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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta är ett sensoriskt och emotionellt obehag vars affektiva komponent 
bestäms av tro, erfarenheter och kultur. Fibromyalgi definieras som kronisk och utbredd 
smärta. Sjukdomen påverkar uppskattningsvis 0,5 % till 5 % av västvärldens befolkning. 
Vårdgivare upplever att det är svårt att delge information till patienter angående FM, vidare 
beskriver vårdgivare att FM är svår att identifiera samt diagnostisera. Patientutbildning är 
särskilt viktig när det gäller vårdens hanterande av FM. Det för att underlätta patientens 
förståelse, accepterande och hanterande av sjukdomen. Syfte: Att belysa erfarenheter av 
livskvalité hos patienter drabbade av fibromyalgi. Metod: Elva vetenskapliga artiklar, 
kvalitativa och kvantitativa, har analyserats och sammanställts och utgör grunden för denna 
litteraturöversikt. Resultat: Patienternas erfarenheter av livskvalité beskrivs med två teman: 
begränsningar och att hantera tillvaron. Diskussion: Fortsatt lönearbete gynnar upplevd 
livskvalité. Vården bör stödja patienter i planering för att minska begränsningar i det sociala 
livet samt förstärka insatser som hjälper patienten begripa sjukdomstillståndet för att 
underlätta livssituationen. 

Slutsats: Begränsningar av livsförhållanden hos patienter drabbade av fibromyalgi skulle 
kunna förbättras genom bättre information till patienten. Sjuksköterskor behöver större 
kännedom om fibromyalgi för att kunna bemöta och stödja patienterna i deras lidande. 
 
Nyckelord: Erfarenheter, Europa, Livskvalité, Patientperspektiv, Stödjande insatser 
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Bakgrund 

Den här litteraturöversikten kommer att handla om patienter drabbade av fibromyalgi och 

deras erfarenheter av livskvalité. 

 

Livskvalité eller den engelska motsvarigheten Quality of Life blev efter andra världskriget 

ett populärt begrepp inom omvårdnadsforskning. Det eftersom större möjligheter till 

livsförlängande insatser skapade debatt kring om dessa var önskvärda när livskvalitén hos 

patienterna tydligt äventyrades (Taylor, Gibson & Franck, 2008). Som begrepp härstammar 

livskvalité bland annat från World Health Organisation´s (WHO) definition av hälsa från 

1947. Hälsa definierades då som något ytterligare än bara frånvaro av sjukdom genom att 

också innefatta fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande (Post, 2014). 

 

Majoriteten inom hälso- och samhällsvetenskap använder WHO’s definition av begreppet 

hälsa genom att mäta hälsa eller livskvalité utifrån: mental status, fysisk funktion och 

möjlighet att medverka i normativa sociala interaktioner (Post, 2014).  

 

Figur 1.   

Fyra dimensioner av hälsa ofta inkorporerade i mätningar av livskvalité.  

 

(Post, 2014). 
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Fysisk aktivitetsnivå och funktion i sociala roller
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Ingen generell definition av livskvalité eller Quality of Life finns (Post, 2014). Hälsorelaterad 

livskvalité (eng. Health-Related Quality of Life) beskrivs som en underkategori som berör 

specifika sjukdomsmanifestationer och hur individer fungerar i det dagliga livet (López-

Larrosa, 2013) men används synonymt med Quality of Life av många forskare och kliniker 

(Post, 2014). 

 

Livskvalité är ett abstrakt begrepp och därför unikt för varje individ (Taylor et al., 2008) och 

de flesta mätmetoder av livskvalité förlitar sig på subjektiva skattningar från patienter (Post, 

2014). Mätningar av livskvalité ger en multidimensionell utvärdering av livsförhållanden 

inom en kulturell kontext (López-Lorrosa, 2013) och beskriver hur en sjukdom påverkar 

social, fysisk och emotionell funktion hos en person (Maile & Young, 2013). 

 

Fibromyalgi definieras som en kronisk och utbredd smärta. Uppskattningsvis påverkar 

fibromyalgi 0,5 % till 5 % av västvärldens befolkning. Den utbredda smärtan som varit 

pågående i tre månader eller mer ackompanjeras ofta av fatigue, ickeåterhämtande sömn, 

kognitiva störningar, stelhet och påverkan av sinnesstämning (Arnold, Daniel, Clauw, 

Dunegan, Dennis & Turk, 2012). Smärta som associeras med fibromyalgi påverkar den 

dagliga funktionen, arbetet och sociala aktiviteter negativt och detta leder till en minskad 

livskvalité (Noehren et al., 2015).  

 

Fibromyalgi vinner ett allt större erkännande bland patienter och professionella vårdgivare 

och fler söker vårdens hjälp för sitt kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi upplevs därför som 

ett kliniskt problem inom primärvården samt en ekonomisk belastning på vårdens resurser. 

Kliniker upplever att det är svårt att beskriva och delge information angående fibromyalgi 

till patienter, de beskriver även att fibromyalgi är svårt att identifiera och diagnostisera 

(Arnold et al., 2012). I mötet med patienter beskrivs utbildning som särskilt viktigt när det 

gäller vårdens hanterande av fibromyalgi. När sjukdomen diagnostiserats är en översikt av 

fibromyalgis patofysiologi, symtom, behandling och prognos lämpligt att delge patienten för 

att underlätta till förståelse, accepterande och hanterande av sjukdomen (Arnold et al., 2012). 
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I socialstyrelsens kompetensbeskrivning finns beskrivet att sjuksköterskan skall ha förmåga 

att tillvarata det friska hos patienten. Sjuksköterskan skall uppmärksamma och möta 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder. Sjuksköterskan skall också besitta förmåga att följa gällande författningar, 

riktlinjer och rutiner. Hen skall kunna söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur, 

implementera ny kunskap och verka för en omvårdnad som överensstämmer med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Diagnoser kan ha olika status baserat på om de uppfattas som kontroversiella eller anses 

kopplade till exempelvis klass, åldergrupp eller kön (Johannisson, 2006, s. 31). Diagnosen 

fibromyalgi, i ett kulturellt sammanhang, har beskrivits som ett svar på hotbilder uppkomna 

av en förändrad samhällsbild. När välfärdsstaten, efter sekelskiftet 2000, ersattes med 

globaliserings- och konkurrenstänkande och krav på individen i form av flexibilitet, 

hastighet och tillgänglighet flyttades gränser för vad som uppfattades som till exempel sjukt 

och avvikande. Nya diagnoser, däribland fibromyalgi, blev till (Johannisson, 2006, s. 35). 

Diagnoser som fibromyalgi kommenterar därför vad samhället uppfattar som normalt eller 

rimligt (Johannisson, 2006, s. 36) och kulturen avgör om en sjukdom finns till, genom att 

avgöra vad som är sjukt och/eller avvikande (Johannisson, 2006, s. 35).    

 

Våra samlade erfarenheter av fibromyalgi under studietiden har lett oss tro att sjukdomen 

har låg status och att tvivel finns, inom vården, angående sjukdomens egentliga förekomst. 

