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Sammanfattning 
Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 2 - 4 % av 
befolkningen, varav 80 % kvinnor. Trots att sjukdomen beskrevs redan under tidigt 
1800-tal, under andra alias, är orsaken fortsatt nebulös. Fibromyalgi manifesteras av 
extensiva symtom som dagligen utgör fysiskt-, socialt-, mentalt- och kognitivt lidande 
för patienten. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att leva med fibromyalgi.  

Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes, baserad på data från tio kvalitativa 
artiklar. Materialet kodades och delades in i kategorier. 

Resultat: Resultatet delades in i fem kategorier: begränsningar i vardagen, mentala 
begränsningar, begränsningar i sociala relationer, begränsningar i arbetslivet och 
begränsningar i vårdkontakten. Fibromyalgi påverkade hela patientens liv och 
orsakade lidande. Upplevda symtom bidrog till social isolering där bristande kunskap 
även ansågs vara en bidragande faktor, vilket påtvingade livsstilsförändringar som 
utgjorde ett hot mot patientens identitet och självkänsla.   

Slutsats: Studien tydliggjorde hur fibromyalgi påverkade patienten fysiskt, kognitivt, 
mentalt och socialt. Extensiva symtom och bristande bemötande bidrog till social 
isolering, vilket utgjorde ett hot mot patientens identitet och självkänsla. Samtliga 
patienter upplevde genomgripande brister i sjukvården. Ökad kunskap om 
fibromyalgi och sjukdomens påverkan på patientens liv skulle främja sjuksköterskans 
omvårdnad ur ett personcentrerat- och hälsofrämjande förhållningssätt. 
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Abstract 
Background: Fibromyalgia is a chronic disease which affects about 2 - 4 % of the 
population, of which 80% are women. Although the disease was described in the early 
18th century, during other aliases, the cause remains nebulous. Fibromyalgia is 
manifested by extensive symptoms that daily constitute physical, social, mental and 
cognitive suffering for the patient.  

Aim: The aim was to enlighten the patients´ experience of living with fibromyalgia.  

Method: A general literature study was conducted, based on the findings in ten 
qualitative articles. The result was encoded and divided into categories. 

Results: The results were divided into five categories: limitations in everyday life, 
mental limitations, limitations in social relationships, limitations in working life and 
limitations in the care contact. Fibromyalgia turned out to affect the patients´ world 
of life and caused suffering. Experienced symptoms contributed to social isolation 
where lack of knowledge was a contributing factor, as a forced lifestyle change 
proved to be a threat to the patients´ identity and sence of self. 

Conclusion: The study clarified how fibromyalgia affected the patient physically, 
cognitively, mentally and socially. Extensive symptoms and lack of reception 
contributed to social isolation, which posed a threat to the patient's identity and sence 
of self. Some patients experienced profound shortcomings in health care. Increased 
knowledge of the fibromyalgia impact on the patient's life would promote the nurse's 
care from a person-centered and health-promoting approach. 
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Inledning 
Fibromyalgi drabbar cirka 2 - 4 % av Europas befolkning, varav 80 % kvinnor 
(Branco et al., 2010). Sjukdomen manifesteras framförallt som diffus kronisk smärta, 
fatigue och nedstämdhet vilket innebär en betydande livsstilsförändring för 
patienterna (Wolfe et al., 2010). Symtomen manifesteras likartat oberoende av genus 
(Häuser, Kühn-Becker, von Wilmoskwy, Settan, Brähler & Petzke, 2011). 
Forskningen kring fibromyalgi har de senaste två decennierna huvudsakligen syftat att 
förstå fysiologiska förändringar både kliniskt och neurologiskt. Sjukdomen anses vara 
en neurofysiologisk sjukdom och många av de somatiska symtom som manifesteras 
kan uppskattas medelst av undersökningar och mätinstrument. Dock saknas tillräcklig 
forskning om patienters subjektiva upplevelser och erfarenheter såsom mentala- och 
sociala tillstånd (Fitzcharles & Yunus, 2012).  

Ett liv med fibromyalgi innebär en vardag med multipla symtom. Samtliga symtom 
syns inte utanpå och går inte att mäta objektivt, vilket orsakar ständig oro för att inte 
bli betrodd (Mannerkorpi, Kroksmark & Ekdahl, 1999). Utebliven affirmation från 
anhöriga, kollegor eller vårdpersonal bidrog till försämrat mående för patienterna 
(Kool, van Middentorp & Greenen, 2009). Patienter upplevde ett otillfredsställande 
bemötande av vårdpersonal som ingav uttryck av misstro för diagnosen och förtäljda 
symtom samt bristande empati. Patienter åstundade därför god kommunikation med 
förståelse och förtroende för patienten (Briones-Vozmediano, 2017). 

 

 

Bakgrund  
Fibromyalgi 
Det som idag kallas fibromyalgi (FM) omtalades redan under mitten av 1800-talet, då 
patienter beskrevs med symtom som kallades ”rheumatism” som innebar känsliga 
punkter i skelettmuskulaturen. Under tidigt 1900-tal beskrevs ”fibrosists” som ett 
syndrom med regional smärtsensibilitet associerat med sömnsvårigheter och fatigue. 
Dock blev fibromyalgi inte känd förrän under 1990-talet, men trots det faktum att FM 
anses vara en konventionell sjukdom, förmodas ett stort mörkertal förefinnas (Choy, 
2009). Under 1990-talet beskrevs symtomen på FM och det framkom att det, 
oberoende subjektiv upplevelse, var möjligt att diagnosticera sjukdomen. Ett första 
bedömningsinstrument presenterades i samarbete med American college of 
reumathology (ACR) (Wolfe et al., 1990). Kriterierna beskrev symtom som skulle 
uppfyllas för diagnostisering, bland annat genomfördes en smärtanalys och 
sensibilitet i så kallade trigger-punkter undersöktes. Kriterierna riktade sig enbart mot 
somatiska symtom och inte mot patientens totala upplevelse, vilket Kool et al. (2009) 
menade bidrog till att patientens mentala- och sociala hälsa i många fall förbisågs. 
Eftersom de flesta symtom som FM yttrade inte var somatiska, ansågs det som en 
brist att dessa förbisågs. Sådana symtom var bland annat insomni, fatigue, 
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nedstämdhet och kognitiv dysfunktion (Wolfe et al., 2010), vilket gjorde många 
patienter skeptiska mot kriterierna (Mease et al., 2005). 

 

FM är en kronisk sjukdom som varken är progressiv eller fatal (Choy, 2009). Price 
och Staud (2005) förklarade att smärtan som patienterna upplevde orsakades av 
hyperaktiva afferenta nociceptorer, vilket orsakade abnorma smärttrösklar och 
hyperalgesi. Tonisk impulsingång orsakade kronisk smärta från perifert djupa 
vävnader, i kombination med centrala sensilbiliseringsmekanismer som bland annat 
infektion eller vävnadsskada. Patogenesen bakom FM är ännu inte klarlagd (Price et 
al., 2005) och botemedel mot sjukdomen saknas även om symtomlindring förefinnes i 
syfte att öka patientens välbefinnande och minska lidandet (Choy, 2009). År 2007 
publicerade the European league against rheumatism (EULAR) evidensbaserade 
rekommendationer för behandling av patienter med FM. Rekommendationerna 
inkluderade både farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar såsom 
balneoterapi, fysioterapi, kognitiv beteendeterapi, psykologiskt stöd, skräddarsydda 
träningsprogram, analgetikum och antidepressiva läkemedel (Kloppenburg et al., 
2019). Studier har visat att det essentiella i rekommendationerna ansågs vara att 
behandlingen planerades i samråd med patienten utifrån varje individs unika situation 
(Kloppenburg et al., 2019; Russel, 2006).  

 

Tidigare forskning har visat att multipla och komplexa symtom åsamkade patienten 
upplevelser av försämrad hälsa och försämrad tillvaro i vardagen (Choy, 2009), såsom 
att smärta korrelerat med otillräcklig sömn ökade risken för ängslighet och oro 
(Martinéz, Sánchez, Míro & Lami, 2014). Patienter uppgav att eftersom FM 
påverkade dem, inte bara fysiskt utan även mentalt, resulterade sjukdomen i att de 
varit tvungna att planera sina liv efter den (Mannerkorpi et al., 1999). Därför beskrevs 
det viktigt för patienterna att inte identifiera sig med sjukdomen och att, i den grad det 
var möjligt, försöka leva samma liv som de gjorde innan sjukdomsdebuten. Många 
patienter kände sig tvingade att förändra sin vardag på grund av sjukdomens symtom, 
främst på grund av smärta och fatigue. Förändringen innebar att de inte längre kunde 
upprätthålla samma vardagliga liv som innan sjukdomsdebuten (Grape, Solbrække, 
Kirkevold & Mengshoele, 2015; Mannerkorpi et al., 1999; Oldfield, MacEachen, 
MacNiell & Kirsh, 2018). Försöken att upprätthålla samma arbetsförmåga som 
tidigare förklarades vara överväldigande och resulterade i att patienterna var 
utmattade när de kom hem, vilket förvärrade symtomen (Grape et al., 2015; Oldfield 
et al., 2018) och många tvingades därför att sluta arbeta på grund av oförmågan att 
hantera symtom (Mannerkorpi et al., 1999). Insikten att de inte kunde fortsätta sitt 
tidigare arbete beskrevs som en lång process eftersom en stor del av deras identitet låg 
i just arbetet (Juuso, Skär, Sundin & Söderberg, 2016; Oldfield et al., 2018). En del 
patienter hittade dock strategier såsom dieter, träning eller avslappningsmetoder för 
att kunna upprätthålla en fungerande vardag även om sjukdomen innebar ett livslångt 
balanserande av olika faktorer i livet (Grape et al., 2015). Det framkom också att 
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patienter upplevde en intrapersonell konflikt, som innebar svårigheter i att vilja 
upprätthålla vardagliga aktiviteter så som hushållssysslor, arbete eller träning, medan 
det handikapp som sjukdomen orsakade försvårade aktiviteterna eller rent av 
omöjliggjorde genomförandet av dem (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & 
Mattsson, 1997; Mannerkorpi et al., 1999). Patienter förklarade även hur andra i deras 
närhet var misstänksamma gentemot dem och beskrevs tro att de simulerat symtomen. 
(Grape et al., 2015; Hellström et al., 1997; Mannerkorpi et al., 1999; Oldfield et al., 
2018;). Ett sådant bemötande ingav patienterna känslor av ensamhet och orsakade 
succesivt social isolering (Grape et al., 2015; Mannerkorpi et al., 1999; Marcus, Lee 
Richards, Chambers & Bhowmick, 2013). Orsaken ansågs vara att människor som 
inte själva var drabbade av FM upplevde svårigheter att förstå dem fullt ut, vilket 
orsakade att somliga relationer tog slut (Grape et al., 2015; Hellström et al., 1997; 
Marcus et al., 2013). I somliga fall agerade andra av välmening, men upplevdes av 
patienter som skrupensa då det stöd som gavs inte var det som de behövde (Kool et 
al., 2009). Patienterna ville inte heller betraktas som en börda och drog sig därför 
undan under skov vilket ledde till ännu mer omfattande social isolering (Mannerkorpi 
et al., 1999; Marcus et al., 2013).  

