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Abstrakt  
Bakgrund: Fibromyalgi (FM) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av bland annat 

smärta i leder, skelett och muskler samt trötthet och kognitiva störningar, vilket kan 

påverka hälsa och välbefinnande. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur 

personer med fibromyalgi upplever sin hälsa. Metod: Denna litteraturöversikt 

baserades på 15 vetenskapliga artiklar, av kvalitativ ansats. Artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för att sedan inkluderas i studien och analyseras. 

Resultat: Resultatet presenterades ur ett fysiskt, psykiskt och socialt hälsoperspektiv, 

där bland annat trötthet, smärta, bemötande och förändrade levnadsförhållanden 

berördes. Diskussion: Reflexion beskrivs vara en nödvändighet för att nå insikt och 

förståelse. Utan förståelse kan inte vård utföras. Om personerna med FM inte blir 

förstådda finns det risk för att omvårdnaden inte kan utföras på rätt sätt. Slutsats: 

Resultatet visade en generell kunskapsbrist från omgivningen kring diagnosen och att 

personerna upplevde dålig förståelse från omgivningen tyder på att hälso-och 

sjukvårdspersonal behöver mer kunskap och utbildning gällande denna diagnos, för 

att kunna bemöta personernas sjukdomsupplevelse och lidande. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, Hälsa, Litteraturöversikt, Upplevelser.  
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Bakgrund 
 

Fibromyalgi    

Fibromyalgi (FM) är ett tillstånd där det centrala nervsystemet är förändrat i hur 

smärta bearbetas, hjärnan bearbetar smärtsignalerna onormalt vilket leder till att 

smärtan blir förstärkt. Orsaken till FM är inte helt fastställd dock tyder det på att arv 

och miljö kan öka risken för att insjukna (Arnold, Clauw, Dunegan & Turk, 2012). 

Andra eventuella faktorer som kan påverka att en person drabbas av FM är 

traumatiska upplevelser som skett främst i de första levnadsåren, tidigare episoder av 

depression och vissa livsstilsval (Wierwille, 2010). Det är en kronisk sjukdom som 

kännetecknas av långvarig smärta i leder, skelett och muskler, med ömma punkter 

som kan ge en gnagande och brännande känsla. Smärtan kan även upplevas som en 

ilande känsla och ofta lider personer med FM av en ständig trötthet samt kan uppleva 

sig ha humörsvängningar (Stuifbergen, Phillips, Voelmeck & Browder, 2006). ”Fibro-

fog” är ett begrepp som kan beskrivas som en dimma i huvudet med kognitiva 

störningar som bland annat koncentrationssvårigheter och minnesproblematik. ”Fibro-

fog” är vanligt bland personer med FM (Kravitz & Katz, 2015). 

 

Av Sveriges befolkning uppskattas ungefär 2-4 % leva med diagnosen FM (SBU, 2006). 

Diagnoskriterierna för FM utvecklandes av American Collage of Rheumatology år 

1990. Kriterierna innefattar en långvarig historik av smärta, som pågått i minst tre 

månader. När diagnosen skall ställas delas kroppen in i fyra kvadranter där gränsen 

mellan övre- och nedre delen av kroppen skiljs vid midjan. Smärtan ska finnas i alla 

fyra kroppskvadranter och personen ska uppvisa smärta på minst 11 av de 18 ställen 

som palperas, det är så kallade ”tender points” (Wierwille, 2010).  

 

Osynliga symtom och smärta 

Till skillnad från andra inflammatoriska reumatologiska sjukdomar uppvisar inte 

personer med FM några svullna leder, artrit eller felställningar. Det som kan upplevas 

som den största psykologiska belastningen är att sjukdomen är symtomatisk. Att den 
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inte syns på utsidan och inte kan fastställas via laboratorievärden eller röntgen 

(Fjerstad, 2012, s. 114-115).  

 

När det gäller möten med vården händer det att läkare misstar de symtom som 

personer med FM uppvisar för att vara en depression (Armentor, 2015).  

Att leva med långvarig smärta uppvisar att det finns ett starkt negativt samband 

mellan smärta och livskvalitet, att ökad smärta medför minskad livskvalitet. 

Smärta är en upplevelse som är förenad med emotionella och psykologiska reaktioner 

som inte går att mätas objektivt. Långvarig smärta eller kronisk smärta är ett tillstånd 

då det finns en ökad risk att även utsättas för annan problematik så som oro, negativ 

inverkan på arbetet samt en försämrad livskvalitet. Vid långvarig smärta ökar även 

risken för att drabbas av nedstämdhet och depression (SBU, 2006).  

 

Hälsa ur olika perspektiv 

Hälsa är kopplat till människans tankar och syn på religiösa, filosofiska, ekonomiska, 

politiska, kulturella och etiska värderingar och tankesätt. Hälsa är därför ett begrepp 

med många innebörder för olika människor. Hälsa är ett centralbegrepp i vårdens 

styrdokument, författningar och lagar. Alla sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande och 

har en viktig roll i det hälsoförebyggande arbetet.  Under 1950-talet grundades 

humanismen som definierar hälsa som en process. Ur det perspektivet ses människan 

som en helhet där kropp, själ och ande är en enhet. Inom humanismen läggs fokus inte 

bara på kroppen eller själen utan på människan som en helhet. Hälsan relateras till 

hela människan som präglas av upplevelser, välbefinnande och upplevelse av mening. 

Hälsa är ett förlopp som människan upplever i det dagliga livet (Willman, 2014, s. 37-

40). 

 

 Huber et al. (2011) beskriver WHO: s nuvarande definition av hälsa, formuleras i 1948, 

och beskriver hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller svaghet”. Även om 

definitionen har kritiserats under de senaste 60 åren, har det aldrig ändrats. Mest kritik 

av WHO: s definition gäller ordet fullständigt, i förhållande till välbefinnande. Kravet 
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för fullständig hälsa skulle lämna de flesta av oss ohälsosamma mest av tiden. Ett 

annat problem är att sedan 1948 har både befolkning och sjukdomar förändrats 

avsevärt. Antalet människor som lever med kroniska sjukdomar ökar över hela 

världen, där kroniska sjukdomar har blivit en norm. Huber et al. (2011) beskriver 

begränsningar av WHO: s definition av hälsa och ger förslag för att kunna göra den 

mer användbar. Behovet av att omformulera definitionen är för att göra den mer 

relevant och realistiskt. Rekommenderad syn på hälsa var förmågan att anpassa sig 

och förmågan till självhantring. Det första steget mot att använda begreppet hälsa, som 

förmågan att anpassa sig och självhantering är en del av att identifiera och 

karakterisera det för de tre domänerna fysisk, psykisk och social hälsa. 

I den första domänen fysisk hälsa innebär det att kunna upprätt hålla en balans genom 

ändrade förhållanden, och kunna anpassa kroppen efter belastningar. När kroppen 

utsätts för fysiologisk stress, har en hälsosam kropp ett skyddande svar, för att minska 

potentialen för skada, och återställa en jämvikt. Den andra domänen är psykisk hälsa 

som beskriver "känsla av sammanhang" som en faktor som bidrar till ett framgångsrikt 

sätt att klara och återhämta sig från en stark psykisk stress samt kan förhindra 

posttraumatisk stresstörning. Känslan av sammanhang förbättrar begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet en svår situation. En förstärkt förmåga att anpassa sig 

och förmåga till självhantering leder ofta till ett förbättrat välbefinnande och kan 

resultera i en positiv samverkan mellan kropp och själ. Den tredje domänen social 

hälsa beskrivs som flera dimensioner som kan identifieras på det sociala området, 

inklusive människors förmåga att uppfylla sina potential och skyldigheter, förmågan 

att hantera deras liv med en viss grad av självständighet trots ett medicinskt tillstånd, 

och förmågan att delta i sociala aktiviteter, inklusive arbete. Hälsa inom detta område 

kan betraktas som en dynamisk balans mellan möjligheter och begränsningar, och 

påverkas av yttre förhållanden såsom sociala och miljömässiga utmaningar. Genom att 

framgångsrikt anpassa sig till en sjukdom har människor möjlighet att arbeta eller att 

delta i sociala aktiviteter och känna sig friska trots begränsningar. Patienter med 

kroniska sjukdomar som lärt sig att hantera sina liv bättre och för att klara av sin 

sjukdom rapporterade i förbättrad självskattad hälsa, mindre ångest, mindre trötthet, 
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mer energi, färre upplevda handikapp och begränsningar i sociala aktiviteter (Huber et 

al. 2011).  