Därför finns, menar vi, behov av att sätta sig in i dessa patienters erfarenheter av sjukdom 

och öka förståelse kring hur de uppfattar deras livsförhållanden. Med större förståelse om 

hur dessa patienter upplever sina förutsättningar att leva i vårt samhälle, tror vi, 

vårdpersonal bättre kommer kunna ta vara på det friska hos dessa patienter.   

Teoretiskt ramverk 

Aaron Antonovsky utvecklade begreppet KASAM - känsla av sammanhang. Tre teman 

identifierades och betraktades som de tre centrala komponenterna i KASAM, dessa var 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 43). 
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Begriplighet syftar på i vilken utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli som 

gripbara. Dessa kan upplevas som ordnade, sammanhängande, tydliga och strukturerade 

eller oordnade, slumpmässiga, oförklarliga och oväntade. Hög begriplighet handlar om att 

en människa förväntar sig att de stimuli som hen möter är förutsägbara. Om inte stimuli är 

förväntade så kan de åtminstone gå att ordna och förklara (Antonovsky, 2005, s. 44). 

 

Hanterbarhet definieras av den grad vilket en person upplever att resurser står till dennes 

förfogande. Dessa resurser kan vara under ens egen kontroll eller kontrolleras av andra – 

make/maka, vänner och kollegor. En hög känsla av hanterbarhet skapar förutsättningar för 

att inte känna sig som ett offer för omständigheter (Antonovsky, 2005, s. 45). 

 

Meningsfullhet beskrivs som kasambegreppets motivationskomponent, alltså i vilken 

utsträckning en människa känner att livet har en innebörd. Att problem och krav som ställs 

är värda att investera energi i. Om utmaningar är välkomna, värda engagemang och 

hängivelse eller betraktas som bördor. Detta betyder inte att en människa skall finna lycka i 

olyckliga omständigheter utan att hen är inställd på att söka mening i omständigheter och 

anstränga sig för att genomgå dessa med värdigheten i behåll (Antonovsky, 2005, s. 45). 

 

Arbetet med vårt resultat var influerat av dessa tre centrala komponenter. Innehållet i 

resultatet ämnade därför bli en sammanställning av erfarenheter av livskvalité som, enligt 

oss, går att förstå genom ett eller flera av KASAM’s tre centrala komponenter. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter av livskvalité hos patienter 

drabbade av fibromyalgi. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt har som motiv att skapa en överblick gällande ett avgränsat 

forskningsområde. Den skall skapa en beskrivande sammanställning av området samt 
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utgöra ett underlag för kritisk granskning av det valda kunskapsområdet (Friberg, 2012, 

s.135). Litteraturstudier beskrivs gynna den evidensbaserade vården och omvårdnaden och 

har en sammanställande funktion gällande aktuell vetenskaplig forskning. Vidare beskrivs 

en litteraturstudie vara ett utmärkt tillfälle för studenten att söka, värdera och sammanställa 

kunskap inför ett problem (Axelsson, 2012, s. 205). Område som kan relateras till den 

grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde valdes medvetet vilket överensstämmer 

med rekommendation (Friberg 2012, s. 124). 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningar utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed under perioden 2015-01-21-

2015-02-04 . Databasen Cinahl beskrivs täcka mycket av det som publicerats elektroniskt 

gällande tidskrifter med omvårdnad och/eller hälsa som fokus. Pubmed är en databas vars 

funktion är att samla och tillgängliggöra medicinsk forskning (Polit & Beck, 2012, s. 100). 

 

Sökorden som användes syftade till att finna beskrivningar av erfarenheter av livskvalité 

från patienter med fibromyalgi. Vi täckte in olika varianter av begreppen genom att trunkera 

dessa, alltså användande av en asterix som ändelse på ordet: attitude*, feeling* och 

experience* (Forsberg & Wengström, 2008, s. 88). Söksträngar som genererade artiklar valda 

till resultatet återfinns i tabell 1. Alla söksträngar inklusive de som till slut användes som 

grund för resultatet redovisas i den ordning som sökningen gått till väga i bilaga I. Vid vissa 

tillfällen kunde inte den geografiska avgränsningen göras i Cinahl på grund av för litet antal 

träffar. Detta framkommer i bilaga I och bilaga II samt tabell 1 genom att inte geografisk 

avgränsning nämns. 

 

Inklusionskriterier till resultatet: Patientperspektiv, studier som var gjorda i eller berörde 

Europa, patienter med fibromyalgidiagnos eller smärta av fibromyalgityp, handlade om 

erfarenheter av livskvalité, skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier: Patienter 

under 18 år. 
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Tabell 1. 
Databassökningar. 
Databas/ 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Artiklar 
använda i 
resultatet 

Cinahl 
2015-01-21 

(MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "experience*" 

Geography: 
Europe 

9 2 

Pubmed 
2015-01-21 

(("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh] AND 
experience* 

 11 8 

Cinahl 
2015-02-04 

(MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "feeling*" 

 2 1 

 

Bearbetning och kvalitetsbedömning av litteraturen 

Av den slutgiltiga sökningen användes elva artiklar, åtta av kvalitativ design och tre med 

kvantitativ design. Dessa artiklar granskades kritiskt enligt bedömningsmallar utgivna av 

Carlsson och Eiman (2003), se bilaga IV och bilaga V. Punkten gällande lungcancerdiagnos 

ersattes med: fibromyalgidiagnos eller smärta av fibromyalgityp. Granskningen av de valda 

artiklarna redovisas i bilaga III. Tjugofem artiklar förkastades av olika anledningar och detta 

redovisas i bilaga II. 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008, s. 77) beskriver att etiska överväganden bör göras innan 

arbetet med litteraturstudien. Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien skall redovisas. Resultat som redovisas ska också utgå från originalartiklar 

vars resultat översatts noggrant för att bibehålla dess innehåll och mening. 

Analys 

Analysarbetet med valda artiklar för resultatet var influerat av Friberg (2012, s. 140-142). Vi 

började med att läsa artiklarna flera gånger för att skapa oss en uppfattning om deras 

innehåll. Därefter började vi att identifiera stycken som vi ansåg svara mot vårt syfte, alltså 

beskrev erfarenheter av livskvalité. Vi delade upp artiklarnas resultat i delar för att sedan 

sätta ihop dem till vårt resultat, för att skapa en ny helhet. Meningsenheterna färgkodades 
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enligt förutbestämda färger – erfarenheter av livskvalité i brödtext färgades grön, citat och 

subjektiva beskrivningar av livskvalitéerfarenheter färgades blå och användbara kvantitativa 

data färgades rosa. De färgmarkerade meningsenheterna klipptes sedan manuellt ut ur 

artiklarna. Text som nu beskrev livskvalité delades in i ytterligare tre grupper för att kunna 

urskilja likheter och olikheter. Dessa grupper tydliggjordes med tecknen *, + och x och 

representerade *fysisk, + psykiskt och x socialt. Dessa tre grupper fungerade då som en 

tillfällig gruppering av deltagarnas erfarenheter av livskvalité. Två teman identifierades 

därefter, genom fortsatt bearbetning av materialet, dessa var begränsningar och att hantera 

tillvaron. Dessa delades sedan in ytterligare i subteman baserat på likheter och olikheter 

inom framkomna teman: begränsningar eller att hantera tillvaron. Vilket exemplifieras i 

tabell 2. Tema som utgör resultatet redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 2. 
Analysöversikt. 
Meningsbärande enhet  Översatt meningsbärande 

enhet  

Subtema Tema 

The patients experienced lack 

of interest and empathy, or 

disbelief. 

