej uppfyllde kraven för vetenskaplighet. Hela 

sökprocessens gång redovisas i Tabell 1. De 14 artiklar som till slut valdes ut till uppsatsen är 

vetenskapliga enligt den granskningsmall som använts, de skildrar människors erfarenheter av att 

leva med fibromyalgi och har en kvalitativ ansats (Tabell 2). 
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Tabell 1: Sökmatris med sökord samt sökprocessens gång. 

Sökord Träffar Urval utifrån  

titel och 

abstract 

Artiklar 

använda 

i resultatet 

Artiklar 

”fibromyalgia” AND 

”qualitative” 

92 21 12  -Arnold et al., 2008 

-Undeland & Malterud,  

  2007 

-Cunningham & Jillings,  
  2006 

-Råheim & Håland, 2006 

-Löfgren et al., 2006 

-Thorne et al., 2004 

-Paulson, Norberg et al.,  

  2002 

-Cudney et al., 2002 

-Paulson, Danielson et al.,  

  2002 

-Paulson et al., 2001 

-Raymond & Brown, 2000 

-Hallberg & Carlsson,  
  2000 

“fibromyalgia” AND ”nurse” 67 1 0  

 

-France, Farrell, Kearney  

  & Myatt, 2008 

“fibromyalgia” AND “experience”  

AND “quality of life” 

40 5 1 (2)* -Schaefer, 2005 

-(Cunningham & Jillings,  

  2006) 

-(Paulson, Danielson et   

al., 2002) 

“fibromyalgia” AND “experience” 

AND “interview” 

60 12 1 (8) -Söderberg & Lundman,      

  2001 

-(Cunningham & Jillings,  

  2006)  

-(Hallberg & Carlsson,  

  2000) 
-(Paulson, Danielson et  

  al., 2002)  

-(Paulson et al., 2001) 

-(Paulson, Norberg et al.,  

  2002)  

-(Raymond & Brown,  

  2000) 

-(Råheim & Håland, 2006) 

-(Schaefer, 2005)  

*Siffran inom parentes representerar de artiklar som återkom i flera sökningar, dessa artiklar syns även inom 

parentes.  
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Tabell 2: Artikelpresentation med sammanställning av valda artiklar. 

Författare  

Publikationsår 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Urval   Metod Resultat 

Arnold, L. M. et 

al. (2008).  

Patient 
Perspectives on 

the Impact of 

Fibromyalgia. 

Patient 

Education & 

Counseling. 

Att belysa och 

värdera viktiga 

symptom och 
hur dessa påverkar 

fibromyalgipatienters 

livskvalitet och deras 

förmåga att fungera 

ur ett 

patientperspektiv. 

n = 48 

Kvinnor 

Ålder: 
över 18 

 

Semistrukturerad  

diskussion i 

fokusgrupper. 
Kvalitativ 

innehållsanalys och 

grounded theory. 

 

 

De symtom som hade 

störst påverkan på 

livskvaliteten 
identifierades: smärta, 

sömnstörningar, 

fatigue, depression, 

ångest och kognitiva 

störningar. Fibromyalgi 

hade stark negativ 

inverkan på den sociala 

och arbetsmässiga 

funktionen. 

 

 

 

Cudney, S. A. et 
al. (2002). 

Ten rural 

Women Living 

with 

Fibromyalgia 

Tell It Like It Is. 

Holistic Nursing 

Practice. 

Att få förståelse för en 
grupp kvinnor från 

landsbygden och 

deras personliga 

erfarenheter av att 

leva med fibromyalgi, 

med fokus på 

anpassning till 

kronisk sjukdom och 

socialt stöd. 

 

 
 

n = 10 
Kvinnor

Ålder:  

38-55 

 

En omvårdnads- 
intervention i form 

av en interaktiv 

stödgrupp. Kvalitativ 

innehållsanalys av 

deltagarnas 

meddelanden. 

Utifrån meddelandena 
identifierades 6 olika 

teman: Smärta, 

Fatigue, Depression, 

Sömnstörningar, 

Erfarenheter av 

isolering p.g.a. av 

hemort samt Positiva 

idéer kring att leva med 

sjukdomen.  

Cunningham, 

M. & Jillings, 

C. (2006). 

Individuals‟ 

Descriptions of 

Living with 

Fibromyalgia. 

Clinical Nursing 

Research. 

 

 
 

Att undersöka 

individers 

beskrivningar av att 

leva med fibromyalgi. 

n = 8 

En man 

och 7 

kvinnor 

Ålder: 

30-80 

 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Komparativ analys. 

 

Två teman 

identifierades: Att leva 

med symtomen av 

fibromyalgi och Att 

hantera fibromyalgi. 

Hallberg, L. R. 

M. & Carlsson, 

S. G. (2000). 

Coping with 

Fibromyalgia – 

A Qualitative 

Study. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

 
 

 

 

Att beskriva 

fibromyalgipatienters 

erfarenheter av att 

leva med kronisk 

smärta och hur de 

hanterar sin situation. 

n = 22 

Kvinnor 

Ålder:  

22-60 

 

Djupgående 

intervjuer med öppna 

frågor. Grounded 

theory.  

Tre kategorier 

identifierades: 

Beskrivning av smärta,  

Smärthantering och 

Subjektiva 

smärtuttryck. Dessa 

kategorier 

underordnades 

huvudtemat: Upptagen 

av smärta. 
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Författare  

Publikationsår 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Urval   Metod Resultat 

Löfgren, M. et 

al. (2006). 

‟A Constant 

struggle‟: 
Successful 

Strategies of 

Women in 

Work Despite 

Fibromyalgia. 

Disability and  

Rehabilitation. 

 

 

 

Att undersöka och få 

ökad kunskap om 

strategier använda av 

arbetande kvinnor 
med fibromyalgi 

gällande hantering av 

smärta, fatigue och 

andra symtom. 

 

 

 

 

 

n = 12 

Kvinnor 

Ålder: 

30-63 
 

Dagboksantecknin-

gar, diskussion i 

fokusgrupper och 

individuella 
intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys och 

grounded theory. 

Tre kategorier 

identifierades: Ständig 

kamp, Sorgeprocess 

och Socialt stöd.  

Paulson, M. et 

al. (2001). 

Men‟s 
Descriptions of 

Their 

Experience of 

Nonmalignant 

Pain of 

Fibromyalgia 

Type. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 
 

 

 

Att beskriva mäns 

erfarenheter av icke-

malign smärta av 
fibromyalgityp för att 

nå en djupare 

förståelse för detta 

fenomen. 

n = 14 

Män 

Ålder: 
41-56 

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Två teman 

identifierades: 

Uppfattningar av 
variationer i kroppslig 

smärta och 

Uppfattningar av 

fluktuerande smärta. 

Paulson, M., 

Danielson, E. et 

al. (2002). 

Struggling for a 

Tolerable 

Existence: The 

Meaning of 

Men‟s Lived 

Experiences of 
Living with 

Pain of 

Fibromyalgia 

Type. 

Qualitative 

Health 

Research. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Att belysa mäns 

erfarenheter av att 

leva med smärta av 

fibromyalgityp. 

n = 14 

Män 

Ålder: 

41-56 

 

Narrativa intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

Tre teman 

identifierades: Att 

uppleva kroppen som 

ett hinder, Att vara en 

annan man och Att 

försöka uthärda.  
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Författare  

Publikationsår 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Urval   Metod Resultat 

Paulson, M., 

Norberg, A. et 

al. (2002). 

Men Living 
with 

Fibromyalgia-

type pain: 

Experiences as 

Patients in the 

Swedish Health 

Care System. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 

 
 

 

Att beskriva hur män 

som lever med smärta 

av fibromyalgityp 

upplevde att vara 
patienter i den 

svenska vården. 

n = 14 

Män 

Ålder: 

41-56 
 

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Fem teman 

identifierades: Rädslan 

för att bli sedd som 

gnällig, Att känna sig 
som en försökskanin, 

Att känna sig hoppfull, 

Att känna sig 

försummad och Att 

inte se någon 

återhämtning.  

Raymond, M.-

C. & Brown, J. 

B. (2000). 

Experience of 

Fibromyalgia: 

Qualitative 

Study. 

Canadian 

Family 

Physician. 
 

 

 

 

Att undersöka 

sjukdomserfarenheter 

hos patienter 

diagnostiserade med 

fibromyalgi. 

n = 7 

En man 

och 6 

kvinnor 

Ålder: 

38-47 

 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tre teman 

identifierades: Att 

uppleva symtom, Att 

söka en diagnos och 

Att etablera coping-

strategier. 

