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Sammanfattning: Syftet med studien är att beskriva svårigheter i det dagliga livets aktiviteter 

för personer med fibromyalgi, samt vilka strategier som används för att hantera svårigheterna. 

Använd metod är en litteraturöversikt av 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat visar att 

personer med fibromyalgi påverkas av fysiska, kognitiva och emotionella svårigheter samt 

sömnsvårigheter vilket starkt påverkar förmåga att utföra dagliga aktiviteter som att ta hand om 

sig själv och hushåll, att arbeta och att engagera sig i fritid och socialt liv. De fysiska 

svårigheterna påverkar förmågan att anstränga sig, att vara inaktiv, att planera dagarna och att 

utföra monotona uppgifter. De kognitiva svårigheterna består av minnes- och 

koncentrationssvårigheter samt försämrad kommunikations- och reaktionsförmåga.  En viktig 

strategi för att hantera svårigheterna är att lära sig att leva ett balanserat liv. Ytterligare strategi 

innebar att avleda smärtan, genom att distrahera, ignorera och undvika smärtan. Slutligen 

användes strategier för att lindra smärtan via alternativa behandlingar, engagemang i aktiviteter 

eller positiva tankar. Det sociala livet påverkades genom oförståelse från omgivningen, sämre 

relationer och rollförluster. Socialt stöd ansågs ytterst viktigt för ett välmående. Slutsats: Att lära 

sig att leva med smärtan och att leva ett balanserat liv är viktigt för att hantera svårigheter i 

vardagen. Det sociala stödet är viktigt för välmåendet men samtidigt kan en bristande förståelse 

från omgivningen upplevas stigmatiserande, vilket alla hälsoprofessioner bör vara medvetna om 

och motverka. Arbetsterapeuter och övriga hälsoprofessioner kan med detta öka sin förståelse för 

patientgruppen och hjälpa nyinsjuknade att finna egna strategier i livet med inspiration från 

ovanstående sätt att hantera svårigheterna. 

 

Sökord: Fibromyalgi, Coping, Arbetsterapi, Mänskliga aktiviteter. 
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Inledning 
Långvarig smärta är vanligt förekommande hos befolkningen i Sverige och idag lider omkring 

18-20 procent av detta (1, 2). Ett vanligt långvarigt smärttillstånd är fibromyalgi som 

förekommer hos cirka 2 procent av befolkningen i Sverige vilket även speglar prevalensen i 

Europa, Kanada, USA och Israel med flera (2). Att drabbas av fibromyalgi innebär att livet 

påverkas i samtliga dimensioner (3). Strategier behöver utvecklas hos patienten för att hantera 

den nya livssituationen (4). Arbetsterapeuten ingår ofta i det multiprofessionella teamet runt 

dessa patienter och hjälper dem att utveckla strategier för att hantera vardagen och aktiviteter (5). 

Fibromyalgi är ett ifrågasatt tillstånd (6), vilket gör det viktigt att undersöka patienters 

erfarenheter för att bidra till en ökad förståelse för patientgruppen. 

Bakgrund 

Smärta 

Smärta är upplevelser av sensoriskt och emotionellt obehag, ofta relaterat till en hotande eller 

faktisk vävnadsskada (7). Den kan även uppstå utan synlig orsak (8). Upplevelsen av smärta är 

subjektiv och påverkas av hälsotillstånd, livshistoria, psykologisk status och olika fysiska, 

sociala och emotionella sammanhang (1). Negativa emotioner tenderar att förstärka smärtan och 

positiva emotioner att reducera den (8). Oavsett om smärtan orsakas av synlig skada eller inte, 

kan den bland annat orsaka trötthet, ångest, förlust av integritet och identitet (8). 

 

Långvarig smärta är ett tillstånd som är både osynligt och svårbehandlat. Smärtan anses 

långvarig om den förekommer konstant eller periodvis i mer än tre till sex månader (2, 7). 

Långvarig smärta kan innebära ett reducerat deltagande i samhällsaktiviteter och negativ 

påverkan på sociala relationer. Konsekvenser för samhället är ökat antal sjukskrivningar och att 

individens deltagande i samhället minskar (1). Smärttillstånd genomsyrar ofta hela livet och 

påverkar förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Inte bara smärtan i sig utan rädslan för den 

begränsar aktiviteter (9, 10). Aktivitet är “en persons genomförande av en uppgift eller 

handling” (11). Exempel på långvariga smärttillstånd är huvudvärk, lumbago, diskbråck (2) och 

reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA), artros och fibromyalgi. Fibromyalgi anses 

vara ett komplext långvarigt smärttillstånd (12). 

 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi drabbar vanligtvis kvinnor mellan 30-50 år. Förmodligen finns en stor grupp som 

inte är diagnostiserade (12) utöver den beräknade prevalensen på 2 procent i Sverige (2). 

Forskare tror att tillståndet kan orsakas av förändringar i muskulaturen, seratoninbrist eller att det 

centrala nervsystemets smärthämmande funktioner blivit störda efter långvariga impulser från 

lokal smärta (2, 6). Smärtan kan även tros uppkomma som en följd av ångest- eller 
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depressionstillstånd hos individen (8). Tillståndet kännetecknas av långvarig smärta och en ökad 

smärtkänslighet (8, 13, 14). Det primära symtomet är långvarig smärta som resulterar i sekundära 

symtom såsom sömnsvårigheter, trötthet, kognitiva och psykiska symtom (12, 13). De fysiska 

svårigheterna består av nedsatt styrka, kondition och uthållighet. Vid fysisk ansträngning ökar 

smärtan vilket i sin tur kan leda till inaktivitet (2). Vidare kan monoton belastning förvärra 

smärtan nästa dag vilket begränsar förmågan att utföra aktiviteter (13). Kognitiva svårigheter på 

grund av smärtan kan vara nedsatt koncentrationsförmåga och minnesproblem. Psykiska 

svårigheter som ångest, depression, oro och stress uppkommer som resultat av de prövningar 

långvarig smärta ger. Cirka 80-90 procent av patienterna lider av sömnsvårigheter. Dessa yttrar 

sig i uppvaknande under natten och trötthet (12, 13). Tröttheten har rapporterats som mer 

begränsande än smärtan (13). Symtomens intensitet varierar dagligen vilket även det kan vara en 

begränsning för aktivitet (12). Vidare kan symtomen förvärras av kyla, värme (2) eller fuktigt 

klimat (12). På grund av svårigheter att hitta objektiva medicinska fynd för att fastslå 

fibromyalgi, har det varit en ifrågasatt diagnos som kan orsaka stigmatisering av patienterna, 

vilket kan påverka deras hälsa på ett mycket negativt sätt (15). 