En studie fann att patienter 

beskrev att vården visade 

bristande intresse och empati 

samt visat misstro. 

Begränsade på grund av 

misstro. 

Begräsningar. 

However, at times, when the 

pain was at its worst, it was 

necessary to be alone. Being 

alone helped to distance the 

pain. 

När smärtan var som värst, 

beskrevs det som nödvändigt 

att vara ensam. Ensamheten 

var ett verktyg till att 

distansera sig från smärtan. 

Strategier för 

symtomlindring. 

Att hantera tillvaron. 
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Tabell 3. 
Översikt av teman. 
Tema Subtema 

Begränsningar • Smärtans begränsningar på kroppens förmåga 

• Begränsningar på grund av misstro 

• Begränsade insatser från vården 

• Begränsat familjeliv 

• Begränsat socialt liv 

• Begränsad möjlighet till arbete 

• Möjligheter trots begränsningar 

Att hantera tillvaron • Strategier för symtomlindring 

• Strategier i familjelivet 

• Strategier i det sociala livet 

 

Resultat 

I vårt resultat framkom två teman: begränsningar och att hantera tillvaron, som båda 

handlade om vad smärta gjorde med de drabbades livsförhållanden. Med anledning av stor 

majoritet av kvinnliga deltagare i använda artiklar till resultatet särskiljs det i texten när den 

berör bara män. Undantag gäller för när flera författare nämns i samma referens i löpande 

text.  

 

Begränsningar 

Analysen visade att erfarenheter av begränsningar innebar att: smärtan begränsade 

kroppens förmåga, patienter begränsades på grund av misstro, patienter upplevde vårdens 

insatser som begränsade, familjelivet och det sociala livet begränsades samt begränsningar i 

möjlighet till arbete. Analysen visade också att patienter funnit möjligheter trots dessa 

begränsningar.   

Smärtans begränsningar på kroppens förmåga 

Patienterna med fibromyalgi upplevde sig inte vara fysiskt välbehållna. Den ihållande och 

konstanta smärtan gav en känsla av svaghet och dålig kondition samt beskrevs som 

begränsande av frihet och kontroll (Henriksson, 1995a). En annan begränsning var att smärta 
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som kunde förvärras av för hög aktivitetsgrad (McMahon, Murray, Sanderson & Daiches, 

2012). 

 

Att uppleva fatigue och sömnlöshet var också begränsande, inte minst därför att det 

förvärrades av smärtökningar (Paulson, Danielson & Söderberg, 2002). På grund av symtom 

som smärta och fatigue beskrevs vardagliga aktiviteter som matlagning (Henriksson, 1995a 

& Henriksson, 1995b) och andra, innan sjukdomen, relativt enkla uppgifter som begränsade 

(Henriksson, 1995b & Paulson et al., 2002). 

 

Hur patienter uppfattat sig själva som fysiskt vältränade, unga och friska var starkt kopplat 

till vanliga sysslor. Att inte kunna genomföra dessa sysslor avgjorde därför upplevelsen av 

hälsotillståndet (Henriksson, 1995a). I en studie, med manliga deltagare, beskrevs den 

generella livskvalitén som begränsad på grund av smärta. Männen menade att mindre 

smärta skulle inneburit mer glädje i deras liv (Paulsson et al., 2002). I studier fanns, bland 

patienter, förekomst av ångest (Clark, Paiva, Ginovker & Arline Salomón, 2013;  Henriksson, 

1995a; McMahon et al., 2012; Paulson et al., 2002; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, 

Mikkelsson & Anderberg, 2012;  Åsbring, 2001; Åsbring & Närvänen, 2002) och depression 

(Clark et al., 2013; McMahon et al., 2012; Sallinen et al., 2012).  

 

I en studie framkom att 168 (28 %) av 600 patienter hade erfarenheter av ångest och 246 (41 

%) av depression (Clark et al., 2013). Över hälften av deltagarna menade att sjukdomen 

påverkade deras fysiska rörlighet. Över två tredjedelar menade att sjukdomen påverkat 

deras livskvalité (Clark et al., 2013). Vidare beskrevs, i annan studie, att sjukdomens 

begränsningar på fysisk funktion var mest markant (Andréll, Schultz, Mannerkorpi, 

Nordeman, Börjesson & Mannheimer, 2014) och ytterligare en annan studie fann ett 

signifikant sämre resultat i fysisk funktion jämfört med andra kroniska sjukdomar 

(Strömbeck, Ekdahl, Manthorpe, Wikström & Jacobsson, 2000). 

Begränsningar på grund av misstro 

Förutom de fysiska begränsningarna visade det sig begränsande, för patienter, att inte bli 

trodda på och accepterade. Vilket beskrevs som negativt för välmående (Juuso, Skär, Olsson 

& Söderberg, 2013).  Att inte bli trodd på beskrevs i en studie som: 
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“You see, I´m a super honest and sincere person and have been strictly brought up not to lie, 
not to deceive, not to steal, not to do wrong. I have a very moral family on the whole and then 
one listen to that sort of thing, that one is not believed, huh, it is so hard that it is almost the 
worst thing. It has been worse than the pains, actually”(Åsbring & Närvänen, 2002, s. 152). 
 

En studie fann att patienter beskrev att vårdpersonal visade bristande intresse och empati 

samt visat misstro (Henriksson, 1995a). Patienter upplevde sig inte tagna på allvar i sina 

erfarenheter av fibromyalgi. De beskrev sig betraktade som simulanter med uppdiktade, 

obefintliga och överdrivna problem. Utan mätbara fynd sökte läkare psykologiska 

förklaringar vilket uppfattades som kränkande av patienterna. Även beskrivningar där 

deltagare menade att sjukdomen hade psykologiska orsaker fast läkare sökt medicinska 

förklaringar till sjukdomen beskrevs (Åsbring & Närvänen, 2002). Andra 

förklaringsmodeller som läkare använt beskrevs vara ålder, existentiella problem eller 

menopaus (Henriksson, 1995a). En studie fann att patienterna drog sig för att kontakta 

vården, särskilt läkare. Detta på grund av att de tidigare känt sig kränkta eller ifrågasatta 

(Åsbring & Närvänen, 2002). 

Begränsade insatser från vården 

Avsaknaden av behandling ledde till att ilska uttrycktes gentemot vården. Informationen 

som gavs ansågs vara otillräcklig då patienterna ville veta mer för att kunna förstå 

sjukdomen (McMahon et al., 2012). Att få en diagnos innebar för patienter en viss lättnad. 

Lättnaden uttrycktes på olika sätt: ”....finally have an answer....” och ”....Something to relate 

to....” (McMahon et al. s. 162). Eftersom sjukdomen var kronisk och icke behandlingsbar 

beskrevs dock känslan av lättnad som kortvarig (McMahon et al., 2012).  

Begränsat familjeliv. 

Patienterna beskrev mindre ork till hushållsarbete. Andra familjemedlemmar ökade därför 

sin andel i dessa uppgifter. Den utökade andelen i hushållsarbetet begränsade 

familjemedlemmarnas egenintressen och konflikter kunde uppstå (Henriksson, 1995a). 

