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ETT LIV MED SMÄRTA- EN LITTERATURSTUDIE OM MÄNNISKORS 
ERFARENHETER AV ATT LEVA MED FIBROMYALGI.  
 

Martina Lindh och Emma Mossfeldt 
 
 

SAMMANFATTNING 
Fibromyalgi medför långvarig smärta och trötthet och innebär en stor påfrestning i livet vilket 
kan betraktas som ett lidande. Förmågan att klara av dagliga aktiviteter och social samvaro i 
samma utsträckning som förut kan vara besvärligt då symtomen varierar dag till dag. 
Människor med fibromyalgi riskerar dessutom att bli misstrodda av sjukvårdspersonal vilket 
medför en ökad risk för lidande. Syftet med studien var att belysa vilket sorts lidande som 
människor med fibromyalgi riskerar att utsättas för. Som metod användes en systematisk 
litteraturstudie där sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. 
Totalt framkom elva artiklar som analyserades utifrån tre analysfrågor med utgångspunkt från 
lidande vilket resulterade i ett antal kategorier. Det framkomna i resultat visade på att 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande var samtliga mer eller mindre oundvikbara för 
människor med fibromyalgi. Vårdlidande, som var mest framträdande i arbetet, visade på att 
känslor av misstro från sjukvårdspersonal var ytterst påtagligt vilket innebar att man som 
patient inte kände sig sedd och förstådd. I och med detta upplevde man sig inte få tillräckligt 
med stöd från sjukvårdspersonalen. Att finna en diagnos resulterade därför ofta i frustration 
och besvikelse. I resultatet framkom också att ett sjukdomslidande och livslidande var 
påtagligt då ett liv med fibromyalgi ofta innebar en förändrad livssituation på grund av 
ständig smärtnärvaro. Livet beskrevs som förändrat men förändringen var osynlig där en 
känsla av att inte ha kontroll över sin kropp och sitt liv var tydligt. Sjuksköterskans ansvar 
gentemot patienter med fibromyalgi är att uppmärksamma och möta deras 
sjukdomsupplevelse och lidande och försöka lindra detta lidande. Att skapa en miljö där 
patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad är därför av största vikt.  
 
Nyckelord: Fibromyalgi, erfarenheter, lidande, förändringar. 
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1. Bakgrund 
1.1 Fibromyalgi 
Fibromyalgi har länge beskrivits som ett gåtfullt tillstånd och inte förrän på 1980-talet kom 

fibromyalgi att accepteras som en sjukdom. Redan år 460-377 f. Kr beskrev Hippokrates 

fibromyalgi-liknande symtom som smärta, stelhet, ömhet och trötthet. Det beskrivna 

tillståndet motsvarade resultatet efter hård träning hos en otränad person. År 1976 infördes 

termen fibromyalgi (fibro= fiber, myo= muskel, algos= smärta och ia=tillstånd) som är den 

samma som används idag (Söderberg, 2007).  

 

Fibromyalgi är ett smärttillstånd som i huvudsak drabbar kvinnor i åldrarna 30-50 år. Av 

Sveriges befolkning förekommer fibromyalgi hos cirka två procent hos vuxna varav 80-90 

procent är kvinnor. Vad som orsakar fibromyalgi är okänt men en teori är att det förekommer 

mycket låga serotoninhalter hos människor med fibromyalgi. Serotoninbrist hos människor 

visar sig just genom ökad smärtkänslighet och minskad mängd djup sömn och därför tror 

forskare att en sådan störning i metabolismen av serotonin skulle kunna förklara symtom 

såsom muskelvärk, ömhet, känslighet och sömnrubbning som förekommer vid fibromyalgi 

(Nitelius, 2003).  

 

De mest utmärkande symtomen är smärta och muskelvärk (Nitelius, 2003). Smärta 

förekommer både i aktivitet och i vila och kan variera i intensitet från dag till dag. Vissa 

perioder är smärtan mer intensiv medan den är lindrigare under andra perioder 

(Socialstyrelsen, 2000). Smärtorna är oftast ospecifika och främst lokaliserade till leder,  

senfästen, rygg och nacke (Gregersen, 2006). Smärtorna kommer ofta smygande i början utav 

insjuknandet och förvärras efterhand (Nitelius, 2003). Dessutom förvärras smärtan vid fysisk 

aktivitet, stress och ibland även vid temperatur- och klimatförändringar (Socialstyrelsen, 

2000). Andra symtom är en ökad muskulär uttröttbarhet, stelhet och ömhet i muskulaturen 

som leder till svårigheter att klara av monotona rörelser. En uttalad trötthet och 

sömnsvårigheter hör sjukdomen till, liksom en känsla av att aldrig vara riktigt utvilad. Även 

huvudvärk, domningar och stickningar i händerna och tarmproblem av typ colon irritabile kan 

förekomma. Sjukdomen innebär ett godartat tillstånd då den inte medför någon nedbrytning 

av muskler eller leder men muskelvärk och trötthet blir bestående problem även om det kan 

lindras (Nitelius, 2003). För att diagnosen fibromyalgi ska kunna fastställas ska ett visst antal 

diagnostiska kriterier uppnås. Det är generell värk i minst 3 månader i cervikal-, torakal- eller 



 

 5

lumbalryggen och värk i både höger och vänster kroppshalva samt ovan- och nedanför naveln. 

Vidare ska palpationsömhet i minst 11 utav 18 väldefinierade punkter (tender points) i 

muskulaturen, främst i skulder- och bäckengördeln förekomma (Gregersen, 2006). Tender 

points är lokalt palpationsömma punkter i djup och ytlig muskulatur där en person med 

fibromyalgi upplever smärta vid måttlig palpation. Normalt bör en person inte känna smärta 

vid dessa punkter. Tender points definieras som positiva om personen upplever smärta och 

inte bara ömhet (Söderberg, 2007). Fibromyalgi kan förekomma parallellt med andra 

sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom, whiplashskada och reumatoid artrit 

(Socialstyrelsen, 2000). 

 

1.2 Behandling 
Eftersom fibromyalgi i dagsläget är en obotlig sjukdom handlar det främst om att lindra 

symtomen. Det innefattar behandling av smärta, sömnstörningar, eventuell depression och 

andra symtom såsom colon irritabile (Socialstyrelsen, 2000). Analgetika och fysikalisk terapi 

i form av sjukgymnastik är aktuellt vid smärtlindring. För att kunna få tillräckligt med sömn 

används ibland små mängder av antidepressiva läkemedel till natten vilket kan förbättra både 

värk och sömn. Ofta får fibromyalgi-patienter individuella träningsprogram med syftet att 

bygga upp konditionen. Aktivitet i varmvattenbassäng anses exempelvis ha positiv effekt 

(Nitelius, 2003). Behovet av hjälpinsatser är olika för olika människor med fibromyalgi. En 

del är i större behov utav information, rehabilitering och stöd i att ändra sin tillvaro än andra 

(Socialstyrelsen, 2000).  

 

1.3 Att leva med smärttillstånd 

Förmågan att klara av dagliga aktiviteter och social samvaro i samma utsträckning som förut 

kan vara besvärligt då symtomen varierar dag till dag. Att få insikt i och förståelse för smärtan 

och att den kommer att förbli bestående är svårt för många och kräver ofta en omställning i 

livet (Socialstyrelsen, 2000). De olika symtomen såsom smärta och muskelvärk får ofta 

konsekvenser i livet som påverkar fysiska, psykiska och sociala delar (Gregersen, 2001). Att 

leva med långvarig smärta orsakar nästan alltid emotionella reaktioner såsom frustration och 

ilska som i sin tur påverkar smärtupplevelsen (Hägerstam, 2008). Att bli medveten om att det 

inte går att leva på samma sätt som förut är smärtsamt för många och ibland måste en 

sorgeprocess genomgås för att kunna acceptera den nya situationen (Socialstyrelsen, 2000). 
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1.4 Lidande 
Fibromyalgi medför långvarig smärta och trötthet och innebär en stor påfrestning i livet vilket 

kan betraktas som ett lidande (Tamm & Söderlund, 1993). Enligt Eriksson (1994) är lidande 

något som ansätter människan och som utsätter henne för en kamp. Eftersom lidandet är en 

del av livet och förenat med att leva står alla människor någon gång inför ett lidande. Om man 

enligt Eriksson (2004) förnekar lidandet förnekar man en del av livet och möjligheten att bli 

en hel människa. Eriksson (1994) utgår från tre olika sorters lidande: sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande.   

 

1.4.1 Sjukdomslidande 
Kroppslig smärta i samband med sjukdom är en vanlig orsak till lidande. När människan lider 

av en stark kroppslig smärta kommer hon att ägna detta så stor uppmärksamhet att 

möjligheterna att använda sin kraft till att övervinna lidandet försvåras. En kroppslig smärta 

kan även driva människan till en själslig och andlig död som förorsakas av upplevelser av 

förnedring, skuld och/eller skam. Sådana upplevelser genomgår människan vid sjukdom eller 

behandling. Sjukdomslidande är det lidande som sjukdom och behandling upplevs orsaka 

(Eriksson, 1994). 

 

1.4.2 Livslidande 
Att leva med fibromyalgi kan innebära ett liv med ett plågsamt sjukdomstillstånd som medför 

förändringar i livet (Olin & Schenkmanis, 2002). Hur livet såg ut före sjukdomen har 

betydelse för hur mycket sjukdomen kommer att påverka människans liv (Söderberg, 2007). 