Råheim, M. & 

Håland, W. 

(2006). 

Lived 

Experiences of 

Chronic Pain 

and 

Fibromyalgia: 
Women‟s 

Stories From 

Daily Life. 

Qualitative 

Health 

Research. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

kronisk smärta och 

fibromyalgi. 

n = 12 

Kvinnor 

Ålder: 

34-51 

 

Narrativa intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

Tre typologier 

identifierades: I den 

förrädiska kroppens 

makt – maktlöshet, 

Kampen att fly den 

förrädiska kroppen – 

ambivalens och Att ta 

hand om den förrädiska 
kroppen – coping. 
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Författare  

Publikationsår 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Urval   Metod Resultat 

Schaefer, K. M. 

(2005).  

The Lived 

Experience of 
Fibromyalgia in 

African 

American 

Women. 

Holistic Nursing 

Practice. 

Att få ökad kunskap 

om hur det är att leva 

med fibromyalgi som 

afroamerikansk 
kvinna. 

n = 10 

Kvinnor 

Ålder: 

37-59 
 

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sju teman 

identifierades: Att 

hantera symtomen, Att 

företräda sig själv, 
Medicinering 

kamouflerar smärtan, 

Att greppa sjukdomen 

innebär att göra 

förändringar, Ilskan 

över att bli anklagad 

för att åka snålskjuts, 

Stöd kommer inifrån 

och genom andlighet 

samt Viss 

hemlighetsfullhet gör 

det lättare att leva med 
sjukdomen. 

 

Söderberg, S. & 

Lundman, B. 

(2001). 

Transitions 

Experienced by 

Women with 

Fibromyalgia. 

Health Care for 

Women 

International. 
 

Att belysa de 

förändringar patienter 

med fibromyalgi 

upplever. 

n = 25 

Kvinnor 

Ålder: 

35-60 

 

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Fem kategorier 

identifierades: 

Förändringar i dagliga 

mönster, Familjeliv, 

Socialt liv, Arbetsliv 

samt Att lära sig att 

leva med förändringar 

som fibromyalgin för 

med sig. 

Thorne, S. et al.  

(2004). 

Health Care 

Communication 

Issues in 

Fibromyalgia: 

An interpretive 

Description. 

Physiotherapy 

Canada. 

 

Att beskriva hur 

individer med 

fibromyalgi upplever 

kontakten med 

vårdgivare och att 

belysa 

kommunikations-

mönster som upplevs 

som positiva eller 

negativa. 

n = 11 

En man 

och 10  

kvinnor 

Ålder: 

21-76 

 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Komparativ analys. 

 

De kommunikations-

mönster som upplevs 

som mest positiva är de 

som stödjer personerna 

i deras försök att leva 

med sjukdomen.  

Undeland, M. & 
Malterud, K. 

(2007). 

The 

Fibromyalgia 

Diagnosis – 

Hardly Helpful 

for the Patients? 

– A Qualitative 

Focus Group 

Study. 

Scandinavian 

Journal of 
Primary Health 

Care. 

Att undersöka 
erfarenheter och 

konsekvenser av 

processen av att bli 

diagnostiserad med 

fibromyalgi. 

n = 11 
Kvinnor 

Ålder: 

42-67 

 

Intervjuer i 
fokusgrupper. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Inledningsvis fanns en 
känsla av lättnad hos 

de flesta kvinnor. För 

vissa legitimerades 

symtomen genom 

diagnosen, för andra 

kändes det bättre att 

lida av fibromyalgi än 

något mer allvarligt. 

Den initiala lättnaden 

avtog dock när de insåg 

begränsningarna i 

behandlingsalternativ, 
respekt och förståelse.  
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5.2   Dataanalys 

Analysen av de valda artiklarna baserades på en kombination av de metoder för innehållsanalys 

som beskrivs likartat hos Friberg (2006, s. 110), Forsberg och Wengström (2008, s. 150-151) 

samt Graneheim och Lundman (2004). Graneheim och Lundman menar att analysen kan ses som 

en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 150-

151) kännetecknas innehållsanalysen av en systematisk och stegvis klassificering av data för att 

på så sätt underlätta identifiering av mönster och teman.  

 

Analysförfarandet har skett med stöd av Fribergs (2006, s. 110-112) 5 steg:  

 Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för få en god förståelse för innehållet.  

 Artiklarnas resultat granskades noga och cirka 400-500 meningsbärande enheter togs ut.  

 De meningsbärande enheterna skrevs ut på papper och klipptes sedan ut. Enheterna lästes 

var för sig för att skapa en tydligare bild av deras innehåll. De grupperades preliminärt 

efter innehåll, vilket var nödvändigt för att möjliggöra en överblick av det stora antalet 

enheter.  

 Enheterna analyserades var för sig för att hitta variationer, likheter och olikheter. De 

omgrupperades i subkategorier och lades i kuvert som döptes efter subkategorin. Dessa 

subkategorier analyserades ytterligare en gång för att säkerställa en meningsfull indelning 

som svarade till uppsatsens syfte. 

 Subkategorierna grupperades därefter i mer övergripande kategorier (Tabell 3). Utifrån 

kategorierna och subkategorier sammanställdes de meningsbärande enheterna metodiskt 

till en resultatdel i löpande text. Vissa talande och starka meningsbärande enheter  

överfördes  till resultatdelen som citat. 

 

Tabell 3: Exempel på analysförfarandet från meningsbärande enhet, subkategori till kategori. 

Meningsbärande enhet  Subkategori Kategori 

“The women‟s role in the family has become more 

passive…” (Arnold et al., 2008). 
 

Familjen Det dagliga livet 

“Enjoying life was a mental attitude. It was an often, 

consciously used strategy, especially regarding the 

small things in life. It was about allowing and giving 

oneself everyday pleasures in life” (Löfgren et al., 

2006).  

 

Mentala strategier Att hantera sin sjukdom 
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6   ETISKA ASPEKTER 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer betonar vikten av att studier är reproducerbara, det vill säga att 

källor och sökvägar ska vara enkelt och tydligt redovisade. Vidare påpekas betydelsen av att 

redovisa ett fullständigt resultat, och inte utelämna fakta som ej stöder författarens eventuella 

hypotes (Vetenskapsrådet, 1996). Det är även viktigt att som författare vara medveten om sin 

förförståelse och hur denna kan komma att färga resultatet. Alla artiklar som använts i denna 

uppsats är skrivna på engelska och därmed förelåg en viss risk för misstolkningar eller 

nyansförluster i översättningen trots goda kunskaper i det engelska språket.  
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7   RESULTAT 

Vid innehållsanalysen av de 14 artiklarna framkom fem kategorier: Att bli sjuk i fibromyalgi, 

Det dagliga livet, Mötet med vården, Behandling och Att hantera sin sjukdom. Resultatet 

presenteras organiserat enligt de olika kategorierna med respektive subkategorier. För att göra 

materialet mer överskådligt presenteras kategorierna inledningsvis i en resultatmatris 

tillsammans med förekommande subkategorier (Tabell 4). 

 

 

 

Tabell 4: Resultatmatris med sammanställning av analysen indelad i kategorier och subkategorier. 
       Kategorier       

       och  

Sub-  

       kategorier 

 

 

 

 

 

 

Artikel 

Att bli sjuk i 

fibromyalgi 

- Förändring 

- Symtom 
- Emotionellt 

- Diagnos 

Det dagliga 

livet 

- Vardagen 

- Familjen 
- Parrelationen 

- Socialt 

- Arbete 

- Svårt att bli    

   trodd 

- Att hålla  

   sjukdomen  

   inom sig 

Mötet med 

vården 

- Negativa  

   erfarenheter 
- Positiva 

   erfarenheter 

- Betydelsen av  

   en god  

   relation till   

   vården 

 

 

 

Behandling 

- Läkemedel 

- Övrig  

   behandling 
- Stödgrupper 

Att hantera sin 

sjukdom 

- Anpassning 

- Praktiska  
   strategier 

- Mentala  

   strategier 

Arnold, L. M. et 

al. (2008).  
X X    

Cudney, S. A. et 
al. (2002). 

X X  X X 

Cunningham, M. 

et al. (2006). 
X X X X X 

Hallberg, L. R. 

M. et al. (2000). 
X X  X X 

Löfgren, M. et 

al. (2006). 
X X   X 

Paulson, M. et 

al. (2001). 
X X   X 

Paulson, M., 

Danielson, E. et 

al. (2002). 

X X   X 

Paulson, M., 

Norberg, A. et 

al. (2002). 