Patienterna beskrev även uppoffringar där de gav vika för familjeaktiviteter. Exempelvis 

semesterplaner som ur patientens perspektiv var direkt olämpliga (Paulson et al., 2002). 

”They usually agreed to the family´s holiday plans, even if they knew it was going to 

be torture for them” (Paulson et al., 2002, s. 244). Relationen med barn och partner beskrivs i 
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flera studier som sämre efter insjuknande (Clark et al., 2013; Henriksson, 1995a; McMahon, et 

al., 2012; Paulson et al., 2002; Åsbring, 2001). I en studie, med manliga deltagare, beskrevs att 

långvarig smärta begränsade förmågan att upprätthålla humöret. Ilska kunde därför riktas 

mot familjen (Paulson et al., 2002). Samma studie beskrev det också som särskilt 

sorgbringande att inte kunna delta i fysiska aktiviteter med sina barn (Paulson et al., 2002). 

 

En studie visade att nära hälften av de tillfrågade menade att sjukdomen begränsade deras 

förmåga att kunna bry sig om sin familj (Clark et al., 2013). 

Begränsat socialt liv 

Flera studier fann att sjukdomen tvingat patienter till att ta ett steg tillbaka från det sociala 

livet (Henriksson, 1995a; Åsbring, 2001; Åsbring & Närvänen, 2002). Symtom som fatigue 

minskade patienternas energi och möjlighet att delta i aktiviteter (Åsbring, 2001). Att inte 

kunna förutse sitt hälsotillstånd försvårade planering (Paulson et al., 2002 & Åsbring, 2001) 

och den begränsade möjligheten att planera kunde i sin tur sedan vara anledning till att de 

drabbade tog ett steg tillbaka från det sociala livet (Åsbring, 2001).  

 

En studie visade att drygt hälften av deltagarna menat att möjlighet till att delta i hobbys 

begränsats på grund av sjukdomen. Något färre uppgav svårigheter med att hålla tider för 

bestämda möten samt att sjukdomen påverkat deras personliga relationer (Clark et al., 2013). 

Jämfört mot normalbefolkningen visade två studier begränsningar i social funktion, det 

relaterat till sjukdomens både emotionella och fysiska påverkan (Andréll et al., 2014 & 

Strömbeck et al., 2000). 

Begränsad möjlighet till arbete 

I flera studier framkommer att patienter lämnat arbetslivet på grund av sjukdomen (Clark et 

al., 2013; Henriksson, 1995b; Sallinen et al., 2012; Åsbring, 2001). När patienter kvarstannat i 

arbetet förekom ofta minskad arbetstid (Henriksson, 1995b) eller förändringar av 

anställningen till mindre krävande arbetsuppgifter (Henriksson, 1995b; McMahon et al., 

2012; Paulson et al., 2002). I en studie, med manliga deltagare, beskrevs förändringar av 

anställning särskilt negativt. Hos vissa ledde dessa förändringar till självmordstankar 

(Paulson et al., 2002). 



 

 

12 
 

 

I en studie beskrevs att en ungefär femtedel av de tillfrågade hade lägre inkomst, förlorat 

jobbet eller inte längre kunde arbeta på grund av fibromyalgi (Clark et al., 2013). 

 

Konsekvenser av minskad arbetstid eller upphörd anställning gav också ekonomiska 

bekymmer på grund av mindre inkomst (Clark et al., 2013 & Åsbring, 2001) eller låg sjuklön 

(Åsbring, 2001). Andra konsekvenser kunde vara att den dagliga kontakten med andra 

människor kraftigt påverkades (Åsbring, 2001). Att inte längre arbeta beskrevs begränsa 

välmående (Juuso et al., 2013; Paulson et al., 2002; Åsbring & Närvänen, 2002) och innebar en 

identitetsförlust (Henriksson, 1995a). 

  

I en studie beskrevs insjuknandet innebära förändringar av den upplevda identiteten 

(Åsbring, 2001). Sjukdomens begränsningar innebar att patienterna var tvungna att acceptera 

en alternativ framtid (McMahon et al., 2012) och graden av acceptans var avgörande för i 

vilken omfattning sjukdomen påverkade identiteten (Henriksson, 1995b). Identiteten innan 

sjukdomen var ofta kopplad till arbetet, att sluta arbeta kunde därför begränsa självkänslan 

och uppfattningen av om att vara behövd (Åsbring, 2001). 

 

Att kvarstanna i arbetslivet visade sig inte heller helt komplikationsfritt. En del patienter 

beskrev att arbetet begränsade ork till sociala aktiviteter. Arbetet innebar, för vissa, att all 

energi förbrukades och efterkommande timmar på dygnet behövdes till vila (Åsbring, 2001). 

 

Att bli misstrodd på arbetet upplevdes också som begränsande. Misstro kunde visas mot 

vilken arbetsbörda patienterna kunde klara av och arbetskamrater beskrevs ibland negativt 

inställda eller besvikna på den begränsade arbetsförmågan (Henriksson, 1995a). Patienter 

beskrev även att de direkt eller indirekt anklagades för att vara arbetsskygga, ofta i 

diskrepans med den egna uppfattningen (Åsbring & Närvänen, 2002). 

Möjligheter trots begränsningar 

Goda relationer med andra människor (Henriksson, 1995a; Juuso et al., 2013; Paulson et al., 

2002; Sallinen et al., 2012) och kontakten med släkt och vänner beskrevs som något som 

gynnade välmående (Henriksson, 1995a & Paulson et al., 2002). Familjen visade sig också 
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vara en källa för välmående (Henriksson, 1995a & Juuso et al., 2013) Inte minst beskrevs 

familjen som stödjande och förknippad med känslor av säkerhet (Juuso et al., 2013 & Sallinen 

et al., 2012). Genom att patienterna kände sig behövda i familjerelationen gavs mening till 

deras liv (Juuso et al., 2013).  

 

Även om arbetsdagarna kunde vara väldigt energiuttömmande beskrevs arbete som 

tillfredställande, stimulerande och meningsfullt (Juuso et al., 2013). Ofrivilligt 

hemmavarande gav istället en känsla av isolering där patienterna upplevde sig leva på 

marginalen av samhället och vardagslivet (Åsbring, 2001).  

 

Merparten av patienterna beskrev någon form av sjukdomsvinst. Att omprioritera tillvaron, 

reflektera över relationer och förpliktelser ansågs vara positiva följder av fibromyalgi som 

sjukdom (Åsbring, 2001). Omprioriteringar av tillvaron beskrevs till exempel som: 

“Everyone talks about the trifling things in the world, to enjoy them, but I have seen them as 

the big things. Things like candlelight and the ticking of the clock. I sit at my kitchen table 

and just enjoy…” (Åsbring, 2001, s. 317) 

 

Att hantera tillvaron 

Analysen visade att strategier användes för symtomlindring, i familjelivet och i det sociala 

livet.  

Strategier för symtomlindring 

Patienter beskrevs förändra och anpassa sitt beteende relaterat till upplevd smärta 

(Henriksson, 1995a) och för att kunna lindra smärta och kroppslig stress (Henriksson, 1995b). 