 

Forskning har tidigare visat att bemötandet från sjukvården upplevdes som 
tillrättavisande då vårdpersonal uttryckligen tycktes veta bättre om symtomen än 
patienten själv (Kool et al., 2009). Paulson, Norberg och Danielson (2001) fann att 
patienter avstod från att söka vård på grund av rädsla för bemötandet och det yttrades 
en rädsla för att bli uppfattad som gnällig. Rädslan beskrevs orsakas av tidigare 
erfarenheter, då vårdpersonal hade bemött patienterna med neglekt (Paulson et al., 
2001). Patienter uppgav en bristande kontinuerlig kontakt med sjukvården, då de var 
gång uppmanades att söka hjälp på nytt om tillståndet förvärrades. Det beskrevs även 
hur tider bokades till olika vårdgivare vid varje vårdtillfälle, vilket gjorde att 
patienterna tvingades att gång på gång förklara de upplevda symtomen för olika 
vårdpersonal som sällan hade förståelse för eller kunskap om sjukdomen (ibid). 
Eftersom FM ofta korrelerade med psykisk ohälsa bidrog ett odugligt bemötande till 
ytterligare försämrat mående för patienten (Umeh & Puddephatt, 2018). Därför 
ansågs det viktigt att sjuksköterskan strävade efter att utveckla ett ömsesidigt 
förtroende med patienten utan förförståelse och egna värderingar (Kool et al., 2009). 

 

 

Sjuksköterskans bemötande mot patienter med FM 
Eftersom FM är en komplex sjukdom, ställs höga krav på sjukvården och därmed 
också på bemötandet från sjuksköterskor (Choy, 2009). Svensk sjuksköterskeförening 
(2017) beskrev legitimerade sjuksköterskors kompetenskrav, vilket bland annat 
förutsatte god kunskap om symtom och omvårdnadsbehov för att möta patienten på 
bästa sätt. En legitimerad sjuksköterska ansvarar, enligt gällande lagar och 
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förordningar, för patientens omvårdnad som planeras och genomförs i samråd med 
patienten utefter varje patientens specifika omvårdnadsbehov i syfte att främja 
patientens hälsa (ibid). Det framträdde dock svårigheter kring omvårdnaden av 
patienter med FM då sjukdomen frambringade extensiva symtom (Choy, 2009). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) förklarade förförståelse som en bidragande 
faktor till missgynnsam kommunikation av den orsaken att information kunde 
misstolkas eller helt förbisågs, vilket även beskrevs av patienters erfarenheter 
(Hellström et al., 1997; Kool et al., 2009; Mannerkorpi et al., 1999; Paulson et al., 
2001). Vidare påvisade Svensk sjuksköterskeförening (2017) olika medel som avsågs 
underlätta kommunikationen som till exempel journaler som också gjordes tillgänglig 
för patienten på internet, och kunde därmed förse patienten med tid att tolka 
information. Patienten kunde följaktligen också ta del av planering, genomförande 
och mål för omvårdnaden eller be sjuksköterskan förtydliga information som upplevts 
svårbegripliga utan repressalier (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

 

I en studie poängterade McCormack och McCance (2006) basen och förutsättningarna 
för personcentrerad omvårdnad där god kommunikation med en terapeutisk miljö 
både involverade patienten samt skapade förutsättningar för patientens välmående. 
Sjuksköterskan borde oförbehållet utgå ifrån ett holistiskt omvårdnadsperspektiv med 
patientens behov, resurser och önskemål i fokus, där alla former av kunskap och 
beteende omfamnades för att utveckla en god relation till patienten (ibid). För att 
sjuksköterskan ska bemöta patienter med FM på ett gynnsamt sätt krävs kunskap och 
kompetens inom personcentrerad omvårdnad med hänsyn till sjukdomsbilden (Choy, 
2009; McCormack et al., 2006). Det har enligt Paulson et al. (2001) upplevts av 
patienterna att vårdpersonal med utökad kunskap om sjukdomen samt ett holistiskt- 
och personcentrerat omvårdnadsperspektiv bidragit till en bättre vård. 

 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Virginia Henderson (1970) var en omvårdnadsteoretiker som tidigt beskrev 
grundläggande principer för patientvårdande verksamheter där bemötande var ett 
centralt begrepp. Principerna kunde förklaras som ett förhållningsätt för effektiv och 
personcentrerad vård, där patienten betraktades som unik med specifika behov 
oberoende diagnos och symtom. Personcentrerad omvårdnad innebar att patienten 
stod i fokus för omvårdnaden och skulle till största möjliga utsträckning involveras i 
vårdplaneringen. Patienter med likalydande diagnos och symtom kunde ha disparata 
behov även om grundläggande behov ansågs likartade (ibid). Vikten av 
personcentrerad omvårdnad vid FM tydliggjordes eftersom patienten ansågs vara en 
central kunskapskälla för behandlingen (Choy, 2009; Walitt et al., 2016; Wolfe et al., 
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2010), vilket också bekräftas enligt rekommendationerna från EULAR, där relevansen 
för ett personcentrerat förhållningssätt tydliggjordes (Kloppenburg et al., 2019). 
EULAR menar att behandling och omvårdnad borde skräddarsys efter varje specifik 
patient i förhoppning att underlätta för både patient och vårdpersonal (ibid). Vidare 
förklarade Henderson (1970) att vårdpersonal måste vara införstådd med patientens 
situation och vara medveten om att kropp och själ var sammankopplade. Kroppen 
tolkades som fysisk med fysiska och objektiva symtom såsom hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens eller svullnad. Själen däremot, gav uttryck för subjektiva symtom 
och upplevelser såsom oro, nedstämdhet eller ängslan. Genom förståelse för 
patientens situation och en medvetenhet om kroppens och själens sammankoppling, 
kunde subjektiva symtom tolkas genom både verbala och icke-verbala uttryck (ibid). 
Det är dock viktigt att inte lita på den egna tolkningen av patientens uttryck utan 
bekräfta dem tillsammans med patienten. För att öka förståelsen måste sjuksköterskan 
aktivt lyssna till patienten och under samtal kan bekräftande frågor användas såsom: 
”Jag upplever att …” eller ”Har jag tolkat dig rätt om…”. Genom att patienten står i 
fokus för sin omvårdnad och är delaktig i sin planering bidrar det till, vad Henderson 
(1970) kallar, ”ett konstruktivt förhållande” (ibid). I ett konstruktivt förhållande 
anses patienten vara den största kunskapskällan och ska därför vara delaktig i 
planeringen och genomförandet av vården, varpå den också anses effektiv eftersom 
patientens behov kan förändras från en dag till en annan. Med anledning av patientens 
växlande behov utgör sjuksköterskans bemötande och personcentrerade 
förhållningssätt en förutsättning för god omvårdnad (Choy, 2009; Kloppenburg et al., 
2019; Kool et al., 2009). Sjuksköterskans bemötande ligger till stor del grund för 
relationen till patienten och därmed för patientens tillit gentemot sjuksköterskan 
(Umeh et al., 2018). Dessutom poängterades hur omvårdnad utan patientens 
involvering i vården var destruktiv (Henderson, 1970) och ledde i somliga fall till 
ineffektiva eller felaktiga omvårdnadsåtgärder, vilka därmed orsakade ett ökat lidande 
för patienten (Umeh et al., 2018).  

 

 

Problemformulering  
Eftersom det är svårt att mäta symtomen vid fibromyalgi på grund av subjektiva 
upplevelser, blir patienterna ofta bemötta med skepticism. Genom att belysa de 
erfarenheter som patienterna har av att leva med sjukdomen, kan förhoppningsvis 
litteraturstudien bidra till en ökad förståelse gentemot dem. Om förståelsen för denna 
patientgruppen ökar, kan bemötandet förbättras och därmed bidra till en 
personcentrerad- och hälsofrämjande omvårdnad.   
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Syfte  
Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att leva med fibromyalgi.  

 

 

Metod  
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) 
beskrev hur en allmän litteraturstudie var en lämplig metod för att beskriva ett 
forskningsområde.  

 

 

Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes med artikelsökningar i två databaser: Public medline 
(PubMed) och Cumulative index of nursing and allied health (CINAHL). Forsberg 
och Wengström (2013) förklarade hur Pubmed och CINAHL innehöll 
omvårdnadsforskning. Därför var dessa relevanta i ändamålet ur ett 
omvårdnadsperspektiv. 

 

Eftersom studien baserades på patienters subjektiva erfarenheter, valdes sökorden: 
erfarenhet, fibromyalgi, kvalitativ, män och patient, vilka redovisas i bilaga A. Med 
intentionen att utöka antalet artikelträffar översattes de svenska sökorden till 
motsvarande engelska sökord: experience, fibromyalgia, men, patient och qualitative. 
Artikelsökningen genomfördes med operatorn AND i syfte att begränsa och precisera 
antalet artiklar som framkom i sökresultatet. Trunkering (*) användes också vid 
artikelsökningen för att utöka sökresultatet, vilka redovisas tillsammans med de 
fullständiga sökningarna i bilaga B.  

 

Intressanta artiklar som ansågs svara mot syftet granskades i bedömningsmallen enligt 
Carlsson och Eimann (2003) för att erhålla artiklar med god vetenskaplig kvalitet. 
Kvalitetsgranskningen resulterade i tre olika grader: grad I, grad II och grad III, där 
grad I ansågs hålla högst kvalitet (ibid). För att bidra till en högre vetenskaplig 
kvalitet skulle artiklarna uppnå minst grad II för att inkluderas i studien. De valda 
resultatartiklarna redovisas i bilaga C.  
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Inklusion- och exklusionskriterier  
Följande inklusionskriterier användes: artiklar av kvalitativ ansats som avsåg 
patienters erfarenheter av att leva med FM, att artiklarna blivit publicerade år 2009 
eller senare, att deltagarna i studien var diagnosticerade med FM, att deltagarna var 
över 18 år, artiklarna skulle vara peer-reviewed samt att de var godkända av etiska 
kommittéer. Följande exklusionskriterier användes: artiklar som studerade fler 
sjukdomar än endast FM. 