X X X X X 

Raymond, M.-C. 

et al. (2000). 
X X X X X 

Råheim, M. et 

al. (2006). 
X X   X 

Schaefer, K. M. 
(2005).  

X X X X X 

Söderberg, S. et 

al. (2001). 
X X   X 

Thorne, S. et al.  

(2004). 
X X X X X 

Undeland, M. et 

al. (2007). 
X X X  X 
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7.1   Att bli sjuk i fibromyalgi 

Förändring 

Att bli sjuk i fibromyalgi medförde avgörande förändringar för de drabbade men var inget som 

syntes på ytan (Söderberg & Lundman, 2001). Livet kom att se annorlunda ut och sjukdomen 

styrde, vilket innebar ett liv fullt av dagliga begränsningar (Paulson, Danielson & Söderberg, 

2002). Dessa begränsningar gjorde det omöjligt att leva det liv man tidigare levt. Flera av de 

drabbade uttryckte en känsla av bitterhet och en besvikelse på sig själva och livet, samt en känsla 

av att inte vara en hel människa (Löfgren, Ekholm, & Öhman, 2006; Paulson, Danielson et al., 

2002; Raymond & Brown, 2000; Söderberg & Lundman, 2001). 

 

”I can‟t do anything. This body is totally useless. Is it my body? You cannot imagine how useless I feel, 

how can it be? I‟ve always been running around, doing everything. Now my body feels like my worst 

enemy” (Råheim & Håland, 2006, s. 748). 

 

Många av de drabbade levde mycket aktiva liv med ett högt tempo och många åtaganden innan 

de blev sjuka och uttryckte att livet med sjukdomen var mycket mer passivt (Paulson, Danielson 

et al., 2002; Söderberg & Lundman, 2001). Sjukdomens oförutsägbarhet gjorde det svårt att 

planera och det krävdes mer tid för att göra praktiska saker (Cunningham & Jillings, 2006; 

Råheim & Håland, 2006). Livet beskrevs som tråkigare och mer monotont än tidigare, vilket 

orsakade en stor ilska och irritation hos de drabbade (Söderberg & Lundman, 2001).   

 

I vissa fall tillät sjukdomen dem att tänka på sig själva i situationer där de annars skulle ha satt 

andras behov före sina egna, samt att lägga en större vikt vid att upprätthålla sin egen hälsa 

(Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008). Sjukdomen hade även lett 

till en ökad förståelse och en mer tolerant attityd till andra människors problem och sjukdomar 

(Paulson, Danielson et al., 2002; Söderberg & Lundman, 2001).  

 

Symtom 

Symtomen på fibromyalgi var både osynliga, varierande och oförutsägbara, de var dock ständigt 

närvarande och påverkade starkt den drabbades livskvalitet (Cunningham & Jillings, 2006; 

Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002; Hallberg & Carlsson, 2000). Under perioder då 

symtomen var mindre framträdande var det lätt att överanstränga sig vilket nämndes mycket 

frekvent som orsak till förvärring av symtom (Cudney et al., 2002; Paulson, Danielson, Larsson 
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& Norberg, 2001; Raymond & Brown, 2000). Det symtom de drabbade upplevde som mest 

framträdande var den konstanta och svåra smärta de var tvungna att leva med varje dag, att 

hantera denna beskrevs som den viktigaste delen i att leva med denna sjukdom (Cudney et al., 

2002; Raymond & Brown, 2000; Thorne, McGuinness, McPherson, Con, Cunningham & Harris, 

2004). En av de drabbade beskrev sin vardag som: 

 

”a constant hell of pain…with no place or time for relief” (Råheim & Håland, 2006, s. 747). 

 

 Smärtan beskrevs som brännande, huggande, ömmande, pulserande och som stelhet och värk 

(Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson et al., 2001; Paulson, Danielson et al., 

2002). Den tenderade att röra sig i kroppen och befann sig antingen i flera olika delar eller i hela 

kroppen, för många var det svårt att säga exakt var den befann sig (Arnold et al., 2008; Hallberg 

& Carlsson, 2000; Schaefer, 2005). Smärtan beskrevs av många som plågande, outhärdlig och 

fruktansvärd (Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson et al., 2001).  

 

“I can‟t believe I put up with so much pain and am still able to remember my name! My whole body 

thinks it‟s been attacked” (Cudney et al., 2002, s. 38). 

 

Ett annat framträdande symtom var fatigue, denna kunde vara svår och var för många det mest 

begränsande symtomet (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000). 

Den var för vissa direkt relaterad till sömnlöshet, men uppstod för andra utan tydlig orsak 

(Schaefer, 2005). För flera upplevdes sömnstörningar som något av det svåraste med sjukdomen, 

detta var tätt sammanlänkat med både fatigue och smärta (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 

2002; Schaefer, 2005). 

 

”It‟s not just the pain and the fatigue…it‟s the nonrestorative sleep…it‟s a vicious circle because if you 

don‟t get enough sleep you feel pain more acutely…you‟re more tired and unable to sleep well” 

(Cunningham & Jillings, 2006, s. 262). 

 

Sjukdomen orsakade även kognitiva svårigheter, minnet och koncentrationsförmågan påverkades 

negativt. De drabbade beskrev att de inte hade samma mentala skärpa som tidigare, de hade svårt 

att planera och organisera sin vardag och detta gjorde dem ofta mycket ledsna (Arnold et al., 

2008; Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson, Danielson et al., 2002). De glömde ofta bort viktiga 

uppgifter och hade svårt att formulera sig och svara snabbt på frågor, vilket framkallade känslor 

av frustration, skam och skuld (Arnold et al., 2008).  
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Utöver de vanligast förekommande symtomen upplevde de drabbade en mängd varierande 

symtom. Flera kände att deras muskler ständigt var spända och stela och vissa upplevde 

ofrivilliga rörelser (Arnold et al., 2008). Andra exempel inkluderade huvudvärk, yrsel, IBS, 

halsbränna, illamående, högt blodtryck, domningar, hudöverkänslighet, ljud- och ljuskänslighet 

samt infektionskänslighet (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000).  

 

Emotionellt 

Fibromyalgi hade en betydande emotionell och psykologisk inverkan på den drabbade personen 

och den prövning som det innebar att leva med sjukdomen ledde ofta till depression och ångest. 

Det var en ständig kamp att försöka upprätthålla en känsla av kontroll i hanteringen av 

sjukdomen, dess symtom och livet i stort (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Hallberg & 

Carlsson, 2000). Att leva med smärta dygnet runt ledde till känslor som hopplöshet, frustration, 

ilska, desperation och smärtan beskrevs ibland som skrämmande (Cudney et al., 2002; Hallberg 

& Carlsson, 2000; Paulson et al., 2001; Paulson, Danielson et al., 2002). Den ilska många 

upplevde var ibland svår att kontrollera och människor i deras omgivning kunde påverkas, då de 

ofta hamnade i konflikter med andra (Paulson, Danielson et al., 2002).  

 

Många av de drabbade uttryckte oro och rädsla inför framtiden, för att sjukdomen skulle 

förvärras till den grad att förmågor så som fysisk rörlighet, att ta hand om barnen och att fullfölja 

sin utbildning inte längre skulle vara möjliga (Raymond & Brown, 2000; Råheim & Håland, 

2006). En känsla av maktlöshet och hopplöshet inför situationen fanns hos många, samt en 

frustration och undran över varför de blivit sjuka (Råheim & Håland, 2006; Undeland & 

Malterud, 2007). Många uttryckte också sorg över förlusten av kognitiva förmågor och lusten till 

sexuell intimitet (Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 2000). Dessa känslomässiga problem 

förstärkte i sin tur de fysiska symtomen av sjukdomen (Hallberg & Carlsson, 2000). 

 

Diagnos 

Vägen till diagnos var ofta lång och påfrestande, flera av de drabbade blev feldiagnostiserade och 

andra fick själva söka efter en diagnos (Arnold et al., 2008; Paulson, Norberg & Danielson, 

2002). Den stress patienterna upplevde på grund av svårigheten att få en diagnos ledde till en 

nedsatt psykisk hälsa (Arnold et al., 2008). Många patienter hade träffat ett stort antal läkare och 

de fick ofta höra att deras symtom hade psykiska orsaker eller att inget var fel (Raymond & 
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Brown, 2000). På grund av denna misstro till patientens symtom samt bristande kunskap om 

sjukdomen tog det för vissa månader och till och med år att få en diagnos (Schaefer, 2005).  