Patienterna använde sig av olika strategier för att undvika uttröttande och 

smärtprovocerande uppgifter. Till exempel genom att undvika fysiska påfrestningar genom 

att inte gå i trappor fler gånger än nödvändigt (Henriksson, 1995b) eller att ändra 

morgonrutiner till tidigare uppstigande för att skapa mer tid (Henriksson, 1995b). 

 

Att klara av en aktivitet eller att uppnå ett önskat resultat kunde lindra smärtupplevelsen 

(Henriksson, 1995b). Patienter har också beskrivit att de kände sig bättre när de tvingat sig 

till aktivitet trots symtom som smärta och fatigue (Juuso et al., 2013). I en studie med 
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manliga deltagare använde männen distansering från andra som en strategi. Ensamheten 

beskrevs ge möjlighet att avlägsna sig från smärtupplevelsen (Paulson et al., 2002). 

Strategier i familjelivet 

Hushållsarbetet blev efter sjukdomen mer uppdelat (Henriksson, 1995b & Sallinen et al., 

2012). Familjemedlemmar övertog de mer krävande uppgifter från patienterna (Henriksson, 

1995b). En strategi, viktig för välmående, var att ställa mindre krav på sig själv och minska 

krav ifrån andra (Juuso et al., 2013). En studie med manliga deltagare fann att patienterna 

valde att inte visa sig sjuka för personer utanför familjen och nära bekanta. För att inte 

framstå som kverulantiska användes också som strategi att inte uttrycka känslor gentemot 

andra (Paulson et al., 2002). 

Strategier i det sociala livet 

Att dra sig undan det sociala livet har också i en studie framställts som en strategi: “A 

withdrawal is described as a strategy to avoid the demands and expectations of other people 

as to how one ought to be. Above all, the women described avoiding people who had reacted 

negatively to them and their illness...” (Åsbring & Närvänen, 2002, s. 155). 

 

En annan strategi var att aktivt inte överge det sociala livet. Patienterna valde istället att 

upprätthålla en fasad som friska och tillgodose andras förväntningar. Patienterna kände sig 

mindre dömda av andra och kunde mer framgångsrikt behålla tidigare identiteter. Att spela 

dessa roller ledde dock vid flera tillfällen till att patienterna nästan kollapsade (Åsbring & 

Närvänen, 2002). 

 

För att bryta den isolering som sjukdomen inneburit beskrev patienter att umgås med andra 

som en strategi (Juuso et al., 2013). Antalet bekanta beskrevs minska men kompenserades 

med en större närhet till de kvarvarande. Patienterna valde också att dela upp det sociala 

nätverket i en del som kände till sjukdomen och en del som sjukdomen undanhölls ifrån 

(Åsbring & Närvänen, 2002). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  

Författarna valde att exkludera alla ickeeuropeiska studier väl medvetna om att detta kunnat 

göra att en betydande mängd data fallit bort. Den stora mängd träffar innan avgränsning 

betraktades som ohanterlig. Även sökningar med publikationsdatum de senaste fem åren 

(2009-2014) gav ett ohanterligt antal träffar. Som test gjordes därför sökningar med Europa 

som avgränsning vilket gav ett hanterligt antal träffar att fortsätta arbeta med. 

  

Författarna är medvetna om att en del av de valda artiklarna saknade etiska överväganden. 

Detta är något som skulle kunna minska trovärdigheten i det framkomna resultatet. Dessa 

artiklar utsattes för en allt noggrannare granskning samt att de vetenskapliga tidskrifter som 

publicerat artiklarna kontrollerades särskilt noga. Samtliga vetenskapliga tidsskrifter var 

expertgranskade (peer-reviewed). Vidare diskuterades dessa artiklar med handledare och 

valdes därefter att inkluderas.  

 

Författarna har inte särskiljt begreppen Quality of Life och Health-Related Quality of Life vid 

inhämtande av artiklar till resultatet. Medvetna om att dessa begrepp ibland, men inte alltid, 

använts synonymt. Vilket har kunnat påverka resultatet. Bedömning av artiklarnas relevans, 

utifrån livskvalité, gjordes istället genom kontroll av artiklarnas syften och resultat. 

Artiklarna skulle handla om, bestämde författarna, livsförhållanden eller påverkan av social, 

fysisk eller emotionell funktion för att inkluderas. Alltså var viss information redan i 

artiklarna beskriven som livskvalité medan annan information tolkats som livskvalité av 

författarna. 

  

I den slutgiltiga söksträngen återfinns ingen avgränsning gällande publikationsdatum. Detta 

bestrider Forsberg och Wengström (2008, s.122-125) som menar att forskning är en färskvara 

och resultatet bör utgöras av studier publicerade de senaste tre till fem åren. Författarna 

menar dock att en beskriven erfarenhet inte kan påverkas av nya rön utan representerar 

något subjektivt, och ska därför betraktas som tidsbeständigt. Författarna är medvetna om 
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att vissa artiklar använda i resultatet kan anses som gamla. Andra omständigheter, som till 

exempel behandlingsmetoder, kan påverkat hur livskvalité upplevts av patienter inom 

tidsspannet som används i resultatet. Författarna beslutade trots detta inte avgränsa med 

publikationsdatum utan istället använda den geografiska avgränsningen. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa erfarenheter av livskvalité bland patienter med 

fibromyalgi. Resultatet beskriver två teman: begränsningar och att hantera tillvaron. 

Begränsningarna visade på hur främst smärta påverkat patienters erfarenheter av social, 

fysisk och emotionell funktion inom dennes kulturella kontext. Att hantera tillvaron 

beskriver hur patienterna använt strategier för att hantera de nya förutsättningarna som 

sjukdomen medfört. 

 

Symtom som fatigue begränsade energi och därmed möjligheten till att delta i aktiviteter, 

visar vårt resultat. Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio och Mikkelsson (2011) beskriver också 

fatigue som en anledning till att patienter tagit ett steg tillbaka från det sociala livet, till 

exempel genom att inte ha ork till att bjuda hem bekanta. Vårt resultat visar också på hur 

patienters svårigheter att förutse sitt hälsotillstånd begränsade möjligheten att planera 

aktiviteter. Det i sin tur initierade till ett steg tillbaka från det sociala livet. Vi anser därför, 

baserat på resultatet, att patienters livskvalité kan förbättras genom insatser från 

vårdpersonalen som hjälper patienter att planera sin tid. I Kengen Traska, Rutledge, 

Mouttapa, Weiss och Aquino (2010) beskrivs planering av aktiviteter som viktigt för att 

kunna hantera det dagliga livet, det baserat på hur svårt det varit att förutse sjukdomen. 

Deltagarna i studien beskrev att försöka hinna med för många aktiviteter ofta lett till sämre 

mående nästkommande dag/dagar. Det beskrevs istället vara av vikt att rangordna och 

prioritera så det viktigaste åstadkoms. Konstant planerande, ibland timme för timme, 

underlättade att viktiga göromål blev gjorda. 

 

Att erhålla en diagnos har i vårt resultat beskrivits som en lättnad, genom att patienterna 

gavs något att relatera till. Detta samstämmer med Briones-Vozmediano, Vives-Cases, 

Ronda-Pérez och Cil-González (2013) där också en lättnad över att få diagnos beskrivs. Med 
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bakgrund av detta, menar vi, att information om sjukdomen är viktigt att delge patienter. 