 

Patienter med fibromyalgi behandlas ofta i ett multiprofessionellt team där arbetsterapeut, 

sjukgymnast, läkare, psykolog och kurator kan ingå. Innehållet är ofta inriktat på kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och programmen syftar till att patienten ska få ökad insikt och kunskap 

kring att hantera symtom och vardagens aktiviteter (13). Fokus i rehabiliteringen är patientens 

tankar, beteende och omgivning kombinerat med fysisk aktivitet (16). Fibromyalgi kan läka 

spontant om det är av en lättare form. Vanligast är att lindring av symtom sker efter påbörjad 

behandling (14). Patienten behöver motiveras att upprätthålla en aktiv och normal vardag (7).  

 

Att hantera funktionsnedsättning och fibromyalgi 

Vid funktionsnedsättning kan värderingar, intressen, vanor, roller eller förmågan påverkas och 

förutsättningarna för att utföra aktivitet förändras (17). Personer med funktionsnedsättning, 

exempelvis på grund av fibromyalgi, kan inte längre leva upp till tidigare värderingar, intressen, 

roller och vanor utan behöver anpassa, kompensera eller utveckla nya (18, 19). Vid 

funktionsnedsättning upplevs kroppen förändrad och patienten kämpar för att alliera sig med 

kroppen på nytt (20). Den tidigare bekanta miljön kan vid funktionsnedsättning upplevas som 

hindrande (21). 

 

När en person drabbas av fibromyalgi begränsas vardagen och en stressfull livssituation kan 

utvecklas (12, 13). Utveckling av individuella strategier behövs som en del av ett heltäckande 

rehabiliteringsprogram (4). Att hantera långvarig smärta, på engelska “coping with chronic 

pain”, kan definieras som “de tankar och handlingar människor lägger i sina försök att hantera 

smärtan på daglig basis” (22). Coping används som begrepp också på svenska och innefattar 

strategier, färdigheter och reaktionsmönster som tillämpas för att hantera en påfrestande och 

stressfull livssituation. Det som styr hur situationen hanteras beror på tidigare erfarenheter i livet. 
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Valet av copingstrategier varierar starkt från person till person (4). Lazarus och Folkman (23) 

delade in copingstrategier i två områden, problemfokuserad och emotionsfokuserad. 

Problemfokuserad coping är systematiska strategier som direkt försöker lösa den stressfyllda 

situationen praktiskt. Emotionsfokuserad coping är inriktad mot att hantera egna 

känsloreaktioner till exempel med hjälp av avslappningstekniker och motion för att minska 

stressens negativa konsekvenser (23). Enligt Rydén och Sandström (23) vidareutvecklades denna 

teori av Moos till nio copingmönster vilka innefattade; Logiska analyser och mentala 

förberedelser, omdefiniering av den hotfulla situationen, förnekande av det hotfulla, 

informationssökning, problemlösning, sökning av alternativa former för tillfredställelse, 

emotionell återhållsamhet, utlopp för känslor samt att acceptera situationen. Dessa används oftast 

i kombinationer. Enligt Moos styr tre faktorer val av coping vilka innefattar 

personlighetsfaktorer, situationella faktorer och sociala faktorer (23). Det sociala nätverket anses 

vara en viktig resurs som ökar coping under rehabiliteringen för personer med långvarig smärta. 

Att möta personer i samma situation och att ha ett stöd av vårdpersonalen är betydelsefullt (4).  

 

Aktivitet och arbetsterapi vid långvarig smärta och fibromyalgi 

Förmågan att utföra aktiviteter påverkas av fibromyalgi (12, 13). Vid rehabilitering för personer 

med fibromyalgi används dagliga livet aktiviteter i terapeutiskt syfte. Viktigt är att dessa 

aktiviteter som personen genomför har mening för individen, det vill säga en meningsfull 

aktivitet som är engagerande (24, 25, 26). Enligt Kielhofner (27) ses aktivitet som ett resultat av 

värderingar, intressen, vanor, roller, förmåga och miljö. Dessa komponenter formar individens 

handlingar, tankar och känslor (24). Vidare beskrivs aktivitet som bestående av tre områden; 

aktiviteter i dagliga livet (ADL), produktivitet och fritid. ADL är det individen ägnar sig åt för att 

ta hand om sig själv, familj och boende. Produktivitet innefattar betald eller obetald aktivitet för 

att bidra till samhället, sitt eget utvecklande och anses viktigt för individens identitet. Fritid är 

något människan gör för sitt eget nöjes skull och innefattar de aktiviteter som inte speglar 

områdena ADL och produktivitet. Till exempel sociala och fysiska aktiviteter. Denna uppdelning 

är flytande då en aktivitet kan röra sig mellan områdena beroende på i vilket syfte aktiviteten 

utförs (24, 28). 

 

Det finns en stark koppling mellan aktivitet och hälsa (24, 29). När en funktionsnedsättning, till 

exempel långvarig smärta, förändrar förutsättningarna för att vara aktiv, förändras identitet, 

välmående och förmågan att delta i samhället (30). Fibromyalgi inverkar på förmågan att klara 

av dagliga aktiviteter såsom att arbeta, sköta hushållet och utföra fritidsaktiviteter. De vardagliga 

aktiviteterna blir svåra att klara av när fysiska, psykiska, kognitiva nedsättningar och trötthet 

förekommer samtidigt. Det gör ofta att aktiviteter tar längre tid än vanligt att utföra (12, 13).   

 

Arbetsterapeutiska insatser vid långvarig smärta syftar till att skapa förutsättningar för patienten 

att själv kunna fatta beslut och lösa problem med fokus på aktivitet och delaktighet (5). 

Delaktighet är “engagemang i en livssituation” (11). Tillsammans med patienten tränas och 
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förbättras förmågor med hjälp av för patienten meningsfulla och relevanta aktiviteter för att öka 

aktivitetsförmågan (5). Fokus är att lära sig om tillståndet, prioritera och anpassa aktiviteter (12). 