 

De flesta patienter kände en lättnad när de till slut fick en diagnos eftersom de länge vetat att 

något var fel, diagnosen innebar ett erkännande av deras lidande och ett bevis på att deras 

symtom inte var inbillning (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Raymond & Brown, 2000; 

Undeland & Malterud, 2007). Efter diagnosen kunde den energi som tidigare använts till att söka 

en orsak läggas på att lära sig att hantera sin sjukdom på bästa sätt (Raymond & Brown, 2000). 

En kvinna beskrev att hennes familj varit oroliga för att hennes symtom berodde på någon 

livshotande sjukdom, de blev därför lättade när hon fick diagnosen fibromyalgi (Undeland & 

Malterud, 2007). Den initiala känslan av lättnad över att få en diagnos avtog dock snabbt då 

många insåg att diagnosen hade låg trovärdighet inom vården och även i samhället i övrigt 

(Thorne et al., 2004; Undeland & Malterud, 2007). Många av de drabbade kände en enorm sorg 

och desperation när de insåg att diagnosen innebar ett livslångt lidande med små 

behandlingsmöjligheter (Undeland & Malterud, 2007).  

 

7.2   Det dagliga livet 

Vardagen 

De besvär som det innebar att leva med fibromyalgi påverkade starkt de drabbades vardag. 

Många kände sig handikappade av sina symtom och detta ledde till att de hade svårt att utföra ett 

heltidsjobb samt utföra vardagssysslor så som att tvätta sig, köra bil, handla, städa och laga mat 

(Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Råheim & Håland, 2006).  

 

” It‟s everything I can do to clean my body, to clean my clothes and to put food on the table. It takes all 

the energy I have in the world to do these things on a daily basis” (Arnold et al., 2008, s. 5). 

 

Att stiga upp på morgonen och göra sig i ordning var för många oerhört svårt då de ofta vaknade 

med smärta och kände sig stela. Det var nödvändigt att ta god tid på sig och göra saker långsamt 

och i små steg för att ta sig igenom morgonen (Arnold et al., 2008; Paulson, Danielson et al., 

2002; Råheim & Håland, 2006). 

 

” It takes ages to get out of bed and into the bathroom. It is like moving mountains. I‟m so extremely 

stiff, and the pain is just unbearable. It‟s just pain and pain! I don‟t look into the mirror, I don‟t care 
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about dressing. I am just thinking: how on earth am I going to make it up the stairs…” (Råheim & 

Håland, 2006, s. 747). 

 

De enklaste sysslor så som att borsta tänderna blev en enorm ansträngning när smärtan var som 

värst (Paulson, Danielson et al., 2002). Flera beskrev dock att det fanns stunder på dagen då 

smärtan var mindre intensiv och de fick då passa på att klara av de nödvändigaste sysslorna. 

Detta ledde ofta till en överansträngning som hindrade dem att göra något mer den dagen 

(Arnold et al., 2008).  

 

Familjen 

Flera av de drabbade upplevde att deras relation till partner och barn förändrats på grund av 

sjukdomen, att deras roll i familjen blivit mer passiv och familjelivet såg annorlunda ut då 

smärtan och tröttheten gick ut över de aktiviteter de tidigare utfört tillsammans (Arnold et al., 

2008; Paulson, Danielson et al., 2002). De behövde mer hjälp från sin familj och kunde inte ta 

samma ansvar som tidigare, de var även tvungna att prioritera sig själva och sin hälsa högre än 

tidigare. Detta ledde till dåligt samvete och känslor av skam och skuld då de var rädda att bli en 

börda för familjen (Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; 

Schaefer, 2005; Söderberg & Lundman, 2001). Under svåra perioder gjorde smärtan dem 

lättirriterade och denna irritation och ilska gick ofta ut över familjen (Hallberg & Carlsson, 2000; 

Paulson, Danielson et al., 2002). Ibland var det svårt för familjen att förstå att den drabbade var 

så förändrad och ofta var det särskilt svårt för barnen (Cunningham & Jillings, 2006; Paulson, 

Danielson et al., 2002). Många gånger försökte de dölja sin sjukdom för att underlätta för 

familjen, familjen såg dock ofta igenom detta (Paulson, Danielson et al., 2002).  

 

”I clench my teeth when in pain… I will not show them that I am in pain… despite that, my family can 

see when I am in pain… my daughter can even hear it in my voice on the telephone” (Hallberg & 

Carlsson, 2000, s. 43). 

 

Flertalet uppgav att deras familjer var förstående och stöttade dem i sjukdomen, detta gav dem 

kraft och stärkte deras självförtroende (Löfgren et al., 2006; Paulson, Danielson et al., 2002). De 

drabbade försökte i så stor utsträckning som möjligt att ta hand om sina barn och barnbarn, 

eftersom detta gav dem en känsla av lycka (Paulson, Danielson et al., 2002; Raymond & Brown, 

2000). 
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Parrelationen 

Flertalet av de drabbade upplevde att sjukdomen påverkat deras förhållande till sin partner 

negativt (Söderberg & Lundman, 2001). Flera kände sig som en börda för sin partner och kände 

att de inte kunde berätta hur dåligt de egentligen mådde av rädsla för att detta skulle göra saken 

värre för dem båda (Arnold et al., 2008; Paulson, Danielson et al., 2002; Råheim & Håland, 

2006). Många uppgav att den sexuella relationen till partnern hade förändrats på grund av 

minskad sexlust relaterad till smärta och trötthet, vilket ledde till känslor av skuld och 

ofullkomlighet (Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Schaefer, 2005, Söderberg & Lundman, 

2001).  

 

För många utgjorde dock partnern ett stort stöd genom att till exempel ta större ansvar hemma, 

följa med på promenader eller massera deras ömmande kropp. Med detta stöd kände de sig inte 

lika ensamma i kampen mot sjukdomen (Paulson, Norberg et al., 2002; Råheim & Håland, 2006; 

Schaefer, 2005). Vissa beskrev hur de i och med sjukdomen kommit varandra närmre, detta 

genom att dela allt med sin partner och kommunicera sina behov och känslor (Råheim & Håland, 

2006). 

 

Socialt  

Sjukdomen gjorde det svårt att upprätthålla och skapa nya sociala relationer då det inte var 

möjligt att hälsa på vänner som förut eller att delta i sociala aktiviteter på grund av smärtan och 

tröttheten (Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 2000; Söderberg & Lundman, 2001).  

Många undvek även sociala sammanhang på grund av rädsla för att behöva ställa in och verka 

opålitliga, göra andra besvikna eller att andra skulle tycka synd om dem (Cudney et al., 2002; 

Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 2000; Söderberg & Lundman, 2001). Det 

var ofta svårt för vännerna att förstå att de inte längre kunde eller ville umgås (Söderberg & 

Lundman, 2001). Denna tendens att dra sig undan från vänner och bekanta ledde ofta till en 

känsla av isolering (Cudney et al., 2002). Flera av de tillfrågade beskrev dock hur de ansträngde 

sig för att träffa sina vänner under sina mindre smärtsamma perioder (Paulson, Danielson et al., 

2002).  

 

Arbete 

Många var tvungna att helt eller delvis sluta arbeta då de inte längre klarade av att utföra det som 

krävdes av dem (Arnold et al., 2008; Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006; 
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Paulson, Danielson et al., 2002). Detta ledde till en känsla av sorg, oduglighet, tomhet, 

utanförskap och förlorad identitet, många fick även ekonomiska problem som följd (Arnold et 

al., 2008; Cunningham & Jillings, 2006; Paulson, Danielson et al., 2002; Schaefer, 2005; 

Söderberg & Lundman, 2001). Att arbeta ansågs vara positivt och meningsskapande, 

motivationen till att fortsätta jobba trots symtom var därför ofta hög (Löfgren et al., 2006; 

Paulson et al., 2001; Paulson, Norberg et al., 2002; Raymond & Brown, 2000; Råheim & 

Håland, 2006). De som kunde stanna kvar på arbetet kände sig privilegierade, många uttryckte 

dock en oro över hur länge de skulle kunna fortsätta (Löfgren et al., 2006; Paulson, Danielson et 

al., 2002; Söderberg & Lundman, 2001).  

 

På många arbetsplatser fanns en brist på förståelse bland kollegor, de möttes ofta av skepticism 

och hamnade utanför gemenskapen (Arnold et al., 2008; Löfgren et al., 2006; Schaefer, 2005; 

Söderberg & Lundman, 2001). Vissa kände dock stöd från sina arbetsgivare vilket betydde 

mycket för dem (Löfgren et al., 2006; Söderberg & Lundman, 2001). Andra utryckte en lättnad 

över att slippa pressen det innebar att arbeta när detta inte längre var möjligt (Paulson, Danielson 

et al., 2002; Raymond & Brown, 2000).   