 
 

CINAHL 

Totalt genomfördes tre sökningar på CINAHL, där sökorden var experience, 
fibromyalgia, patient och qualitative. Trunkering användes till sökordet qualitative för 
att sökresultatet skulle innehålla olika böjningsformer av ordet. Sökorden 
kombinerades med den booleska termen AND för att precisera antalet sökträffar. En 
begränsning på år 2009 – 2019 valdes, vilket resulterade i 263 artiklar. Samtliga 
rubriker lästes och många kunde sållas bort redan när rubriken lästes eftersom de inte 
innehöll patienters erfarenhet eller att de innehöll fler sjukdomar än bara fibromyalgi. 
Av samtliga träffar lästes 137 abstracts, varpå de som inte ansågs svara mot 
litteraturstudiens syfte exkluderades. Totalt granskades 11 av dessa för att sedan bli 
fyra som kom till användning i studien. Under granskningen exkluderades även 
artiklar som inte uppfyllde god vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson et al. (2003). God 
vetenskaplig kvalitet innebar att studien skulle ha uppnått minst grad II (70 %) enligt 
bedömningsmallen för studier av kvalitativ ansats.  

 

 

Pubmed 

I Pubmed gjordes fyra ökningar. De sökord som användes var experience, 
fibromyalgia, men, patient och qualitative. Medical subject headings (MeSH) 
användes i sökningen för att erhålla artiklar med fibromyalgia i rubriken. Eftersom 
sökningarna till största del genererade artiklar som innehöll studier om kvinnor 
inkluderades sökordet men i förhoppning om att erhålla artiklar med manliga 
deltagare.  Sökordet qualitative trunkerades för att sökresultatet skulle innehålla olika 
böjningsformer av ordet. I sökningarna kombinerades sökorden med den booleska 
termen AND för att precisera träffarna till det som eftersöktes. Tio år valdes som en 
begränsning och träffarna uppgick till 249 artiklar. De artikelrubriker som redovisade 
andra sjukdomar än fibromyalgi och inte heller utgick ifrån patienters erfarenheter 
valdes bort. Därför lästes 83 abstracts där sedan 12 artiklar granskades för att till sist 
resultera i sex resultatartiklar. Resultatartiklarna som inkluderades skulle uppfylla god 
vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson et al. (2003), alltså minst grad II (70 %). 
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Databearbetning  
Databearbetning skedde i en analysprocess bestående av fem steg enligt Forsberg och 
Wengström (2016). I första steget lästes de tio resultatartiklarna, både enskilt och 
tillsammans, ett flertal gånger för att skapa en förståelse för texterna. I andra steget 
kodades den information i texten som svarade mot studiens syfte. I tredje steget 
skapades kategorier av kodningen, för att i fjärde steget jämföra kodernas likheter och 
skillnader för att finna olika mönster av den information som inhämtats. I det sista 
steget diskuterades resultatet upprepade gånger för att undvika feltolkningar.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien var granskade och godkända av 
forskningskommittéer innan genomförd forskning, vilket uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Deltagarnas personuppgifter behandlades konfidentiellt och 
pseudonymer användes för att inte avslöja deltagarnas identitet.  

 

För de personer som deltar i forskning finns det lagar och förordningar i syfte att 
skydda deras integritet och säkerhet. Enligt den svenska lagen om etisk prövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska all forskning testas av 
etikprövningsmyndigheten. Lagen är tillämpad att skydda människan vid deltagande i 
forskning såväl fysiskt som psykiskt. Forskning som sker utanför Sverige omfattas 
inte av svensk lag utan styrs då av internationella förordningar, lagar och riktlinjer 
vars huvudsakliga syfte är att skydda människan. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) 
ålägger också forskaren som utför studien att behandla personuppgifter konfidentiellt 
(SFS 1998:204), det vill säga att skydda personens integritet samt informera patienten 
om studiens syfte, metod och hantering av personuppgifter enligt svensk lagstiftning. 
World medical association (WMA) är en internationell myndighet som lyfter 
människans rättigheter inom forskning där bland andra Helsingforsdeklarationen 
innefattas (World medical association, 2018).  Internationellt finns även ett flertal 
riktlinjer som tagits fram för att skydda den enskilda personen som medverkar vid 
forskning såsom Nürnbergkodexen och The council for international ethical guidlines 
for biomedical reserach involving human subjects (CIOMS) (Henricson, 2017). I hela 
EU gäller dataskyddförordningen, The general data production regulation (GDPR), 
som syftar till att skydda personuppgifter. I Sverige har förordningen blivit en rådande 
lag. Personuppgifter avser information som kan bidra till att en fysisk individ 
identifieras (Datainspektionen, u.å). I Belmontrapporten (1979) beskrevs tre etiska 
principer inom forskning. Den första, respekt för individen, innebar att deltagarens 
autonomi skulle bibehållas. Den andra, göra-gott-principen, syftade till att 
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forskningen skulle generera något gott samt att riskerna inte skulle vara större än 
nyttan. Den tredje, rättviseprincipen, innebar att deltagarna skulle behandlas lika.  

 

 

Resultat 
Databearbetningen resulterade i fem kategorier från tio vetenskapliga artiklar: 
begränsningar i vardagen, mentala begränsningar, begränsningar i sociala 
relationer, begränsningar i arbetslivet och begränsningar i vårdkontakten. 

 

 

Begränsningar i vardagen 
Patienter tydliggjorde sjukdomens manifestation genom dels fysiska symtom men 
också genom symtom som påverkade individen socialt, mentalt och kognitivt 
(Armentor, 2017; Dennis, Larkin & Derbyshire, 2013; Durif-Bruckert, Roux & 
Rousset, 2014; Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009; Montesó-Curto et al., 2017; 
Muraleetharan, Fadich, Staphenson & Garney, 2018; Sallinen & Mengshoel, 2019; 
Taylor, Adelstein, Fischer-Wite, Murugesan & Anderson, 2016; Vincent, Whipple & 
Rhudy, 2016; Wuytack & Miller, 2011). Hur sjukdomen inledningsvis yttrade sig, 
varierade från person till person. Symtomen beskrevs antingen uppkomma plötsligt 
eller komma smygandes under tid (Dennis et al., 2013; Muraleetharan et al., 2018). 
Fysiska symtom yttrades som kronisk smärta över hela kroppen (Dennis et al., 2013; 
Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Wuytack et al., 2011), 
hypersensibilitet för beröring (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013 Vincent et al., 
2016), stelhet (Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009), muskel- och huvudvärk, 
migrän (Vincent et al. 2016), fatigue (Dennis et al., 2013; Armentor, 2017; Lempp et 
al., 2009; Montesó-Curto et al., 2017; Muraleetharan et al., 2018; Vincent et al., 2016) 
och nedsatt mobilitet (Montesó-Curto, et al., 2017; Muraleetharan et al., 2018). Även 
om smärtan beskrevs mest frekvent så förklarades fatigue som ett av FM:s mest 
svårhanterliga hinder då de inte orkade göra något annat än att vila (Lempp et al., 
2009; Vincent et al., 2016). Fatigue beskrevs som en trötthet så omfattande att de 
upplevde hopplöshet och förtvivlan av att inte orka samma saker som tidigare (Lempp 
et al., 2009; Muraleetharan et al., 2018; Vincent et al., 2016). Eftersom sjukdomen 
orsakade en stor fysisk förändring upplevdes kroppen inte längre vara tillförlitlig 
eftersom symtomen förändrades från en dag till en annan (Montesó-Curto, et al., 
2017; Sallinen et al., 2019; Lempp et al., 2009; Muraleetharan et al., 2018). Det 
faktum att de inte längre kunna röra sig på samma sätt som tidigare orsakade stor ilska 
och frustration (Armentor, 2017; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto et al., 2017; 
Moraleetharan et al., 2018) och ett flertal patienter beskrev också hur depressiva 
episoder uppkom i samband med att de andra symtomen uppdagades (Armentor, 



 

 10 

2017; Montesó-Curto et al., 2017; Muraleetharan et al., 2018; Taylor et al., 2016; 
Wuytack et al., 2011). 

 

Efter att de fysiska symtomen uppkommit, framkom även hur kognitiva symtom 
uppdagades (Dennis et al., 2013). Patienter som levde med FM berättade hur de 
upplevde ”fibrofog”, vilket beskrevs som en kognitiv dimma (Dennis et al., 2013), 
minnessvårigheter (Sallinen et al., 2017; Montesó- Curto et al., 2017), svårigheter att 
upprätthålla konversationer (Sallinen et al., 2017), koncentrationssvårigheter (Dennis 
et al., 2013; Lempp et al., 2009; Vincent et al., 2016; Wuytack et al., 2011) eller 
nedsatt koordinationsförmåga (Lempp et al., 2009). Studier visade att de kognitiva 
svårigheterna upplevdes som direkt genanta och förödmjukande gentemot andra 
(Sallinen et al., 2019; Wuytack et al., 2011).  

 
Patienter vittnade om symtom som varierade från en dag till en annan (Dennis et al., 
2013; Lempp et al., 2009; Sallinen et al., 2017; Vincent et al., 2016; Taylor et al., 
2016). I perioder beskrevs det hur symtomen intensifierades, i så kallade skov, som 
gjorde vardagen outhärdlig (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Vincent et al., 
2016). Skoven orsakade patienterna stort lidande och ledde i vissa fall till suicidala 
tankar (Lempp et al., 2009). Patienter skildrade hur de lärt sig vilka situationer som 
kunde utlösa skoven, så kallade stressorer. Dessa kunde exempelvis bero på stress 
(Dennis et al., 2013; Taylor et al., 2016), överansträngning (Dennis et al., 2013; 
Vincent et al., 2016), väder- och temperaturväxling (Dennis et al., 2013; Vincent et 
al., 2016) eller starka känsloupplevelser (Dennis et al., 2013; Montesó- Curto et al., 
2017; Vincent et al., 2016).  Medvetenheten om stressorerna beskrevs dels som en 
fördel och dels som en nackdel. Fördel eftersom de kunde lära sig vad som behövde 
undvikas (Dennis et al., 2013; Taylor et al., 2016) men som en nackdel då 
stressorerna i vissa fall var oundvikliga (Taylor et al., 2016). Aktiviteter som 
patienten tidigare funnit tillfredställande kunde i vissa fall inte längre upprätthållas på 
grund av negativ inverkan på patientens symtom, där somliga aktiviteter utgjorde 
direkta stressorer för skov (Taylor et al., 2016). Det faktum att vissa aktiviteter som 
upplevdes viktiga för patienterna behövde undvikas beskrevs som en stor sorg 
(Dennis et al., 2013; Montesó- Curto et al., 2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen 
et al., 2017; Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 2011). Aktiviteter som var stressorer 
för somliga kunde verka som copingstrategier för andra (Dennis et al., 2013; Lempp 
et al., 2009). Exempel på sådana aktiviteter kunde vara fysisk aktivitet (Dennis et al., 
2013; Lempp et al., 2009; Vincent et al., 2016), massage (Vincent et al., 2016) eller 
meditation (Dennis et al., 2013; Vincent et al., 2016). 