Enligt Eriksson (1994) kan ett invant liv och livsmönster hotas av sjukdom och ohälsa. Det 

invanda livet kan då plötsligt komma att förändras och med ens tas ifrån en. Denna plötsliga 

förändring kan innebära ett hot mot hela människans existens och därmed ge upphov till ett 

livslidande. Ett livslidande berör hela människans livssituation och är förenat med allt vad det 

innebär att leva. En livssituation som står inför ett hot, exempelvis en sjukdom, kan förändras 

på många sätt och när en sådan plötslig förändring äger rum behöver människan ofta tid för 

att finna ny mening i livet (Eriksson, 1994).  

 

1.4.3 Vårdlidande 
Vårdlidande uppstår i vården i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal som ett svar på 

otillräcklig vård. I vårdlidande ingår kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
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maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). Den vanligast förekommande kategorin 

inom vårdlidande är kränkning utav patientens värdighet som innebär att patientens möjlighet 

att vara människa fullt ut fråntas henne. Begreppet värdighet beskrivs som att alla människor 

har samma värde och värdighet och frihet att själv få välja. Värdighet innebär att patienten 

blir tagen på allvar och att ens upplevelser ses som sanna. Att kränka denna värdighet leder 

till ett lidande för patienten. Sjukvårdspersonalens uppgift är att få patienten att uppleva 

värdighet och därmed förhindra kränkning. En bekräftelse av patientens värdighet medför en 

individuell vård. En annan form av vårdlidande är fördömelse och straff som också handlar 

om en form av kränkning av människans värdighet. Att straffa kan innebära att nonchalera 

patienten vid samtal eller att inte ge en omsorgsfull vård. Maktutövning beskrivs som ett sätt 

att förorsaka lidande för en annan människa. Att som patient inte blir tagen på allvar eller att 

bli tvingad att utföra handlingar mot sin vilja är exempel på maktutövning. Vidare beskrivs 

utebliven vård som uppstår då det råder bristande förmåga att se och döma vad patienten 

behöver (Eriksson, 1994).  

 

2. Problematisering 
De flesta människor har under sitt liv erfarenhet av att av olika skäl, då och då ha ont. 

Däremot kan tillstånd av tillfällig smärta övergå till att bli långvarig och kronisk. Enligt 

Nitelius (2003) är fibromyalgi ett smärttillstånd som oftast drabbar kvinnor i åldrarna 30-50 

år. Sjukdomen innebär smärta i både aktivitet och vila och kan variera i intensitet under olika 

perioder. Att leva med långvarig smärta kräver ofta en förändring i livet vilket kan ge upphov 

till ett lidande (Socialstyrelsen, 2000). Människor med fibromyalgi riskerar även att bli 

misstrodda och inte tagna på allvar av sjukvårdspersonal vilket medför en ökad risk för 

lidande och för att ett vårdlidande uppstår. Vilket sorts lidande riskerar människor med 

fibromyalgi att utsättas för? Eftersom sjukdomen påverkar människans hela livssituation har 

sjuksköterskor ett ansvar att stödja dessa människor genom insatser som syftar till att minska 

deras lidande och öka välbefinnandet därför att sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra 

lidande och förebygga ohälsa (ICN: s etiska kod).  

 

3. Syfte 
Syftet var att belysa vilket sorts lidande som människor med fibromyalgi riskerar att utsättas 
för.     
  



 

 8

4. Metod 
4. 1 Systematisk litteraturstudie 
Som metod användes en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär 

en systematisk sökning och en kritisk granskning av tidigare forskning inom ett visst område 

där en analys och sammanställning av den tidigare forskningen görs utifrån en frågeställning. 

Fokus bör ligga på aktuell forskning. Syftet med studien var att åstadkomma en 

sammanställning av data från den tidigare forskningen. Den systematiska litteraturstudien 

syftar även till att utforska den kunskap som redan finns i det valda området för att eventuellt 

gynna den kliniska verksamheten (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

4. 2 Urval 

4. 2. 1 Inklusionskriterier 
I förevarande studie inkluderades artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

skrivna på engelska eller skandinaviskt språk Vidare inkluderades studier där människor med 

diagnosen fibromyalgi ingick i urvalet och där fokus låg på deras erfarenheter. I studiernas 

urval ingick människor från 18 år och uppåt. Eftersom fibromyalgidiagnostisering är relativt 

ny sattes en tidsgräns på tio år för artiklarna, 1998-2008. Vidare inkluderades vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ metod och av hög- och medel vetenskaplig kvalitet. En ytterliggare 

begränsning i sökandet var peer-review i databaserna CINAHL och PsycInfo.  

 

4. 2. 2 Exklusionskriterier 
Artiklar med låg vetenskaplig kvalitet. 

 

4. 3 Genomförande 
Den systematiska datasökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed/Medline och 

PsycInfo. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan sökning av artiklar ske både manuellt 

och genom datasökning. Cinahl och PubMed är databaser som innehåller 

omvårdnadsforskning medan PsycInfo är en databas som omfattar psykologisk forskning 

inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden. Då databasen Medline motsvaras 

av databasen PubMed kom våra sökningar att utföras i PubMed. Syftet med studien var att 

belysa vilket sorts lidande som människor med fibromyalgi riskerar att utsättas för varvid 

fokus hölls på kvalitativa studier valdes. Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att så 
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noggrant som möjligt beskriva eller tolka ett fenomen och dess egenskaper. Syftet med 

kvalitativa metoder är därför att förklara och förstå upplevelser eller erfarenheter (Forsberg & 

Wengström, 2003). Relevanta sökord utformades och formulerades utifrån syftet vilket 

resulterade i fibromyalgia, experience, everyday life, well being, nursing, fatigue, longterm 

pain och caring. Sökningarna gjordes initialt ord för ord varvid de olika sökorden sedan 

kombinerades ihop för att få färre och mer relevanta träffar. I databaserna Cinahl och 

PsycInfo fanns peer review tillgängligt vilket användes för att begränsa sökningen. 

Trunkering utav vissa ord gjordes i enstaka sökningar men ansågs inte resultera i fler träffar. 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan trunkering av sökord öka antalet träffar. När 

sökningarna i databaserna resulterade i 215 eller färre träffar lästes samtliga titlar. Om titlarna 

var av intresse lästes abstrakten igenom och om abstrakten stämde överens med syftet lästes 

artikeln i fulltext. Artiklar som stämde överens med syftet och inklusionskriterierna gick 

vidare till en kvalitetsgranskning. Flertalet artiklar kunde förekomma i mer än en databas och 

i flera utav sökningskombinationerna. Nio stycken artiklar valdes ut i Cinahl i 

sökningskombinationen ”fibromyalgia”AND ”experience”. Samtliga utav dessa artiklar 

påträffades även i de andra sökningskombinationerna i Cinahl samt i databaserna PubMed och 

PsycInfo. Ytterliggare två artiklar valdes ut i PubMed som påträffades i sökningarna 

”fibromyalgia” AND ”experience” och ”fibromyalgia” AND ”nursing”. Sammanlagt valdes 

elva stycken artiklar ut för en kvalitetsgranskning. Även ett fåtal manuella sökningar i form 

av att läsa artiklarnas referenslistor gjordes men resulterade inte i ytterligare artiklar.  

 

4. 4 Kvalitetsgranskning 
Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes granskningsmallen för kvalitativa studier i 

Willman och Stoltz (2002). Granskningsmallen innehöll 14 frågor varav samtliga frågor 

besvarades och utifrån granskningsmallen poängsattes artiklarna för att få fram studiens 

kvalitet. Varje positivt svar gav två poäng, varje negativt svar gav en poäng och de frågor som 

inte gick att besvara gav noll poäng. I granskningsmallen fanns dock två frågor som bara 

kunde besvaras om metoden var grounded theory, det vill säga om det råder datamättnad och 

om det råder analysmättnad. Då flertalet av studierna inte använde grounded theory metod 

ansågs dessa två frågor inte relevanta och därför räknades dessa poängen inte med. Poängen 

räknades enbart med om artiklarna var en grounded theory. Poängsumman sammanräknades 

för varje artikel och kvaliteten på studien kunde bedömas utifrån kategorierna hög, medel och 

låg. Maxpoäng för en artikel där frågorna för data- och analysmättnad exkluderades blev 24 
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poäng och för en artikel där samtliga frågor gick att besvara blev 28 poäng. Hög kvalitet 

innebar en poäng mellan 22-28, medel 18-22 och låg under 18 poäng. Artiklarna lästes först 

igenom för att få en helhetsuppfattning och därefter genomfördes granskningen utav 

artiklarna enskilt. Att granska artiklarna var för sig ger en större tillförlitlighet (Forsberg & 

Wengström, 2004). Efter den enskilda granskningen genomfördes en gemensam granskning 

utav artiklarna. Av de elva artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes nio stycken vara av 

hög kvalitet och två stycken vara av medel kvalitet. Då endast artiklar av medel och hög 

kvalitet skulle ingå i litteraturstudien kunde samtliga elva artiklar ingå i denna studie.  