Omvårdnad 
 

Grundläggande delar för att patientdelaktighet ska fungera är information, kunskap 

samt att sjuksköterskan och patienten ska föra en dialog med varandra. Patienten har 

ett behov att känna sig hörd och sjuksköterskan bör ha en god inställning till 

patientdelaktighet för att få det att fungera (Angel & Frederiksen, 2015). 

 

Kirkevold (2000) beskriver Katie Erikssons omvårdnadsteori där lindrandet av 

lidandet är en viktig del i omvårdnaden. Hon menar att sörja för att personen känner 

sig älskad, bekräftad och förstådd, ger personen utrymme för att upprätthålla sin 

värdighet. Dessutom får personen utrymme att lida och ta emot nödvändig vård och 

behandling. Vidare beskrivs det att reflexion och produktion är två grundläggande 

metoder för omvårdnaden. Reflexion är en förutsättning för insikt och förståelse. Utan 

förståelse kan ingen vård utföras. Sjuksköterskan måste sätta sig in i lidandets olika 

former.  Ur ett omvårdnadsperspektiv innebär det att sjuksköterskan har till uppgift 

att eliminera onödigt lidande för patienten som kan vara orsakat av vårdpersonalen 

själv eller andra yttre förhållanden. Lidandet kan leda till förnyelse eller till 

upplösning. Lidandet är förknippad med sjukdom och behandling, det kan vara i form 

av fysisk smärta eller andligt och själsligt lidande (Kirkevold, 2000, s. 221-224).  

 

Då FM är en symtomatisk sjukdom kan det ibland vara svårt för de personerna som 

lider av sjukdomen att få sin smärta tagen på allvar. Detta kan innebära en psykologisk 

belastning för de personer som lider av FM. Det visar på ett behov av att öka 

förståelsen och kunskapen för hur personer med FM upplever hälsa, för att kunna 

bemöta och förstå och på så sätt kunna ge bra omvårdnad i det kliniska arbetet.   

 

Syfte 
Litteraturöversiktens syfte är att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever sin 

hälsa.  
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Metod 
 

En litteraturöversikt sammanställer tillgängliga och redan existerade data till ett, för att 

ge läsaren en överblick inom det aktuella området (Polit & Beck, 2012, s. 94). 

 

Tillvägagångssätt 
 

Litteratursökning gjordes med stöd av Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 

(2016, s .67) i fyra moment, det första momenten var att identifiera tillgängliga resurser, 

vilket innefattade planering av tidsåtgångar och tillgång av befintliga artiklar och 

rapporter. Tillgången av befintliga artiklar kontrollerades genom provsökningar i tre 

olika databaser, PubMed, Cinahl och PsycINFO.  Det andra momentet i 

litteratursökningen var enligt Willman et al. (2016, s. 67-68) att identifiera relevanta källor 

som kan svara på frågeställningarna, detta gällde såväl databaser som relevanta studier 

via befintliga referenslistor. Arbetet med att hitta relevanta källor genomfördes när det 

valda ämnet skulle läsas in, för att få en inblick över vad ämnet handlade om. Willman 

et al (2016, s. 68) beskrev det tredje momentet som var att avgränsa forskningsproblemet 

och fastställa huvuddragen i sökningen. Det innebar att sökningens övergripande fokus 

bestämdes. Sökningens övergripande fokus valdes utifrån det bestämda syftet som var 

att beskriva hur patienter med FM upplevde sin hälsa. Det fjärde och sista momentet 

beskrev Willman et al. (2016, s. 68) genom att utveckla en sökväg för varje söksystem. De 

individuella databaserna var olika uppbyggda och det var därför en del i processen att 

utveckla olika sökvägar för de olika databaserna. För att få en så jämlik sökning i både 

Cinahl och PubMed kontrollerades att Mesh-termerna respektive Cinahl-headings 

hade samma eller liknade betydelse i vardera databaserna.   

Sökord 
 

För att kontrollera att korrekt sökord användes slogs ordet upp i databasens 

ämnesordlista för att få dess rätta innebörd (Willman, et al. 2016, s. 69). 
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Många provsökningar gjordes tills de bästa sökordskombinationerna identifierades. Ett 

sökord som ingick i samtliga sökningar var ”fibromyalgia”, som användes som en 

Mesh-term alt. cinahl-heading. I de utvalda sökningarna som presenteras i Tabell 1 

ingår ”health” or ”well-being” som användes för att ringa in litteraturöversiktens syfte. 

Även ”experience*” or ”perception*” användes för att få fram forskning om 

människors upplevelser kring detta ämne.  
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Tabell 1  

Översikt av litteratursökning

 

I Urval 1 lästes artiklarnas abstrakt utifrån relevant titel, i Urval 2 lästes hela artiklarna utifrån 

relevant abstrakt, i Urval 3 valda artiklarna för relevansbedömning och kontroll av vetenskaplig 

kvalitet och i Urval 4 artiklar valda för resultat. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Inklutionskriterierna för litteraturöversikten var att artiklarna skulle innefatta personer äldre 

än 18 år med upplevelser av fibromyalgi. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara 

vetenskapliga.  

Av de artiklar som granskades inkluderades endast artiklar som bedömts till hög eller medel 

kvalitet i resultatet. 

Exklusionkriterierna för litteraturöversikten var reviewartiklar och artiklar som bedömts till 

låg kvalitet uteslöts i resultatet.  

 

Relevansbedömning  
 

För artiklarnas relevans användes noga utvalda sökord i sökprocessen vilket gjordes för att 

få relevanta träffar till syftet. Till en början lästes bara titlar, redan då kunde en del av 

träffarna sållas bort.  Därefter lästes abstrakten i de artiklar vars syfte ansågs kunde vara 

relevant. När abstrakten lästs uteslöts fler irrelevanta artiklar.  

 

Databas   

  

Sökord  Träffar  Avgränsningar  Datum  Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4  

Cinahl 

(MH 

Exact 

Subject 

heading)  

(Fibromyalgia) AND experience* 

or perception* AND health OR 

wellness OR wellbeing OR well-

being OR quality of life  

148  -  19/1-16   69  48  12  8 

PubMed 

 [MeSH] 

[Fibromyalgia] AND experience* 

or perception* AND health OR 

wellness OR wellbeing OR well-

being OR quality of life  

496  -  19/1-16   73  30  13 7  
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Kvalitetsgranskning 
Artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket kontrollerades manuellt 

via respektive tidskrift. Vetenskapligheten granskades även genom artikelns uppbyggnad 

där en empirisk studie skulle följa forskningsprocessens olika steg, titel, sammanfattning, 

inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion, och referenser (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 67).  En granskningsmall som tagits fram av SBU användes som ett 

hjälpmedel för kvalitetsgransking. Den mall som används är ”Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 2014).  

Litteraturöversiktens metod svarade till hur mallen var uppbyggd gällande 

kvalitetsgranskning av artiklar som innefattade patientupplevelser. Mallen användes för att 

värdera artiklarnas kvalitet och för att utesluta de artiklar som ansågs ha en låg vetenskaplig 

kvalitet. Detta för att det samlade resultatet av de sammanställda artiklarna skulle hålla en så 

hög kvalitet som möjligt. I fasen för granskning av vetenskaplig kvalitet uteslöts 10 stycken 

artiklar på grund av låg kvalitet. Av de artiklar som ingår i litteraturöversikten är sju artiklar 

bedömda som medel kvalitet med anledning att de antingen saknade etiskt godkännande 

eller att de var äldre än 10 år som skulle kunna påverka överförbarheten.  