Det anses viktigt att uppnå balans för individen mellan arbete, fritid och sociala aktiviteter vid 

långvarig smärta (5). Patienter med fibromyalgi behöver även finna en balans mellan aktivitet 

och vila för att undvika monoton belastning (13).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning i Sverige kring hur livet påverkas av fibromyalgi har funnit att kvinnors 

tidsstrukturer förstörs, att aktiviteter tar längre tid och att förmåga att behålla värdefulla roller 

inskränks. Vidare är det viktigt att uppmuntra patienterna att finna nya sätt att vara delaktiga i 

aktiviteter och hitta strategier för att hantera smärta, trötthet och stress som uppkommer från 

kraven att upprätthålla arbete och familjeliv. De flesta kvinnor med fibromyalgi har försämrad 

arbetsförmåga (31). Två andra studier inom internationell forskning kring långvarig smärta och 

fibromyalgi konkluderar att misstron i samhället mot denna patientgrupp har varit och är ett stort 

problem (32, 33). En av dessa studier poängterar att misstron inte är förenlig med arbetsterapins 

humanistiska och klientcentrerade natur (33). Skjutar, Schult, Christensson och Müllersdorf (34) 

skriver att arbetsterapeuter på smärtkliniker i Sverige anser att obalans mellan aktivitetsområden, 

inaktivitet, psykosociala faktorer och försämrat aktivitetsutförande är faktorer som indikerar 

behov av arbetsterapi hos smärtpatienter. Sim och Madden (32) har genomfört en 

litteraturöversikt om coping och fibromyalgi. De kom fram till att copingstrategier som används 

är: söka information och förståelse, positivt tänkande, motstå symtomen dominans och hitta 

distraktion i trevliga aktiviteter. Vidare att anpassa och planera aktiviteter, dagliga rutiner, 

pacing, socialt stöd, supportgrupper och professionell hjälp användes för hantering (32). En 

annan översikt antyder att personer med fibromyalgi har dålig förmåga att hantera stressfulla 

situationer och anamma copingstrategier (35). 

 

Problemområde 

Robinson m.fl. (33) poängterar att det på grund av misstron från omgivningen är viktigt med 

fortsatt fokus på att förstå patienter med fibromyalgi för att motverka misstron, vilket vi ser som 

ett starkt motiv för vår studie. Det framgår tydligt i litteratur att dagliga livets aktiviteter 

påverkas för personer med fibromyalgi och att livet måste anpassas (12, 13). I denna studie 

kommer vi att använda begreppet ”dagliga livets aktiviteter” vilket avser samtliga 

aktivitetsområden. Fibromyalgi inverkar på förmågan att klara av dagliga aktiviteter såsom att 

arbeta, sköta hushållet och utföra fritidsaktiviteter. Aktiviteterna blir svåra att klara av när 

fysiska, psykiska, kognitiva nedsättningar och trötthet förekommer samtidigt (12, 13). Men hur 

beskrivs dessa svårigheter i aktiviteter av patienterna i kvalitativa studier? Rehabiliteringen med 

arbetsterapeut syftar till att öka aktivitetsförmåga och anpassa livet, där en balans föreslås viktig 

att uppnå (12). Men finns det närmare beskrivningar av hur patienterna anpassar sina liv genom 

olika strategier? Att sammanställa dessa erfarenheter som kan finnas beskrivna i olika 
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intervjustudier av att leva med fibromyalgi skulle bidra till verksamma arbetsterapeuters och 

andra professioners förståelse för patientgruppen. En bättre förståelse kan även ge fler verktyg i 

patientens och smärtteamets gemensamma arbete mot att finna individens egna sätt att hantera 

den förändrade vardagen. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vilka svårigheter fibromyalgi medför i det dagliga livets 

aktiviteter, samt beskriva vilka strategier som används för att hantera svårigheterna i det dagliga 

livets aktiviteter. 
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Metod  
En litteraturstudie genomfördes för att besvara uppsatsens syfte. Litteraturstudier görs utifrån 

motivet att skapa en överblick av ett avgränsat område (36). Ett kvalitativt arbetsätt har använts 

för att beskriva erfarenheter hos dem som drabbats av fibromyalgi. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och Medline. Sökningen begränsades 

till artiklar som publicerats från och med år 1999 till 2013 och var vetenskapligt granskade. 

Artiklarna valdes utifrån följande inklusions- och exklusionskriterier. 

  

Inklusionskriterier: 

● Artiklar publicerade i vetenskaplig tidsskrift. 

● Artiklar skrivna på engelska. 

● Artiklar med alla eller en betydande del informanter i arbetsför ålder. 

  

Exklusionskriterier: 

● Artiklar som berör någon annan typ av långvarig smärta än fibromyalgi. 

● Artiklar som är litteraturöversikter. 

● Artiklar utan abstract. 

 

Vid sökningen användes bärande begrepp från studiens syfte som sökord. Fibromyalgia 

kombinerades med human activities, coping, strategies, adaptional psychological samt life 

experiences (se Bilaga 1). Under det första urvalet lästes titeln på samtliga träffar, om titeln var 

otydlig lästes även abstract. Vid det andra urvalet lästes abstract ingående hos de artiklar som var 

relevanta för syftet. Vid det sista urvalet lästes artiklarna i sin helhet vilket var 70 stycken 

(inklusive dubbletter). Det resulterade i 12 artiklar. Författarna valde att inkludera enbart 

beskrivande kvalitativa artiklar och inte kvantitativa artiklar trots att de mötte inklusions- och 

exklusionskriterierna eftersom syftet med studien är att beskriva svårigheter och strategier. 

Artiklar söktes även manuellt via referenslistor från inkluderade artiklar och litteraturöversikter 

vilket resulterade i ytterligare två artiklar. Därmed resulterade sökningen i 14 artiklar, varav två 

stycken exkluderades efter kvalitetsgranskningen. Slutligen kom 12 artiklar att ingå i studien (se 

Bilaga 2).  

 

Kvalitetsgranskning 

Varje artikel kvalitetsgranskades för att ge en uppfattning om kvalitet samt för att avgöra om de 

skulle inkluderas eller exkluderas. Författarna använde en kvalitetsmall från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (37), protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Kvalitetsmallen ställde frågor som vardera artikel fick svara på (se Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningen visade på bristande kvalitet hos två av de 14 artiklarna. Cunningham och 
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Jillings (38) hade brister gällande etik och Wuytack och Miller´s (39) presenterade resultatet och 

diskussionen under samma rubrik vilket försvårade urskiljningen av forskarens åsikter och 

studiens resultat. Vi valde att exkludera dessa efter kvalitetsgranskningen. 