 

Svårt att bli trodd 

Bristen på förståelse och kunskap om fibromyalgi hos omgivningen gjorde det svårt för de 

drabbade att finna stöd. Många uttryckte även att det var svårt att förmedla sina symtom och 

känslor på ett adekvat sätt (Arnold et al., 2008; Paulson et al., 2001; Paulson, Norberg et al., 

2002; Undeland & Malterud, 2007). De talade om en ständig kamp för legitimitet och för att bli 

tagna på allvar av sin familj, sina vänner och sjukvårdspersonal (Thorne et al., 2004). Många 

upplevde att människor inte trodde på att de var sjuka och såg dem som lata, trodde att de 

överdrev sin smärta eller bara ville ha sympati (Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson, Danielson 

et al., 2002; Paulson, Norberg et al., 2002; Raymond & Brown, 2000). De uttryckte frustration 

och ilska över att inte bli förstådda eller trodda både i sjukvården och i sin bekantskapskrets 

(Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 2000).  

 

Att hålla sjukdomen inom sig 

Många hemlighöll sjukdomen eftersom den var svår att förklara och av rädsla för att inte bli 

trodda (Schaefer, 2005). Vissa kunde inte själva acceptera diagnosen och ville därför inte berätta 

om den (Undeland & Malterud, 2007). För några handlade det om att vilja klara sig själv och de 



 

23 

 

bad därför inte om hjälp (Paulson et al., 2001). Detta kunde leda till förvärrade symtom och gå så 

långt som att de fortsatte arbeta tills de var tvungna att hämtas med ambulans (Hallberg & 

Carlsson, 2000; Paulson, Norberg et al., 2002). Att inte berätta om sin sjukdom för andra ledde 

ofta till ensamhet och brist på stöd (Raymond & Brown, 2000). Många var ovilliga att visa sin 

sjukdom inför andra för att inte göra någon ledsen eller vara en börda, av rädsla för bli avvisade 

eller verka gnälliga (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson, Danielson et al., 

2002; Raymond & Brown, 2000; Schaefer, 2005). 

 

7.3   Mötet med vården 

Negativa erfarenheter  

Mötet med vården var ofta problematiskt, kunskapen om fibromyalgi och behandlingsalternativ 

var ofta bristfällig, och personalen var ofta ointresserad av dem som patienter (Cunningham & 

Jillings, 2006; Paulson, Norberg et al., 2002; Thorne et al., 2004; Undeland & Malterud, 2007). 

Vissa beskrev hur läkare avfärdade deras diagnos som ett modernt påhitt och detta ledde till att 

de fick leta upp all information om sjukdomen på egen hand vilket orsakade stor frustration 

(Schaefer, 2005; Undeland & Malterud, 2007). De ansåg att det tagit alltför lång tid innan de fått 

träffa personal specialiserade inom kronisk smärtproblematik, det var svårt att hitta någon som 

ville lyssna och svårt att få hjälp. De beskrev att sjukvårdspersonalen var nedlåtande, otrevlig och 

fick dem att känna sig objektifierade och avvisade. De kände även att personalen skuldbelade 

dem för sin sjukdom och antydde att den var tecken på personlig svaghet, psykiska problem eller 

en traumatisk uppväxt, således blev kontakten med sjukvården ofta mer till skada än till hjälp 

(Thorne et al., 2004).  

 

”He had me in tears. He was very rude to me; he was totally dispassionate. I was just a thing on the 

bench sitting there… like a subject, like a test subject or something... I‟ve never been in so much pain in 

my life” (Thorne et al., 2004, s. 34). 

 

Många var skeptiska till läkare som pressade dem att ta smärtstillande läkemedel utan vidare 

rådgivning (Paulson, Norberg et al., 2002; Thorne et al., 2004; Undeland & Malterud, 2007). När 

de sa nej till medicinering upplevde de att detta påverkade relationen till läkaren negativt (Thorne 

et al., 2004). De saknade en fungerande kommunikation och detta gjorde att vissa undvek att 

berätta om alla sina problem, av rädsla för att bli missförstådda, avvisade och för att inte vara till 

besvär (Paulson, Norberg et al., 2002; Undeland & Malterud, 2007). 
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Positiva erfarenheter  

Vissa berättade om tillfällen då sjukvårdspersonal varit till hjälp i hanteringen av sjukdomen 

(Thorne et al., 2004). Att möta ett multidisciplinärt sjukvårdsteam fick flera att känna sig 

förstådda, trodda och respekterade och kontakt med specialistklinik där de kunde få individuella 

råd och tips hjälpte dem att hantera ett liv med smärta (Paulson, Norberg et al., 2002). Vissa 

beskrev att deras läkare uppmärksammade och stöttade dem i deras försök att hantera sjukdomen 

samt var genuint intresserade av att lösa problem, vilket ansågs vara till stor hjälp (Cunningham 

& Jillings, 2006; Thorne et al., 2004). 

 

Betydelsen av en god relation till vården 

Många av de drabbade ansåg att en god relation till sjukvården var av största vikt. De betonade 

att en god kommunikation, att känna stöd och att bli trodd för att tillsammans kunna arbeta fram 

lösningar var oerhört betydelsefullt för att kunna hantera smärtan och leva med sjukdomen 

(Raymond & Brown, 2000; Thorne et al., 2004). Det viktigaste var inte att vårdgivarna hade god 

kunskap om sjukdomen, det var deras vilja att lyssna och lära sig att arbeta tillsammans med 

patienten som var det avgörande (Cunningham & Jillings, 2006). Många beskrev att sjukvården 

hade potential att genom information och stöttande kommunikation starkt lindra lidandet för de 

drabbade och på så sätt kompensera för bristen på en kurativ behandling (Thorne et al., 2004). 

 

7.4   Behandling 

Läkemedel 

Flera läkemedel användes för att motverka de symtom sjukdomen orsakade, det var dock 

problematiskt att hitta en fungerande behandling då traditionell analgetika ofta var ineffektiv och 

det var även svårt att balansera nyttan med biverkningarna (Cudney et al., 2002; Cunningham & 

Jillings, 2006). Detta samt en rädsla för beroende gjorde att många slutade medicinera mot 

symtomen (Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson, Norberg et al., 2002; Schaefer, 2005). Många 

av de drabbade använde sig av antidepressiv medicin både för att lindra depression och för att 

kunna sova bättre, detta med varierande effekt (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000). 

Vissa upplevde att de blev sjuka av biverkningarna och flera beskrev att de tyckte illa om att äta 

så mycket medicin (Cudney et al., 2002; Paulson, Norberg et al., 2002, Schaefer, 2005). Många 

försökte hålla sig ifrån medicin och tog endast smärtstillande innan de skulle göra något viktigt 

(Cudney et al., 2002).  
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Övrig behandling 

I jakten på lindring av sina symtom sökte många upp kompletterande behandling så som 

psykoterapi, akupunktur, massage, homeopatisk medicin, naprapati och kiropraktik 

(Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 2000; Thorne et al., 2004). Vissa hjälptes 

av de alternativa behandlingarna och andra inte alls, ofta blev processen att hitta rätt väldigt 

kostsam och många fick ge upp utan att ha hittat ett effektivt alternativ (Cunningham & Jillings, 

2006; Paulson, Norberg et al., 2002; Thorne et al., 2004). Flera undvek att nämna den alternativa 

behandlingen för sina kontakter inom sjukvården av rädsla för att detta skulle sänka deras 

trovärdighet och komma att påverka deras relation negativt (Thorne et al., 2004).  

 

Stödgrupper 

Stödet från sjukvården var ofta inte tillräckligt, många sökte sig därför till olika former av 

stödgrupper (Cunningham & Jillings, 2006; Schaefer, 2005). Detta upplevdes huvudsakligen 

som positivt, åtminstone till en början då det var skönt att få känslomässigt stöd och att prata med 

andra i samma situation (Raymond & Brown, 2000; Schaefer, 2005). Flera upplevde dock att 

stödgruppen efterhand endast blev ett forum för klagomål och därför förlorade den positiva 

effekt den tidigare haft (Cunningham & Jillings, 2006; Raymond & Brown, 2000).  