Begripligheten avgör ofta hur hög hanterbarheten sedan är (Antonovsky, 2005, s. 48). 

Hanterbarhet definierar vilka resurser en person uppfattar att den har till sitt förfogande, 

förutsättningar för att inte uppfatta sig som ett offer för omständigheter baseras på hur hög 

känsla för hanterbarhet personen i fråga har (Antonovsky, 2005, s. 45). För att kunna hantera 

sjukdomen behöver patienterna, menar vi, stöd av vårdpersonalen i att begripa sjukdomen. I 

Briones-Vozmediano et al. (2013) beskrivs också att patienterna, enligt sjukvårdspersonalen, 

borde erbjudas mer tid för information om sjukdomen såväl som psykologiskt stöd för att 

kunna bemöta och hantera sin situation. 

  

Resultatet visade att fibromyalgin påverkade familjerelationerna. Hushållsarbete 

omfördelades, egenintressen och gemensamma aktiviteter begränsades, vilket sedan banade 

väg för konflikter inom familjen. Arnold et al. (2008) visar också att andra familjemedlemmar 

fick ta ett allt större ansvar gällande hushållsarbete. Vi menar, på bakgrund av detta, att 

vårdpersonalen behöver familjecentrera sina insatser för att stödja och engagera andra 

familjemedlemmar i patienternas livssituation. Information gällande sjukdomen, menar vi, 

bör riktas mot hela familjen för att förhindra konflikter. I Wuytack och Miller (2011) 

betonades att support från familjen såväl praktisk som emotionell var viktigt. Studien 

föreslog att vårdpersonalen inte bara skulle stödja patienten utan också stötta patientens 

familj.   

 

Resultatet visar att möjlighet till arbete begränsas bland patienter drabbade av fibromyalgi. 

Patienter tvingas ibland helt, på grund av sjukdomen, sluta arbeta. Andra fortsätter arbeta 

genom förändringar av arbetstidsomfattning eller arbetsuppgifter. Fibromyalgi har tidigare 

beskrivits i Henriksson, Liedberg och Gerdle (2005) samt Kassam och Patten (2006) innebära 

en ökad risk för arbetslöshet. Sjukdomen beskrev Kassam och Patten (2006) begränsat både 

fysiska och psykiska möjligheter till aktivitet och omöjliggjorde därför för somliga fortsatt 

lönearbete. Arbetstidsreducering har beskrivits i tidigare studier relaterat till begränsningar i 

uthållighet och energi (Allaire, AlHeresh, Keysor, 2013).  
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Resultatet finner att fortsätta arbeta verkar gynnsamt för upplevd livskvalité. Arbete är 

tillfredställande och meningsfullt för patienter. Tidigare studie av Reisine, Fifeld, Walsh och 

Dauser (2004) gjord på patienter med fibromyalgi, visade också bättre livskvalité bland 

yrkesverksamma kvinnor i jämförelse mot arbetslösa. Det inom den fysiska dimensionen, 

som innefattade till exempel fysisk funktion. I den psykiska dimensionen fanns däremot inte 

signifikanta skillnader. Inom den psykiska dimensionen fann istället Liedberg och 

Henriksson (2002) att frånvaro av arbete verkat negativt för livskvalitén genom till exempel 

förlorad professionell identitet och isolation från det sociala livet. Kvinnor som inte längre 

arbetade uttryckte också svårigheter med att finna mening i livet då de inte längre upplevde 

sig behövda av andra.  

 

Även negativa sidor av arbete framkommer i vårt resultat. Arbetet var energiuttömmande 

och kunde därför till exempel begränsa det sociala livet. Vi menar att, eftersom livskvalitén 

förstärks av fortsatt arbete, bör vården se till det friska hos patienten och stödja patienterna i 

att kunna fortsätta arbeta. I möten med patienten, bör därför, information om hur arbete kan 

hanteras eller underlättas erbjudas. Strategier för bättre hantera det yrkesverksamma livet 

beskrevs i Palstam, Gard och Mannerkorpi (2013) innefatta att kunna sätta gränser och 

kommunicera med kollegor. Patienter bör ha kännedom om vilken arbetsbörda och tempo 

som de hanterar utan att överbelasta eller stressa. För tungsamma arbetsuppgifter bör 

undvikas. Det är också att föredra att kommunicera detta till kollegor och chefer. Flera 

patienter i deras studie påpekade också behovet av pauser under arbetsdagarna. 

 

Resultatet beskriver att patienterna ibland drog sig undan som en strategi för att undkomma 

negativa reaktioner från andra. Det kan förstås i ljuset av att olika diagnoser kan uppfattas 

som kontroversiella. Vår tolkning är att fibromyalgi tillhör denna kategori av diagnoser. 

Johannisson (2006) skriver att ”diagnoser kan ha olika status, beroende på om de är 

kontroversiella (som oral galvanism, elallergi och fibromyalgi)…” (Johannisson, 2006, s. 31). 

Det medför också, menar vi, att den social kontext som patienten lever i utgörs av personer 

med skilda uppfattningar om sjukdomen. Ibland negativa. För att hantera sjukdomen, menar 

vi, väljer patienter umgängeskrets efter andras uppfattningar om deras sjukdom. Kan 

patienterna inte uppfylla de krav eller förväntningar som andra har, eller patienten tror de 
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har, undviks hellre dessa personer. I Arnold et al. (2008) framställs också motstånd till att 

delta i sociala aktiviteter på grund av sjukdomen. Patienter, i samma studie, beskrev också 

att de inte längre umgicks med vänner eller arbetskamrater som visat sig skeptiska eller 

osympatiska. 

 

Dilemmat här, menar vi, är att även om patienten får en diagnos som visar på en klarlagd 

sjukdom. Så skapar diagnosen en distans till andra personer i samhället, genom att 

diagnosen är och har varit kontroversiell. Vilket skulle kunna bidra till en negativ 

uppfattning av personen. 

Slutsats 

En viktig del av sjuksköterskans arbete är att kunna uppmärksamma och möta patienters 

sjukdomsupplevelser och lidande. Detta möte möjliggör för sjuksköterskan att kunna sätta in 

lindrande åtgärder. I vårt resultat framkommer att fibromyalgi som sjukdom verkar kraftigt 

begränsande på en patients livsförhållande. Dennes livskvalité påverkas kraftigt till det 

sämre. Dels genom främst smärtans påverkan på det dagliga- och arbetslivets uppgifter men 

också dels inom det sociala livets domäner där kontakten med andra människor begränsas. 

Patienterna behöver stöd och strategier för att kunna bemästra de nya förutsättningarna. 