 

Analys 

Analysmetoden har inspirerats av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är enligt 

Polit & Beck (40) en analys av kvalitativ data för att identifiera framstående teman och mönster i 

det studerade fenomenet och tillhör ingen specifik forskningstradition (40). Analysen skedde 

utifrån en induktiv ansats vilket innebär att koder växte fram under analysens gång. Denna ansats 

används ofta vid forskning av erfarenheter (41). I likhet med andra typer av kvalitativa studier, är 

fokus i litteraturstudiers analys att hitta likheter och skillnader som presenteras med olika teman 

och kategorier (40, 41). Meningsenheter identifieras i datan, liknande meningsenheter förs 

samman under koder. Koder kondenseras till kategorier vilket i sin tur skapar övergripande 

teman (41). Innan analysen lästes artiklarna ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning, 

en artikelmatris framställdes av varje artikels nyckelfynd för att bidra till detta (se Bilaga 3) (41). 

Analysen började med att uppsatsförfattarna enskilt markerade varje meningsenhet i artiklarnas 

resultat som svarade på syftet för denna studie. Därefter sammanställdes uppsatsförfattarnas 

dokument med meningsenheter. Meningsenheter tilldelades koder som beskrev innehållet i 

vardera mening. Koder med liknande innehåll jämfördes vilket skapade 23 koder, exempelvis 

”minne och koncentration” och ”monotona, repeterande rörelser”. Koder som överensstämde 

med varandra bildade därefter nio kategorier, exempelvis “fysiska svårigheter” och “kognitiva 

svårigheter”. Dessa nio kunde sedan delas in i de tre teman “Kroppens och sinnets 

begränsningar”, “Hanterandet” och “Det sociala livet”.  
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Resultat 
Samtliga inkluderade artiklar är av kvalitativ ansats där forskarna intervjuat patienter med 

fibromyalgi för att undersöka deras erfarenheter av att leva med tillståndet. Totalt ingick det i de 

12 artiklarna 390 informanter, varav 384 var kvinnor och 6 var män. 

 

Resultatet redovisas i text utifrån de koder, kategorier och teman som växte fram under analysen.  

Först presenteras dessa nedan i Tabell I - Översikt av rubriker, för att ge läsaren en tydlig 

överblick över resultatets helhet och presentation.  

 

Tabell 1 Översikt av rubriker 

Kod Kategori Tema 

Överansträngning och inaktivitet förvärrar symtom 

Oberäkneliga symtom – svårt att planera 

Monotona, repeterande rörelser 

 

Minne och koncentration 

Kommunikation och reaktion 

 

 

 

Sömnbrist och trötthet 

Fysiska svårigheter 

 

 

 

Kognitiva svårigheter 

 

 

Emotionella svårigheter 

 

Sömnsvårigheter 

Kroppens och sinnets 

begränsningar 

Att anpassa och planera aktivitet 

Att lära sig sina begränsningar och undvika stress 

Att lära sig identifiera och prioritera egna behov 

Söka kunskap för att komma till insikt 

 

Distrahera smärta 

Ignorera smärta 

Undvika smärta 

 

Alternativ behandling 

Aktivitetsengagemang 

Positiva tankar 

Att lära sig ett balanserat liv 

 

 

 

 

Avleda smärta 

 

 

 

Lindra smärta 

Hantera begränsningar 

Relationer och bristande förståelse 

Förlust av roller 

Att upprätthålla social roll 

 

Stöd från familj och vänner 

Stöd från vårdpersonal och andra i samma situation 

Sociala konsekvenser 

 

 

 

Socialt stöd 

Det sociala livet 

 

Kroppens och sinnets begränsningar 

Samtliga artiklar påvisade att fibromyalgi begränsade vardagen. Svårigheterna bestod av fysiska, 

kognitiva och emotionella svårigheter, även av sömnsvårigheter. Nedan presenteras dessa fyra 

kategorier med tillhörande koder. 
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Fysiska svårigheter 

De fysiska svårigheterna medförde svårigheter med att både överansträngning och inaktivitet 

förvärrade symtom, att oberäkneliga symtom gav svårigheter att planera och att monotona, 

repeterande rörelser förvärrade symtom. Två artiklar nämnde att de fysiska svårigheterna 

orsakades av smärta och yrsel som begränsade aktivitetsutförandet (42, 43). Vidare nämnde en 

artikel (44) att nedsatt muskelstyrka och uthållighet medförde en långsamhet i utförandet, vidare 

att nedsatt finmotorik och klumpighet också försvårade aktiviteter.  

Överansträngning och inaktivitet förvärrar symtom 

Överansträngning kunde förvärra symtom (42, 44, 45, 46). Det uttrycktes som att träning, 

krävande fysiska aktiviteter eller “att göra för mycket samtidigt” förvärrade symtom (42, 44, 45).  

En artikel fann däremot att rörelse eller träning hjälpte mot symtomen (47). Aktiva dagar 

resulterade i dåliga nätter eller sämre efterföljande dagar (44, 45, 46, 47). Men en del kände 

också att det var värt den aktiva, roliga dagen, att det var viktigt att tillåta sig själv att ha kul en 

kväll med till exempel dans, för de visste att de kunde hantera följande dagar med förvärrade 

symtom. Smärtan skulle inte få styra dem (43, 45). Vissa upplevde att de tenderade att göra för 

mycket under dagar som faktiskt var bra dagar med mindre symtom, vilket återigen ledde till 

sämre dagar (47). Fem artiklar nämnde att aktiviteter inom personlig vård såsom att bada, duscha 

och klä på sig var problematiska på grund av de fysiska svårigheterna (42, 44, 45, 47, 48). 

 

“Det tar år att ta sig från sängen in till badrummet. Det är som att ta sig över berg. Jag är så extremt stel, 

och smärtan är outhärdlig. Det är bara smärta och smärta! Jag tittar mig inte i spegeln. Jag bryr mig inte om 

hur jag klär mig. Jag tänker bara: hur i hela världen ska jag kunna ta mig uppför trapporna” (48, s.747). 

 

Fem artiklar nämnde att hushållsysslor påverkades av fysiska svårigheter och förvärrade smärtan. 

Aktiviteter som till exempel städning, tvättning, handling, matlagning, disk, dammsugning och 

fönsterputsning begränsades (42, 43, 44, 46, 48). En kvinna beskrev svårigheterna vid 

matlagning med att hon stod lutad mot bänken för att inte falla. Hon gav sedan upp, lämnade 

köket och lade sig på soffan. Det var olidligt för henne att stå vid köksbänken när smärtan bara 

blev värre och hon var tvungen att ta stöd mot väggen (48). Även fritidsaktiviteter såsom campa, 

golf, simma, cykla, vandra, rida, åka rullskridskor, åka båt, bergsklättra, gymma, dansa, leka med 

barnen och trädgårdsarbete nämndes (42, 44, 46, 49). Arbete och sociala aktiviteter påverkades 

också negativt (42, 50). 