 

4.5 Dataanalys 
En dataanalys syftar till att skapa struktur i det inhämtade materialet (Backman, 1998). Initialt 

lästes artiklarna igenom enskilt för att skapa en helhetsbild. Därefter diskuterade vi igenom 

innehållet i artiklarna tillsammans för att se om respektive tolkning av artiklarna stämde 

överens. Utifrån artiklarnas innehåll framkom det att Katie Erikssons lidandebegrepp passade 

bra som teoretisk referensram. Lidandebegreppet valdes att användas som ett raster för att 

därmed ligga till grund för dataanalysen. Utifrån lidandebegreppets tre olika områden 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande utformades tre analysfrågor vilket resulterade i 

en analysfråga för varje lidandebegrepp. Analysfrågorna ansågs även stämma bra överens 

med syftet. För sjukdomslidande uppkom frågan ”Vilka erfarenheter har människor med 

fibromyalgi i relation till sjukdom och behandling”? Vidare uppkom för vårdlidande frågan 

”Vilka erfarenheter har människor med fibromyalgi av vård- och behandlingssammanhang”? 

För livslidande uppkom frågan: ”Hur beskrivs erfarenheten av att leva med fibromyalgi?” 

 

 
 

Sjukdomslidande Vårdlidande Livslidande 

 
Analysfråga 

Vilka erfarenheter har människor med 
fibromyalgi i relation till sjukdom och 
behandling? 

Vilka erfarenheter har 
människor med fibromyalgi av 
vård- och 
behandlingssammanhang? 

Hur beskrivs erfarenheten av 
att leva med fibromyalgi 

 
Kategorier 

- Att känna smärta 
- Att sakna kontroll. 
- Att kämpa med en ovillig kropp. 
- Hopp om lindring. 

- Att inte bli trodd. 
- Att inte bli sedd och förstådd. 

-  Att känna sig otillräcklig. 
- Att förlora sin identitet. 
- Att leva med förändringar. 
- Att leva dag för dag. 

 

4.5 Tabell 1. Utformning av kategorier.
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5. Resultat 

Initialt görs en beskrivning av sjukdomslidande som behandlar vilka erfarenheter människor 

med fibromyalgi har i relation till sin sjukdom och behandling. De erfarenheter som kunde 

beskrivas utifrån ett sjukdomslidande var: att känna smärta, att sakna kontroll, att kämpa med 

en ovillig kropp och hopp om lindring. Därefter beskrivs vårdlidande utifrån erfarenheter av 

mötet med vården. Att inte bli trodd och att inte bli sedd och förstådd var de erfarenheter som 

var mest framträdande. Slutligen behandlas livslidande där erfarenheten av att leva med 

fibromyalgi beskrivs. De erfarenheter som framkom för livslidande var: att känna sig 

otillräcklig, att förlora sin identitet, att leva med förändringar och att leva dag för dag.  

 

5.1 Sjukdomslidande 

5.1.1 Att känna smärta 
Att drabbas av fibromyalgi kunde beskrivas utifrån olika erfarenheter i relation till sjukdom 

och behandling. Ett liv med fibromyalgi innebar att leva ett liv med smärta. I början av 

insjuknandet upplevdes ofta en känsla av att något var fel med kroppen (Asbring, 2000). 

Olika symtom såsom värk och muskelsmärta kunde då ha varit närvarande under en längre tid 

utan att man förstod vad som var fel med kroppen (Sturge- Jacobs, 2002). För en del hade 

sjukdomssymtomen kommit gradvis och för andra hade de utvecklats successivt under en 

längre period (Söderberg & Lundman, 2001). De vanligaste symtomen var muskelsmärta, 

huvudvärk, utmattning, migrän och magsmärta vilka ofta var både oförutsägbara och ständigt 

närvarande (Mannerkorpi, Kroksmark, & Ekdahl, 1999; Cunningham & Jillings, 2006). 

Smärta som var det mest framträdande symtomet kunde beskrivas som brännande, gnagande, 

skjutande, djupt, vasst, outhärdlig, konstant, plågsamt, omedgörligt, varierande och överallt i 

kroppen. Då smärtan var ständigt närvarande gav det liten möjlighet till andrum (Råheim & 

Håland, 2006; Sturge- Jacobs, 2002; Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002). Smärtan 

ansågs ta mycket energi och uppmärksamhet (Mannerkorpi et al. 1999; Hallberg & Carlsson, 

1998). Utmattning var ett annat symtom som ansågs utgöra en stor del av sjukdomen. För 

många var detta det värsta symtomet (Cudney et al. 2002; Sturge- Jacobs, 2002). Smärtan 

förstärktes av utmattningen och mer smärta gav mer utmattning (Söderberg, Lundman & 

Norberg, 2002). Utmattning ansågs påverka alla aspekter av livet och sågs av många som ett 

stort handikapp (Sturge- Jacobs, 2002; Cudney et al. 2002). Vidare hade dessa människor på 

grund av smärta svårigheter med problemlösning, abstrakt tänkande och oförmåga att göra 
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korrekta bedömningar. Man hade svårt för att koncentrera sig och att tänka klart (Sturge- 

Jacobs, 2002). 

 

5.1.2 Att sakna kontroll 
Att sakna kontroll innebar en känsla av att man dels inte kunde kontrollera sina olika symtom 

och dels inte kunde kontrollera kroppen (Mannerkorpi et al. 1999; Sturge- Jacobs, 2002; 

Råheim & Håland, 2006). Att inte kunna kontrollera de olika symtomen förvärrades under de 

perioder då symtomen blossade upp utan förvarning (Sturge- Jacobs, 2002). Utmattning var 

ett exempel på ett symtom som kom utan förvarning och som beskrevs vara mycket opålitlig 

(Söderberg et al. 2002; Sturge- Jacobs, 2002). När utmattningen var som värst fanns en rädsla 

för att råka ut för en kollaps. Därför blev det viktigt att sitta eller ligga ner (Sturge- Jacobs, 

2002). I samband med utmattning gjordes liknelser med att vandra i dimma eller att vara 

invirad i bomull (Söderberg et al. 2002; Sturge- Jacobs, 2002). Känslan av att vara närvarande 

men ändå frånvarande var påtaglig (Söderberg et al. 2002). En del beskrev det som att 

kroppen och sinnet var oense och oförmögna att arbeta ihop. Det var som en känsla att trilla 

genom en djup mörk avgrund där det inte fanns något urskiljbart ljus eller ljud (Sturge-

Jacobs, 2002). Utmattningen var oförutsägbar och innebar även en ogripbar känsla som kunde 

jämföras med att vara förvirrad och nedsövd (Söderberg et al. 2002). I samtal med andra 

människor kunde ord urskiljas men ofta kunde inte meningen förstås (Sturge-Jacobs, 2002). 

Vidare utgjorde sömn svårigheter som var omöjligt att hantera. På grund av smärta och 

utmattning ansåg man sig inte få den sömn man behövde (Cudney et al. 2002; Sturge-Jacobs, 

2002). Att inte kunna få en hel natts sömn ledde till ständig trötthet som då beskrevs som att 

aldrig vara helt utsövd eller svårigheter att därför hålla sig vaken. För de som kunde sova en 

hel natt infann sig trots det en känsla av utmattning (Söderberg et al. 2002). Den största 

orsaken till att man hade problem med sömnen var svår smärta som gjorde det omöjligt att 

finna en behaglig sovställning. Ju mindre sömn man fick desto mer utmattad blev man vilket 

resulterade i ännu mer smärta vilket visar på en ond cirkel (Cudney et al. 2002). 

 

5.1.3 Att kämpa med en ovillig kropp 
Att leva med fibromyalgi beskrevs också som en ständig kamp med en ovillig kropp (Råheim 

& Håland, 2006; Cudney et al. 2002). De enklaste rörelserna krävde koncentration och att 

röra sig när smärtan var som värst beskrevs som att flytta berg (Paulson, Danielson & 

Söderberg, 2002; Råheim & Håland, 2006). En del upplevde kroppen som en sten med brist 
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på smidighet (Söderberg et al. 2002). Många tyckte att kroppen var som mest stel, långsam 

och svag på morgonen vilket gjorde det omöjligt att skynda på (Paulson et al. 2002; Råheim 

& Håland, 2006). Någon hade utformat en ny morgonrutin genom att ligga kvar en stund i 

sängen för att ta kontroll över kroppen innan man kom igång (Råheim & Håland, 2006). Att 

inte kunna förutse hur kroppen skulle komma att reagera innebar svårigheter att göra upp 

planer i förväg (Söderberg & Lundman, 2001; Asbring, 2000; Paulson et al. 2002; 

Cunningham & Jillings, 2006). Eftersom allt tog mycket längre tid och symtomen var svåra 

att förutse var det även svårt att göra något spontant (Söderberg et al. 2002). Istället fick man 

planera dagen efter hur man mådde och hur mycket ork man hade (Söderberg & Lundman, 

2001).  

 

Innan sjukdomen var det vanligt att man levt ett aktivt liv (Paulson et al. 2002). Förmågan att 

kunna utöva samma aktiviteter som förut var omöjlig på grund av smärtan eftersom den 

orsakade utmattning, svaghet och minskad rörelseförmåga (Paulson et al. 2002; Cunningham 

& Jillings, 2006; Söderberg & Lundman, 2001). Att utöva vissa aktiviteter tog längre tid än 

vanligt och som en följd av detta hände det att man istället gav upp sina aktiviteter (Cudney et 

al. 2002; Mannerkorpi et al. 1999). Livet upplevdes för en del som begränsat till hemmet och 

i huvudsak till soffan (Råheim & Håland, 2006). Efter exempelvis en arbetsdag var man ofta 

för utmattad för att göra andra aktiviteter (Mannerkorpi et al. 1999). De la då all sin energi på 

arbetet för att sedan tvingas vila på sin fritid (Asbring, 2000). Detta ledde i sin tur till att 

relationer med andra människor begränsades (Söderberg & Lundman, 2001; Söderberg et al. 