Innan detta behöver patienterna också information om tillståndet för att kunna begripa vad 

sjukdomen kommer innebära. Fortsatt forskning om effektiva lösningar för 

sjukdomsutbildning, menar vi, behövs. Sjuksköterskor kommer att, menar vi, kunna 

använda denna litteraturöversikt för att bättre kunna sätta sig in i hur fibromyalgi kan 

komma att begränsa patienters livsförhållanden. Genom större insikt kommer 

sjuksköterskorna bättre kunna bemöta, planera insatser och kunna lindra lidande hos dessa 

patienter. Innan vi började arbetet med denna litteraturöversikt hade vi en föraning om vilka 

områden av patienter med fibromyalgis liv som kunde begränsas av sjukdomen. Flera har 

bekräftats. Hur sjukdomen kommit att påverka hela familjer och lett till bland annat 

konflikter kan vara den del som berört oss mest. Därför vill vi se fortsatt forskning om hur 

familjecentrerade insatser skulle kunna hjälpa dessa patienter. Vidare, menar vi, behövs 

fortsatt arbete i vården i stort för att motverka att sjukdomen betraktas som lågstatus 
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och/eller kontroversiell. Vilket självfallet, tycker vi, också bör implementeras i 

vårdutbildningar. 

Författarnas tack 

Författarna vill först och främst tacka handledare Kristina Eivergård. Varma tack också till 

bättre hälfter, barn, kombos och Team Slayer. För välbehövda promenader vill vi också tacka 

Riddarn Kato samt Lars Ulrich för inspiration. 
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Bilaga I.  
Databassökningar med samtliga söksträngar 
 
Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar 
Cinahl (MH ”Fibromyalgia”) AND 

(MH ”Quality of life”) 
 212 

Pubmed (("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) 

 532 

Cinahl (MH ”Fibromyalgia”) AND 
(MH ”Quality of life”) 

Publications dates: 
2009-2014 

96 

Pubmed (("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) 

Publications dates: 5 
years 

231 

Cinahl (MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 

Geography: Europe 57 

Pubmed (("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh] 

 63 

Cinahl (MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "preference*" 

 3 

Pubmed ((“Fibromyalgia”[Mesh]) 
AND “Quality of 
Life”[Mesh] AND 
“Europe”[Mesh] AND 
preference* 

 1 

Cinahl (MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "attitude*" 

Geography: Europe 6 

Pubmed ((("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh]) AND 
"Attitude*"[Mesh] 

 2 

Cinahl (MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "feeling*" 

 2 

Pubmed ("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh] AND 
"Europe"[Mesh] AND 
"feeling*" 

 2 

Cinahl (MH "Fibromyalgia") AND 
(MH "Quality of Life") 
AND "experience*" 

Geography: Europe 9 

Pubmed (("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 

 11 



 

 

 
 

Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh] AND 
experience* 



 

 

 
 

Bilaga II 
Databassökningar med sökning som genererade artiklar till resultatet 
 
Databas/ 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Artiklar 
använda i 
resultatet 

Cinahl 
2015-01-21 

(MH "Fibromyalgia") 
AND (MH "Quality of 
Life") AND 
"experience*" 

Geography: 
Europe 

9 *2 
**1 
***4 
****0 
*****0 

(Henriksson, 
1995a) & 
Henriksson, 
1995b). 

Pubmed 
2015-01-21 

(("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh] AND 
experience* 

 11 *0 
**1 
***2 
****0 
*****0 

(Åsbring & 
Närvänen, 
2002), 
(Paulson et 
al., 2002), 
(Strömbeck et 
al., 2000), 
(Åsbring, 
2001) (Clark 
et al., 2013),  
(Sallinen et 
al., 2012),  
(McMahon et 
al., 2012),  & 
(Andréll et 
al., 2014) 

Cinahl 
2015-02-04 

(MH "Fibromyalgia") 
AND (MH "Quality of 
Life") AND "preference*" 

 3 *1 
**1 
***1 
****0 
*****0 

 

Pubmed 
2015-02-04 

((“Fibromyalgia”[Mesh]) 
AND “Quality of 
Life”[Mesh] AND 
“Europe”[Mesh] AND 
preference* 

 1 *0 
**1 
***0 
****0 
*****0 

 

Cinahl 
2015-02-04 

(MH "Fibromyalgia") 
AND (MH "Quality of 
Life") AND "attitude*" 

Geography: 
Europe 

6 *2 
**0 
***2 
****0 
*****2 

 

Pubmed 
2015-02-04 

((("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Europe"[Mesh]) AND 
"Attitude*"[Mesh] 

 2 *1 
**0 
***0 
****0 
*****1 

 

Cinahl 
2015-02-04 

(MH "Fibromyalgia") 
AND (MH "Quality of 

 2 
 

*1 
***0 

(Juuso et al., 
2013). 



 

 

 
 

Life") AND "feeling*" ****0 
*****0 
 

Pubmed 
2015-02-04 

("Fibromyalgia"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh] AND 
"Europe"[Mesh] AND 
"feeling*" 

 2 *2 
***0 
****0 
*****0 

 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik **Antal förkastade efter läsning av abstrakt ***Antal 

förkastade efter relevansbedömning ****Antal förkastade efter värdering av vetenskaplig kvalitet 

*****Antal förkastade pga dubletter



 

 

 
 

Bilaga III 
Översikt av kvalitetsbedömning. 
 
Författare, årtal och 
land  

Studiens syfte  Design  / 
ansats / 
intervention 
/ instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod  Huvudresultat Studiekvalitet 

Andréll et al. (2014). 
Sverige. 

Att bedöma och 
jämföra HRQoL hos 
patienter med 
fibromyalgi och 
instabil angina 
pectoris. 

Kvantitativ.  203(/2). SAS 9,2, Mann-
Whitney U test. 
SF 36 delskalor 
omvandlades 
till z-score. 

Fibromyalgipatienter 
visade sämre värden 
på HRQoL underskalor 
jämfört mot normal 
befolkningen i Sverige. 
Jämfört mot angina 
pectoris var 
fibromyalgipatienter. 

Grad 1, 43 
poäng, 91,48 
% 

Clark et al. 
(2013). Mexico.  

Att undersöka 
skillnader gällande 
uppfattning och 
hantering av FM, 
sysselsättningsgrad 
samt sociala aspekter 
mellan länder med 
olika kulturer och 
ekonomier: 
Latinamerika och 
Europa.  

Kvantitativ.  900(/Ej 
angivet). 

Korstabeller 
och 
beskrivande 
statistik.  

Patienter från Europa 
och Latinamerika 
beskrev symtom som 
mycket/extremt 
störande för 
livskvalité. 
Ickefarmakologisk 
behandling vanligare i 
Europa. Arbetslösheten 
var större bland 
europeiska patienter.  

Grad 1, 39 
poäng, 82,97 
%  

Henriksson (1995a). 
Sverige  

Att fokusera på 
patientens perspektiv 
av att leva med 
kronisk muskulär 
smärta och att 
identifiera faktorer 
som kan förklara och 
öka förståelsen av hur 
detta påverkar den 
dagliga tillvaron.  

Kvalitativ. 40(/Ej 
angivet). 

Theethnograph 
(Seidel, 1988). 

Patienters upplever det 
stressande att deras 
sjukdomsupplever inte 
kan mätas av läkare. 
Långa 
undersökningsperioder 
leder till ångest, 
diagnos blir därför 
befriande. Dagliga 
rutiner störs och leder 
till konflikter med 
livsroller som ökar 
stress. Kvinnornas 
förmåga att utföra 
värdefulla aktiviteter, 
behålla fysisk form och 
framtida möjligheter 
påverkas negativt. 

Grad 1, 39 
poäng, 81,25 
% 

Henriksson (1995b). 
Sverige. 