 

Ett exempel kommer från en informant som efter en tung promenad med barnvagnen var helt slut 

och var tvungen att be sin mamma lyfta upp barnet och bära in det i huset. När smärtan och 

obekvämligheten tog all styrka var det inte heller på frågan att kunna utföra praktiska saker i 

huset (48). På grund av smärtan var det tveksamt att ens kunna ta en promenad eller sätta sig och 

skriva (46). 
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Oberäkneliga symtom - svårt att planera 

Att planera rapporterades av sju artiklar som svårt på grund av oberäkneliga symtom (42, 43, 46, 

47, 49, 50, 51). Det medförde ofta svårigheter med att planera in sociala aktiviteter vilket gjorde 

att de reducerades (42, 47, 49). Ett fåtal var tvungna att sluta med fritidsaktiviteter som ideellt 

arbete, underhållning och samhällsengagemang på grund av detta (49). Informanter i en artikel 

uttryckte det som att det oberäkneliga medförde att de fick leva för dagen, guidade av smärtan 

(50). Under sämre dagar klarade de nästan inte av någonting, från att knappt kunna tillgodose 

barnens basala behov till att inte ens kunna klä sig själv (45). Informanter i en artikel 

rapporterade känslighet för ljud och en känsla av att kropp och sinne inte hängde ihop med 

varandra på grund av smärtan och de oberäkneliga symtomen (46); 

 

“ …det är som att hjärnan felkopplar att jag har en kopp i min hand och när jag vill göra något annat är det 

som om det slutar fungera” (46, s.4.).  

 

Symtomens varierande art gjorde att smärtfria perioder förekom ibland (42, 45). Ofta uppkom 

dessa utan logisk förklaring och de hade även 1-6 timmar under dagen, då smärtan inte var alltför 

intensiv. De passade då på att utföra sina viktiga dagliga aktiviteter, vilket vanligen skedde 

mellan klockan 10 och 15 innan tröttheten blev för påtaglig (42). Även i samband med 

engagemang i aktiviteter kunde smärtfria perioder uppnås (45). 

Monotona, repeterande rörelser 

Monotona, repeterande rörelser och uppgifter nämnde två artiklar som svårt (42, 45). Detta 

påverkade arbete, studier, fritid, sömn och socialt liv (42). Svårigheter med att lyfta och bära, 

exempelvis med att lyfta sitt barn förekom (48, 50). En del hade också svårt att röra sig smidigt 

på grund av stelhet. Oförmåga att sitta länge försvårade resor, bilkörning, studier och 

användande av dator (42). Att sitta eller ligga ned längre perioder under dagen ledde till smärta 

under natten (52). Andra berättade också om att denna svårighet gav behov av att ändra 

kroppställning ofta. I klassrum eller liknande, försökte de sätta sig långt bak och i kanten för att 

inte störa andra med deras ständiga rörelser. Vissa upplevde också ett fenomen de liknade vid 

“restless legs” under natten (47). 

 

Kognitiva svårigheter 

Vissa informanter kallade de kognitiva svårigheterna för “Fibro fog”, översatt till “mental 

dimma” och uppgavs begränsa utförandet av aktiviteter, främst arbetet och hemmet. Den mentala 

dimman ansågs orsaka svårigheter med minne och koncentration och kommunikation och 

reaktion (42, 49). 

Minne och koncentration 

Aktiviteter tog längre tid att utföra på grund av minnes- och koncentrationssvårigheter 

tillsammans med andra symtom (44, 46). De aktiviteter som påverkades var arbete, studier och 

bilkörning (42). Två artiklar fann svårigheter att påbörja aktiviteter och att ofta starta mer än en 
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aktivitet åt gången som ett resultat av förvirring (46, 49). Andra fann svårigheter med att 

fokusera vilket också kunde ge sämre minne, viktiga uppgifter kunde glömmas bort (42, 47). En 

artikels informanter menade att den nedsatta koncentrationsförmågan och minnet var orsaken till 

att de slutat arbeta (49). 

Kommunikation och reaktion 

Den mentala dimman orsakade svårigheter att finna ord, att vara närvarande i samtal, artikulera 

tankar och att uttrycka sig klart och tydligt (42, 50). Ytterligare var reaktionsförmågan nedsatt 

vilket resulterade i långsam reaktion vid tilldelning av arbetsuppgifter, vid tillfrågning och på 

vad som sades och gjordes (42, 49). 

 

Emotionella svårigheter 

Två artiklar uppgav att irritation, ilska, otålighet, sorg, depression, oro, ångest och rädsla störde 

aktivitetsutförandet (42, 44). En artikels informanter upplevde frustration av att inte bli förstådda 

av omgivningen och isolering, skam och skuld av att de inte kunde utföra aktiviteter och 

uppgifter (42).  Skuld kopplades till att inte kunna ta hand om sina barn (48). Oro upplevdes vid 

ovisshet om hur länge arbetet skulle gå att klara av. Rädsla fanns för att inte finna ett passande 

arbete om de förlorade det nuvarande (51). Vissa kände ambivalens kring viljan att arbeta då de 

egentligen inte hade orken till det. Skrämmande symtom upplevdes obegripliga och ej hanterbara 

och det var svårt att acceptera att de inte kunde göra det de ville (43). En motsägande artikel 

uppgav dock att de kände sig fria att göra det de ville trots begränsningarna (46). Smärtan 

orsakade hos vissa bristande kontroll och känslor av hopplöshet, en informant uppgav att denne 

kunde ligga kvar i sängen och inte orka bry sig om något annat (50). Andra att de var 

deprimerade, upplevde ett begränsat, inaktivt liv och saknade social energi (48, 53). 

 

Sömnsvårigheter 

Sömnbrist och trötthet 

Sömnen rapporterades som problematisk (42, 44, 48, 49, 52). Det rörde sig om uppvaknande 

under natten med svårigheter att somna om (49, 52). Många hade också svårt med att komma 

upp på morgonen då de vaknade i smärta och inte kände sig utvilade (42, 46, 48, 52). Några 

behövde ibland sitta på sängkanten länge för att kunna röra kroppen (48). Det var en ständig 

balansgång kring mängden sömn. För lite sömn förvärrade symtomen vilket gjorde det svårare 

att hantera följande dag och stelheten ökade efter mycket sömn (49, 52). En aktiv dag följdes av 

nätter med sömnbrist, vilket i sin tur gav utmattning och stelhet (46). Informanter nämnde att de 

kände sig halvsovandes under dagen, hade tendens att somna under aktiviteter eller att de 

behövde vila mellan varje rum vid förflyttning i huset (42, 48, 49). Vidare medförde 

sömnbristen, för en informant, att beslut om att skaffa barn eller nytt jobb tvivlades på för att hon 

inte trodde sig klara av mindre sömn. Vidare att dålig sömn ledde till avbokning av aktiviteter 

med familj och vänner då de behövde vila (52). Tröttheten kvarstod trots perioder med sömn och 
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vila (46, 49). Vissa informanter berättade om ett kämpande kring att de visste att rörelse hjälper 

mot smärtan men att tröttheten samtidigt ger en stark känsla av att vilja vila (47). Energibristen 

beskrevs av vissa som begränsande; 

 

“Du får 10 portioner bränsle om dagen och du använder upp dem på ett visst sätt. När du är klar, står du 

plötsligt vid köksbänken, och kan inte stå där en sekund till. Du kan inte diska en till disk. Du måste bara 

sätta dig ned. Jag kan inte ens prata.” (42, s.117). 