 

7.5   Att hantera sin sjukdom 

Anpassning 

För att kunna lära sig leva med sjukdomen var det nödvändigt att få uttrycka sin sorg över det 

som gått förlorat och på så sätt kunna nå en acceptans för ett liv med nya förutsättningar (Löfgren 

et al., 2006; Raymond & Brown, 2000). Många beskrev nödvändigheten av att försonas med sin 

kropp, det nya livet och dess begränsningar för att kunna hitta effektiva strategier för att hantera 

sjudomen och livet, denna process kunde ofta vara ensam och slitsam (Cudney et al., 2002; 

Löfgren et al., 2006; Paulson, Danielson et al., 2002; Raymond & Brown, 2000; Råheim & 

Håland, 2006; Schaefer, 2005; Söderberg & Lundman, 2001; Undeland & Malterud, 2007). 

 

”When I was diagnosed with this, I had to make a lot of adjustments… I am in my mid-30s and I am 

falling apart. I have so many goals that I am trying to obtain and this is a stumbling block. I am dealing 

with it, but I still have a hard time” (Schaefer, 2005, s. 20). 

 

Att anpassa sig var ofta en lång process av att prova sig fram, särskilt då sjukdomen innebar 

oförutsägbara symtom och såväl praktiska anpassningar som känslomässig anpassning krävdes, 
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varav det senare ofta tycktes svårare (Cudney et al., 2002; Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren 

et al., 2006; Thorne et al., 2004). Det blev oerhört viktigt att prioritera, att hitta en balans mellan 

vila och aktivitet, samt att undvika onödig stress och ibland sänka kraven på sig själv (Cudney et 

al., 2002; Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006; Schaefer, 2005).  Många lärde sig 

så småningom sina begränsningar genom att hela tiden lyssna på sin kropp för att förstå vad som 

förvärrade smärtan och inte (Hallberg & Carlsson, 2000; Paulson et al., 2001; Raymond & 

Brown, 2000). På detta sätt kunde de uppleva en viss känsla av kontroll och uthärda situationen 

trots vetskapen att smärtan skulle finnas med dem livet ut (Löfgren et al., 2006). 

 

Praktiska strategier 

De drabbade utvecklade många olika strategier för att hantera sina symtom. För många spelade 

rutiner en viktig roll och att prioritera och strukturera upp sina dagar, det var viktigt att ha en 

regelbundenhet gällande exempelvis sömn och måltider (Löfgren et al., 2006; Råheim & Håland, 

2006; Thorne et al., 2004). De var tvungna att planera sociala aktiviteter med tid för vila efteråt 

och en lugn start på dagen var en förutsättning för att orka med (Löfgren et al., 2006). 

 

För många var det viktigt att göra saker de tyckte om, även om detta kunde leda till att de mådde 

sämre efteråt. Detta för att få den positiva upplevelsen, för att behålla en känsla av normalitet 

samt för att få en känsla av åstadkommande, vilken var viktig för självförtroendet. Ibland kunde 

läkemedel vara till hjälp för att orka med dessa aktiviteter (Paulson, Danielson et al., 2002; 

Söderberg & Lundman, 2001; Thorne et al., 2004).  

 

Många använde sig av motion i måttliga mängder för att lindra smärtan och öka sitt 

välbefinnande, även meditation och avslappningsövningar var ett vanligt sätt att hantera 

symtomen (Hallberg & Carlsson, 2000; Löfgren et al., 2006; Paulson, Norberg et al., 2002). Det 

var dock svårt att hitta rätt motionsform och när symtomen var som värst var det överhuvudtaget 

inte möjligt att motionera (Paulson et al., 2001; Paulson, Norberg et al., 2002). En annan strategi 

var att distrahera sig från smärtan genom att läsa en intressant bok eller lyssna på musik 

(Paulson, Norberg et al., 2002; Råheim & Håland, 2006). Många uttryckte ett behov av att lära 

sig mycket om sjukdomen för att kunna förstå den och därmed lära sig leva med den (Löfgren et 

al., 2006; Raymond & Brown, 2000). Några sätt att hantera smärtan kunde få negativa 

konsekvenser, exempelvis undvek flera av de drabbade att träffa folk när de hade ont och livet 
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med fibromyalgi kunde därför bli ensamt. Det fanns även en risk för ökad alkoholkonsumtion då 

vissa använde sig av alkohol för att lindra smärtan (Hallberg & Carlsson, 2000).  

 

Mentala strategier 

En mängd olika mentala strategier utvecklades även för att kunna anta de utmaningar som livet 

med fibromyalgi innebar, bland dem var positivt tänkande en viktig del, att hålla fast vid hoppet 

och att njuta av livet genom att lära sig uppskatta det lilla (Cudney et al., 2002; Löfgren et al., 

2006; Söderberg & Lundman, 2001).  

 

”The way I see my life will have a direct bearing on [my] quality of life… life is a moment to moment 

thing…” (Cudney et al., 2002, s. 43). 

 

Trots sjukdomens kroniska natur var det viktigt för många att behålla hoppet om ett botemedel, 

eller bättre symtomlindring i framtiden för att stå ut, andra hoppades bara på att symtomen inte 

skulle bli värre (Cunningham & Jillings, 2006; Paulson, Danielson et al., 2002; Söderberg & 

Lundman, 2001). Många beskrev hur de vägrade att ge upp och låta sjukdomen styra deras liv, 

att de ibland ignorerade smärtan och tvingade sin kropp att agera och vägrade nedslås av sin 

sjukdom (Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; Thorne et al., 2004). Vissa kunde 

känna tacksamhet över att saker och ting inte var värre, att de exempelvis inte behövde rullstol 

och att även om de vaknade med smärta varje dag så var det bättre än att inte vakna alls, de fick 

acceptera att deras liv var fyllt av utmaningar (Cunningham & Jillings, 2006; Paulson, Danielson 

et al., 2002). Många beskrev att de hämtade kraft från sitt trossystem och från sitt inre (Schaefer, 

2005). I svåra situationer var det viktigt att ha en god relation till sin kropp, att använda humor 

och att se positivt på sig själv, att sjukdomen inte var en begränsning utan en möjlighet att lära 

sig nya sätt att göra saker på. På så sätt kunde deras sinne råda över deras kropp (Cudney et al., 

2002; Råheim & Håland, 2006; Schaefer, 2005). 
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8   DISKUSSION 

8.1   Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa människors upplevelser av att leva med fibromyalgi, och 

för att uppnå detta ansågs en litteraturstudie av artiklar med kvalitativ ansats vara en lämplig 

metod. Denna metod möjliggjorde att en övergripande bild av området kunde skapas och gav 

studien bredd såväl som djup. En empirisk studie med liknande syfte hade dock varit intressant 

och möjligtvis bidragit med ny data, medan en litteraturstudie mer utgör en sammanställning och 

analys av befintligt material. Litteratursökningen gjordes i databaser med omvårdnadsinriktning 

vilket gjorde det möjligt att använda få men relevanta sökord utan att förlora fokus på 

omvårdnad. Artiklarnas författare har främst använt sig av semistrukturerade djupgående och 

narrativa intervjuer med öppna frågor vilket förhoppningsvis gett informanterna möjlighet att 

berätta om sina upplevelser utan att känna sig styrda.  

 

I tre av de valda artiklarna var samma författare delaktig och värt att notera är att dessa artiklar 

enbart behandlar mäns upplevelser. Å ena sidan kan det ses som en styrka att även männens 

berättelse får synas, å andra sidan är det ej män som är mest berörda av denna sjukdom. Enligt 

Pope, Ziebland och Mays (2000) strävar inte studier med en kvalitativ ansats efter statistiskt 

representativa respondenter, utan fokuserar framförallt på variationerna hos en grupp och en 

enskild upplevelse kan vara viktig att beskriva. Artiklarna har i övrigt visat stor variation 

gällande informanternas kön, bakgrund, etnicitet och nationalitet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökar detta möjligheterna att belysa det studerade området ur flera aspekter och 

därmed ökar studiens trovärdighet.   

 

Att skapa lämpliga meningsbärande enheter är av största vikt för att ge en studie trovärdighet 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Efter att de meningsbärande enheterna skapats, skrivits 

ut på papper och klippts ut analyserades de var för sig innan kategorisering för att nå en djupare 

förståelse för deras innebörd. Denna analysprocess visade sig vara både tidskrävande och 

komplicerad, och var möjligen inte ideal för en uppsats på kandidatnivå med så begränsad 

tidsram, den möjliggjorde dock en grundlig analys och underlättade sammanställningen av 

resultatet. Att skriva ut meningsbärande enheter på papper, klippa ut dem för att sedan kunna 

hitta mönster och likheter är en metod som stöds av Pope et al. (2000). Vidare menar Pope et al.  
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att denna analysmetod kan tyckas gammaldags och tidskrävande, men den kan ge forskaren 

möjlighet att utveckla en ingående förståelse för materialet. Sammantaget kan analysmetoden 

därför anses väl vald.  