 

 



 

 11 

Mentala begränsningar 
FM visade sig utgöra ett underliggande hot mot patientens självkänsla och 
självförtroende (Lempp et al., 2009). Vetskapen om att leva med en kronisk sjukdom 
som de aldrig skulle bli fria från beskrevs som en stor sorg (Dennis et al., 2013; 
Lempp et al., 2009; Sallinen et al., 2019) då sjukdomen stulit möjligheten till ett 
normalt liv (Dennis et al., 2013; Taylor et al., 2016). Eftersom symtomen krävde stor 
förändring i patienternas liv beskrevs svårigheten i att acceptera det faktum att de inte 
längre var samma person som de tidigare identifierat sig som (Armentor, 2017; 
Montesó-Curto et al., 2017; Sallinen et al., 2019). Det var inte enbart patientens 
förväntningar på sig själv som upplevdes svåra att leva upp till utan även 
förväntningar från andra (Muraleetharan et al., 2018; Durif-Bruckert et al., 2014; 
Taylor et al., 2016). Det kunde till exempel vara kraven på att försörja sig själv eller 
sin familj (Muraleetharan et al., 2018), krav på att leka med sina barn (Muraleetharan 
et al., 2018; Sallinen et al., 2017) eller krav på att prestera på arbetet (Muraleetharan 
et al., 2018; Wuytack et al., 2011).  

 

Patienter förklarade hur FM styrde deras liv och hur de tvingades planera allt efter 
sjukdomen (Armentor, 2017; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto et al., 2017; Sallinen 
et al., 2019). Ett flertal studier beskrev hur patienterna hade sitt liv uppdelat i två 
perioder: före- och efter FM (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Lempp et al., 
2009; Montesó-Curto, 2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor 
et al., 2016; Wuytack et al., 2011). Livet före FM beskrevs som en tid då patienten 
kunde vara den individ som de själva identifierade sig som och då de självständigt 
klarade av att utföra vardagliga aktiviteter (Taylor er al., 2016; Sallinen et al., 2019). 
Livet efter FM beskrevs som ett liv där patienten upplevde sig begränsad och att 
vardagliga sysslor som städning, handling och matlagning plötsligt blev en utmaning 
(Lempp et al., 2009). Då de inte längre orkade upprätthålla sina gamla liv, ledde 
svårigheterna till social isolering vilket påverkade patienternas självbild och 
självkänsla (Lempp et al., 2009; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Wuytack et 
al., 2017). 

 

 

Begränsningar i sociala relationer 
Den förändring som FM innebar tvingade patienterna till en omprioritering i sina liv. 
För att hantera symtomen krävdes en konstant balansgång mellan arbete, hobbys och 
social interaktion (Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 2017; 
Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 
2011). Förändringen beskrevs som ytterst svår att acceptera då patienterna var vana 
vid en viss livsstil (Montesó-Curto, 2017; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; 
Wuytack et al., 2011). 
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Det framkom av samtliga resultatartiklar att FM påverkade relationer (Armentor, 
2017; Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Lempp et al., 2009; Montesó-
Curto, 2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; 
Vincent et al., 2016; Wuytack et al., 2011). Smärtan beskrevs omöjliggöra ett normalt 
och aktivt liv, medan fatigue upplevdes bygga barriärer i relationerna (Dennis et al., 
2013). Eftersom det inte var möjligt att förutse eventuella skov var det svårt att 
planera tillfällen att umgås med vänner och familj (Armentor, 2017; Lempp et al., 
2009; Taylor et al., 2016; Sallinen et al., 2019). Ena dagen kunde de må bättre för att 
andra dagen knappt kunna röra sig, vilket beskrevs som synnerligt frustrerande 
(Sallinen, 2019; Taylor et al., 2016; Vincent et al., 2016). Sociala aktiviteter och 
mellanmänskliga interaktioner kunde resultera i flera dagars utmattning vilket 
utgjorde en rädsla för att symtomen förvärrades och därför avstod många sociala 
tillställningar (Vincent et al., 2016). Det framkom även hur personer deras närhet 
upplevde svårigheter att förstå patienter som led av FM fullt ut (Wuytack et al., 2011). 
Dennis et al. (2013) beskrev hur patienter inte ville besvära personer i sin närhet 
genom att beklaga sig, vilket medförde att andra inte förstod sjukdomens realitet och 
krävde för mycket av dem. Därför beskrevs stöd från personer i nära relation som 
ytterst värdefullt, både emotionellt och praktiskt (Wuytack et al., 2011). Stöd kunde, 
enligt patienterna, innebära att inte behöva förklara eller försvara sin sjukdom när de 
kom hem, då det ofta var nödvändigt både på arbetsplatsen och inom sjukvården. 
Vidare beskrevs hur patienter använt sig av olika strategier i interaktionen med andra i 
syfte att öka förståelsen för sjukdomen. Eftersom FM beskrevs som en osynlig 
sjukdom kunde strategierna bestå av att jämföra FM med andra sjukdomar som var 
enklare att relatera till såsom migrän (Armentor, 2017). Ett bemötande av skepticism 
samt bristande förståelse var dessvärre vanligt förekommande även i nära relationer, 
vilket ledde till avståndstagande från de personer (Armentor, 2017; Montesó-Curto et 
al., 2017; Wuytack et al., 2011). Skepticismen och det bristande bemötandet bidrog 
till att patienterna hemlighöll information gällande sjukdomen vilket orsakade 
ytterligare isolering (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Montesó-Curto, 2017; 
Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 2011).  

 

 

Begränsningar i arbetslivet 
De multipla symtom som manifesterades av FM påverkade även patienternas 
karriärer. Patienterna framtvingades, på grund av FM, att sluta med eller hitta nya 
hobbys på fritiden för att orka arbeta (Lempp et al., 2009), andra fick gå ner i tjänst 
medan andra var tvungna att helt sluta arbeta (Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et 
al., 2019; Wuytack et al., 2011). Förlorat arbete beskrevs som en stor förändring att 
acceptera (Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 2011), exempelvis som att tvingas leva 
på ekonomiskt försörjningsstöd (Sallinen et al., 2019). Förmågan att inte behärska 



 

 13 

arbetet beskrevs som en bidragande stressfaktor på grund av upplevda krav att kunna 
försörja sig själv och sin familj (Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; 
Wuytack et al., 2011). De som däremot fick stöd från arbetsplatsen beskrev hur det 
bidrog till en förbättrad självkänsla eftersom det utgjorde en möjlighet till att 
upprätthålla arbetsförmågan (Dennis et al., 2013; Sallinen et al., 2019). Dessvärre 
beskrevs oförståelsen bland kollegor och arbetsgivare som vanligt förekommande 
(Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009; Wuytack et al., 2011). 
Dennis et al. (2013) beskrev hur många därför valde att hemlighålla sjukdomen av 
rädsla för bemötandet samt av en oro för att mista arbetet. I relation till arbetet 
beskrevs kognitivt nedsatt förmåga som värst eftersom det upplevdes genera att inte 
komma ihåg tidigare samtal eller kunna upprätthålla konversationer med kollegor. 
(Wuytack et al., 2011). Vidare förklarade Lempp et al. (2009) hur frustrerande det var 
att kollegorna endast såg ett välskött yttre och därför hade ännu svårare att acceptera 
symtomen som beskrevs för dem.  

 

 

Begränsningar i vårdkontakten  
Det faktum att det fanns en brist inom sjukvården beträffande kunskap om sjukdomen 
och bemötande beskrevs återkommande av samtliga patienter (Armentor, 2017; 
Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 
2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Wuytack et 
al., 2011). Vårdpersonalen beskrevs som okunniga gällande FM och därmed visades 
en bristande förståelse gentemot patienten. Eftersom sjukdomens symtom inte gick att 
mäta objektivt innebar det ett bemötande av ifrågasättande och skepticism där 
patienten anklagades för att ha simulerat symtomen (Armentor, 2017; Durif-Bruckert 
et al., 2014). Bemötandet av neglekt gjorde patienterna kritiska till om de delgivits 
tillräcklig information (Lempp et al., 2009) och därför fick patienterna själva söka 
fakta kring sjukdomen i syfte att därefter utbilda vårdpersonalen (Armentor, 2017; 
Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Wuytack et al., 2011). Denna 
okunskap gällande sjukdomen bidrog till en rädsla inför framtiden, sjukdomens 
utveckling och progression, rädsla för ensamhet och rädsla för att inte längre orka 
uthärda vardagen (Lempp et al., 2009; Taylor et al., 2016). Bristen avsåg även tiden 
det tog att erhålla diagnosen. Diagnosticeringen beskrevs ta allt från några månader 
(Muraleetharan et al., 2018) upp till 19 år (Wuytack et al., 2011), där patienterna 
ständigt behövde stå på sig och förklara hur det inte enbart ”fanns i deras huvud” 
(Armentor, 2017; Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 2011). Männen berättade även 
hur vårdpersonal upplevts extra kränkande och ifrågasättande relaterat till att FM 
skulle vara en ”kvinnosjukdom” och uppmanades att tuffa till sig och bita ihop 
(Dennis et al., 2013; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019). Patienter 
beskrevs ambivalenta gentemot diagnosticeringen eftersom den upplevdes framkalla 
både känslor av glädje och av sorg. Glädje över att äntligen få ett svar och som sorg 
då det inte fanns någon specifik behandling eller ett botemedel mot sjukdomen 
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(Dennis et al., 2013). Efter att ha fått diagnosen tydliggjordes även en brist på 
kontinuerlig kontakt med sjukvården (Lempp et al., 2009). Vad som ansågs förorsaka 
den bristande förståelsen för patienten, ur vårdpersonalens perspektiv, var sjukdomens 
komplexitet och subjektivitet (Durif-Bruckert et al., 2014). Eftersom FM yttrade sig 
på olika sätt hos olika människor beskrevs det hur ett fördelaktigt bemötande hade 
varit ur patienternas perspektiv. Varje patient efterfrågade att bli bemött utifrån den 
egna specifika situationen (Montesó-Curto et al., 2017). Utmärkt vårdpersonal 
beskrevs som respektfull, trovärdig (Wuytack et al., 2011) och lyhörd för patienten 
(Durif- Bruckert et al., 2014). Patienter förklarade också hur vårdpersonal som hade 
utbildning om FM både förstod och bemötte dem på ett personcentrerat sätt 
(Montesó-Curto et al., 2017).  

 

 

Diskussion  
Metoddiskussion  
För att påvisa hur kvaliteten har säkerställts ansågs det av vikt att belysa både styrkor 
och svagheter gällande genomförandet i studien (Mårtensson och Fridlund, 2017). 
Forsberg och Wengström (2016) förklarade hur en litteraturstudie med kvalitativa 
artiklar syftade till att beskriva ett fenomen, upplevelser eller erfarenheter. Således 
ansågs studiens metodval relevant i förhållande till syftet, vilket var att beskriva 
patienters erfarenheter av att leva med FM. En svaghet med syftet var att studien haft 
begränsat med tid för att undersöka alla aspekter som FM faktiskt påverkar, medan en 
styrka eftersom syftet inte enbart berörde endast ett område inom sjukdomen, som 
exempelvis smärta.  