 

Hantera begränsningarna 

Fibromyalgi och svårigheterna tillståndet medförde begränsade informanterna i deras dagliga liv. 

För att hantera detta hade de utvecklat olika strategier för att klara av sin vardag med de nya 

förutsättningarna. Strategierna finns beskrivna under kategorierna att lära sig ett balanserat liv, 

att avleda och att lindra smärtan. 

 

Att lära sig ett balanserat liv 

En gemensam strävan för de flesta informanter verkade vara att lära sig leva ett balanserat liv. 

Detta beskrevs genom att anpassa och planera aktiviteter, att lära sig sina begränsningar och 

undvika stress, att lära sig att identifiera och prioritera egna behov samt söka kunskap för att 

komma till insikt. 

Att anpassa och planera aktiviteter 

En återkommande strategi var att försöka anpassa livet genom att hitta en balans mellan aktivitet 

och behovet av att vila (42, 45, 46, 51, 52). Balans uppnåddes via en anpassad tillvaro genom att 

finna nya sätt att leva och hålla nere aktivitetsnivån (42, 45, 46, 51). Att hålla ned på 

aktivitetsnivån kunde innebära att sänka tempot för att försäkra sig om att aktiviteter blev utförda 

(42). Det beskrevs också att mängden dagliga åtaganden begränsades i syfte att spara på den 

begränsade energin (45, 50). Det var viktigt att lära sig att vara medveten om den totala mängden 

påfrestningar under dagen och inte endast påfrestningar vid enstaka aktiviteter. Användes denna 

strategi visste de att symtomen skulle försvinna efter ett par dagar (53). Att börja morgonen lugnt 

för att göra resten av dagen bra beskrevs. Dagarna kunde bestå av rörelse och vila i noggranna 

portioner för att hålla balansen (46, 51). Att använda sig av “pacing” beskrevs i en artikel som att 

ständigt planera framåt, ha en balans mellan aktiviteterna över tiden och att tillåta sig att få hjälp 

av andra vid utförandet av viktiga uppgifter (47). I en annan artikel innefattade “pacing” även att 

vila (52). 

 

För att hantera symtom och reducera smärta krävdes planering och strukturering av aktiviteterna 

under dagen (44, 45, 47, 48, 50, 52). Planering skedde timme för timme, dag för dag (47). 

Förutom att anpassa nivån, planerades aktiviteter i förväg (45). De fysiska svårigheterna gjorde 

att det tog längre tid att utföra aktiviteter vilket också gav behovet av att planera (44). Att allt tog 

längre tid att utföra relaterades också till den stela kroppen, att planera och skapa rutiner 
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behövdes under morgonen och över dagen för att hantera och undvika smärta (48). Relaterat till 

sömn nämndes att rutiner var viktigt, exempelvis att undvika mat, koffein och TV sent på kvällen 

(52). 

 

“Jag behöver följa regelbundna rutiner på morgonen, allt är planerat i förväg. Jag behöver se över bordet 

innan jag sätter mig ned för frukost, för att se att inget saknas. Om jag behöver resa på mig igen gör det ont. 

Det är svårt att koncentrera sig, men jag får saker gjort, timing betyder allt.”  (48, s.751). 

 

Att planera in vila under dagarna var viktigt (42, 44, 45, 46, 49, 51, 52). Naps användes för att 

klara av dagarna, få mer energi och kunna göra saker (50, 52). Vila användes både före, efter och 

under aktiviteter (45, 49, 51). Även vid behov (42, 44, 46, 50, 52). Efter ansträngande aktiviteter 

var det viktigt med vila. Sociala aktiviteter planerades in under helgen med vila efteråt. 

Hushållssysslor såsom matlagning och städning planerades och delades upp med vila under eller 

med naps emellan (49, 51). Behov av vila relaterades ibland till fysiska svårigheter såsom nedsatt 

uthållighet (44) eller till sömnbrist (46). Att planera in vila innan långvarig aktivitet och att 

portionera ut energin över dagen gav balans (45). Vila användes även som belöning efter 

ansträngande aktiviteter (48). 

 

När tidigare fritidssysselsättningar begränsats anpassades fritiden (42, 43, 44, 46, 49). Istället för 

att utföra fysiska aktiviteter förekom mer inaktiv fritid såsom TV eller läsning. Fritidssysslor 

eller nyskapande aktiviteter utfördes under kortare perioder. De som engagerade sig i ideellt 

arbete tog på sig lättare uppgifter som gick att anpassa och vila under. För att kunna fortsätta 

med sociala aktiviteter anpassades även dessa. De reducerade tiden som spenderades och 

frekvensen av aktiviteterna (49). För att kunna fortsätta arbeta anpassades arbetssituationen (42, 

43, 46, 49, 51). De ändrade arbetsschemat och reducerade arbetstimmar (42, 43, 46, 49). De 

använde flextid, bytte arbete, varierade arbetsuppgifter och planerade in vila under helgerna för 

att klara av följande vecka (42, 51). För ett fåtal hjälpte dock inte dessa anpassningar utan de 

tvingades till sist att sluta arbeta (49). Genom att gå ned i arbetstid fanns det mer tid för fritid och 

socialt liv (43). 

 

Genom anpassning av miljön skapades möjligheter för utförandet av aktiviteter som annars 

skulle undvikits. På arbetet anpassades arbetsmiljön, använde ergonomiskt skrivbord, eget rum 

eller ett lugnt hörn. I hemmet användes duschstol, packning av väska endast i upphöjt läge eller 

kudde på stol eller säng för att resa sig lättare. För att underlätta insomningen dämpades ljuset 

(47, 51, 52). 