Analysbeskrivning  
Utifrån tre huvudteman, som var upplevelsen av fysisk, psykisk och social hälsa utgick 

analysarbetet från en början, med reservation för att de eventuellt kunde komma att ändras 

under och efter analysarbetets gång. Därefter lästes artiklarna igenom ett flertal gånger av 

båda författarna för att öka trovärdigheten och fånga helheten ur bådas perspektiv.  Utifrån 

de tre preliminära huvudtemana färgkodades relevanta delar ur artiklarnas resultat som 

stämde in till litteraturöversiktens syfte. Texten översattes noggrant till svenska med hjälp av 

lexikon för att behålla dess innebörd och för att inte manipulera texten.  De färgkodade 

delarna fördes in i ett dokument för att få en översikt samt för att se liknande delar och 

samband av innehållet som då naturligt kunde delas in i underteman. 
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Tabell 2 

Översikt över teman 

Huvudteman Underteman 

Fysisk hälsa - Att leva med smärta 

- Upplevelsen av trötthet och förändrande sömnmönster  

Psykisk hälsa - Upplevelsen av psykiska symtom 

- Att leva med en diagnos  

- Att leva i en förändrad vardag 

- Upplevelsen av förändrade arbetsförhållanden 

Social hälsa - Behovet av socialt i stöd 

- Förändringar i sociala- och familjeförhållanden 

- Upplevelsen av bemötande 

 

Etiska överväganden  
Artiklarna har sammanställts och analyserats på ett sätt där information varken undanhölls 

eller förvrängdes i strävan efter en objektiv redovisning. Det egna förhållningssättet till det 

material som bearbetades hölls på en objektiv nivå. Översättning av artiklarna gjordes så att 

den ursprungliga innebörden av innehållet behölls.  Enligt Forsberg och Wenström, (2013, s. 

70) bör etiska överväganden göras gällande urval och presentation av resultat. Samt att 

presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen, det är oetiskt att endast 

presentera de artiklar som stärker den egna åsikten.     

 

Resultat 
 

Resultatet baserades på 15 stycken kvalitativa artiklar där samtliga använt sig av någon form 

av intervju i metoden. Resultatet presenteras i tre huvudteman som är, fysiska-, psykiska- 

och sociala hälsouppleveler med nio underteman.  

 

Fysisk hälsa 

Att leva med smärta 
En vanlig beskrivning av smärta var att den gick från huvud till tå och påverkade de flesta 

leder och muskler, smärta i leder och muskler med inslag av stelhet, spasmer och brännande 

känslor som påverkade hälsan både fysiskt och psykiskt (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 
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2009). Smärtans lokalisering ändrades (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999), men smärtan 

var konstant närvarande (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Söderberg, Lundman & 

Norberg, 1999; Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013). Spridd smärta som involverade hela 

kroppen uppfattades ofta som pulserande, vibrerande, skjutande och värkande. Smärtan 

kunde vara både svår att förklara och acceptera vilket kunde bidra till både ångest och 

irritation. Andra kroppsliga symtom kunde vara avdomningar, kittlingar, svullnader och 

stelhet (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Smärtan var inte ytlig utan låg djupare och 

ibland kunde det vara svårt att ens röra sig på grund av smärtan. Massage fungerade för en 

del personer som smärtlidning, medan det var det värsta tänkbara för andra. Många 

upplevde också att de var känsliga för beröring då smärta kunde upplevas från klädernas 

beröring på kroppen. Det kunde vara jobbigt i möten med andra människor för att försöka 

undvika beröring och kramar (Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010).  

 

Smärta beskrevs som trist, eftersom konstant smärta hindrade både roliga och dagliga 

aktiviteter (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013; Cunningham & Jillings, 2006). Värk och 

smärta kunde innebära att personer med FM blev sängliggande i flera veckor i sträck 

(Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Att sitta eller ligga för lång tid 

kunde leda till en förhöjd smärta under natten. Personerna var tvungna att byta sovställning 

för att försöka att få en bekväm position och en bra sömn. Vid långa perioder av inaktivitet 

förhöjdes smärtnivåerna och muskelstelheten ökade. Personer med FM var tvungna att 

fördela tiden som de var aktiva och den tiden de vilade upp sig på (Theadom & Cropley, 

2010). En del personer med FM uppfattade att de hade lärt sig att hantera sina symtom 

genom att ignorera smärtan, vila och vara fysiskt aktiv, men det uppfattades som svårt att 

acceptera det faktum att de inte längre kunde göra alla saker de ville göra. Att känna sin FM 

väl, samt att veta hur kroppen fungerade gjorde det möjligt att kunna delta i aktiviteter och 

för att kunna hantera symtomen. De personer med FM som inte kunde hantera sin smärta 

eller livssituation upplevde stora svårigheter i att upprätthålla hushåll, arbetssituation, 

aktiviteter och det sociala livet (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). 
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Upplevelsen av trötthet och förändrade sömnmönster 

Trötthet var ett av de vanligaste symtom som personer med FM upplevde. Det var ett 

symtom som kunde påverka andra funktioner, bland annat leda till minnesstörningar 

(Diviney & Dowling, 2015). Trötthet upplevdes som det mest besvärande symtomet även när 

det jämfördes med smärta (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011; Lempp, 

Hatch, Carville & Choy, 2009; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Tröttheten upplevdes 

som oförutsägbar, allvarlig och oerhört varierade från dag till dag och kunde uppfattades 

som en orsak och en konsekvens av kronisk smärta. Tröttheten hade en negativ inverkan på 

det sociala livet, arbetet samt på rollen som förälder eller partner (Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Trots en hel nattsömn kunde tröttheten ändå finnas kvar 

samt en känsla av svaghet och nedsatt kapacitet, vilket medförde minskad ork till att utföra 

dagliga aktiviteter (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Theadom & Cropley, 2010). En 

innebörd av att leva med FM beskrevs som konstant trötthet, minskad energi och det 

krävdes en mindre ansträngning än tidigare för att bli trött (Söderberg, Lundman & 

Norberg, 1999). Aktiviteter som personer tidigare ägnat sig åt hade de slutat eller dragit ner 

på, då tröttheten och smärtan tagit över i allt för stor grad (Dennis, Larkin & Derbyshire, 

2013). Följden av en dålig nattsömn kunde leda till att aktiviteter med familj och vänner 

tvingades att ställas in (Theadom & Cropley, 2010). Att utveckla egna tekniker som hjälpte 

för att leva ett bättre liv var vanligt hos personer med FM. För vissa personer med FM var 

motion och stretching var några strategier som kunde vara till en hjälp för bättre sömn och 

minskad smärta (Diviney & Dowling, 2015). En annan strategi för att finna mer ork, energi 

och slippa tröttheten var för många personer att ta en daglig tupplur för att orka fortsätta 

med de dagliga aktiviteterna (Theadom & Cropley, 2010). Smärta, trötthet och svaghet var 

faktorer som kunde göra att hushållsarbete, fritidsaktiviteter, vård av barn och det sociala 

livet påverkas negativt. Energi till att träffa vänner fanns inte längre och tröttheten kunde ses 

som ett hinder för att kunna vara lycklig (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Trötthet 

bidrog till dåliga dagar för många personer med FM (Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & 

Aquino, 2010).  

Smärta och trötthet påverkade varandra på ett negativt sätt, och fungerar som en ond cirkel 

där mer smärta upplevs vid en sämre sömnkvalitet (Cunningham & Jillings, 2006; Sallinen, 
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Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2009) som varken kunde lindras med smärtstillande 

läkemedel eller sömn. Tröttheten upplevdes inte bara som en fysiologisk brist på sömn utan 

kunde även vara utmattning, störd sömn och nedstämdhet (Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson, 2009). En negativ känsla till sömn byggdes ofta upp och en oro 

inför att sova var normalt för personer med FM då de ofta upplevde dålig sömnkvalitet. 

Svårigheter att kunna somna om på natten efter att ha legat vaken i flera timmar var ett 

återkommande problem. Störd sömn var vanligt med diagnosen FM och en negativ bild av 

dålig sömn bildades, särskilt vid starkare smärta och trötthet (Theadom & Cropley, 2010). En 

kombination av smärta och obekväm stelhet kunde vara en orsak till sömnlösa nätter som 

påverkade efterföljande dag negativt (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Theadom & 

Cropley, 2010). Faktorer som visat sig påverka sömnen negativt var alkoholkonsumtion, 

stress, nattliga toalettbesök och oro (Theadom & Cropley, 2010).  