 

Om förförståelsen gällande det undersökta ämnet diskuteras, ökar studiens pålitlighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelsen var liten då litteraturstudiens författare 
förefann mycket begränsad kunskap om FM och endast visste att sjukdomen gällde 
smärta. Med tanke på detta var målet med sökorden att de skulle vara så omfattande 
som möjligt för att undvika förförståelse. Därför undveks exempelvis sökordet pain, 
vilket hade styrt studien i en viss riktning. Istället användes sökordet experience i 
förhoppning att erhålla artiklar som inkluderade patientens totala erfarenheter.  

 

Sökningarna skedde i två olika databaser: CINAHL och Pubmed. En svaghet med 
sökningarna kan anses vara att så få sökord användes och att inte fler ord trunkerats, 
vilket möjligen hade genererat ännu fler artiklar. Totalt genomfördes fler sökningar än 
de som redovisats, men de frambringade inga resultatartiklar och valdes därför att inte 
skrivas med i studien. Svårigheter kring sökningarna var att finna artiklar som 
innehöll manliga deltagare. Eftersom övervägande delen av artiklarna endast erhöll 
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deltagare av kvinnligt kön eller till största delen kvinnor lades sökordet men till, i 
förhoppning av att finna artiklar som inkluderade män.  

 

För att studien ska anses överförbar bör en diskussion äga rum kring möjligheten att 
överföra resultatet till andra (Mårtensson & Fridlund, 2017). Målet var att hitta ett 
flertal artiklar som var från olika länder, utgick från olika design och som inkluderade 
både kvinnor och män. Resultatartiklarna hade sitt ursprung i flera olika länder, vilket 
ansågs som en styrka i studien då inte enbart studier från ett visst land förekom. 
Länder som förekom var USA, England, Frankrike, Spanien och Finland. Det var 
dock endast västerländska länder med i studien, vilket kan anses som en svaghet då 
det hade blivit ett bredare perspektiv om det inkluderats studier från österländska 
länder. En svaghet kan också anses vara att ingen av resultatartiklarna härstammade 
från Sverige, men då sådana studier inte svarade mot studiens syfte eller ingick i 
inklusionskriterierna, ansågs det faktum inte överväga motsatsen.  

 

Granskningen av resultatartiklarna genomfördes enligt Carlsson et al. (2003) 
granskningsmall för vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades först separat för att 
sedan jämföra likheter och skillnader som funnits, vilket resulterade i fem artiklar som 
uppnått grad I och fem artiklar som uppnått grad II. Genom studiens gång har 
innehållet dessutom granskats och diskuterats av såväl handledare som studenter. 
Mårtensson et al. (2017) förklarade hur både trovärdigheten samt bekräftelsebarheten 
stärks om flertalet människor deltagit i dataanalysen.  

 

 

Resultatdiskussion  
Olika symtom belystes i studiens resultat, där främst smärta och fatigue beskrevs som 
de mest omfattande (Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009). Smärtan beskrevs 
försvåra deltagandet i aktiviteter medan fatigue byggde barriärer mellan människor 
(Dennis et al., 2013). Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz och Martin 
(2008) bekräftade hur fatigue beskrevs som lika framträdande som smärtan samt att 
båda var konstanta och därmed försvårade vardagen. Fatigue upplevdes påverka 
patienterna ömsom fysiskt, ömsom mentalt (Morris, Li, Smith, Dube, Burgbridge & 
Symonds, 2017). Vardagen blev svårhanterlig på grund av eventuella skov och 
patienter förklarade hur svårt det blev att planera både sitt arbete och sitt sociala 
umgänge när de inte visste vad som komma skall (Dennis et al., 2013; Lempp et al., 
2009; Sallinen et al., 2017; Taylor et al., 2016). De symtom som beskrevs styrktes 
även av Morris et al. (2017) som också indikerade på hur FM påverkade vardagliga 
aktiviteter negativt. Eftersom skiftande symtom påverkade patienternas dagliga liv 
bör varje erfarenhet beaktas som unikt för att stödja patienten (Henderson, 1970). 
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Patienters mentala påverkan efter uppkomsten av FM skildrades i litteraturstudiens 
resultat. Samtliga patienter förklarade tydligt vilken livsstilsförändring som inträffade 
när symtomen uppkom och hur patienterna tvingades förändra stora delar i sina liv. 
Det beskrevs tydligt hur deras liv sågs ur två perspektiv: livet före- och efter FM 
(Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 2017; 
Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 
2011), vilket även förklarades av Roa, Paris, Poindessous, Maillet och Héron (2018). 
Det framkom att ängslighet, depression och stress hade en ökad prevalens bland 
patienter som led av FM jämfört med andra sjukdomar som var orsakade av 
neurologisk smärta. Det framkom i studien, som gällde patienternas dagliga aktivitet, 
att 89 % svarade hur de levt ett avsevärt mer aktivt liv före jämfört med efter 
sjukdomsdebuten (ibid). Gormsen, Rosenberg, Bach och Jensen (2010) bekräftade 
också hur FM påverkade patientens mentala hälsa negativt. Hur livet ändrades, 
visades tydligt i resultatet, utgjorde ett hot mot patientens identitet och självkänsla 
samt bidrog till social isolering (Armentor, 2017; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto 
et al., 2017; Sallinen et al., 2019), vilket även bekräftats av Choy (2009), Juuso et al. 
(2016), Martinéz et al. (2014) och Oldfield et al. (2018). 

 

I resultatet framkom det hur patienter blev ifrågasatta och misstrodda av nära 
anhöriga (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 
2017; Wuytack et al., 2011), arbetskollegor (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; 
Lempp et al., 2009; Muraleetharan et al., 2018) och av vårdpersonal (Armentor, 2017; 
Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 
2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Vincent et 
al., 2016; Wuytack et al., 2011). Ett sådant bemötande, menade Henderson (1970) 
som något som försvårade patienters förmåga att utveckla copingstrategier eftersom 
det kunde påverka patientens självkänsla negativt. Det framkom även hur symtom 
korrelerat med bristande kunskap om sjukdomen samt ett otillräckligt bemötande 
utgjorde ett hot mot patientens identitet och självkänsla vilket i sin tur bidrog till 
social isolering (Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; 
Henderson, 1970; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 2017; Muraleetharan et al., 
2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Wuytack et al., 2011), något som även 
bekräftats av annan forskning (Choy, 2009; Martinéz et al., 2014).   

 

Patienters berättelser om hur sjukvården brast när det angick bemötande, förståelse 
och kunskap var något som samtliga resultatartiklar redovisade (Armentor, 2017; 
Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Lempp et al., 2009; Montesó-Curto, 
2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 2016; Vincent et 
al., 2016; Wuytack et al., 2011), vilket tydligt styrktes av även annan forskning 
(Arnold et al., 2008; Kool et al., 2009; Oldfield et al., 2018). Patienterna vittnade om 
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hur de upplevt bemötandet från sjukvården som negligerande (Durif-Bruckert et al., 
2014) och diskriminerande på grund av att de varit män som fått en ”kvinnosjukdom” 
(Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2017), något som gick emot både 
europakommissionen (EUR-lex, 2006) och WMA (World Medical Association, 2019) 
som bland annat syftar till människors rätt till vård utan diskriminering.  

 

Vårdpersonal med ett professionellt- och personcentrerat förhållningssätt gentemot 
patienten visade sig stå i samband med att vårdpersonalen hade god och fördjupad 
kunskap om sjukdomen (Durif-Bruckert et al., 2014; Montesó-Curto et al., 2017). I de 
situationer där kunskap om sjukdomen förefanns blev omvårdnaden personcentrerad 
(Montesó-Curto et al., 2017). Henderson (1970) förklarade vikten av ett 
personcentrerat förhållningssätt och hur det främjade relationen mellan patient och 
sjuksköterska eftersom different omvårdnad kan krävas trots identisk diagnos. 
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) (2017) menade 
att begreppet personcentrerad vård bestod av tre huvudbegrepp: partnerskap, 
patientberättelse och dokumentation. Ett professionellt partnerskap mellan patient och 
vårdpersonal krävdes för ett ömsesidigt förtroende där omvårdnadsmål och 
omvårdnadsåtgärder planerades i samråd med patienten utifrån patientens individuella 
behov. Det var tydligt att partnerskapet som GPCC (2017) och Henderson (1970) 
redogjorde för, inte var uppfyllt enligt litteraturstudiens resultat som vittnade om 
bristande bemötande främst inom hälso- och sjukvården gentemot patienten 
(Armentor, 2017; Dennis et al., 2013; Durif-Bruckert et al., 2014; Lempp et al., 2009; 
Montesó-Curto, 2017; Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2019; Taylor et al., 
2016; Wuytack et al., 2011). Burman och Chutka (2016) tydliggjorde 
förutsättningarna för en god relation mellan patienter och vårdpersonal där 
kommunikation och ett respektfullt bemötande låg till grund för. Vårdpersonalen 
borde lyssna aktivt samt ge patienten tid att svara på frågor då det visades ytterst 
viktigt för att öka förståelsen gentemot patienten. Genom att patienterna ges tid att 
förstå och reflektera, ökar förutsättningarna för patienten att uttrycka sig och tydligare 
förklara sina symtom (ibid). Det framkom även hur de patienter som erhållit bättre 
information kunde acceptera sjukdomen på ett bättre sätt (Choy, 2009).  

 

Kool et al. (2009) fann att den mentala- och sociala hälsan ofta förbisågs eller direkt 
negligerades av sjukvården på grund av vårdpersonalens otillräckliga kunskap om 
FM, vilket ledde till en bristande förståelse för patienten. Durif-Bruckert et al. (2014) 
såväl som Montesó-Curto et al. (2017) beskrev hur bristande bemötande och förståele 
från sjukvården kunde bero på sjukdomens komplexitet och subjektivitet. Walitt et al. 
(2016) detekterade hur relationen mellan patient och vårdpersonal kunde påverkas av 
patientens förmåga att förmedla sina symtom. Eftersom symtomen var subjektiva 
upplevde vissa patienter svårigheter att sätta ord på sin smärta och försvårade därför 
relationen ytterligare. Vidare beskrev Walitt et al. (2016) vikten av vårdpersonalens 
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förståelse för sjukdomens subjektivitet i syfte att ge patienten ett bättre bemötande, 
vilket även Briones-Vozmediano (2017) instämde med. 