2002; Mannerkorpi et al. 1999). När smärtan var som värst undvek man helst alla sociala 

kontakter (Paulson et al. 2002). Då var det omöjligt att lyssna på andra människor eftersom de 

hade nog med att ta hand om sig själv (Paulson et al. 2002; Söderberg et al. 2002; 

Mannerkorpi et al. 1999). Vänner kunde ha svårt att förstå varför man inte ville göra samma 

saker som förut. Det kunde exempelvis vara att shoppa, gå ut och dansa eller äta middag 

tillsammans (Söderberg & Lundman, 2001; Mannerkorpi et al. 1999). Att dra sig tillbaka var 

därför ett sätt att undvika att träffa människor eller att delta i olika aktiviteter. Likaså var det 

ett sätt att undvika situationer där man blev tvungen att förklara hur man verkligen mådde 

(Asbring, 2000). Eftersom man så många gånger upplevt brist på förståelse från andra 

människor och var rädd för att bli avvisad höll man istället tyst om sitt tillstånd (Raymond & 

Brown, 2000). Ett liv med fibromyalgi karaktäriserades av att ha viljan men inte orken att 

göra saker (Söderberg & Lundman, 2001). Många hade fortfarande viljan att göra saker men 

avstod då de var rädda för att det eventuellt kunde leda till mer smärta (Mannerkorpi et 



 

 14

al.1999). Smärtan blev till en måttstock som avgjorde förmågan eller oförmågan att utföra 

dagliga aktiviteter. När smärtan var som värst sågs det som ett tecken på att varva ner (Sturge-

Jacobs, 2002).  

 

5.1.4 Hopp om lindring 
Flertalet hade levt länge med ospecifika och multipla symtom utan att veta var smärtan kom 

ifrån och varför. Det upplevdes därför som en lättnad att få en diagnos (Hallberg & Carlsson, 

1998; Raymond & Brown, 2000). Diagnosen ansågs minska lidandet. I samband med 

läkarbesök då läkaren sjukskrev, var det en lättnad eftersom smärtan och sjukdomen 

legitimerades. Att som fibromyalgi-patient få genomgå olika undersökningar såsom röntgen, 

fysioterapikonsultationer och blodtester var vanligt. Även behandlingar i form av fysioterapi, 

akupunktur, avslappningsövningar och läkemedel mot smärta och sömnbesvär var vanligt. 

Vidare beskrevs det som positivt att få läkemedel utskrivet eftersom det då utgjorde 

bekräftelse på lidandet (Hallberg & Carlsson, 1998). En del ansåg att smärtstillande 

läkemedel var ineffektiva eftersom det som hade effekt en dag inte hade effekt nästa dag 

(Cudney et al. 2002; Sturge-Jacobs, 2002). Trots att man fått läkemedel utskrivet ville man 

inte använda för mycket av det (Hallberg & Carlsson, 1998; Cunningham & Jillings, 2006). 

Många var tveksamma till om de överhuvudtaget vågade använda läkemedel dagligen. Ett 

annat problem var att balansera de potentiella fördelarna med läkemedel mot skadliga 

bieffekter (Cunningham & Jillings, 2006). I enstaka fall hade olämpliga läkemedel och 

behandlingar ordinerats (Sturge-Jacobs, 2002). Frustration över att den medicinska kunskapen 

och att behandlingen av sjukdomen var begränsad var påtagligt. Trots denna frustration infann 

sig ändå hopp om att finna ett botemedel eller åtminstone en behandling som kunde erbjuda 

tillräcklig symtomlindring (Cunningham & Jillings, 2006). 

 

När smärtan var som värst gjorde man allt för att lindra den, vilket kunde innebära att tvinga 

sin kropp till rörelse för att må bättre trots smärtan (Råheim & Håland, 2006). För en del var 

det viktigare med vila när kroppen kändes tung för att orka med arbete (Söderberg et al. 

2002). Att vara medveten om kroppens signaler ansågs vara till stor hjälp för att förhindra att 

smärtan blev alltför intensiv och att man blev helt slutkörd. En del uttryckte det som att jobba 

med kroppen, inte kämpa mot den (Råheim & Håland, 2006). Möjlighet till lindring utav 

smärtan skulle enligt många innebära mer glädje och ett bättre liv (Paulson et al. 2002). För 

många gällde det bara att kämpa vidare (Söderberg et al. 2002).
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5. 2 Vårdlidande 

5.2.1 Att inte bli trodd 
De erfarenheter som människor med fibromyalgi upplevde i vård- och 

behandlingssammanhang kunde härledas till ett vårdlidande. Att vara fibromyalgi-patient 

upplevdes inte alltid som lätt då en del uppfattade det som att sjukvården stereotypiserade 

dem (Sturge-Jacobs, 2002).  Misstro hos sjukvårdspersonal kunde uppfattas både explicit och 

implicit. Denna misstro från sjukvårdspersonal resulterade i en tveksamhet att söka 

professionell hjälp. För att bli trodd och respekterad tvingades man som fibromyalgi-patient 

ibland att överdriva sin smärta. Hade man dessutom ingen diagnos hade man erfarenhet av att 

misstron från sjukvårdspersonalen var ökad. Människor med fibromyalgi beskrev sig ofta som 

fräscha och fina på utsidan trots sin sjukdom vilket i sin tur ökade misstron från vårdpersonal 

och medmänniskor. Att känna andra människors misstro uppfattades som att inte vara en ideal 

patient (Hallberg & Carlsson, 1998). 

 

5.2.2 Att inte bli sedd och förstådd  
Att söka efter en diagnos var en stor utmaning då det kunde innebära många möten med flera 

olika läkare innan en diagnos kunde fastställas (Sturge-Jacobs, 2002; Hallberg & Carlsson, 

1998; Raymond & Brown, 2000). De olika symtomen, tillsammans med en liten förståelse för 

sjukdomen från läkarna, ansågs försvåra möjligheten att få rätt diagnos. Detta medförde att 

man som patient inte kände sig förstådd av sjukvårdspersonalen. Läkarbesöken resulterade 

därför ofta i förvirring och kaos och en tillitsfull relation var svår att bygga upp (Sturge-

Jacobs, 2002). Eftersom sjukdomens ursprung inte kunde identifieras upplevde en del att 

läkarna underskattade smärtan och saknade förståelse för smärtans omfattning (Sturge-Jacobs, 

2002; Hallberg & Carlsson, 1998). Läkare som inte kunde hitta orsaken till de olika 

symtomen fick konsekvensen i att inte bedömas som fysiskt sjuk utan sågs vara i behov av 

psykologisk hjälp. När man som patient uppmanades att söka psykologisk hjälp väcktes 

känslan av att man inbillade sig sin smärta (Sturge-Jacobs, 2002).  De erfarenheter som 

framkom i samband med att finna en diagnos resulterade i frustration och besvikelse 

(Raymond & Brown, 2000). Att dessutom inte känna tillräckligt med stöd från 

sjukvårdspersonal innebar ännu ett nederlag (Cunningham & Jillings, 2006). För att förstå 

sjukdomen och dess yttringar var det viktigt att veta mer om sjukdomen genom information 

från vårdpersonal. Många saknade sådan information. De blev istället tvungna att söka 

informationen på egen hand och genom andra vägar (Raymond & Brown, 2000). 
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5.3 Livslidande 
 
5.3.1 Att känna sig otillräcklig 
När den fysiska förmågan förändrades ökade osäkerheten om hur mycket man klarade av i det 

dagliga livet (Hallberg & Carlsson, 1998). Att inte längre kunna hantera sin smärta och sin 

livssituation kunde hos en del ge upphov till förtvivlan och en känsla av att vara beroende av 

andra människor. Att vara beroende av någon annan var det samma som att vara ligga någon 

annan till last (Sturge-Jacobs, 2002; Mannerkorpi et al.1999). En del upplevde även att de 

hade svårt att leva upp till andras förväntningar vilket gjorde att man i vissa fall undvek 

sociala kontakter (Cudney et al. 2002; Asbring, 2000). I försök att fortsätta vara effektiv och 

trogen mot hem och arbete uppkom för en del ändå en känsla av otillräcklighet vilket i sin tur 

kunde leda till dåligt självförtroende. För de som levde i en parrelation kunde det innebära att 

olika sysslor som man tidigare haft ansvar för i hemmet lades över på partnern vilket kunde 

leda till en känsla av otillräcklighet och medföra frustration och ilska hos den som var sjuk. 

Det kunde handla om att själv inte längre kunna städa och därmed behöva minska på sin 

städstandard (Hallberg & Carlsson, 1998).  