Att lära sig sina begränsningar och undvika stress 

Att utesluta stress ur sitt liv var viktigt för att må bra (42, 44, 45, 46, 51, 53). Det innebar att 

undvika stress, lyssna på sin kropp och då känna subtila tecken av ökad smärta för att kunna 

avbryta aktiviteten i tid (44, 51, 53). I artikeln vars informanter hade återhämtat sig och inte 

längre upplevde symtom, var uppmärksamhet på smärt- och stresssignaler en av de stora 

anledningarna till återhämtningen enligt dem. Istället för att anpassa aktiviteterna till smärtan, 
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använde de smärtan som en varningssignal av för mycket stress i livet. Signalerna gjorde att de 

saktade ned och utvärderade situationen, vilket i sin tur ökade förmågan att förändra livsmål och 

vardagliga åtaganden (53). Att lyssna på sin kropp kan liknas vid beskrivningar om att lära känna 

sin egen kropps begränsningar i syfte att finna en balans som rapporterats av fyra artiklar (43, 46, 

48, 53), utifrån detta planerade vissa sina aktiviteter (43). En artikels informanter uppgav att de 

ständigt testade sina gränser på arbetet, men att det gällde att stanna kvar på rätt sida av vad de 

klarade av (48).  Vidare uppgavs att en medvetenhet om de samlade kraven under en dag höll 

smärtan på en lägre nivå och förebyggde utmattning (48, 53). En artikel fann undvikande av 

stress som strategi för att finna balans i livet, detta användes i kombination med att reducera 

antalet aktiviteter och portionera ut energin över dagen (45) vilket finns beskrivet ovan under 

rubrik att anpassa aktiviteter.  

Att lära sig att identifiera och prioritera egna behov 

De informanter som i princip återhämtat sig, och även andra, återgav vikten av att lära sig att 

prioritera sina egna behov för att motverka symtomen (42, 45, 51, 53). De egna behoven innebar 

att lära känna sin kropp och att ha en vårdande attityd gentemot den (48, 51). Vissa berättade om 

att de var tvungna att prioritera vad de ville göra för att försäkra sig om att de viktiga sakerna 

utfördes.  Med tiden lärde de sig det viktigaste för dem att klara av (47). 

“Mina barn var fortfarande hemma och utövade dans och sporter och allt det var mycket viktigare för mig 

än att ha ett perfekt hus...” (47, s.630). 

Söka kunskap för att komma till insikt 

En förutsättning för att komma till insikt med att den upplevda smärtan inte var farlig var att 

söka kunskap om sitt tillstånd. Det gav ökad självkänsla, skapade respekt för andra i samma 

situation och hjälpte dem att finna nya vägar att hantera (51). Insikten innebar inte ett 

accepterande av smärtan, utan att lära sig att leva med den (44, 46). 

 

Avleda smärta 

Återkommande var att använda olika strategier för att avleda smärtan. Detta genom att 

distrahera, ignorera och att undvika smärta. 

Distrahera smärta 

Genom att distrahera smärtan glömdes kropp, tid och rum bort då aktiviteten tog all fokus, livet 

normaliserades för stunden och mening uppstod vid koncentrering på en uppgift (45, 46, 48). 

Aktiviteter som användes i detta syfte var träning, promenader, cykling, simning, poolträning, 

hantverk, trädgårdsarbete, läsning, meditation, visualisering, lära sig språk, spela bridge, sång, 

skrivning, släktforskning, andningsteknik och lugn musik (43, 46, 47, 48, 50). Att hjälpa och 

umgås med andra var roligt och meningsfullt (45, 46). 
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Ignorera smärta 

En strategi för att avleda smärtan var att ignorera den och fortsätta med aktiviteten (50) eller att 

ignorera vissa aktiviteter för att utföra andra, viktigare aktiviteter (42). För att kunna ta vara på 

livet gick vissa ut och dansade även om de betydde mycket smärta och stelhet dagarna efter (45). 

Under tidigare rubrik om att undvika stress beskrevs vikten av att lyssna på subtila tecken av 

ökad smärta från kroppen, och att i så fall avbryta aktiviteten. Vid viktiga aktiviteter beskrevs 

dock att informanterna ignorerade signalerna av ökad smärta, härdade ut och istället vilade efter 

(51). 

Undvika smärtan 

Informanter hade lärt sig vad som förvärrade smärtan och undvek därför detta. Det var kyligt 

väder, kallt vatten och beröring (44, 47). Vidare påverkade rynkiga lakan sömnen på grund av 

smärtkänsligheten och de med stor byst använde BH under natten för avlastning (47). För att 

undvika smärta uppgav ett fåtal informanter att de förtärt alkohol eller sjukskrivit sig i perioder 

(50). 

 

Lindra smärta 

Till skillnad från avledning av smärta använde informanter strategier för att lindra den upplevda 

smärtan, genom alternativ behandling, aktivitetsengagemang och positiva tankar. 

Alternativ behandling 

Strategier prövades flitigt i form av alternativa metoder för att lindra symtom. Kostillskott (44, 

53), akupunktur, massage, fasta, homeopati, laserterapi och ultraljudsterapi prövades med liten 

effekt (50). Även örter, alternativa utövare (44, 50), borttagning av amalgam från gamla 

lagningar i tänderna, aromaterapi och metoder för att självregleringsbeteenden prövades utan 

resultat (53). Sjukgymnastik (50, 53) och psykoterapi uppgavs ha varierad effekt (50). Vidare 

uppgavs att värme kunde hjälpa (44, 45, 51). Även smärtstillande och sömnmedicin användes 

(44, 46, 47, 52). 

 

Aktivitetsengagemang 

I syfte att lindra symtom kunde aktiviteter användas. Exempel var träning, promenader, 

stretching, cykling, simning, poolträning, dans och chi-gong. Vidare kunde meditation, 

avslappning, sex, lugn musik och glädje ha en lindrande effekt (44, 45, 50). 

Positiva tankar 

Två artiklar fann att en positiv inställning var viktigt för att kunna hantera situationen (46, 51). 

Andra berättade om en kamp mot negativa tankar, ett kämpande för att göra det bästa av 

situationen (43). 
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Det sociala livet 

Det sociala livet påverkades på många sätt. Olika sociala konsekvenser reducerade det sociala 

livet för de flesta. Det Sociala stödet var mycket viktigt för välmående och hanterandet av 

tillståndet. 

 

Sociala konsekvenser 

Vi fann att informanters sociala liv begränsats sedan de drabbats av fibromyalgi. De rörde sig om 

påverkade relationer och bristande förståelse och förlust av roller.  Att upprätthålla en social 

roll var viktigt för välmående. 