 

 

Psykisk hälsa 

 Psykiska symtom 

Koncentrationssvårigheter, minnesproblematik och depression kunde förekomma hos 

personer med FM (Diviney & Dowling, 2015) och kunde leda till minskat självförtroende 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Kognitiv dysfunktion och ”fibro-fog” var vanliga 

problem som både kunde påverka och minska det sociala livet (Dennis, Larkin & Derbyshire, 

2013).  

En förlust av mental energi, självkänsla, glädje eller initiativförmåga var en stor omställning 

för en person som tidigare levt ett liv fyllt av glädje, energi och arbete (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Depression, ångest, kognitiva problem och 

brist på samordning var konsekvenser som kunde uppkomma hos personer med FM. Att få 

minnesproblematik var något som upplevdes besvärande för dessa personer (Lempp, Hatch, 

Carville & Choy, 2009). Depression, smärta och stress påverkade varandra negativt och blev 

som en ond cirkel där depressionen orsakade stress som bidrog till ökad smärta (Traska, 

Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010). 



 
15 

 

FM visade sig vara en psykiskt påfrestande sjukdom då symtomen svänger snabbt och utan 

logisk orsak vilket kunde påverka den psykiska hälsan och välbefinnandet och kunde 

dessutom vissa fall leda till depression (Cunningham & Jillings, 2006). Personer med FM 

kunde uppleva em frustration över att sjukdomens symtom var osynliga och därmed ofta 

blev ifrågasatta. Vissa försökte att dölja sina symtom genom att skapa en fasad av 

”normalitet” för omvärlden, som en strategi för att kunna handskas med omgivningens 

uppfattningar (Rodham, Rance & Blake, 2010). Tiden innan diagnosen var fastställd ansågs 

vara den värsta tiden, dels för oron kring en eventuell elakartad sjukdom men även att inte 

vara betrodd på grund av avsaknad av diagnos (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist 

& Mattsson, 1999).   

 

Att leva med en diagnos 

När personer med FM fick diagnosen innebar det att vissa saker i livet blev förändrade. 

Bland annat behövde de ändra sin attityd, både för att upprätthålla och hitta en balans i livet 

samt att börja ta emot stöd (Cunningham & Jillings, 2006). När de fick en diagnos upplevdes 

det som en lättnad av många personer (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Söderberg, 

Lundman & Norberg, 1999; Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013), dels för vetskapen att det 

inte levde med en livshotande sjukdom men även för att diagnosen kunde hjälpa dem att bli 

accepterade av andra människor (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Hälsoidentitet för 

personer som levde med FM förändrades i samband med att de fick en diagnos, med 

inverkan på hur sjukdomen i sig framträdde. Det innebar förändringar i det fysiska, sociala 

och psykiska måendet som på sikt även kunde påverka personernas självförtroende och 

självkänsla. Det var en balans att kunna vara oberoende så länge som möjligt. Personer som 

nyligen fått diagnosen beskrev det som frustrerande, läskigt och skrämmande (Lempp, 

Hatch, Carville & Choy, 2009) 

Många personer som fått sin diagnos ansåg att de fått för lite eller ingen information alls 

kring sjukdomen. De kunde bli uppmanade att söka information själva genom internet, 

böcker broschyrer eller stödgrupper. Denna otillräckliga information bidrog till svårigheter 

för både den drabbade personen och deras omgivning att förstå vad sjukdomen innebar 

(Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009). Att lite information om sjukdomen givits från hälso- 
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och sjukvårdspersonal om hur det går att hantera FM kunde innebära att personerna själva 

sökte efter information och provade en hel del olika saker, som t.ex. olika madrasser och 

kuddar för att för att förbättra sömnkvaliteten (Theadom & Cropley, 2010). 

Att leva i en förändrad vardag 
Upplevelsen av att tidigare levt ett aktivt liv med sociala aktiviteter och arbete gjorde att 

många personer fick en negativ bild av sig själv när de jämförde hur det tidigare levt och 

med de funktionsnedsättningar sjukdomen fört med sig (Mannerkorpi, Kroksmark & 

Ekdahl, 1999). Att leva med FM innebar att ständigt planera vardagen och det dagliga livet 

(Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2014; Theadom & Cropley, 2010; Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2013; Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010), men det kunde även 

vara en utmaning att planera dagarna eftersom att det inte gick att förutspå hur hälsan skulle 

komma att vara eller när tröttheten skulle slå till (Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2014; 

Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattsson, 1999; Cunningham & Jillings, 2006). 

Det var även viktigt för personer som levde med FM att planera in utrymme för att vila i sin 

vardag (Theadom & Cropley, 2010). Trots planering av vardagen så var de nu även tvungna 

att anpassa sig till omgivningen och miljön, t.ex. att undvika kylig väderlek som kunde 

utlösa symtom. Det kunde innebära att de tvingades att undvika vissa aktiviteter vissa dagar 

(Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010). Det blev svårare att vara spontan när 

livet var tvungen att planeras noggrant (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Att leva 

med FM innebar en del begränsningar och behov som de var tvungna att utgå ifrån de när 

de planerade aktiviteter (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Att delta i eller utföra 

alltför många aktiviteter på samma dag kunde resultera i att personerna använde upp all sin 

energi vilket kunde medföra att kommande dagar blev sämre (Traska, Rutledge, Mouttapa, 

Weiss & Aquino, 2010).  Träning var ett dilemma då de ofta var tvungna att minska eller 

avstå helt från andra aktiviteter efter träningen (Cunningham & Jillings, 2006).   

 

Att uppleva symtom kunde innebära att möjligheten att delta i dagliga aktiviteter kunde bli 

begränsade. Samspelet mellan alla olika symtom påverkade också hur vardagen fungerade, 

till exempel hur smärta kunde leda till dålig sömn (Cunningham & Jillings, 2006). Det kunde 

innebära lidande för personer med FM att inte kunna prestera lika mycket som andra 
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personer, även fast de hade lika stora ambitioner. Det är en kamp mellan de ideal som de 

ville leva efter och det som de kunde uppfylla (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & 

Mattsson, 1999). Även fast FM begränsade personernas dagliga liv och att de ibland 

upplevde desperation och frustration så kunde en positiv attityd vara en vital strategi som 

en hjälp för att hantera deras liv och som en del av att acceptera sjukdomen (Cunningham & 

Jillings, 2006). Att ha förmåga att uppskatta de små sakerna i livet och kunna ha ett inre lugn 

kunde bidra till att må bra. För att kunna må bra innebar det också att hushålla med sin 

energi och samtidigt skydda sig själva för utomstående faktorer. Att undvika stressiga 

situationer kunde innebära ökat välbefinnande (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013). Att 

leva med FM innebar ofta att det fanns saker som triggade igång symtomen, där de då 

behövde undvika saker för att inte utveckla fler symtom (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013; 

McMahon, Murray, Sanderson & Daiches, 2012), ofta kunde stress vara en av de sakerna som 

triggade igång symtomen (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013). Att kunna ta hand om andra,  

bli omhändertagen, betrodd och accepterad spelade också roll för måendet. Att ha makten 

över sitt liv, kunna kliva upp på morgonen och känna styrkan för att vara självständig under 

dagen samt att kunna uträtta dagliga uppgifter som t.ex. laga middag kunde bidra till ökat 

välbefinnande (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013). Meningen av att må bra för personer 

med FM innebar känsla av att kunna hantera deras vardagliga liv, att vara oberoende och att 

ha förmågan till att planera sin dag utefter dem själva (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 

2013).  

 

Upplevelsen av förändrande arbetsförhållanden 

En känsla av makt och tillfredställelse kunde upplevas av personer med FM när de klarande 

av att arbeta. Det var för många personer en viktig del i livet och även om det medförde 

trötthet och utmattning upplevdes arbetet som stimulerande och meningsfullt (Juuso, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2013). På grund av trötthet och smärta var det svårt att upprätthålla en 

normal arbetsprestation för personer med FM.  Det var lätt att överbelasta sig vilket kunde 

leda till sjukskrivning. Förutom lidande och ångest medförde även en sjukskrivning 

ekonomiska problem. Många personer med FM arbetade ofta till de inte längre orkade 
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varken fysiskt och psykiskt (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2009; 

Cunningham & Jillings, 2006). Ett liv med FM kunde innebära att ekonomin blev ansträngd 

då sjuklön var lägre än en vanlig lön (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Många 

personer med FM pressade sig och fortsatte arbeta trots sina problem då de var medvetna 

om den ekonomiska situationen som kunde uppstå vid sjukskrivning (Cunningham & 

Jillings, 2006).  