 

Förutom att ha möjligheten att fungera i hemmet hade även ett lönearbete utanför hemmet en 

betydelse för att känna sig tillräcklig. Däremot var det svårt för en del att fortsätta arbeta som 

förut varför sjukskrivning blev aktuellt. Att vara sjukskriven innebar för en del en känsla av 

isolering och att inte längre vara behövd eller att inte räknas med (Asbring, 2000; 

Cunningham & Jillings, 2006; Söderberg & Lundman, 2001; Paulson et al. 2002). De som 

tvingades att lämna sitt arbete på grund av sjukdomen uttryckte en sorg då de kom att uppleva 

utanförskap och fick känslan av att vara mindre värdefull. Känsla av utanförskap och brist på 

förståelse från arbetskamrater förekom även för dem som hade ett arbete att gå till (Söderberg 

& Lundman, 2001). Det kunde exempelvis handla om att det inte var någon på arbetet som 

frågade hur man mådde eller sakna någon som brydde sig om när man kom och gick 

(Söderberg & Lundman, 2001; Paulson et al. 2002). I ett fall resulterade känslan av att inte bli 

sedd av sina arbetskamrater i en känsla av att vara annorlunda vilket i sin tur gav upphov till 

självmordstankar (Paulson et al. 2002). Vidare kunde en sjukskrivning innebära en minskad 

inkomst och därmed ge upphov till en ekonomisk oro (Asbring, 2000; Paulson et al.2002). 

Till skillnad från dem som upplevde sitt arbete som krävande fanns det en del som tyckte att 

arbetslivet var stimulerande och viktigt för välbefinnandet (Mannerkorpi et al. 1999; 

Raymond & Brown, 2000). Att uppleva en daglig kontakt med andra människor på arbetet 
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ansågs viktigt då det var betydelsefullt att behålla den del av identiteten som var relaterad till 

arbetslivet (Asbring, 2000; Mannerkorpi et al. 1999; Paulson et al. 2002). Men för de som inte 

orkade med ett arbete var förtidspensionering ett alternativ. För en del som blivit 

förtidspensionerade beskrevs att en inre frid äntligen hade uppnåtts då de inte längre behövde 

förklara sina osynliga symtom för andra människor (Paulson et al.2002; Hallberg & Carlsson, 

1998; Raymond & Brown, 2000).  

 

5.3.2 Att förlora sin identitet 
Förändrad identitet var något som en del människor uppfattade i samband med sjukdomen 

(Asbring, 2000). Man hade tidigare haft bilden av sig själv som en aktiv person som var 

involverad i familj, arbetsliv och sociala aktiviteter. Att nu inte längre leva upp till denna bild 

av sig själv var svår (Mannerkorpi et al.1999). Den nya identiteten beskrevs som något 

annorlunda, som ett annat jag, som låg utanför det gamla jaget och som levde sitt eget liv. 

Detta uttrycktes som en känsla av att leva med någon annan som man inte hade ett nära 

förhållande med. Det utgjorde en sorg att ha förlorat sin tidigare identitet och alla de 

aktiviteter som associerades med denna (Asbring, 2000). Att leva på samma sätt som förut 

ansågs för en del inte vara möjligt och innebar därför en känsla av att inte vara en hel 

människa (Asbring, 2000; Paulson et al. 2002). För en del var det svårt att anpassa sig från ett 

aktivt liv till ett mer passivt liv. Ju mer aktivt liv man hade haft tidigare desto svårare var det 

att anpassa sig till det nya livet. Det fanns en längtan efter det gamla. Försök att återgå till det 

tidigare livet innebar ofta ett misslyckande och en besvikelse (Asbring, 2000). För att kunna 

acceptera och klara av sjukdomen var det viktigt att kunna uttrycka känslor av förlust och 

sorg över sina förlorade förmågor (Raymond & Brown, 2000). Men vissa familjer och vänner 

tillät omedvetet inte den som var sjuk att sörja sina förluster (Sturge-Jacobs, 2002). En 

identitetsförändring ansågs även påverka nära relationer och kunde för en del vara 

anledningen till separation med sin partner. Trots att den nya identiteten innebar sorg för 

många kunde den i vissa fall även upplevas som mer positiv och fördelaktig (Asbring, 2000). 

 
5.3.3 Att leva med förändringar 
Att leva med fibromyalgi krävde för många en förändring i det dagliga livet på grund av den 

ständiga smärtnärvaron (Asbring, 2000; Cudney et al. 2002; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg 

& Lundman, 2001). Livet efter insjuknandet i fibromyalgi jämfört med livet innan beskrevs 

som ett helt annat liv. Till skillnad från ett tidigare aktivt liv ansåg en del att de nu levde ett 

mer passivt liv där sjukdomen var styrande. Livet beskrevs vara förändrat men förändringen 
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var osynlig, det var som en känsla i kroppen. För familjen kunde det vara svårt att förstå dessa 

osynliga förändringar. Den som var sjuk upplevde att behovet av hjälp från de övriga i 

familjen ökade och att man blev tvungen att be om hjälp. Samtidigt blev barnen i familjen 

också tvungna att hjälpa till mer i hemmet (Söderberg & Lundman, 2001).  Istället för att 

utföra alla uppgifter på en och samma dag krävdes att man delade upp dem på olika dagar och 

inom familjen (Asbring, 2000). En del barn kunde ha svårt att inse att föräldern var sjuk och 

varför denne inte kunde göra samma saker som förut (Paulson et al. 2002).  

 

Sjukdomen innebar i synnerhet en förändring i relationen till familjen men även relationen till 

vänner och bekanta påverkades (Asbring, 2000; Cudney et al. 2002; Cunningham & Jillings, 

2006; Paulson et al.2002; Söderberg & Lundman, 2001). I vissa fall ansågs sjukdomen även 

vara orsaken till att ett förhållande tog slut. Smärta i relation till stress kunde också påverka 

ett redan dåligt förhållande (Cudney et al. 2002; Sturge-Jacobs, 2002). Att etablera nära 

relationer försvårades på grund av att fysisk kontakt ökade smärtsensationen (Hallberg & 

Carlsson, 1998; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg & Lundman, 2001). De som levde ensamma 

upplevde mindre stress än de som var i ett förhållande (Mannerkorpi et al. 1999). För de som 

hade en partner var det inte alltid lägligt att tala om varje gång man hade ont eftersom det var 

en risk för att vara tjatig (Paulson et al.2002). Men att hålla tyst om sitt tillstånd kunde istället 

leda till en känsla av ensamhet (Raymond & Brown, 2000). Under mer smärtsamma perioder 

kunde en del reagera med aggression och förtvivlan när saker och ting inte gick som planerat 

varav ilskan kom att riktas mot familjen (Paulson et al. 2002). Till följd av detta uppkom även 

en irritation inom familjen (Hallberg & Carlsson, 1998; Mannerkorpi et al. 1999; Söderberg et 

al. 2002). Att ständigt känna smärta ansågs påverka humöret i hög grad eftersom det kunde ge 

upphov till frustration (Paulson et al.2002; Cudney et al. 2002). Frustrationen uppstod inte 

bara på grund av smärtan utan även av försämrad mobilitet, ineffektiva smärtstillande 

läkemedel och försämrade relationer (Cudney et al. 2002). Att få ett ändrat humör och att 

handskas med emotionella symtom såsom frustration, oro, depression, minskad självkänsla 

och skuld ansågs ta mycket av ens tid (Cunningham & Jillings, 2006; Sturge-Jacobs, 2002; 

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

 

5.3.4 Att leva dag för dag 
Att förlika sig med sin sjukdom tog olika lång tid för olika människor (Asbring, 2000). Oftast 

var det svårt att acceptera att man inte längre kunde göra vad man ville (Mannerkorpi et al. 
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1999). Att acceptera sitt tillstånd handlade ofta om att bli medveten om fysiska och psykiska 

gränser i relation till olika aktiviteter (Asbring, 2000). För en del innebar en acceptans av att 

leva med sjukdomen och dess förändringar att energin istället kunde läggas på något annat än 

sorg över det tidigare livet (Sturge-Jacobs, 2002). För att övervinna sjukdomen ansågs det 

viktigt att göra saker som man tyckte om även om det skulle komma att innebära längre tid 

för återhämtning (Asbring, 2000; Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg & Lundman, 2001). 

Fysiska aktiviteter var också något som gav en känsla av glädje och ökad självkänsla 

(Mannerkorpi et al. 1999; Sturge-Jacobs, 2002). För att orka utföra aktiviteter fick man lära 

sig prioritera och lägga kraft på det som var betydelsefullt (Sturge-Jacobs, 2002). Vissa hade 

lärt sig klara av de olika symtomen genom att ignorera smärtan, genom att vila och genom att 

vara fysiskt aktiv (Mannerkorpi et al. 1999). Känslan av att kunna klara av de olika symtomen 

ansågs göra en till en mycket starkare människa (Mannerkorpi et al. 1999). För en del gav 

sjukdomen och de förändringar den förde med sig tid till reflektion över livet. Möjlighet till 

reflektion resulterade i en omvärdering av livet och en förändring av attityder, strategier och 

vanor. Innan insjuknandet var det vanligt att man tog saker för givet och att man inte 

respekterade livet fullt ut. Man ansåg det vara viktigt att efter insjuknandet ignorera 

vardagliga problem, att minska på höga ambitioner och förväntningar, att värdera fritiden 

mer, att sätta gränser för andra människors krav och prioritera egna behov (Asbring, 2000) En 

del beskrev det som att de fått en djupare förståelse för sig själv, för andra och för livet i 

allmänhet (Asbring, 2000; Söderberg & Lundman, 2001). Eftersom sjukdomen innebar att allt 

tog längre tid var det betydelsefullt att få göra saker i sin egen takt (Paulson et al. 2002; 

Söderberg & Lundman, 2001). Detta innebar att leva dag för dag och ibland minut för minut 

(Paulson et al. 2002). Känslan av att missa något i livet på grund av sjukdomen var påtaglig 

(Mannerkorpi et al. 1999). Trots känslor av sorg infann sig en ändå en tillfredsställelse över 

att saker och ting kunde ha varit värre (Paulson et al. 2002). 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att utifrån det funna forskningsmaterialet belysa vilket sorts 

lidande som människor med fibromyalgi riskerar att utsättas för. Detta kunde utläsas i form av 

olika erfarenheter i samband med sjukdomen. Det vi fann mest framträdande i vårt resultat var 

det vårdlidande som människor med fibromyalgi ofta utsätts för. Känslan av misstro från 

sjukvårdspersonal medförde att man inte kände sig sedd och förstådd som patient. Att finna 

en diagnos resulterade därför ofta i frustration och besvikelse. I resultatet framkom också att 

ett sjukdomslidande och livslidande var påtagligt då ett liv med fibromyalgi ofta innebar en 

förändrad livssituation på grund av ständig smärtnärvaro. Den förändrade livssituationen 

innebar bland annat svårigheter att leva på samma sätt som förut vilket fick konsekvenser för 

det dagliga livet, såsom relationer till andra människor och möjligheten att klara av hem och 

arbete. 