 

Utifrån den angivna tidsramen gav de 14 valda artiklarna ett stort material att arbeta med. Detta 

stora material var en utmaning att sammanfatta utan att förlora viktig information. Polit och Beck 

(2008, s. 507) tar upp detta problem inom forskning med kvalitativ ansats, och menar att 

forskaren måste hitta en balans mellan att vara koncis och att behålla djupet och trovärdigheten i 

materialet, till skillnad från kvantitativ data som ofta kan sammanfattas i tabeller. För en uppsats 

på kandidatnivå utgjorde 14 artiklar en god grund för resultatet, i ett större sammanhang kan 

antalet dock tyckas något litet. 

 

Litteratursökningen gav många träffar och relevanta artiklar valdes utifrån titel och abstract. 

Detta var nödvändigt då tidsramen och den stora mängden träffar inte tillät att alla artiklar lästes i 

sin helhet. Det föreligger därför en viss risk att relevant material kan ha förbisetts om titel eller 

abstract inte var representativt för artikeln. Studier som behandlade fibromyalgi i kombination 

med andra diagnoser exkluderades även vilket kan ha medfört att relevanta artiklar gått förlorade. 

Det var dock nödvändigt att begränsa materialet för få ett rimligt antal artiklar att analysera.     

 

Det är viktigt att ha i åtanke att den innehållsanalys som genomförts är av redan analyserat 

material, vilket innebär att all data har analyserats flera gånger. Graneheim och Lundman (2004) 

belyser att verkligheten kan tolkas på flera sätt och förståelsen är beroende av den subjektiva 

tolkningen. Det sker alltid en tolkning i närmandet av en text vilket är viktigt att ha i åtanke när 

det gäller en studies tillförlitlighet. Av denna anledning kan det ses som fördelaktigt att denna 

uppsats har två författare som båda varit delaktiga i varje moment av processen och hela tiden 

jämfört sina tolkningar. Detta stöds av Pope et al. (2000) som menar att flera medverkande vid 

analysen kan öka en studies trovärdighet. 

 

8.2   Resultatdiskussion 

Sammantaget visar uppsatsens resultat att fibromyalgi medförde förändringar och påverkade 

livet på många sätt för de drabbade och att detta i huvudsak upplevdes som negativt. Resultatet 

ger många exempel på såväl fysisk som psykisk påverkan och upplevelserna ter sig likartade hos 

de flesta informanter trots olika bakgrund och livssituation. Den mest framträdande erfarenheten 
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är den av smärta, som tillsammans med trötthet var den faktor som sågs som mest begränsande 

(Arnold et al., 2008; Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Raymond & Brown, 2000; 

Thorne et al., 2004). Att drabbas av fibromyalgi innebär att livet aldrig blir sig likt igen och den 

drabbade ställs inför en framtid fylld av begränsningar och en ständig närvaro av symtom. 

 

Förutom sjukdomen i sig med alla symtom den innebar, framkom att omgivningens attityder var 

ett stort problem för många. Brist på kunskap och förståelse både i sjukvården och samhället i 

övrigt ledde ofta till fördomar och en misstro till de drabbades upplevelser. Detta ledde i sin tur 

ofta till att den drabbade inte fick det stöd hon/han behövde för att kunna anpassa sig till ett liv 

med sjukdomen och många kände sig ensamma i denna strävan (Cudney et al., 2002; Löfgren et 

al., 2006; Paulson, Danielson et al., 2002; Raymond & Brown, 2000; Råheim & Håland, 2006; 

Schaefer, 2005; Söderberg & Lundman, 2001; Undeland & Malterud, 2007). Det stöd en individ 

får av sin omgivning påverkar hennes/hans livskvalitet och brist på detta stöd har visat sig leda 

till en sämre psykologisk anpassning vilket försvårar hanteringen av sjukdomen (Schoofs, 

Bambini, Ronning, Bielak och Woehls, 2004).  

 

Att bli trodd på och mött med respekt är nära länkat till stärkt självkänsla och förståelse för sig 

själv och sin sjukdom (Gustafsson, Ekholm och Öhman, 2004). I resultatet framkom att många 

höll sin sjukdom inom sig och dolde den för sin omgivning. Detta berodde ofta på en vilja att 

behålla en känsla av normalitet samt att skydda sina anhöriga. Det kunde också bero på en rädsla 

för att bli avvisad eller för att inte bli trodd (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; 

Paulson, Danielson et al., 2002; Raymond & Brown, 2000; Schaefer, 2000).  

 

Det visade sig att de drabbades relationer i hög grad påverkades av sjukdomen, det blev svårare 

både att upprätthålla gamla och att skapa nya (Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 2000; 

Söderberg & Lundman, 2001). Skär (2009, s. 33) bekräftar att sjukdom i hög grad påverkar den 

drabbades relationer och ofta leder till ett minskat socialt nätverk. Den drabbade upplever ofta att 

relationer till omgivningen och den egna rollen i sociala sammanhang förändras. Skär (2009, s. 

34) menar att de förändringar som uppstår främst beror på att vissa relationer blir betydligt 

viktigare än andra, en nära familjerelation som ger personen stöd kan fördjupas ytterligare, 

medan den drabbade kanske aktivt måste välja bort ytligare bekanta på grund av de  
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begränsningar som sjukdomen för med sig. Detta val kan tolkas som att personen tar kontroll 

över sitt liv och sin hälsa, vilket i samband med en kronisk sjukdom kan vara nödvändigt men 

också orsaka en stor besvikelse.  

 

Flertalet av de drabbade uttryckte att relationen till partnern hade påverkats negativt, de kände sig 

ofta som en börda för sin partner och för sin familj (Arnold et al., 2008; Hallberg & Carlsson, 

2000; Råheim & Håland, 2006; Schaefer, 2005; Söderberg & Lundman, 2001). Söderberg, 

Strand, Haapala och Lundman (2003) undersöker i sin studie denna problematik utifrån partnerns 

perspektiv och bekräftar den förändring i familjen som fibromyalgi för med sig. De beskriver att 

sjukdomen tärde på deras intima relation men att flera av dem även hade kommit varandra 

närmre när de arbetat sig igenom svårigheter tillsammans. De bekräftar även att deras sociala 

nätverk krympt betydligt, att deras samliv påverkats negativt samt att arbetsfördelningen i 

hemmet förskjutits. Förväntningar på partnern att finnas där som ett stöd kan ofta kännas 

kravfyllda och leda till en stor stress (Skär, 2009, s. 35). Enligt Gullacksen (1999, s.163) kan den 

viktigaste förutsättningen för att kunna må bra trots kronisk sjukdom vara att uppleva en 

förstående attityd från familjemedlemmar och nära vänner. Det bästa stödet var enligt de 

drabbade i Gullacksens studie när deras besvär förstods och inte ifrågasattes. 

 

Liedberg, Burckhardt och Henriksson (2006) menar att en oförmåga att acceptera sin situation 

ökar svårigheterna att hantera en sjukdom. I resultatet betonas vikten av att få leva ut sin sorg för 

att kunna nå en acceptans för ett liv med nya förutsättningar. Denna process var nödvändig för att 

kunna hitta sätt att hantera sin sjukdom (Löfgren et al., 2006; Raymond & Brown, 2000). Enligt 

LaChapelle, Lavoie och Boudreau (2008) är acceptans kopplat till ett bättre fysiskt, socialt och 

emotionellt fungerande liv. Kvinnorna i studien av LaChapelle et al. menar att acceptans innebär 

insikt om och erkännande av sjukdomen, insikt om att smärtan inte är normal och att de är i 

behov av hjälp, erkännande av att det saknas ett botemedel och insikt om att de måste 

omdefiniera vad som är normalt. LaChapelle et al. menar även att faktorer så som att få en 

diagnos, att känna stöd från omgivningen, att utbilda sig själv och andra samt egenvård 

underlättade vägen till acceptans. För att uppnå acceptans måste de drabbade inse att hoppet om 

att återfå ett normalt liv utan smärta inte är realistiskt, att deras smärta är kronisk.  

 

Det framkom att de flesta kände en stor lättnad över att få en diagnos, men att denna lättnad snart 

avtog när insikten om att det saknades botemedel kom ifatt dem (Thorne et al., 2004; Undeland 
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& Malterud, 2007). Åsbring och Närvänen (2002) poängterar att diagnosen är avgörande i 

erkännandet av de drabbades kamp med fibromyalgi. Enligt LaChapelle et al. (2008) utgör 

diagnosen även en central del i acceptansprocessen. Detta understryker även Gullacksen (1999, s. 