Att oroa sig för att måsta sova bra inför en arbetsdag kunde vara ångestframkallande 

(Theadom & Cropley, 2010). Sjukdomen försämras vid dålig sömnkvalitet, överdriven 

arbetsbelastning och vid vardagliga problem som slutligen kunde leda till sjukfrånvaro. I 

många fall kunde en sjukskrivning pågå i veckor eller månader för en person med FM 

(Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Upplevelsen av fysisk svaghet var 

sammankopplat med arbetsförmågan, det kunde innebära svårigheter i att fullfölja 

arbetsuppgifter, ofta ökade den fysiska svagheten med åren (Sallinen, Kukkurainen, 

Peltokallio & Mikkelsson, 2011).  

Fritidsaktiviteter och det sociala livet kunde ibland bli bortprioriterat av en del personer då 

arbetet var av högt värde, då arbetet fick dem att känna sig stimulerade och höjde deras 

självkänsla (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Personer med FM kunde uppleva en 

känsla av rädsla för att mista arbetet på grund av sin sjukdom. Det var inte ovanligt att 

personer undvek att prata om sina problem just för rädslan att mista arbetet (Dennis, Larkin 

& Derbyshire, 2013). Känslor av förnedring upplevdes då personer blev tillfrågade att bli 

deltidspensionerade (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Men det fanns även 

personer med FM som fått hjälp och stöd från arbetsplatsen och hade fått ändrade 

arbetsuppgifter eller positioner på jobben (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013). Ett behov att 

planera och anpassa tempot i arbetet krävdes för att kunna klara av smärtan och tröttheten 

(Theadom & Cropley, 2010; Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999).  

 

Social hälsa 

Behovet av socialt stöd 
Att träffa andra personer med FM beskrevs som både viktigt och skönt, eftersom de personer 

som själva levde med FM visste hur det var och det kunde vara svårt för andra som inte 
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upplevt sjukdomen att verkligen förstå (Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010; 

Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013; Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattsson, 

1999; Diviney & Dowling, 2015; Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2014). Att bli bekräftad och 

lyssnad på ansågs som viktigt för att kunna må bra, att ha familj och vänner runt om kring 

sig innebar ofta att personer med FM upplevde ett stöd från dem (Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2013). Dessutom kunde det ge mening till livet när de upplevde sig vara behövda 

av barn och barnbarn (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013). För personer med FM kunde 

stöd och bekräftelse innebära styrka till att fortsätta delta i aktiviteter (Juuso, Söderberg, 

Olsson & Skär, 2014). Stöd av andra människor kunde bidra till ökad självkänsla (Dennis, 

Larkin & Derbyshire, 2013).  

 

Förändringar i sociala- och familjeförhållanden 
Att leva med FM kunde innebära en känsla av att vara en börda för de andra 

familjemedlemmarna. Att behöva ställa in planerade möten med vänner med kort varsel på 

grund av att symtomen förvärrades var också vanligt, vilket på sikt kunde påverka det 

sociala livet (Cunningham & Jillings, 2006). Det kunde också vara svårt att förstå för de 

andra i familjen, hur måendet kunde gå från 10 till 0 så snabbt (Diviney & Dowling, 2015). 

Det sociala livet minskade när det inte längre var möjligt att delta i aktiviteter i samma 

utsträckning som tidigare. När det sociala nätverket runt om kring dem minskade så 

minskade även stödet i vardagen (Rodham, Rance & Blake, 2010; Söderberg, Lundman & 

Norberg, 1999; Diviney & Dowling, 2015). FM resulterade i förändringar i både det sociala 

livet och arbetslivet, de förändringarna innebar att känslan av isolering ökade (McMahon, 

Murray, Sanderson & Daiches, 2012). Vänskapskretsar och sociala relationer beskrevs som 

viktigt för att kunna må bra, även att hjälpa och stötta andra. Att ha roligt och skratta 

tillsammans med andra kunde vara skönt och avslappnande (Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2013). Många kunde uppleva att deras familjer kände en besvikelse på grund av 

det sociala livet hade minskat. Efter en arbetsdag kunde personen med FM vara totalt 

utmattad, vilket kunde leda till att det fanns minskad ork till att ha ett socialt liv på kvällar 

och helger (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999; Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009). 

Även fast familjemedlemmarna var till ett stort stöd kunde det ändå kännas viktigt för 

personerna med FM att inte belasta resterande personer i familjen mer än nödvändigt, utan 
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istället vända sig till andra personer med FM eller till stödgrupper (Juuso, Söderberg, Olsson 

& Skär, 2014). Sociala relationer var starkt påverkade av utmattning, ibland kunde det vara 

en utmaning att lyssna på andra människor på grund av att personen med FM var totalt 

utmattad (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2011). Att uppleva ”fibro-fog” 

kunde bidra till att det blev svårare med sociala interaktioner, och det kunde ibland orsaka 

fysisk osäkerhet (Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013). Att ha sömnproblem kunde påverka 

att personer med FM kände en viss oro för den som de delar säng med, att den dåliga 

sömnen skulle påverka deras partners sömn och att det kunde påverka relationen (Theadom 

& Cropley, 2010). 

 

Upplevelsen av bemötande  
Att symtomen hos personer med FM inte kunde ses på utsidan medförde misstrohet av 

andra personer (Cunningham & Jillings, 2006). Att bli misstrodd, bemött med en negativ 

inställning och dålig förståelse var vanligt. När vårdgivare och andra personer misstrodde 

eller inte accepterade FM som en sjukdom kunde det leda till en frustration för personen som 

led av sjukdomen (Rodham, Rance & Blake, 2010). Personer med FM kunde uppleva att 

deras problem inte togs på allvar från omgivningen utan bara uppfattades som klagomål. Ett 

negativt bemötande av andra människor och en inställning till att personernas problem 

endast är psykiskt var vanligt. Att inte bli betrodd av andra människor berodde förmodligen 

på att sjukdomens symtom är osynliga enligt personer med FM. I samhället fanns det en 

bristande kunskap och en negativ inställning till FM. Personer med FM upplevde även att 

personal inom hälso-och sjukvård hade en bristande förståelse och har en negativ inställning 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Vid utredning av symtomen som personerna 

upplevde var det vanligt att de blev testade för andra sjukdomar, och när då testerna inte 

visade något var det vanligt att personerna började fundera på om symtomen verkligen 

fanns eller om de inbillade sig (McMahon, Murray, Sanderson & Daiches, 2012). Även familj, 

vänner och arbetskamrater visade sig kunna ha en dålig förståelse till sjukdomen. 

Anledningen till detta trodde personer med FM kunde bero på bristfällig kunskap om ämnet 

(Diviney & Dowling, 2015; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Personer med FM 

upplevde att inte blev respekterade som människor (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 



 
21 

 

Personer som led av FM hade svårt att bli accepterade av omgivningen när det gällde 

sjukskrivning och liknande. I jämförbara sammanhang var artrit och hjärtsymtom två 

kroniska hälsoproblem som accepterades av omgivningen på ett annat sätt då dessa två 

åkommor kom med åldern medan FM kunde drabba yngre personer och blev därmed inte 

accepterade på samma sätt (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio & Mikkelsson, 2009). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever 

sin hälsa. För detta syfte ansåg författarna att kvalitativa studier var bäst lämpade, även om 

kvantitativa artiklar inte exkluderades i sökningarna för att minska risken för att gå miste om 

relevanta fakta. I resultatet ingick slutligen enbart kvalitativa artiklar, då de bäst kunde svara 

till syftet att beskriva och fånga upplevelser.  

 

Forskning är en färskvara enligt Forsberg & Wengström, (2013, s. 119). Författarna är 

medvetna om att tre av artiklarna som ingår i resultatet anses vara gamla. Författarna anser 

att de tre äldre artiklarna ändå gick att använda trots att de inte ansågs som färska, just 

eftersom de handlar om upplevelser och att de genererade i bra information till 

litteraturöversiktens syfte. Författarna diskuterade sinsemellan om att bemötandet som de 

personerna i de äldre artiklarna upplevt kanske skulle ha förändrats då eventuellt 

kunskapen kring sjukdomen har blivit bättre sedan de publicerades. Dock sammanstämde 

de nyare artiklarna med dem äldre artiklarna gällande bemötandet till personer med FM.  