 

I vårt resultat framkom det att människor med fibromyalgi utsätts för olika sorters lidanden. 

Samtliga av Katie Erikssons (1994) lidandebegrepp i form av sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande visade sig alla kunna härledas till att leva med fibromyalgi. Sjukdomslidande 

och livslidande anser vi vara nästintill ofrånkomliga vid en sådan sjukdom som fibromyalgi. 

Vårt resultat visar tydligt på att smärta som var det mest framträdande symtomet tog mycket 

energi och uppmärksamhet i det dagliga livet (Cudney et al 2002; Råheim & Håland, 2006; 

Sturge-Jacobs, 2002; Hallberg & Carlsson, 1998; Mannerkorpi et al, 1999). Här kan vi dra 

paralleller till Eriksson (1994) som menar att kroppslig smärta är en vanlig orsak till 

sjukdomslidande. Eftersom smärtan fångar hela människans uppmärksamhet kan hon få svårt 

att bemästra detta lidande. I studier av Asbring (2000), Cudney et al (2002), Sturge-Jacobs 

(2002) och Söderberg och Lundman (2001) framkom det att för de allra flesta krävdes en 

förändring i det dagliga livet på grund av den ständiga smärtnärvaron. Det som även var 

tydligt för just sjukdomslidande och livslidande var de känslor som beskrevs i form av 

hjälplöshet och oförmåga att kontrollera sitt liv på grund av ständig smärtnärvaro (Sturge-

Jacobs, 2002). Enligt Eriksson (1994) kan en svår smärta inverka förlamande på hela 

människan som tvingar fram en förändring av ens livssituation. För att det ska vara möjligt att 

efter en påtvingad förändring finna ett nytt meningssammanhang behövs tid för omställning.  
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Resultatet i vår studie som visar på förändringar i det dagliga livet kan jämföras med en 

amerikansk studie där forskarna undersökt människors upplevelser av fibromyalgins inverkan 

på livet. I studien fann man tydligt att sjukdomen hade en negativ inverkan på det dagliga 

livet. Studien visade även på att sjukdomen medförde begränsningar i livet eftersom man inte 

kunde utföra samma saker som förut på grund av symtom som smärta, stelhet och utmattning. 

Detta fick särskilt inverkan på relationer till andra människor men även ett arbete blev svårt 

att upprätthålla (Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008).  

 

Till skillnad från sjukdomslidande och livslidande som vi anser vara ofrånkomliga vid 

fibromyalgi kan vårdlidande ses som det frånkomliga lidandet. Eriksson (1994) beskriver 

vårdlidande som det onödiga lidandet eftersom det skapas av sjukvårdspersonalen och ska 

därför elimineras så gott det går. I vårt resultat var det tydligt att känslor av misstro från 

sjukvårdspersonal var ytterst påtagligt vilket visade på att man som patient inte kände sig sedd 

och förstådd. I och med detta upplevde man sig inte få tillräckligt med stöd från 

sjukvårdspersonalen (Cunningham och Jillings, 2006; Paulson et al. 2002). Enligt Eriksson 

(1994) är den vanligaste formen av vårdlidande kränkning av patientens värdighet och hennes 

värde som människa. Att kränka en patients värdighet innebär att man fråntar henne 

möjligheten att vara människa fullt ut. Bristande förmåga att se och bedöma vad patienten 

behöver är utebliven vård och ett sätt att utföra makt över en annan person vilket innebär en 

kränkning av människans värdighet. Enligt Svensk Författningssamling (1 982:763) är syftet 

med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att vården ska ske på lika villkor för alla människor 

och ges med respekt för alla människors lika värde. Att kränka patientens värdighet anser vi 

vara ett vårdlidande som strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Här anser vi att 

sjuksköterskan har en viktig uppgift i att försöka förhindra vårdlidandet. Men hur kan 

sjuksköterskan arbeta för att människor med fibromyalgi ska känna sig respekterade och 

välkomna inom sjukvården? Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(SOS, 1 995:5) är sjuksköterskans ansvar gentemot patienter att uppmärksamma och möta 

deras sjukdomsupplevelse och lidande och försöka lindra detta lidande. Sjuksköterskan har 

även ansvaret att kommunicera med sina patienter på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt 

och visa omsorg om patientens värdighet. För att vi som sjuksköterskor ska kunna förstå och 

hjälpa patienter med fibromyalgi inser vi själva betydelsen av att ha ett öppet sinnelag och 

inte döma någon på förhand. Vi har förstått att denna patientgrupp är en stor utmaning för 

sjukvården och därför anser vi att man som sjuksköterska måste få en förståelse för vad det 

innebär att leva med långvarig smärta.  
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I en studie gjord av Egeli, Crooks, Matheson, Ursk och Marchants (2008) som handlar om 

fibromyalgi-patienters erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal är det påtagligt att ett 

dåligt bemötande många gånger är ett faktum för dessa patienter. Studien visar tydligt på att 

patienterna kände sig dåligt bemötta, fick dåligt med information om sin sjukdom och 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte var intresserade av deras sjukdomstillstånd. Dessutom 

upplevde patienterna att sjukvårdspersonalen såg ner på dem och underskattade deras smärta 

vilket gav upphov till känslor av hopplöshet inför möjligheten att få god omvårdnad. Det 

framkomna i denna studie har tydliga samband med vårt eget resultat där just känslan av att 

inte vara sedd och att inte känna sig bra bemött är påtaglig. Trots att fibromyalgi idag är en 

sjukdom tycker vi att det är tragiskt att den fortfarande möter så mycket skepticism och 

tveksamheter. Vi tror att kunskapen om just denna sjukdom fortfarande är för liten vilket 

tyvärr resulterar i denna misstro.   

 

I motsats till misstro och tveksamheter visade studien av Egeli et al. (2008) även på enstaka 

positiva erfarenheter i mötet med sjukvården. En del patienter med fibromyalgi hade goda 

erfarenheter av tillmötesgående läkare som gav bra information om sjukdomen, var villiga att 

lyssna och gav möjlighet till återbesök för uppföljning. Enligt Kristoffersen (1998) är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter i mötet med patienter lindrande omvårdnadshandlingar. 

Detta innefattar stöd och rådgivning men även insatser med syfte att uppfylla patientens 

önskningar och behov. Målet med den lindrande behandlingen innebär att patienten ska kunna 

bemästra sin förändrade livssituation och för att klara av denna förändrade livssituation 

behövs bland annat kunskap. I Raymond & Browns (2000) studie var det tydligt att just 

information om sjukdomen var av bristfällig karaktär. Detta kunde vi även tydligt se i studien 

gjord av Egeli et al. (2008) som visade på att information om sjukdomen i många fall var 

otillräcklig varvid det fanns en önskan om mer information och kunskap om sjukdomen hos 

patienten. Att dessa patienter många gånger fick söka efter information på egen hand anser vi 

vara av mycket bristfällig karaktär. Vi anser det därför vara av stor vikt att som 

sjukvårdspersonal ge patienten bra och tillräcklig information. Bra information och tillräckligt 

stöd anser vi vara betydelsefullt för att människor med fibromyalgi ska känna sig sedda och 

förstådda i mötet med sjukvården. Detta tror vi även har stor betydelse för hur dessa 

människor kommer att klara av sin förändrade situation. Enligt Kristoffersen (1998) har även 

patientens ansträngning och egna insatser stor betydelse för att patientens förändrade 

livssituation ska bli så bra som möjlig. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt gäller det 
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enligt Eriksson (1994) att skapa en miljö där patienten känner sig välkommen, respekterad 

och vårdad vilket även Egeli et al. (2008) poängterar.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien gjordes i form av en systematisk litteratursökning. Litteratursökning var ett bra sätt 

för att få fram ett övergripande och relevant material inom det valda forskningsområdet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) är syftet med en litteratursökning att systematiskt 

söka och kritiskt granska för att sedan sammanställa litteraturen inom ett särskilt 

problemområde.  