 

 

Konklusion och implikation 
Studien visade hur FM dagligen påverkade patienten fysiskt, kognitivt, mentalt och 
socialt. Extensiva symtom och bristande bemötande från personer till vilka patienten 
hade en nära relation med, kollegor och vårdpersonal bidrog till social isolering, 
vilket utgjorde ett hot mot patientens identitet och självkänsla. Omfattande 
förändringar i vardagen som sjukdomen föranlett, bidrog till att patienter betraktade 
livet ur två perspektiv: före- och efter sjukdomsdebuten. Patienter konstaterade en 
brist inom vården där vårdpersonal beskrevs ha en brisande kompetens relaterat till 
FM, vilket påverkade bemötandet negativt. Resultatet indikerade på hur ytterligare 
forskning, avseende kunskap om hur sjukvården påverkade patienten utifrån ett 
holistiskt perspektiv och inte enbart fysiskt, behövs för att sjuksköterskan ska kunna 
bemöta och behandla drabbade patienter på ett önskvärt sätt ur ett personcentrerat- 
och hälsofrämjande perspektiv.   

 

 



 

 

Referenser 

*Resultatartiklar  

*Armentor, J. (2017). Living with a contested, stigmatized illness: experiences of 
managing relationships among women with fibromyalgia. Qualitative health 
research, 27(4), 462-473. doi: 10.1 177/10497323 15620160 

Arnold, L. M., Crofford, L. J., Mease, P. J., Burgess, S. M., Palmer, S. C., Abetz, L., 
& Martin, S. A. (2008). Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. 
Patient education and counseling, 73(1), 114-120. doi: 
10.1016/j.pec.2008.06.005 

Branco, J. C., Brannwarth, B., Failde, I., Abello-Carbonell, J., Blotman, F., Spaeth, 
M., … Matucci-Cerinic, M. (2010). Prevalence of fibromyalgia: a survey in five 
european countries. Seminars in arthritis and rheumatism, 39(6), 448-53. 
doi:10.1016/j.semarthrit.2008.12.003 

Briones-Vozmediano, E. (2017). The social construction of fibromyalgia as a health 
problem from the perspective of policies, professionals, and patients. Global 
Health Action, 10(1). doi: 10.3402/gha.v9.31967 

Burman, C. A., & Chutka, S. A., (2016). Assessing effective physician-patient 
communication skills: “Are you listening to me, doc?”. Korean journal of 
medical education, 28(2): 243-249. doi: https://doi.org/10.3946/kjme.2016.21 

Carlsson, S., & Eimann, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.  

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. (2017). Personcentrerad 
vård. Hämtad 2019-04-15 från https://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-
vard?fbclid=IwAR2LtjDVtBEDVDvIZelTLY6DlW5t-
Nf88gP_Pms4vibFxzTbcYRVF-SvyRE 

Choy, E. (2009). Fibromyalgia Syndrome. Oxford: Oxford University press.  

Datainspektionen. (u.å). Dataskyddsförordningens syfte och tillämpningsområde. 
Hämtad 2019-02-27 från https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte-och-
tillampningsomrade/ 

*Dennis, N. L., Larkin, M., & Derbyshire, W. G. (2013). ”A giant mess” – making 
sense of complexity in the accounts of people with fibromyalgia. British journal 
of health psychology, 18(4), 763-781. doi: 10:1111/bjhp.12020 



 

 

*Durif-Bruckert, C., Roux, P., & Rousset, H. (2014). Medication and the patient-
doctor relationship: qualitative study with patients suffering from fibromyalgia. 
Health expectations, 18(6), 2584-2594. doi: 10.1111/hex.12230 

EUR-lex. (2006). Official journal of the European union. Hämtad 2019-04-16 från 
http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(1)/oj 

Fitzcharles, M. A., & Yunus, M. B. (2012). The clinical concept of fibromyalgia as a 
changing paradigm in the past 20 years. Pain research and treatment, 2012. doi: 
10.1155/2012/184835 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur.   

Gormsen, L., Rosenberg, R., Bach, F. W., & Jensen, T. S. (2010). Depression, 
anxiety, health-related quality of life and pain in patients with chronic 
fibromyalgia and neuropathic pain. European journal of pain, 14(2), 127.e1–
127.e8. doi: 10.1016/j.ejpain.2009.03.010 

Grape, H, E., Solbrække, K. N., Kirkevold, M., & Mengshoele, A. M. (2015). Staying 
healthy from fibromyalgia is ongoing hard work. Qualitative health research, 
25(5), 679-688. doi: 10.1177/10497323145573333 

Hellström, O., Bullington, J., Karlsson, G., Lindqvist, P., & Mattsson, B. (1997). A 
phenomenological study of fibromyalgia. Patient perspectives. Scandinavian 
journal of primary health care, 17(1), 11-16. doi: 
10.1080/028134399750002827 

Henderson, V. (1970). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförenings förlag. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Berättelser – narrativ analys och forskning. M. 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom 
omvårdnad (s.205-216). Lund: Studentlitteratur AB.  

Häuser, W., Kühn-Becker, H., von Wilmoskwy, H., Settan, M., Brähler, E., & Petzke, 
F. (2011). Demographic and clinical features of patients with fibromyalgia 
syndrome of different settings: a gender comparison. Gender medicine, 8(2), 
116-125. doi: 10.1016/j.genm.2011.03.002 

Juuso, P., Skär, L., Sundin, K., & Söderberg, S. (2016). The workplace experience of 
women with fibromyalgia. Musculoskeletal care, 14(2), 69-76. doi: 
10.1002/msc.1125 



 

 

Kloppenburg, M., Kroon, F. P, Blanco, F. J., Doherty, M., & Dziedzic, K. S., 
Greibrokk, E … Carmona, L. (2019). 2018 update of the EULAR 
recommendations for the management of hand osteoarthritis. Annals of the 
rheumatic diseases, 78(1), 16-24. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213826 

Kool, MB., van Middendorp, H., & Greenen, R. (2009). Understanding the lack of 
understanding: invalidation from the perspective of the patient with 
fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism: Arthritis Care & Research, 61(12), 
1650-1656. doi: 10.1002/art.24922 

* Lempp, K. H., Hatch, L. S., & Choy, H. E. (2009). Patients’ experiences of living 
with and receiving treatment for fibromyalgia syndrome: a qualitative study. 
BMC Musculoskeletal Disorders, 20(124). doi: 10.1186/1471-2474-10-124 

Mannerkorpi, K., Kroksmark, T., & Ekdahl, C. (1999). How patients with 
fibromyalgia experience the symptoms in everyday life. Physiotherapy research 
international, 4(2), 110-121. doi: 10.1002/pri.157 

Mease, P. J., Clauw, D. J., Arnold, L. M., Goldenberg, D. L., Witter, J., Williams, D. 
A., … Crofford, L. J. (2005). Fibromyalgia syndrome. The journal of 
rheumatology, 32(11), 2270-2277.  

Marcus, D. A., Lee Richards, K., Chambers, J. F., & Bhowmick, A. (2013). 
Fibromyalgia family and relationship impact exploratory survey. 
Musculoskeletal care, 11(3), 125-134. doi: 10.1002/msc.1039 

Martinéz. M. P, Sánchez, A. I., Míro, E., & Lami, M. J. (2014). Relationships 
between physical symtoms, emotional distress, and pain appraisal in 
fibromyalgia: the moderator effect of alexithymia. The Journal of Psychology, 
00(0), 1-26. doi: 10.1080/00223980.2013.844673  

McCormack, B., & McCance, T. V. (2006). Development of a framework for a 
person-centered nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 472-9. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x 

*Montesó-Curto, P., García-Martinez, M., Romaguera, S., Mateu, M. L., Cubí-
Gullién, M. T., … Panisello-Chavarria, M. L. (2017). Problems and solutions 
for patients with fibromyalgia: building new helping relationships. Journal of 
Advanced Nursing, 74(2), 339-349. doi: 10.11.11/jan13412 

Morris, S., Li, Y., Smith, J. A. M., Dube, S., Burbridge, C., & Symonds, T. (2017). 
Multidimensional daily diary of fatigue- fibromyalgia- 17 items (mdf-fibro-17). 
Part 1: development and content validity. BMC Musculoskeletal disorders, 
18(1). doi: 10.1186/s12891-017-1544-y 



 

 

*Muraleetharan, D., Fadich, A., Stephenson, C., & Garney. W. (2018). Understanding 
the impact of fibromyalgia on men: findings from a nationwide survey. 
American journal of men’s health, 12(4), 952-960. doi: 
10.1177/1557988317753242 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. M, 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom 
omvårdnad. (s. 431-433). Lund: Studentlitteratur.  

Oldfield, M., MacEachen, M., MacNeill, M., & Kirsh, B. (2018). “You want to show 
you’re a valuable employee”: a critical discourse analysis of multi-perspective 
portrayals of employed women with fibromyalgia. Chronic illness, 14(2), 135-
153. doi: 10.1177/1742395317714034 

Paulson, M., Norberg, A., & Danielson, E. (2001). Men living with fibromyalgia-type 
pain: experiences as patients in the swedish health care system. Journal of 
advanced nursing, 40(1), 87-95. doi: 10.1046/j.1365-2648.2002.02343.x 

Price, D. D., & Staud, R. (2005). Neurobiology of fibromyalgia syndrome. Journal of 
rheumatology, 32(75), 22–28. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.06.006. 

Roa, P. D., Paris, P., Poindessous, J. L., Maillet, O., & Héron, A. (2018). Subjective 
experience and sensitivities in women with fibromyalgia: a quantitative and 
comparative study. Pain research and management, 2018(1), 1-8. doi: 
10.1155/2018/8269564 

Russell, I. J. (2006). Fibromyalgia syndrome: Approach to management. Primary 
psychiatry, 15(2), 27-35. Doi: 10.1017/S109285290002681X 

*Sallinen, M., & Mengshoel, A. M. (2019). ”I just want my life back” – Men’s 
narratives about living with fibromyalgia. Disability and rehabilitation, 41(4), 
422-429. doi: 10.1080/09638288.2017.1395085 

SFS 1998:204. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad 2019-03-07 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-
webb.pdf 



 

 

*Taylor, A. G., Adelstein, K. E., Fischer-White, T- G., Murugesan, M., & Anderson, 
J. (2016). Perspectives on living with fibromyalgia. Global qualitative nursing 
research, 3(2333393616658141), 1-13. doi: 10.1177/2333393616658141 

The Belmont report. (1978). Ethical principles and guidelines for the protection of 
human subjects of research. Hämtad 2019-03-10 från 
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html 

Umeh, K., & Puddephatt, J-A. (2018). Patient care in patients with chronic pain 
disorders: educational implications from a population-based study. International 
journal of health promotion & education, 56(4/5), 248-261. doi: 
10.1080/14635240.2018.1503064 

*Vincent, A., Whipple, M. O., & Rhudy, L. M. (2016). Fibromyalgia flares: a 
qualitative analysis. Pain medicine, 17(3), 463-468. doi: 10.1111/pme.12676 