197) som menar att diagnosen är avgörande för att överge kampen att återställa livet till hur det 

var innan smärtan, och därmed en förutsättning för att kunna anpassa sig till det förändrade livet. 

 

Linton (2005, s. 97) menar att det är viktigt att hitta strategier för att hantera sin smärta för att få 

en känsla av kontroll. Upplevelsen av brist på kontroll är starkt kopplad till den känslomässiga 

stress som personer med kronisk smärta upplever. Linton (2005, s. 127) menar vidare att en 

persons känslor hjälper till att styra hennes/hans kognitioner och negativa känslor tenderar därför 

att stimulera negativa tankar och förväntningar. Genom positivt tänkande kan därför en svår 

situation bli hanterbar. I resultatet syns att en mängd olika mentala strategier användes för att 

hantera sjukdomen. Det var viktigt att behålla hoppet, att tänka positivt, att njuta av livet genom 

att uppskatta det lilla samt att känna tacksamhet (Cudney et al., 2002; Löfgren et al., 2006; 

Söderberg & Lundman, 2001). Anpassningen till livet med sjukdom kan leda till en ny 

livshållning och nya värden i livet, och bidra till en känsla av god hälsa trots symtomen 

(Gullacksen, 1999, s. 202). 

 

Det framkom att det var problematiskt att hitta en fungerande behandling och de drabbade fick 

prova sig fram under lång tid, med varierande resultat (Cudney et al., 2002; Cunningham & 

Jillings, 2006). I strävan efter en effektiv behandling hade de flesta mycket tät kontakt med 

sjukvården. Genomgående syns uttryck för oerhört negativa erfarenheter av mötet med 

sjukvården som varit till skada och som gjort att många tappat förtroendet för vården. Många 

uttryckte att de känt sig kränkta och förnedrade då deras symtom endast avfärdats som tecken på 

personlig svaghet eller psykiska problem (Thorne et al., 2004). Steihaug (2007) bekräftar denna 

problematik och menar att i dagens samhälle förbehåller sig sjukvården rätten att bestämma vad 

som är en sjukdom och inte. En av de gällande sanningarna är att kroppslig smärta ska lämna 

synliga spår i kroppen, vilket försvårar för patienter som söker hjälp för kronisk smärta utan 

synliga symtom. Wainwright, Calnan, O‟Neil, Winterbottom och Watkins (2006) menar att 

symtom som uppträder utan fysiologisk eller psykologisk patologi befinner sig på botten av 

sjukdomshierarkin och har låg status inom sjukvården. Wainwright et al. menar vidare att 

vårdgivare, istället för att objektifiera människokroppen genom att endast fokusera på 

fysiologiska observationer, måste se patienten som ett tänkande och kännande subjekt.  
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Enligt Dahlberg et al. (2003) bör sjuksköterskan sträva efter att möta patienten utifrån 

hennes/hans livsvärld. I livsvärldsteorin är varje människa unik och vårdaren intresserar sig för 

patientens livshistoria och egna berättelse. Genom att ta in patientens berättelse kan 

sjuksköterskan få en viss tillgång till patientens perspektiv på hälsa och välbefinnande, detta 

skapar förutsättningar för att tillsammans arbeta för att öka patientens välbefinnande. Enligt 

France, Farrell, Kearney och Myatt (2008) måste sjuksköterskan vara mottaglig för att lära sig av 

patienterna som lever med fibromyalgi och arbeta som ett team med patienten för att främja 

deras upplevelse av hälsa. Tillsammans kan de skapa förutsättningar för bästa möjliga resultat för 

varje individ. I sin studie tar France et al. även upp vikten av ett holistiskt perspektiv: 

 

”…the management of these patients is truly the art of nursing. The lived experience of the participants  

in this study support the need for holistic nursing care: relief of pain, anxiety, and fear through being a 

competent nurse, an advocate, and a healer” (France et al., 2008, s. 23). 

 

Wainwright et al. (2006) betonar att det är fel att anta att symptom utan känd medicinsk 

förklaring nödvändigtvis är mindre handikappande och plågande än de där en fysiologisk 

förklaring finns. Wainwright et al. tar upp flera exempel där symtom utan medicinsk förklaring 

orsakat större problem än liknande symtom med känd orsaksbild. Möjligen kan detta bero på att 

ovissheten och oron denna för med sig bidrar till att förstärka symtombilden. Anema, Johnson, 

Zeller, Fogg och Zetterlund (2009) menar att ovisshet är en betydande källa till stress för kroniskt 

sjuka individer och kan kopplas till känslomässigt lidande, försämrad livskvalitet och sämre 

förmåga att anpassa sig till sjukdomen.  

 

En positiv relation till sjukvården är avgörande för den som lever med en kronisk sjukdom och 

har visat sig starkt påverka den drabbades livskvalitet (Schoofs et al., 2004). Resultatet visar på 

att bättre stöd från sjukvården skulle vara mycket betydelsefullt och ha potential att minska de 

drabbades lidande avsevärt. Att vårdgivaren lyssnade på dem och arbetade tillsammans med dem 

för att komma fram till effektiva lösningar ansågs vara mycket stöttande (Cunningham & Jillings, 

2006; Thorne et al., 2004). Wainwright et al. (2006) tar upp vikten av patientcentrerad vård där 

vårdgivare och patient delar med sig av sin kunskap till varandra för att tillsammans komma 

överens om vidare åtgärder. Detta stödjer vad som uttrycks i resultatet angående vårdens 

betydelse, att det inte var mängden kunskap som var det avgörande, utan vårdgivarens vilja att 

lyssna på och arbeta tillsammans med patienten (Cunningham & Jillings, 2006). Schoofs et al. 

(2004) belyser i sin studie vikten av att tro på patienten, att samarbeta med henne/honom samt att 
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vara öppen för alternativa behandlingar om patienten så önskar. Wainwright et al. (2006) antyder 

att patienter som länge lidit av en kronisk sjukdom sitter inne med en mer ingående kunskap, 

förståelse av sjukdomen och effektiva strategier för att hantera den än sjukvården. 

 

8.3   Slutsats 

Fibromyalgi påverkar den drabbades liv på alla områden och hennes/hans liv förändras för alltid. 

Det optimala vore självfallet om forskningen kunde visa vad som orsakar fibromyalgi och en 

kurativ behandling kunde tas fram. Fram till dess ter sig stöd och förståelse vara det som dessa 

människor är i allra störst behov av. Trots att den smärta de uttrycker inte har någon synlig 

fysiologisk förklaring är den verklig och de måste självklart mötas med respekt och bli tagna på  

allvar. Det är patienten själv som är expert på sin sjukdom och sin kropp och sjukvårdens roll när  

det gäller fibromyalgi är främst att stötta och lyssna. För att dessa människor ska kunna leva ett 

drägligt liv krävs att kunskapen om fibromyalgi ökar både inom sjukvården och i samhället i 

övrigt.  

 

8.4   Klinisk betydelse 

Förhoppningen med denna uppsats är att bidra till en fördjupad förståelse för patienter med 

fibromyalgi och deras erfarenheter av att leva med sin sjukdom. I förlängningen kan detta 

förhoppningsvis bidra till att utveckla omvårdnaden av dessa patienter. Forsberg och Wengström 

(2008, s. 47) betonar att långvarig smärta är ett mångfacetterat problem som kräver samarbete 

över professionsgränser. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta samarbete genom att bedöma 

smärtan, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder, stödja patienten, undervisa patienten och 

identifiera preventiva åtgärder. Detta arbete kan förhoppningsvis underlättas genom ökad 

kunskap om patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi vilka denna uppsats belyser. 

 

8.5   Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då det finns studier på hur det är att leva med fibromyalgi, men omfattningen av forskning 

angående dessa patienters omvårdnadsbehov är liten, behövs vidare forskning fokuserad på hur 

omvårdnaden av patienter med fibromyalgi kan förbättras och vilka behandlingsstrategier som 

kan vara effektiva. Den forskning som finns kring hur det kan vara att leva med denna sjukdom 

bör även spridas för att öka förståelsen för dessa människors situation. Eftersom fibromyalgi i 

hög grad även påverkar den drabbades anhöriga vore forskning kring deras upplevelser även  
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önskvärd för att kunna bedriva en god omvårdnad som ser till hela patienten. Studier angående 

känslan av att inte bli trodd av sin omvärld och att lida av en sjukdom med osynliga symtom vore 

även intressant då detta förefaller vara en betydande del av dessa patienters problematik.  
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