 

De olika sökningskombinationerna resulterade i många intressanta studier. Då en av 

inklusionskriterierna var en tidsgräns på tio år exkluderades en mängd studier vilket ansågs 

vara till stor hjälp för att minimera antalet. Dessutom är fibromyalgi en relativt 

nydiagnostiserad sjukdom varvid en begränsning på tio år ansågs vara tillräckligt. Dock vet vi 

inte om det mesta utav forskningen har gjorts under de senaste tio åren eller tidigare. Eftersom 

fibromyalgi i huvudsak drabbar kvinnor har det mest gjorts forskning som behandlar kvinnors 

erfarenheter av att leva med denna sjukdom. Trots att män är i minoritet för denna sjukdom 

förekom ändå ett fåtal studier om mäns erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Då dessa 

studier uppfattades vara av stort intresse ansågs det inte nödvändigt att en begränsning gjordes 

till enbart kvinnor utan istället valdes fokus på människor. Vidare gav sökordet fibromyalgi 

träffar på en del studier som behandlade kroniskt utmattningssyndrom. Eftersom kroniskt 

utmattningssyndrom kan förekomma parallellt med fibromyalgi ansågs det inte nödvändigt att 

utesluta dessa studier som behandlade detta syndrom. I en av artiklarna som var relevant för 

litteraturstudien behandlades både fibromyalgi och kroniskt utmattningssyndrom. I denna 

artikel analyserades enbart den del utav resultatet som handlade om fibromyalgi och det 

område som handlade om kroniskt utmattningssyndrom uteslöts då det inte ansågs vara av 

relevans.  

 

De olika sökorden gav bra träffar och de olika sökningskombinationerna ansågs ge begränsat 

med material. En stor brist som vi kan se i efterhand är att vi inte använde oss av sökordet 

lindande - suffering. Syftet med vår studie var till en början inriktat på människors 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi i det dagliga livet varvid fokus inte låg på lidande. 

Varefter sökningarna hade gjorts och artiklarna hade lästs igenom kom uppsatsen att bli mer 
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inriktat på lidande. Därför anser vi att en användning av sökordet ”suffering” förmodligen 

skulle ha resulterat i fler artiklar med fokus på lidande. En annan brist vi kan se i våra 

sökningar är att vi inte använde oss utav trunkeringar. Till en början gjordes ett antal försök 

till trunkering av ”nurse” och ”experience” vilket inte ansågs resultera i fler träffar varvid vi 

inte ansåg det nödvändigt att använda oss av trunkering. I efterhand har vi förstått att 

trunkeringen faktiskt resulterade i fler träffar men om det innebar fler relevanta artiklar för oss 

vet vi inte. Dessutom ser vi det som en brist att vi inte redovisade de sökningar som gjordes 

med trunkeringar i vårt arbete.  

 

Endast studier med kvalitativ ansats inkluderades eftersom vi ville belysa människors 

erfarenheter av olika lidandeformer i samband med fibromyalgi. Sökningarna utfördes i 

relevanta databaser som Cinahl, PubMed och PsycInfo. Fler databaser ansågs inte resultera i 

fler artiklar varvid dessa tre ansågs tillräckligt. Vid sökningar i databasen MedLine kom 

PubMed upp vilket därför kunde tolkas som att MedLine motsvarades av PubMed. I samtliga 

databaser genomfördes likadana sökningar vilket vi ansåg gav en bra och tydlig struktur. 

Ytterliggare sökningar gjordes i några enstaka studiers referenslistor som enligt Forsberg och 

Wengström (2003) innebär en manuell sökning. Den manuella sökningen ansågs inte resultera 

i fler artiklar. Trots det kunde vi ha gjort fler manuella sökningar utav referenslistor vilket 

kanske skulle ha resulterat i fler artiklar. I de olika databaserna fanns olika möjligheter till 

begränsningar och i databasen Cinahl och PsycInfo var peer review en bra hjälp. 

 

Vidare genomfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Willman och Stoltz (1993) 

granskningsmall. Denna mall var tydlig och överskådlig och gav en bra indikering på om 

artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet. Kvalitetsgranskning utav artiklarna gjordes för att 

öka trovärdigheten i vår litteraturstudie. Granskningen av artiklarna genomfördes först enskilt 

och därefter tillsammans och resultaten som framkom av granskningarna var mestadels lika 

vilket ansågs öka trovärdigheten. Det i granskningen som vi inte hade tolkat på samma sätt 

diskuterade vi igenom för att på så sätt komma fram till en samstämmighet. 

 

Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna analyserades det inhämtade materialet. Vi läste till 

en början igenom artiklarna var för sig och diskuterade sedan dem tillsammans. Enligt Polit 

och Beck (2004) innebär detta en metodtriangulering där minst två forskare har analyserat och 

tolkat data. Analyseringen och tolkningen görs oberoende av varandra vilket ökar 

litteraturstudiens trovärdighet. Även Forsberg och Wengström (2003) poängterar betydelsen 
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av en triangulering för att se på resultatet ur olika synvinklar. Som teoretisk referensram 

valdes Katie Erikssons lidandebegrepp som kom att ligga till grund för de tre analysfrågor 

som utformades. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en analys att en minskning 

utav information görs för att därefter kunna identifiera mönster. Våra analysfrågor utarbetades 

utifrån lidandebegreppet där områdena sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande låg till 

grund för frågorna vilket resulterade i en analysfråga för varje lidandebegrepp. 

Analysfrågorna ansågs också stämma överens med syftet. För sjukdomslidande uppkom 

frågan ”Vilka erfarenheter har människor med fibromyalgi i relation till sjukdom och 

behandling”? Vidare uppkom för vårdlidande frågan ”Vilka erfarenheter har människor med 

fibromyalgi av vård- och behandlingssammanhang”? För livslidande uppkom frågan: ”Hur 

beskrivs erfarenheten av att leva med fibromyalgi?” Analysfrågorna bedömdes även vara till 

bra hjälp för att tydligt få fram likheter i texterna vilket därmed kom att ge en bra struktur i 

sammanställningen av resultatet. Varje lidandebegrepp gav upphov till ett antal kategorier 

som behandlade olika erfarenheter av lidande. Utformningen av de olika kategorierna 

tydliggjordes i en tabell vilket ansågs öka trovärdigheten i vårt arbete. 

 

6.3 Slutsats 
De slutsatser som kan dras utifrån litteraturstudien är att människor som drabbas av 

fibromyalgi utsätts för ett enormt lidande, både fysiskt och psykiskt. Ett sådant lidande 

innebär att en förändring i livet är ett faktum. Ett lidande som är osynligt för utomstående 

utgör många gånger ett hinder att fullt ut visa sin sorg över en förändrad livssituation. 

Sjuksköterskan har i mötet med dessa människor en viktig uppgift i att vara närvarande och 

finnas till hands för att de olika formerna av lidandena inte ska utgöra hela patientens värld. 

Att som fibromyalgi-patient inte bli trodd och tagen på allvar av sjukvårdspersonal är ett av 

de största problemen som bidrar till en ökning av det redan existerande lidandet. 

Sjuksköterskan är en av alla dem som har en ytterst viktig roll i att försöka förhindra detta 

onödiga vårdlidande vilket kräver en bra miljö där människor med fibromyalgi känner sig 

välkomna och blir betrodda. Erfarenheter som att känna sig otillräcklig, att inte ha kontroll 

och att inte bli trodd är inte enbart specifikt för sjukdomen fibromyalgi utan kan förekomma 

vid många olika sjukdomstillstånd. Det framkomna i resultatet anses därför vara trovärdigt 

och bedöms vara överförbart till andra patientgrupper. 
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6.4 Kliniska implikationer 
Resultatet i vår studie visar att människor med fibromyalgi utsätts för ett lidande där 

vårdlidande ses som det mest onödiga och obefogade lidandet. Trots att fibromyalgi är 

klassad som en sjukdom tas den inte alltid på allvar av sjukvårdpersonal. För att människor 

med fibromyalgi ska bli mer accepterade i vårt samhälle anser vi att deras sjukdom bör 

belysas ytterliggare framöver för att ge en ökad kunskap och förståelse. Mer forskning är 

därför nödvändigt för att belysa dessa patienters erfarenheter av mötet med vården.  
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BILAGA 1: Artikelmatris 

 
Titel Författare Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Chronic illness- 
a disruption in 
life: identity-
transformation 
among women 
with fatigue 
syndrome and 
fibromyalgia. 

Asbring, P Journal of 
Advanced 
Nursing 
(2000) 

Att beskriva hur 
kvinnor med 
kroniskt 
utmattningssyndrom 
och kvinnor med 
fibromyalgi 
upplever en 
förändring i sin 
identitet. 

Kvalitativ metod, 
grounded 
theory/Strategiskt 
urval.  

Sjukdomarna medförde en 
förändring i kvinnornas liv 
som fick konsekvenser för 
deras identitet i relation till 
arbete och socialt liv. Många 
av kvinnorna upplevde dock 
att sjukdomen även medförde 
något positivt i relation till 
deras nya identitet.  

Hög 

Ten rural 
women tell it 
like it is. 

Cudney, 
SA., 
Butler, 
MR., 
Weinert, C 
& Sullivan, 
T.  

Holist 
Nursing 
Practice 
(2002) 

Att belysa kvinnors 
erfarenheter av att 
leva med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer via en 
datasupport-
grupp/ 
Strategiskt urval. 

Kvinnorna beskrev sina 
erfarenheter av att leva med 
smärta, utmattning, 
depression och 
sömnsvårigheter. Smärta var 
det som kvinnorna 
diskuterade mest. Vidare 
hade en del av kvinnorna 
lidit av depression. 
Kvinnorna diskuterade även 
hur det är att leva med 
fibromyalgi på landsbygden. 
De delade en positiv filosofi 
av att leva med sjukdomen..   