 

Inför litteratursökningen utformades sökord utifrån syftet. De artiklar som inkluderades i 

resultatet valdes ifrån två databaser, PubMed och Cinahl. För att inte förbise relevanta 

artiklar gjordes även provsökningar i PsycINFO dock utan valda artiklar. Ett visst bortfall av 

artiklar skedde genom att det inte fanns tillgång till dem genom Mittuniversitetets databaser. 

Eventuellt kan bortfallet ha påverkat det slutgiltiga resultatet när vissa artiklar med 

relevanta abstrakt inte kunde inkluderas i litteraturöversikten.   
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Inga avgränsningar användes i sökningarna, utan till en början valdes avgränsningen max 

tio år sedan publicering men den avgränsningen togs senare bort i stadiet för provsökningar 

då författarna bedömde att de eventuellt skulle gå miste om relevanta artiklar. Författarna 

hade inklusionskriterier att endast artiklar skrivna på engelska skulle inkluderas i resultatet 

samt att studierna skulle innefatta deltagare över 18 år, men hade inte lagt det som en 

avgränsning i sökningarna, vilket kan ses som en svaghet i litteraturöversikten. Trots 

avsaknaden av avgränsningar i sökningarna uppfylls inklusionskriterierna i de inkluderade 

artiklarna.  

 

Författarna har medvetet inkluderat fyra artiklar som inte blivit godkända genom en etisk 

kommitté, detta på grund av att artiklarna i övrigt håller en god kvalitet vid bedömning med 

SBU:s granskningsmall. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var baserade på 

intervjuer, och deltagarna utsattes inte för någon intervention. Baserat på det ansåg 

författarna att de fyra artiklarna kunde inkluderas till resultatet. Dock kan det anses vara en 

svaghet för litteraturöversikten.  

 

Artiklarna som ingår i resultatet kommer ifrån Sverige(5), England(4), Finland(2), USA(1), 

Irland(1), Kanada(1) och Nya Zeeland(1). Detta kan tyda på generaliserbarhet i västvärlden. 

Anledningen till att dessa artiklar inkluderades var att de höll högst kvalitet och svarade 

bäst på syftet. Det hade kanske varit intressant att inkludera artiklar från fler olika länder 

och fler olika världsdelar för att få en bredare bild kring ämnet.   

 

Den sammanvägda evidensstyrkan av artiklarna beror på analysen av det vetenskapliga 

underlaget. För att uppnå styrka i det vetenskapliga underlaget var det viktigt med de 

enskilda artiklarnas kvalitet, enighet, överförbarhet, effektstorlek och publikationsbias 

(Willman et al, 2016, s. 108). 

 

Överförbarhet beskrivs enligt Polit & Beck (2012, s. 585) i vilken utsträckning resultaten som 

framkommer kan överföras till andra sammanhang eller grupper. Både män och kvinnor 
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inkluderades i litteraturöversikten med anledning av att det kanske kunde skilja mellan de 

olika könens upplevelser och det var fakta som författarna inte ville gå miste om. Dock var 

det fler kvinnliga än manliga deltagare i samtliga artiklar, vilket skulle kunna bero på att det 

är fler kvinnor än män som får diagnosen FM. Det gick inte att tyda någon specifik skillnad 

mellan män och kvinnor, men detta kan bero på att det inte var tillräckligt många män i som 

deltog i studierna. Detta innebär att resultatet eventuellt inte är generaliserbart för män. 

Pålitlighet beskrivs enligt Polit & Beck (2012, s. 585) hur resultatet i en undersökning skulle 

påverkas om undersökningen gjordes om med samma eller liknande deltagare. Om den här 

litteraturöversikten skulle replikeras skulle resultatet förmodligen visa samma sak, men 

skulle däremot endast studier med män inkluderas skulle resultatet kanske se annorlunda 

ut.  

 

Enligt Polit & Beck (2012, s. 585) är bekräftelsebarhet ett kriterium som ingår för att kunna 

skapa en helhet i kvalitativ forskning, där objektivitet och neutralitet i data samt tolkningar 

krävs. Resultaten skall representera deltagarnas röst och inte forskarens fördomar eller 

perspektiv. Detta kan ses som en styrka med studien då inga egna åsikter eller värderingar 

förts fram eller ingått i resultatet. Ett objektivt och neutralt förhållningsstätt har varit 

väglenade i analys och resultatpresentation.  

 

Resultatdiskussion  
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever sin hälsa. 

I  resultet presenteras tre huvudteman: upplevelsen av fysisk, psykisk och social hälsa. 

Under dessa huvudteman ingår nio underteman: att leva med smärta, upplevelsen av 

trötthet och förändrande sömnmönster, upplevelsen av psykiska symtom, att leva med en 

diagnos, att leva i en förändrad vardag, upplevelsen av förändrade arbetsförhållanden, 

behovet av socialt stöd, förändringar i sociala- och familjeförhållanden och upplevelsen av 

bemötande.   

 

I bakgrunden beskrivs hälsa som ett begrepp med många innebörder för olika personer. Att 

leva med FM innebär att uppleva många olika symtom. Symtomen kan vara antingen 

fysiska, psykiska eller sociala. Det innebär även att det kan blir en stor omställning i livet om 
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livet tidigare varit fyllt av energi och glädje. Avsaknad av hälsa kan ses som en del av att 

leva med FM, men trots det visar resultatet att personer med FM kan uppleva välbefinnande 

när de lär sig att hantera sina symtom och sin vardag. Resultatet visar även att personer med 

FM kan uppleva känslor av makt och tillfredställelse när de klarar av att arbeta (Juuso, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2013). Att uppleva makt och tillfredställelse kan innebär att den 

psykiska hälsan stärks om den fysiska hälsan tillåter personen att kunna arbeta. Arbetet är 

även av betydelse för den sociala hälsan då minskat arbete leder till minskade sociala 

relationer och kan innebära ökad isolering.  

 

Kirkevold, (2000, s. 221-224) beskriver Katie Erikssons omvårdnadsteori där lindrandet av 

lidandet är en viktig del i omvårdnaden och genom att sörja för att personen ska känna sig 

älskad, bekräftad och förstådd ges det då utrymme för personen att upprätthålla sin 

värdighet. Cunningham & Jillings, (2006) menar att då symtomen hos personer med FM inte 

kunde ses, innebär det även misstro från andra personer. Rodham, Rance & Blake, (2010) 

beskriver att bli misstrodd, bemött med en negativ inställning och dålig förståelse är vanligt. 

Vårdgivare och andra personer kan misstro eller har svårt att acceptera FM som en sjukdom. 

Den dåliga förståelsen för sjukdomen kan dessutom stärkas med Åsbring & Närvänen, 

(2002) som visar på att det i regel är svårt för personer med FM att bli accepterade, där 

känslan av att inte vara betrodd kan upplevas värre än den fysiska smärtan.  

Den dåliga förståelsen visar på ett behov av att bemöta personerna som lider av FM med mer 

kunskap, för att bidra till att de känner sig bekräftade, förstådda och kan upprätthålla sin 

värdighet som person. Kirkevold beskriver även att reflexion är en nödvändighet för att nå 

insikt och förståelse. Utan förståelse kan inte vård utföras. Om personerna med FM inte blir 

förstådda finns det då risk för att vård inte kan utföras på rätt sätt för dem.  

I denna litteraturöversikten presenteras resultatet i tre huvudteman, upplevelsen av fysisk, 

psykisk och social hälsa. Kirkevold beskriver att lidandet är förknippat med sjukdom och 

behandling, och det kan vara i form av fysisk smärta eller andligt och själsligt lidande 

(Kirkevold, 2000, s. 221-224).  