Att utforska, 
analysera och 
beskriva hur kvinnor 
med FM, från 
tvåolika kulturella, 
hälsovård och sociala 
miljöer, och hur de 
handskades med sitt 
dagliga liv trots de 
begränsningar de 

Kvalitativ. 40(/ Ej 
angivet). 

Theetnograph 
(Seidel, 1988). 

Tar vid föregående 
studie (Henriksson, 
Part I, 1995a). 
Identifierar skillnader 
gällande kvinnornas 
möjlighet till att 
reducera antalet 
arbetstimmar på grund 
av 
försäkringssystemet. 

Grad 1, 39 
poäng, 81,25 
% 



 

 

 
 

innebär att leva med 
FM. 

Att förändra vanor, 
roller och livsstil, likaså 
ergonomiska 
överväganden krävdes. 
Dessa förändringar tar 
tid och krävde 
kontinuerlig support 
från omgivningen och 
vårdgivare. 

Juuso et al. 
(2013). Sverige. 

Att belysa betydelsen 
av välmående bland 
kvinnor med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ. 13(/2). Naiv förståelse, 
Strukturerad 
analysmetod. 

Visar huvudtema: 
styrka till att vara 
involverad, genom fyra 
subteman. Välmående 
beskrevs som att klara 
av vardagen 
självständigt och att ha 
möjlighet att planera. 
Att uppskatta de små 
sakerna och att ha ett 
inre lugn. Att bevara 
energi samt skydda sig 
från utomstående krav. 
Att trots symtomen 
våga njuta av de bra 
stunderna. 

Grad 1, 40 
poäng, 83 % 

McMahon et al. 
(2012). England. 

Att utforska hur 
individer med FM 
handskades med 
sjukdomsupplevelsen 
och hur de integrerar 
det i sin 
levnadshistoria. 

Kvalitativ. 10(/4). Narrativ analys 
baserad på 
arbetet utfört 
av flera 
narrativa 
forskare. 

Fibromyalgi är 
koroniskt tillstånd som 
karakteriseras av 
förlorad kontroll och 
ovisshet. Patienterna 
känner sig styrda av 
smärtan. Patienterna 
beskriver förändrade 
identiteter. 

Grad 1, 44 
poäng, 91,66 
% 

Paulsson et al. 
(2002). Sverige. 

Att belysa meningen 
av mäns levda 
erfarenhet av att leva 
med smärta av 
fibromyalgisk typ. 

Kvalitativ. 19(/5). Fenomenlogisk 
hermneutisk 
tolkning. 

Tre huvudteman 
identifierades. 
Upplevelsen av 
kroppen som ett 
hinder. Att vara en 
förändrad man. Att 
sträva efter att uthärda. 
Deltagarna upplevde 
en förändring av 
kroppen, jaget och 
deras relationer. För att 
kunna fortsätta leva 
livet krävdes balans, 
både under de lugna 
och de svåra faserna av 
sjukdomen – att kämpa 
för en dräglig tillvaro. 

Grad 1, 42 
poäng, 87,50 
% 

Sallinen et al. 
(2011). Finland. 

Ett utforska 
strukturen och 
innehållet i berättade 
livshistorier av 
kvinnor med FM för 
att belysa olika 

Kvalitativ. 20(/0). Narrativ analys 
och episodisk 
läsning. 

Tre olika modeller för 
hur kvinnorna delgav 
berättelser av att leva 
med fibromyalgi 
identifierades. De 
upplevde livet som 

Grad 1, 46 
poäng, 95,83 
% 



 

 

 
 

livskurser som 
patienter med FM 
kan ha. 

vardagligt utan några 
dramatiska 
vändningar. De 
upplevde livet som 
kumulativt, vilket 
innebar att möta 
svårigheter som alla 
möter då och då och 
som kan hanteras. 
Dock inte om flera 
svårigheter dyker upp 
simultant, då räcker 
inte resurserna till. Det 
brutna livet innebär att 
livshistorierna 
karakteriserades av 
dramatiska och 
traumatiska händelser. 

Strömbeck et al. 
(2000). Sverige. 

Att undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalité hos 
kvinnor med 
sjögrenssyndrom och 
jämföra med 
normativ data och 
hälsorelaterad 
livskvalité hos 
kvinnor med 
reumatoid artrit och 
kvinnor med FM.  

Kvantitativ. 145(/14). ANOVA, 
Kruskal Wallis 
test, Mann 
Whitney´s U-
test, Chi square 
test. 

Alla patientgrupper 
upplevde minskad 
livskvalité enligt SF-36 
som ställde resultaten 
mot normativ data. 
Patienterna med 
Sjögrens syndrom 
upplevde en högre 
livskvalité gällande 
fysisk funktionalitet 
jämfört mot 
patienterna med 
reumatoid artrit och 
fibromyalgi. I de 
psykologiska 
dimensionerna var alla 
deltagares upplevelse 
av livskvalité 
jämförbara med 
varandra. 

Grad 2, 38 
poäng, 80,85 
% 

Åsbring (2001). 
Sverige. 

Att beskriva hur 
kvinnor med kroniskt 
trötthetssyndrom 
syndrom eller 
fibromyalgi skapar 
nya uppfattningar av 
identitet 
efterinsjuknande, 
samt hur de kommer 
till freds med de nya 

Kvalitativ. 25(/1). Konstant 
jämförande 
metod. 

Tre huvudfynd 
gjordes. Sjukdomen 
innebär en radikal 
störning i kvinnornas 
biografi och får djupa 
konsekvenser för deras 
identitet, särskilt i 
relation till deras 
arbete och sociala liv. 
Den biografiska 

Grad 1, 45 
poäng, 93,75 
% 



 

 

 
 

identiteterna. störningen upplevdes 
som partiell. Många av 
deltagarna upplever 
vinster med 
sjukdomen. 

Åsbring & 
Närvänen (2002.) 
Sverige. 

Att undersöka om 
kvinnor med FM och 
CFS upplevde 
sjukdomen som 
stigmatiserande och 
hur de undvek 
stigmatisering. 

Kvalitativ. 25(/0). Konstant 
jämförande. 

Deltagarna upplevde 
att deras moral blev 
ifrågasatt vid 
interaktion med andra. 
De beskrev även att de 
upplevde ångest i 
samband med att de 
tillskrevs ett psykiskt 
tillstånd som grund för 
smärtproblematiken, 
detta särskilt när läkare 
gjorde bedömning 
innan klinisk 
undersökning. 

Grad 1, 39 
poäng, 81,25 
% 



 

 

 
 

Bilaga IV 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod efter (Carlsson & Eiman). 
 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet.  

Analys saknas/  
Ja 

 
Nej 

 
 

 
 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, 
tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God 
Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     
Total poäng (max 47 p) p p p p 
    p 
Grad 1: 80 %     % 
Grad 2: 70 %     Grad  
Grad 3: 60 %      
     
Titel      

Författare      



 

 

 
 

Bilaga V 
Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter (Carlsson & Eiman). 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet.  

Analys saknas/  
Ja 

 
Nej 

 
 

 
 

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, 
kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 
teori etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
Total poäng ( max 48 p) p p p p 
    p 
Grad 1: 80 %     % 
Grad 2: 70 %    Grad  
Grad 3: 60 %     
     
Titel      

Författare      

 