Hög 

Individuals´des
criptions of 
living with 
fibromyalgia. 

Cunningha
m, M. M & 
Jillings, C. 

Clinical 
Nursing 
Research 
(2006) 

Att belysa 
människors 
erfarenheter av att 
leva med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk/ 
Strategiskt urval.  

Fibromyalgi påverkade 
människans fysiska, 
emotionella och 
psykologiska välbefinnande. 
Deltagarna kände brist på 
stöd från vänner, kollegor 
och sjukvård.  

Medel 

Psychosocial 
Vulnerability 
and 
Maintaining 
Forces related 
to 
Fibromyalgia: 
In-Depth 
Interviews with 
Twenty-two 
Female 
Patients. 

Hallberg, L 
R- M & 
Carlsson, 
S. G. 

Scandinavi
an Journal 
Caring 
Science 
(1998) 

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser och tro 
på smärta och dess 
uppkomst och hur 
smärta påverkar 
deras familj och 
sociala umgänge.  

Kvalitativ metod, 
grounded 
theory/Strategiskt 
urval.  

Två huvudkategorier 
framkom i arbetet: 
psychosocial vulnerability 
och maintaining forces. 
Kvinnorna hade tidigt i livet 
drabbats av förlust av 
anhöriga och tidigt fått ta 
stort ansvar. De upplevde 
känslor av hjälplöshet och 
hopplöshet senare i livet. 
Vidare upplevde kvinnorna 
misstrohet från 
sjukvårdspersonal och ett 
förändrat familjeliv. 
Kvinnorna kände stort stöd 
från familj och vänner.  

 
Hög 



 

 

Struggling for a 
Tolerable 
Existence: The 
meaning of 
men´s Lived 
Experiences of 
Living with 
Pain of 
Fibromyalgia. 

Paulson, 
M., 
Danielson, 
E & 
Söderberg, 
S.  

Qualitative 
Health 
Research 
(2002)  

Att belysa mäns 
erfarenheter av att 
leva med smärta i 
samband med 
fibromyalgi.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
tolkning/ 
Strategiskt urval.  

Männen upplevde en 
förändring i identiteten och 
såg sin kropp som ett hinder. 
Männen strävade, trots sin 
sjukdom, efter att stå ut och 
hyste trots allt hopp inför 
framtiden.  

Hög 

Transitions 
experiences by 
women with 
fibromyalgia. 

Söderberg, 
S & 
Lundman, 
B. 90 
 

Health 
Care for 
Women 
Internation
al: Journal 
of the 
Internation
al Council 
on 
Women’s 
Health 
Issues 
(2001) 

Att belysa de 
förändringar som 
upplevs hos kvinnor 
med fibromyalgi.  

Kvalitativ metod, 
intervjuer/ 
Strategiskt urval.  

Kvinnorna upplevde 
förvandlingar inom olika 
områden av livet: i det 
dagliga livsmönstret, 
arbetslivet, det sociala livet 
och familjelivet. Kvinnorna 
upplevde en obalans mellan 
viljan att göra saker och brist 
på ork.   

Hög 

How patients 
with 
fibromyalgia 
experience their 
symptoms in 
everyday life. 

Mannerkor
pi, K., 
Kroksmark
, T & 
Ekdahl, E.  

Physiotera
phy 
Research 
Internation
al (1999)  

Att belysa hur 
patienter med 
fibromyalgi 
upplever sina 
symptom i det 
dagliga livet.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk/ 
Strategiskt urval.  

Kvinnorna upplevde att 
symptomen hade stort 
inflytande på deras dagliga 
liv. För att orka med sina 
heltidsarbeten hade vissa av 
kvinnorna fått avstå från 
sociala aktiviteter.  

Hög 

Experience of 
fibromyalgia. 
Qualitative 
study. 
 

Raymond, 
M-C & 
Brown, 
J.B.  

Canadian 
Family 
Physician 
(2000) 

Att beskriva 
sjukdomsupplevelse
n hos patienter med 
fibromyalgi.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologiska 
in-depth 
intervjuer/Strategi
skt urval. 

Deltagarna beskrev att en 
diagnostisering av 
fibromyalgi innebar en 
lättnad av att få veta vad som 
var fel med kroppen men 
även en oro inför framtiden. I 
deras försök att orka leva 
med sjukdomen upplevde 
deltagarna många motstridiga 
känslor. 

Medel 

Lived 
experience of 
Chronic Pain 
and 
Fibromyalgia: 
Women´s 
Stories from 
Daily Life. 
 

Råheim, M 
& Håland, 
W. 

Qualitative 
Health 
Research 
(2006) 

Att beskriva 
kvinnors 
erfarenheter av 
kronisk smärta och 
fibromyalgi.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk/S
trategiskt urval.  

Kvinnorna upplevde en 
förvandling av deras 
livsvärld på grund av det 
kroniska smärttillståndet. De 
beskrev en kamp där de 
kände att deras existens stod 
på spel.  

Hög 

The experience 
of living with 
fibromyalgia: 
confronting an 
invisible 
disability. 
 
 

Sturge- 
Jacobs M.  

Research 
and Theory 
for Nursing 
Practice: 
An 
Internation
al Journal.  

Att beskriva 
kvinnors 
erfarenheter av att 
leva med 
fibromyalgi.  

Kvalitativ metod, 
Fenomenologisk/ 
Strategiskt urval.  

Kvinnorna ansåg att konstant 
smärta, utmattning och 
sömnlöshet hade en negativ 
påverkan på deras liv. De 
upplevde en förändrad roll 
som mor, fru och vän och 
ansåg att en förändring utav 
livsstilen var nödvändig.   

Hög 



 

 

The meaning of 
fatigue and 
tiredness as 
narrated by 
women with 
fibromyalgia 
and healthy 
women. 

Söderberg, 
S., 
Lundman, 
B & 
Norberg, 
A. 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2002) 

Att jämföra 
betydelsen av 
utmattning och 
trötthet hos kvinnor 
med fibromyalgi 
och hos friska 
kvinnor.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
hermeneutisk/ 
Strategiskt urval. 

Kvinnor med fibromyalgi 
upplevde utmattning och 
trötthet som något onaturligt 
som kom utan orsak. De såg 
smärtan som en börda och 
som att de hade en kropp 
istället för att de var sin 
kropp. De friska kvinnorna 
upplevde tröttheten som 
något naturligt, exempelvis 
efter fysisk aktivitet.  

Hög 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2: Sökningsförfarande 
Sökning i databasen CINAHL 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar 
Utvalda artiklar till 
kval. granskning 

1. Fibromyalgia 1400 0 0 0 0 
2. Experience 47242 0 0 0 0 
3. Everyday life 744 0 0 0 0 
4. Well being 9023 0 0 0 0 
5. Nursing 259401 0 0 0 0 
6. Fatigue 7999 0 0 0 0 
7. Long-term pain 80 0 0 0 0 
8. Caring 13953 0 0 0 0 
1+2 83 83 14 9 9 
1+3 5 5 1 1 0 
1+4 41 41 2 0 0 
1+5 54 54 5 3 0 
1+2+6 29 29 7 6 0 
1+7 3 3 1 1 0 
1+8 7 7 2 1 0 

 
 
Sökning i databasen PUBMED 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar 
Utvalda artiklar till 
kval. granskning 

1. Fibromyalgia 4836 0 0 0 0 
2. Experience 300477 0 0 0 0 
3. Everyday life 4023 0 0 0 0 
4. Well being 1300460 0 0 0 0 
5. Nursing 463233 0 0 0 0 
6. Fatigue 43850 0 0 0 0 
7. Long-term pain 17459 0 0 0 0 
8. Caring 30789 0 0 0 0 
1+2 215 215 15 10 1 
1+3 13 13 2 1 0 
1+4 705 0 0 0 0 
1+5 123 123 13 6 1 
1+2+6 67 67 9 6 0 
1+7 92 92 1 1 0 
1+8 22 22 2 1 0 

 
 
Sökning i databasen PSYCINFO 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar 
Lästa 
abstrakt Lästa artiklar 

Utvalda artiklar till 
kval. granskning 

1. Fibromyalgia 3395 0 0 0 0 
2. Experience 203612 0 0 0 0 
4. Well being 54484 0 0 0 0 
5. Nursing 71274 0 0 0 0 
6. Fatigue 14771 0 0 0 0 
7. Long-term pain 110 0 0 0 0 
8. Caring 20912 0 0 0 0 



 

 

1+2 1108 0 0 0 0 
1+3 115 115 8 5 0 
1+4 496 0 0 0 0 
1+5 559 0 0 0 0 
1+2+6 357 0 0 0 0 
1+7 16 16 0 0 0 
1+8 198 198 6 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3: Granskningsmall för studier med kvalitativ metod 
 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/ Problemformulering? 

Patientkarekteristiska  Antal 

  Ålder 

  Man/kvinna 

 

Är kontexten presenterad? 

Etiskt resonemang? 

 

Urval 

- Relevant 

- Strategiskt 

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

- datainsamling tydligt beskriven? 

- analys tydligt beskriven? 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? 

- Råder datamättnad? 

- Råder analysmättnad? 

  

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

 

Genereras teori? 

JA= 2 p, NEJ= 1 p, Vet ej= 0 p 

 

(Källa: Willman & Stoltz 2002)   