 

Det visade sig vara vanligt att familjer till personer med FM har en dålig förståelse för 

sjukdomen vilket kan bero på att det fanns bristfällig information kring den (Diviney & 
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Dowling, 2015; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). För att underlätta tillvaron för 

personerna som lever med FM krävs det att de får tillräckligt med information kring 

diagnosen från hälso- och sjukvården så att de förstår innebörden av sjukdomen men även 

för att de ska känna sig förstådda och uppleva bekräftelse från hälso- och sjukvården. Detta 

bekräftas även av Paulson, Norberg och Söderberg (2003) som visar att det är viktigt att 

informera familjen till personen som fått FM om diagnosen. Resultatet visar även att bristen 

på information kan leda till att personerna med FM får söka efter information på internet och 

provar en del strategier som det går att läsa sig till på internet t. ex. olika madrasser 

(Theadom & Cropley, 2010. Detta tyder även på att det krävs mer information från hälso- 

och sjukvården till denna patientgrupp samt dess anhöriga.  

 

Resultatet visar även på att det är en viktig del att träffa andra personer med FM, då de ofta 

upplever en förståelse från de varandra samt att det upplevdes bra att inte behöva belasta 

familjen. En annan upplevelse av att ingå i stödgrupper beskrivs av LaChapelle, Lavoie & 

Boudreau (2008) där attityden till stödgrupper var mer negativ. De beskriver att det fanns en 

brist på information kring stödgrupper överlag samt att personer inte ville belasta de andra 

personerna som ingick i stödgruppen.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet på att många personer upplevde en lättnad när de fick en 

diagnos, då de ansåg att det skulle bli lättare för dem att bli accepterade av andra människor 

(Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Dennis, 

Larkin & Derbyshire, 2013). Vikten av att få en diagnos kan stärkas genom Underland & 

Malterud (2007) som beskriver det som betydelsefullt och det hjälpte personer att bli 

bekräftade i sin sjukdom. Dock framkommer det även att vissa personer ser negativt på att 

fått fibromyalgidiagnosen då de var medvetna om sjukdomens stigmatisering (Underland & 

Malterud, 2007) i resultatet visar det att en del personer upplevde även känslor av frustration 

när de fick en diagnos (Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009). Trots att de flesta artiklar i 

litteraturöversikten beskriver att det anses som en lättnad är det ändå ett problem eftersom 

en del personer upplever negativa känslor kring att få en diagnos på grund av 

stigmatiseringen. Anledningen till att diagnosen möts av stigmatisering skulle eventuellt 

kunna vara på grund av bristen på information.  



 
26 

 

 

I resultatet framgår det att vissa personer som lever med FM kan försöka att dölja sina 

symtom som en strategi för att hantera omgivningens uppfattningar och för att slippa bli 

ifrågasatta (Rodham, Rance & Blake, 2010). Detta kan stärkas genom Schafer (2005) som visar 

på ett liknande resultat där personer dolde sina symtom i rädsla för att bli avvisade eller inte 

betrodda. I Erikssons omvårdnadsteori beskrivs lidandet i olika former, och att känna 

behovet av att dölja sina symtom för omgivningen skulle kunna ses som själsligt lidande, då 

de inte upplever att omgivningen förstår eller bekräftar dem i deras sjukdom.  

 

Trötthet är ett av det mest centrala symtom som personer med FM upplever. Resultat visar 

att trötthet upplevs jobbigare än smärtan som existerar vid FM. När det har gjorts 

jämförelser mellan trötthet och kronisk smärta har personer upplevt trötthet som det värsta 

och det mest besvärande symtomet. Med detta i åtanke krävs det att personer i omgivningen 

måste ha en förståelse för vad sjukdomen kan medföra och att planer ibland måste komma 

att ändras då sjukdomens symtom svänger snabbt. En generell upplevelse som många 

personer med FM upplevt var att de lätt kunde bli misstrodda och inte tagna på allvar då 

symtomen inte var synliga på utsidan och inte kunde bekräftas genom röntgen eller 

labprover (Fjerstad, 2012, s. 114-115). Sedan 1990 har FM varit en diagnos då American 

Collage of Rheumatology utvecklade diagnoskriterierna (Wierwille, 2010). Med tanke på att 

diagnosen funnits i 26 år borde uppfattningen och inställningen till FM vara bättre än den är 

idag. Att personer som lever med denna diagnos måste kämpa för att bli betrodda av 

omgivningen och få den hjälp som de har rätt till av hälso- och sjukvården känns inte rätt år 

2016. 

 

Slutsats  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever sin 

hälsa. Resultatet visade på en rad olika symtom som personer med FM upplever i vardagen. 

Vidare beskrivs även att personerna upplever en dålig förståelse från omgivningen. Detta 

visar på värdet och betydelsen i denna litteraturöversikt då deras upplevelse av deras hälsa 

beskrivs, denna litteraturöversikt kan syfta till en större förståelse så att de personerna får 
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bättre omvårdnad samt att deras upplevelse av hälsa då kan förbättras. Att resultatet visar 

att det generellt finns dålig kunskap om diagnosen och att personerna upplever en dålig 

förståelse från omgivningen tyder på att hälso-och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap 

och utbildning gällande denna diagnos, för att kunna bemöta personernas 

sjukdomsupplevelse och lidande. 
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Bilaga 1  

Författare,  

Årtal, Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Deltagare 

(Bortfall)  

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

Huvudresultat  Kommentar

er gällande 

kvalitét  

Hellström,  

Bullington, 

Karlsson, 

Lindqvist & 

Mattsson. 

(1998). Sverige  

Syftet med studien 

var att beskriva det 

sätt personer med FM 

förstår innebörden 

sjukdom.  

Empirisk 

fenomenologisk 

kvalitativ 

design.  

18 deltagare 

(Varav 10 

deltagares 

intervjuer 

analyserades)  

Bandade intervjuer som 

transkriberades till text 

och analyserades.  

Det är viktigt för 

patienterna att blir 

bekräftade som sjuka 

av läkare och av sin 

omgivning. Patienter 

verkade utveckla 

strategier för att 

hantera sin självbild.  

Medel 

kvalitet  

Cunningham & 

Jillings. (2006). 

Kanada  

Syftet med denna 

studie är undersöka 

hur individer 

beskriver sina 

erfarenheter av att 

leva med FM  

Kvalitativ, 

tolkande 

deskriptiv 

design  

8 deltagare  En tolkande beskrivande 

design.  Djupgående 

intervjuer.  

Första intervjun byggdes 

upp av 

semistrukturerade öppna 

frågor.  

Individers 

erfarenheter av att 

leva med 

fibromyalgi är 

utmanande, eftersom 

det innebär uppleva 

och hantera en 

mängd osynliga 

symtom. Bristande 

förutsägbarhet 

bidrar till ett antal 

frågor som påverkar 

tillgången till och 

erfarenheter av 

hälso- och 

sjukvården 

Medel 

kvalitet  

Diviney & 

Dowling. 

(2015). Irland.  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka levda 

erfarenheten av FM.  

Fenomenologis

k, kvalitativ 

ansats  

9 deltagare  Intervjuer gjordes med 

en intervjuguide, som 

bandades och 

transkriberades för att 

sedan analyseras.    

Resultatet visar att 

det var en lång och 

mödosam resa de 

alla genomgått innan 

de tillslut fått en 

diagnos.  

Hög kvalitet  

Juuso, Skär 

Olsson, 

Söderberg. 

(2013). Sverige.   

Forskarnas fokus i 

denna studie var att 

belysa betydelsen av 

må bra för kvinnor 

med FM.  

Fenomenologis

k kvalitativ 

design, 

hermeneutisk 

ansats.   

13 deltagare  Bandade 

telefonintervjuer som 

transkriberades.   

Resultatet visar att 

betydelsen att må 

bra för kvinnor med 

FM stärks när de är 

involverade. 

Kvinnorna mår 

bättre när de har 

kontroll, makt och 

kan ta saker i sin 

egen takt och när de 

upplever en känsla 

av tillhörighet.  
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Författare,  

Årtal, Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Deltagare 

(Bortfall)  

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

Huvudresultat  Kommentar

er gällande 

kvalitét  

Traska, 

Rutledge,  Mout

tapa, Weiss  & 

Aquino. (2011). 

USA  

  

Målet med studien 

var att beskriva hur 

personer med FM 

hanterar sina liv med 

tanke på de många 

symptom som de 

upplever, i synnerhet 

hur de använder icke-

farmakologiska 

strategier och hur de 

införliva dessa 

strategier tillsammans 

med farmakologiska 

medel.  