Walitt, B., Ceko, M., Khatiwada, M., Gracely, J. L., Rayhan, R., VanMeter, J. W., & 
Gracely, R. H. (2016). Characterizing “fibrofog”: subjective appraisal, objective 
performance and task-related brain activity during a working memory task. 
Neuroimage: Clinical, 11(2016), 173-180. doi: 10.1016/j.nicl.2016.01.021 

Wolfe, F., Clauw, D. J., Fitzcharles, M-A., Goldenberg, D. L., Katz, R. S., Mease, P., 
Russel, A. S., … Yunus, M. B. (2010). The american college of rheumatology 
preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symtom 
severity. Arthritis care & research, 62(5). doi: 10.1002/acr.20140 

Wolfe, F., Smythe, H. A., Yunus, M. B., Bennett, R. M., Bombardier, C., Goldenberg, 
D. L., … Sheon, R. P. (1990). The american college of rheumatology 1990 
criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis and rheumatism, 33(2), 
160-172. doi: 10.1002/art.1780330203 

World medical association. (2018). Wma declaration of Helsinki - ethical principles 
for medical research involving human subjects. Hämtad 2019-02-12 från 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

World medical association. (2019). Right to health. Hämtad 2019-04-16 från 
https://www.wma.net/what-we-do/human-rights/right-to-health/ 

*Wuytack, F., & Miller, P. (2011). The lived experience of fibromyalgia in female 
patients, a phenomenological study. Chiropractci & manual therapies, 19(22). 
doi: 10.1186/2045-709X-19-22 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 Sökord PubMed CINAHL 

Erfarenhet Experience [Fritext] Experience [Fritext] 

Fibromyalgi Fibromyalgia [Fritext]  Fibromyalgia [Fritext]  

Kvalitativ Qual* [Fritext] Qual* [Fritext] 

Män Men [Fritext]  

Patient Patient [Fritext] Patient [Fritext] 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

19-02-26 CINAHL 

Fibromyalgia AND patient AND 
experience 
 
Begränsningar: 2009 - 2019 172 65 4 2 

19-03-15 Pubmed 

"Fibromyalgia"[Mesh] AND 
patient AND experience AND 
qual* 
 
Begränsningar: 10 år 26 26 3 1  

19-03-15 CINAHL 

Fibromyalgia AND patient AND 
experience AND qual* 
 
Begränsningar: 2009 - 2019 56 44 4 1 

19-03-15 CINAHL 

Fibromyalgia AND patient 
experience AND qual* 
 
Begränsningar: 2009 - 2019 32 28 3 1 

19-03-15 Pubmed 

Fibromyalgia AND patient 
experience AND qual* 
 
Begränsningar: 10 år 34 25 2 1 

19-03-16 Pubmed 

Fibromyalgia AND men AND 
qual* 
 
Begränsningar: 2009 - 2019 9 2 2 1 

19-03-20 Pubmed 

Fibromyalgia AND qual* 
 
Begränsningar: 2009 - 2019 180 30 5 3  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Armentor, J. (2017). Living with a contested, stigmatized illness: experiences of managing 
relationships among women with fibromyalgia. Qualitative health research, 27(4) 462-473. doi: 
10.1 177/1049732315620160 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att belysa vilka metoder kvinnor använt sig av för att hantera sociala 
relationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory 

Urval Deltagarna i studien var kvinnor i åldrarna 32 – 80 som diagnosticerats med fibromyalgi. Ett 
snöbollsurval gjordes, dvs. ett icke-slumpmässigt urval. 20 kvinnor deltog.  

Datainsamling Deltagarna fick välja tid och plats där intervjun både spelades in samt transkriberades ord för ord.  

Dataanalys Grounded theory styrde dataanalysen genom empirisk data som samlades in i syfte av att forma 
nya begrepp och teorier. Resultatet som framkom genom intervjuerna granskades och 
analyserades genom bl.a. kategorisering och kodning. Informationen jämfördes för att hitta 
likheter och olikheter i svaren och genom detta kunde svaren kategoriseras till beskrivande 
rubriker. Rubrikerna delades sedan in i olika huvudrubriker samt underrubriker.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.   

Slutsats Huvudkategorierna blev: strategier till kommunikation och en ifrågasatt och stigmatiserad 
sjukdom och undvikande som en strategi för att hantera stigmatisering. Strategier som kvinnorna 
använde sig av var att inte undanhålla något utan säga exakt hur de upplevde sin sjukdom, jämföra 
sjukdomen med andra sjukdomar samt genom en tyst kommunikation med nära anhöriga. 
Samtidigt förklarade de hur de möttes av misstroende och brist på förståelse vilket i sin tur ledde 
till social isolering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet. Grad II: 78% enligt Carlsson och Eimann (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

Referens Dennis, N. L., Larkin, M., Derbyshire, W. G. (2013). ”A giant mess” – making sense of 
complexity in the account of people with fibromyalgia. British journal of health psychology 18(4) 
doi:10:1111/bjhp.12020 

Land  
Databas 

England 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur människor som diagnosticerats med fibromyalgi 
upplevde svårigheter och symtom relaterat till det vardagliga livet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Hermeneutisk, fenomenologisk 

Urval Deltagarna kontaktades via olika stödgrupper för patienter med FM, vilket resulterade i ett 
deltagande på 20 individer (19 kvinnor och en man) 

Datainsamling Varje deltagare fick ett mail med 40 frågor indelade i fem kategorier: historia och symtom, 
påverkan på smärtan, reaktioner från dem som inte lider, samhället och övrigt. E-mail kontakten 
fortsatte tills antingen intervjuaren var nöjd eller tills deltagaren inte längre ville delta.  

Dataanalys Resultatet sammanställdes och informationen lästes igenom noggrant för att sedan kodas i syfte av 
att hitta mönster hos varje enskild deltagare innan den jämfördes med de andra deltagarna. Teman 
och subteman skapades.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Dataanalysen resulterade i fyra teman: utstå symtomen, skapa ordning och mening av sjukdomen, 
ambivalens gentemot diagnosen, doktorer och medicinering och relationers påverkan. Första 
temat beskrev hur symtomen visade sig och eftersom det inte fanns någon specifik medicinering 
så var det bara att stå ut till dess att skoven lättade. Det andra temat tydliggjorde stressorer samt 
strategier för att undvika och underlätta symtomen. Det tredje temat redogjorde för ambivalensen 
gentemot diagnosen, doktorer och medicineringen. Det sista temat skildrade hur FM påverkade 
relationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad II (77%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

Referens Durif-Bruckert, C., Roux, P., Rousset, H. (2014). Medication and the patient-doctor relationship: 
qualitative study with patients suffering from fibromyalgia. Health expectations, 18(6), 2584-
2594. doi: 10.1111/hex.12230 

Land  
Databas 

Frankrike 
CINAHL  

Syfte Studien syftar till att förstå patienters upplevelse av medicinsk behandling vid fibromyalgi samt 
patienternas relation till föreskrivande läkare.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Narrativ innehållsanalys  

Urval Patienter med diagnostiserad fibromyalgi som år 2008 behandlades vid Universitetssjukhuset i 
Frankrike tillfrågades om deltagande av studien. Totalt 35 patienter (32 kvinnor och tre män) 
valde att delta I studien. 

Datainsamling Samtliga deltagare medverkade vid personliga intervjuer i 3 steg. Vid varje inledande intervju 
svarade forskaren på deltagarens frågor. Vid första steget fick patienten svara på öppna frågor med 
fokus på upplevelse av sjukdomen och behandling. Vid andra steget ombads patienten att mer 
ingående förklara fortsatt betydelse av första steget i relation till patientens vardagliga liv. Som ett 
tredje steg ombads patienten, utan inledande frågor från forskaren, att berätta om upplevelse och 
vägen från upplevda symtom, diagnostik, kontakt med sjukvården och allt som rör sjukdomen 
fram till dagen för intervjun.  Ingen tidsgräns fanns för respektive intervju och fortgick till 
patienten inte längre hade något mer att tillägga. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades. 

Dataanalys Kategorier och underkategorier etablerades i tabell under tiden som intervjuerna genomarbetades. 
Kodning och underkategorier togs fram. En transversell analys genomfördes för att identifiera 
grundläggande argumentation som utvecklats under intervjuerna. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Dataanalysen resulterade i två kategorier: misslyckande att finna en effektiv behandling samt 
patienters upplevelser av avvisande beteende och sökandet efter partnerskap och medicinsk 
justering. Patienter upplevde en ineffektiv medicinsk behandling och en upplevelse av avvisande 
från sjukvården. Genom att utveckla en god patient-läkare relation påverkades patienternas 
upplevelse av att leva med sin sjukdom till det bättre. En god relation bidrog också till att 
patienten lättare kunde hantera sin sjukdom med hjälp av medicin och utvecklade copingstrategier. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet. Grad II: 79% enligt Carlsson och Eimann (2003). 
 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Lempp, K. H., Hatch, L. S., Choy, H. E. (2009). Patients’ experiences of living with and receiving 
treatment for fibromyalgia syndrome: a qualitative study. BMC muscolosketal disorders 20(124) 
doi:10.1186/1471-2474-10-124 

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Att belysa patientens upplevelse av påverkan från långtidssjukdom i vardagen och kontakten med 
primär- och sekundärvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys, diskursanalys  

Urval 21 patienter som tillfrågats om deltagande i studien behandlas vid en reumatologisk klinik och 
väljs randomiserat ut från klinikens databas, utifrån ålder, kön och etnicitet. 12 patienter (11 
kvinnor och en man) valde att delta.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer hölls med patienterna och varade ca en till två timmar. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord. Teman, subteman och koder analyserades med 
hjälp av ett kvalitativt analyseringsprogram. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Analysen genererade sex teman: livet före och efter diagnosen, förändrad identitet, fysiska 
problem, mental ohälsa, påverkan på det sociala livet och upplevelser inom sjukvården. Det första 
syftade till hur samtliga deltagare beskrivit hur livet förändrats efter sjukdomsdebuten. Det andra 
beskrev hur även deras identitet förändrats eftersom de fått anpassa sitt liv till sjukdomen. Det 
tredje temat förklarade hur smärtan tillsammans med fatigue försvårade vardagen oerhört mycket. 
Det fjärde temat beskrev den mentala ohälsan såsom depression och kognitiva problem. Det femte 
temat syftade till att förklara hur sjukdomen även påverkade sociala relationer då de inte längre 
orkade umgås eller så blev de misstrodda av dem. Det sista temat beskrev brister inom sjukvården 
samt svårigheterna kring behandlingen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad I (87,5 %) enligt Carlsson och Eimann (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Montescó-Curto, P., García-Martinez, M., Romaguera, S., Mateu, M. L., Cubí-Gullién, M. T., … 
Panisello-Chavarria, M. L. (2017) Problems and solutions for patients with fibromyalgia: Building 
new helping relationships. Journal of advanced nursing. 74(2) doi: 10.11.11/jan13412 

Land  
Databas 

Spanien 
CINAHL  

Syfte Syftet med studien var att identifiera de huvudsakliga biologiska, psykologiska och sociologiska 
svårigheterna och strategierna för patienter som diagnosticerats med fibromyalgi genom group 
problem-solving therapy (GPST).  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  

Urval Studien var en del av en större randomiserad kontrollerad studie. Inklusionkriterierna för att delta 
var att de frivilligt ville delta samt att de var diagnosticerade med fibromyalgi. Exklusionkriterier 
innefattade de som var kognitivt nedsatta. Totalt 44 personer deltog (42 kvinnor och två män).  