Kvalitativ 

deskriptiv 

design  

8 deltagare  Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Gruppintervjumetodik. 

Öppna slutna frågor.  

Huvudstrategier för 

att klara av FM och 

deras liv var, 

planering, 

distraherande 

tekniker, "sätta på 

masken" och 

läkemedel. 

Dessutom var socialt 

stöd från andra med 

FM och från 

familjemedlemmar 

viktigt,  

Medel 

kvalitét  

Söderberg, 

Lundman & 

Norberg. (1999). 

Sverige  

Syftet med denna 

studie var att 

förtydliga innebörden 

av kvinnors 

erfarenheter av att 

leva med FM.  

Fenomenologis

k hermeneutisk 

kvalitativ 

design.  

14 deltagare.  Bandade personliga 

intervjuer  

Tre teman framgår i 

resultatet, förlorad 

frihet, hot mot 

integriteten och 

kämpa för att uppnå 

förståelse och 

lindring.   

Medel 

kvalitét  

Juuso, 

Söderberg 

Olsson, Skär. 

(2014). Sverige.  

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

betydelsen av FM-

föreningar för 

kvinnor med FM.  

Kvalitativ 

design med 

fokusgruppsint

ervjuer.  

17 deltagare.  Fokusgruppsdiskussione

r med intervjuguide.   

Resultaten visar att 

kvinnor upplevde 

föreningar för 

personer med FM 

som viktiga eftersom 

de gav tillgång till 

kontakter med andra 

med liknande 

erfarenheter. Deras 

behov av 

samhörighet 

uppfylldes vid 

föreningen och de 

beskrev förstärks av 

stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög kvalitét  
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Författare,  

Årtal, Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Deltagare 

(Bortfall)  

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

Huvudresultat  Kommentar

er gällande 

kvalitét  

Theadom & 

Cropley. (2010). 

England/Nya 

Zeeland  

Denna studie syftar 

till att undersöka 

människors 

uppfattning om deras 

sömnkvalitet och den 

inflytande sömn har 

på deras symtom och 

vardag  

Kvalitativ 

design.   

16 deltagare  Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

tolknings analys.   

Dålig sömn 

dominerade 

deltagarnas liv, och 

påverkar nivåerna av 

smärta, trötthet samt 

engagemang för och 

förmåga att klara av 

dagliga aktiviteter. 

De kände också en 

bristande kontroll i 

deras förmåga att 

hantera sin sömn.  

 Hög kvalitet 

McMahon, 

Murray, 

Sanderson & 

Daiches. (2012). 

England  

  

Syftet är att 

undersöka 

kombinationen av 

individuella, 

mellanmänskliga och 

sociala faktorer som 

är inflytelserika i att 

avgöra hur människor 

med FM uppfattar 

sjukdomen, 

erfarenhet och 

integrera den i deras 

liv.  

Kvalitativ 

design.  

10 deltagare.  Narriativa intervjuer 

med öppna slutna frågor 

som spelades in digitalt.  

Resultatet visar fem 

huvudteman som 

tolkats utifrån 

intervjuerna, försöka 

förstå FM, känslan 

av att vara 

"klagande" och 

gnällig, att vara 

instängd i sin kropp, 

coping av FM och 

känslan att vara i en 

ständig kamp.  

 Medel 

kvalitet 

Dennis, Larkin 

&. Derbyshire. 

(2013). England  

  

Syftet var att 

undersöka hur 

människor med FM 

förstår och upplever 

svårigheter och att 

inkludera frågor som 

hänger samman med 

hem, arbete, diagnos 

och klinisk symtom.  

Kvalitativ 

design. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats.  

20 deltagare.  Email-intervjuer. 

Tolkningsfenomenologis

k analys. En djupgående 

induktiv analys.  

Tre huvudproblem 

framkom i 

intervjuerna det 

första var obehaget 

av att leva med 

symtomen, de andra 

var all tid och energi 

som gick år för att få 

kontroll och det 

tredje problemet var 

att varje FM diagnos 

ansågs unik och 

därav svårt 

definierad.  

 Hög kvalitet 

Rodham, Rance 

& Blake. (2010). 

England   

  

Denna studie syftar 

till att undersöka de 

levda erfarenheter 

både för dem med FM 

och deras makar.  

Kvalitativ 

design.  

4 deltagare med 

FM samt deras 

respektive.  

Semi- strukturerade 

intervjuer.  

Tolkningsfenomenologis

k analys.  

 

 

 

 

 

Resultatet visar på 

upplevelsen av en 

förlorad identitet, 

attityder ifrån andra 

personer och 

bekymret med att 

sjukdomen är 

osynlig.  

 Medel 

kvalitet 

 

 



 
34 

 

Författare,  

Årtal, Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Deltagare 

(Bortfall)  

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

Huvudresultat  Kommentar

er gällande 

kvalitét  

Mannerkorpi, 

Kroksmark & 

Ekdahl. (1999). 

Sverige  

Syftet med denna 

studie var att söka 

efter en djupare 

kunskap om hur 

patienter med FMS 

upplever sina symtom 

i vardagen.  

Kvalitativ 

design.  

11 deltagare.  Fenomenologisk metod 

med kvalitativa 

intervjuer.  

Resultatet visade på 

fyra huvudteman, en 

kamp för att lyckas 

psykiskt och fysiskt i 

vardagen, att 

anpassa sig och 

förstå sina 

begränsningar, 

förtvivlan att inte 

kunna hantera sin 

smärta och 

livssituation och det 

fjärde temat var 

måsta ge upp 

dagliga aktiviteter 

och att symtomen 

dominerade livet.  

 Medel 

kvalitet 

Lempp 

Hatch,  Carville 

& Choy. (2009). 

England.  

”Dess syfte är att se 

över de nuvarande 

diagnostiska 

kriterierna för FM, 

och därigenom 

förbättra standarden 

på vården för 

närvarande 

tillhandahålls”.   

  

Kvalitativ 

design.  

12 deltagare.  Bandade intervjuer som 

transkriberades och 

därefter analyserades. 

Halvstrukturerade 

intervjuschema. 

Innehållsanalys.  

Resultatet visar att 

två centrala begrepp, 

social identitet och 

sjukdomen i sig 

baseras på de 

erfarenheter som 

patienter upplever. 

Resultatet visar även 

att den manliga 

deltagarens 

erfarenheter inte 

skiljer sig från de 

kvinnliga 

deltagarnas 

upplevelser. 

Däremot uttryckte 

svarta och etniska 

patienter en viss 

misstänksamhet 

emot läkemedel och 

attityder från vissa 

läkare, det har 

tidigare inte 

rapporterats från den 

patientgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 Hög kvalitet 
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Författare,  

Årtal, Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Deltagare 

(Bortfall)  

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

Huvudresultat  Kommentar

er gällande 

kvalitét  

Sallinen, 

Kukkurainen, 

Peltokallio & 

Mikkelsson. 

(2009). Finland  

  

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelser av 

arbetsförmåga och 

funktion patienter 

med en lång historia 

av fi fibromyalgi.  

Kvalitativ 

design.  

20 deltagare.  Narrativa intervjuer. 

Bandade intervjuer.  

Resultatet visade en 

variation i funktion 

och arbetsförmåga 

hos kvinnor med en 

lång historia av 

fibromyalgi. Svår 

smärta och trötthets 

symptom, i 

kombination med en 

krävande 

livssituation och 

åldrande, verkar 

leda till en 

betydande 

minskning av 

arbetsförmågan.  

 Hög kvalitet 

Sallinen, 

Kukkuranien, 

Peltokallio & 

Mikelsson, 

(2011). Findland 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

tröttheten upplevdes 

och förklaras i 

livshistorier hos 

kvinnor med en lång 

historia av FM att få 

en djupare förståelse 

av trötthet som ett 

fenomen 

Kvalitativ 

design 

20 deltagare Narrativa intervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades till 

text. Som sedan 

analyserades.  

Slutsatser berättelser 

den aktuella studien 

visar att i FM är 

trötthet en 

övergående , extrem 

och intensiv 

upplevelse, vilket 

orsakar stora 

funktionshinder och 

ångest, och som har 

konsekvenser för 

varje aspekt av livet. 

Hög kvalitet 
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