Datainsamling De 44 deltagarna delades in i sex mindre grupper som var ledda av två professorer utbildade i 
problem-lösnings terapi. Insamlingen skedde vid fyra tillfällen på två timmars sessioner. Den 
första sessionen bestod av att deltagarna identifiera problemen de upplevde fysiskt, psykiskt och 
socialt. Den andra sessionen bestod av att identifiera lösningar på problemen. Den tredje 
genomfördes lösningen och den fjärde och sista sessionen diskuterades GPST.  

Dataanalys Datainsamlingen transkriberades och granskades genom en innehållsanalys. Flera medlemmar i 
forskningsteamet granskade transkriberingen för att sedan skapa koder gruppera dem i kategorier. 
Kategorierna delades sedan in i fem teman som skapade konsensus för gruppen. 

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats De fem teman som studien resulterade i var: nuvarande problem är ofta relaterade till trauman 
eller kronisk stress, det finns inte en lösning som passar alla, FM är livsförändrande, FM är en 
missförstådd sjukdom och signifikant påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. Genom GPST kunde 
deltagarna identifiera stunder eller perioder i livet som framkallat sjukdomen. De förklarade även 
hur en behandling kunde fungera bra för den ena men sämre för den andra. FM beskrevs också 
vara en sjukdom som förändrade det liv som de var vana vid samt att sjukdomen var missförstådd 
av många vilket ledde till att de blev misstrodde av både familj, vänner och av vårdpersonal. 
Sjukdomen beskrevs också påverka dem både fysiskt, psykiskt och socialt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad I (81%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Muraleetharan, D., Fadich, A., Stephenson, C., Garney. W. (2018). Understanding the impact of 
fibromyalgia on men: findings from a nationwide survey. AmericanjJournal of men’s health, 12(4) 
952-960. doi: 10.1177/1557988317753242 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka mäns upplevelser av att leva med FM. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Urvalet var icke-slumpmässigt där individer tillfrågades att delta vid olika hälso-evenemang i 
olika regioner för att få tillgång till en större population samt i syfte att undvika bias. Totalt deltog 
1163 individer (925 män och 238 kvinnor). Att en liten del riktade sig till kvinnor var för att få en 
bredare kontext då de svarade på uppdrag av män i deras närhet.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde mellan år 2009 – 2017 i syfte av att undersöka om svaren skulle ändra 
sig. Svaren från intervjun skrevs in i en databas som sedan granskades. 

Dataanalys Svaren som framkom analyserades i tre steg. Det första innebar kodning, det andra innebar att 
skapa teman utifrån kodningen och det tredje steget innebar ett skapande av kategorier av dessa.  

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Resultatet visade ingen skillnad i svaren mellan åren och därför lades alla svar ihop till två 
beskrivande huvudteman: FM och dess påverkan på män och interaktion med vårdpersonal. I det 
första temat beskrevs symtomen, livskvaliteten och hur relationer och karriären påverkades. 
I andra temat skildrades vägen mot diagnosticering och att inte bli betrodd, stigmatisering samt 
skillnader mellan män och kvinnor med FM. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad I (83%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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Artikel 7 

 

 

 

Referens Sallinen, M., Mangshoel, A. M. (2019). ”I just want my life back” – men’s narratives about living 
with fibromyalgia. Disability and rehabilitation, 41(4(, 422-429. doi: 
10.1080/09638288.2017.1395085 

Land  
Databas 

Finland 
CINAHL  

Syfte Syftet med studien var att belysa hur fibromyalgi påverkar män i vardagen och på arbetet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Narrativ innehållsanalys 

Urval Deltagarna rekryterades genom att information gällande studien delades ut till frivilliga 
organisationer där medlemmar kunde höra av sig till författarna om de visade intresse för att delta. 
Sex män med fibromyalgi hörde av sig men en av dem drog sig ur innan studien startade, vilket 
resulterade i att fem män blev kvar.   

Datainsamling Intervjuerna bestod av tre faser. Den första bestod av att deltagaren fick berätta med sina egna ord 
om sitt liv under så lång tid som behövdes utan att bli avbruten. I den andra fasen ställde 
intervjuaren frågor om vad som berättats för att få en större helhet på svaren. I den sista fasen 
diskuterades det om fibromyalgi samt om intervjuprocessen. Varje intervju spelades in för att 
sedan transkriberas ord för ord.  

Dataanalys I första fasen lyssnades inspelningarna igenom samtidigt som transkriberingarna lästes igenom för 
att säkerställa att inget blivit fel. Det transkriberade materialet lästes sedan flera gånger för att 
skapa en förståelse för helheten i berättelserna. I andra fasen delades historierna upp i kronologisk 
ordning för att skapa en sammanfattning på en sida från varje intervju. I tredje fasen fokuserades 
det på vad männen berättade om fibromyalgi samt dess påverkan på deras liv. I den fjärde fasen 
analyserades det hur de berättat om det för att till slut jämföra resultaten från intervjuerna med 
varandra.   

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Intervjuerna resulterade i att två olika narrativa modeller skapades. Den första temat anpassa livet 
för att matcha sjukdomen visade på att sjukdomen gjorde det svårt för männen att fortsätta sina liv 
på samma sätt som tidigare. Intervjuerna påvisade hur en del av dem kunde fortsätta arbeta om de 
minskade på sina fritidsaktiviteter. Den andra modellen vara fängslad av sin sjukdom visade på en 
svårmedicinerad sjukdom som bestod av smärta och fatigue vilket ledde till psykiska besvär.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad II (79%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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Artikel 8 

 

 

Referens Taylor, A. G., Adelstein, K. E., Fischer-White, T- G., Murugesan, M., Anderson, J. (2016). 
Perspectives on living with fibromyalgia. Global qualitative nursing research, 
3(2333393616658141), 1-13. doi: 10.1177/2333393616658141 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med FM. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Narrativ innehållsanalys 

Urval Totalt 20 deltagare (19 kvinnor, 1 man) deltog i studien. Inklusionskriterier var människor i 
åldrarna 18 – 64 år, som var diagnosticerade med fibromyalgi samt kunde både skriva och läsa på 
engelska. I exklusionskriterier ingick de som använt sig av droger de tre senaste månaderna samt 
de som var gravida. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där intervjun spelades in.   

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades av professionella transkriberare som sedan granskades 
av två av forskare som deltog vid intervjuerna. En kvalitativ innehållsanalys användes i syfte att 
skapa teman med beskrivande koder. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Intervjuerna resulterade i fem teman. Den första, livsförändringen som FM innebar, syftade till 
hur livet hade förändrats i och med FM. Den andra, rädslan och ovissheten, beskriv rädslan inför 
hur FM skulle påverka åldrandet samt ovissheten före diagnosticeringen. Tredje temat 
stresspåverkan, beskrev bland annat hur symtomen förvärrades av stress. Fjärde temat, 
stigmatisering av FM, syftade till hur deltagare medvetet undanhöll sin diagnos för att undgå 
fördomar. Det sista temat, copingstrategier, beskrev hur deltagarna hanterade symtomen genom 
bland annat humor och positivt tänkande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad II (74%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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Referens Vincent, A., Whipple, M. O., Rhudy, L. M. (2016). Fibromyalgia flares: a qualitative analysis. 
Pain medicine, 17(3), 463-468. doi: 10.1111/pme.12676 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hur patienter med FM upplevde sina symtom under skov. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Narrativ innehållsanalys 

Urval Deltagarna rekryterades från ett nationellt register som innehöll patienter med FM. 44 individer 
(77% kvinnor) deltog i studien. De som ville delta fick vara med om de ingick i deras 
inklusionkriterier som innehöll: ålder mellan 18 – 69, diagnosticerade med FM enligt dåvarande 
kriterier och kunde skriva och läsa på engelska. 

Datainsamling Deltagarna fick svara på sju frågor gällande sin upplevelse vid skov. 

Dataanalys Datainsamlingen lästes igenom ett flertal gånger för att bli bekant med svaren. Sedan kodades 
texten för att sedan skapa huvudteman och subteman. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Datainsamlingen resulterade i tre huvudkategorier: vad som orsakar skov, symtom vid skov och 
hantering av skov. Sjukdomens skov kunde differentieras som typiska eller vardagliga symtom på 
fibromyalgi. Skoven beskrevs triggas av olika stressorer såsom stress eller otillräcklig sömn. För 
att hantera sjukdomens skov beskrevs huvudsakligen vikten av vila samt att finna strategier för att 
undvika skoven.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad I (85%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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Artikel 10 

 

Referens Wuytack, F., Miller, P. (2011). The lived experience of fibromyalgia in female patients, a 
phenomenological study. Chiropracti & manual therapies, 19(22). doi: 10.1186/2045-709X-19-22 

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med FM för att generera en ökad 
förståelse för dem.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Sex kvinnor som var diagnosticerade med FM (med hjälp av ACR-kriterierierna) deltog i studien. 
Kvinnorna var mellan 36 – 66 år gamla. Kvinnorna identifierades tack vare en stödgrupp i Belgien 
och de fick då en förfrågan att delta.  

Datainsamling Datainsamlingen utfördes som semistrukturerade intervjuer. Dessa spelades in för att sedan 
transkriberas ord för ord där forskaren ständigt kontrollerade att uppgifterna stämde för att 
undvika feltolkningar. Sedan översattes transkriberingarna till engelska.  

Dataanalys Transkriberingarna lästes ett flertal gånger för att finna likheter och skillnader i syfte att skapa 
teman.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.   

Slutsats Fyra huvudteman skapades: påverkan på arbetet, påverkan på livet, framtiden och interaktion, 
kommunikation och uttryck. FM påverkade karriären och gjorde det svårt att fortsätta på samma 
sätt som tidigare. Många fick sluta med sina tidigare hobbys och hitta nya som skulle passa det 
”nya livet” bättre. Det beskrev också en rädsla inför framtiden i och med att det inte gick att 
förutspå någon prognos för hur det skulle bli. Studien tydliggjorde även hur FM påverkade sociala 
relationer och hur sjukvården brast i bemötandet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

God vetenskaplig kvalitet: grad I (81%) enligt Carlsson och Eimann (2003). 
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