Relationer och bristande förståelse 

Sex artiklar fann att de reducerat sitt engagemang i sociala aktiviteter och hade svårigheter med 

att upprätthålla relationer (42, 43, 44, 49, 50, 51). Detta orsakades av energibrist, smärta, 

oberäkneliga symtom samt förlust av inkomst som begränsade kostsamma aktiviteter (42, 44, 48, 

49, 50). En del kunde varken gå ut och träffa vänner eller bjuda hem dem (49). Några upplevde 

förlorad vänskap på grund av skeptiska kollegor vilket medförde tillbakadragande och isolering. 

Andra att sociala relationer förbättrades (44). Även familjen påverkades av den förändrade 

livssituationen (42, 44, 46, 48, 52). Tiden med familjen reducerades, de kunde bland annat inte 

åka på resor. Partnern kunde störas av nattlig aktivitet och behövde ta över eller hjälpa till med 

de flesta hushållsaktiviteterna (42, 52). Att inte kunna ta hand om barnen, hjälpa till med 

hemläxor eller andra skolaktiviteter var återkommande (42, 43, 44, 46, 48, 50). Förhållandet 

påverkades av det begränsade sexuella samlivet eller när partnern inte hjälpte till med hem och 

barn (42, 48). Många artiklar fann att brist på förståelse och social acceptans från omgivningen 

såsom familj, vänner, kollegor och vårdpersonal medförde emotionella bördor (42, 44, 46, 48, 

50, 53). Det upplevdes som förolämpande, smärtsamt, gav känslor av skuld och värdelöshet (44, 

48). Det fanns berättelser som vittnade om att deras trovärdighet ifrågasattes när de handlade 

eller städade, för att andra inte förstod deras tillstånd när symtomen var osynliga utåt (46). 

Förlust av roller 

När fritidsaktiviteter reducerades resulterade det i inaktivitet och minskat socialt nätverk. Med 

minskat nätverk blev också roller och identiteter hotade, till exempel som deltagare i samhället 

och pålitlig vän. Att förlora jobb, sociala kontakter och rollen som aktiv människa skadade 

självbild och välmående. Att inte längre kunna arbeta var utmanande att inse och de fick lära sig 

att värdera om roller och livsvärld. Att försöka anpassa arbetet in i det sista visade hur viktig 

arbetsrollen var (49). Att arbeta var meningsfullt, gav glädje och tillfredställelse (48, 51). Andra 

berättade att arbete var viktigt, högt prioriterat och att heltidsarbete var viktigt för självkänslan. 

En informant kände sig förnedrad över att gå ned i halvtid (43). Det kunde också innebära 

identitetsförlust och inaktivitet (42, 48). Socialt liv och fritid fick ibland lida när all energi 

spenderades på arbetet (43). 
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Att upprätthålla social roll 

I artikeln (53) där informanterna återhämtats från fibromyalgi, berättade de om att de blivit 

tillsagda att anpassa sitt liv till tillståndet, vilket för dem innebar att inta en passiv sjukroll. Detta 

gick emot deras självbild som var starkt kopplat till den sociala rollen som aktiva människor. Det 

resulterade i en kamp med att bevisa för andra att de inte var lata, utan hade en vilja att vara 

aktiva och kunna ta hand om och försörja familjen. De tog motstånd från sjukrollen, deltog inte i 

möten för personer med fibromyalgi och berättade inte för kollegor och vänner om tillståndet. 

Det skedde ett inre kämpande för att upprätthålla deras ”normala” sociala roll vilket de ansåg 

betydde mycket för tillfrisknandet (53). Två andra artiklar fann också beskrivningar om att vilja 

vara som andra och att välja att dölja sin smärta för omgivningen (45, 46). En artikel fann att de 

varje dag behövde pressa sig att vara aktiva och att utåt visa falska leenden för att upprätthålla 

fasaden av normalitet (47). 

 

Socialt stöd 

Det sociala stödet var ytterst viktigt för hanteringen av den förändrade livssituationen (47, 48, 

51, 53). Trots det erfor vissa informanter ett bristande stöd från omgivningen (42, 44, 46, 53). 

Den bristande förståelsen från omgivningen upplevdes som en extra börda då informanter var i 

behov av stöd. Stödet kändes avgörande för hanterandet och processen mot ett tillfrisknande 

(53). 

Stöd från familj och vänner 

Vetskapen om att familjen stöttade gav styrka att fortsätta med kämpandet. Att ha stöttande 

familjemedlemmar och vänner innebar hjälp vid aktivitetsutförandet och även delat ansvar för 

hushållssysslor (47, 51). Ett exempel på lyckat socialt stöd var när kommunikationen mellan 

partners var god och en förståelse från partnern skapades, relationen de emellan stärktes och de 

kunde tillsammans skapa ett fungerande liv. Vid bristande stöd från familjen kunde en känsla av 

skuld och värdelöshet infinna sig (48). En artikel (51) uppgav en strategi om att göra 

omgivningen medveten om deras begränsningar. Ett negativt exempel som motsäger detta var 

när en informant hånats när denne på jobbet försökt berätta om smärtan och därför inte kunde 

fråga andra om hjälp (46). Socialt stöd från arbetskollegor var enligt vissa ovanligt (51).  

Stöd från vårdpersonal och andra i samma situation 

Det bristande stödet från vårdpersonalen var bland annat genom bristande information om 

hantering vilket medförde att de fick söka information på annat sätt (52). För att inte känna sig 

isolerad var det viktigt med stöd från andra med fibromyalgi, att träffa andra i samma situation 

resulterade i att deltagarna kände sig förstådda och bekräftade (47).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Att drabbas av fibromyalgi medför svårigheter i det dagliga livet. Olika strategier används för att 

tackla de svårigheter som uppstår. För att underlätta hanteringen är dessa personer i behov av 

stöd från sin omgivning.  

 

Kroppens och sinnets begränsningar 

Utifrån temat Kroppens och sinnets begränsningar framkom att patienter med fibromyalgi 

upplever omfattande svårigheter med utförandet av aktiviteter, på grund av fysiska, kognitiva, 

emotionella svårigheter och sömnsvårigheter, vilket bekräftar tidigare litteratur (2, 12, 13). I och 

med dessa svårigheter hotas tidigare värderingar, intressen, vanor och roller vilket är 

komponenter som Kielhofner (27) nämner i sin aktivitetsteori. Patienterna behöver omvärdera 

sin tillvaro, anpassa och utveckla nya intressen, vanor och roller (19). Det mest omnämnda i de 

bearbetade artiklarna var att roller påverkades. Informanter uppger att de känner sig förvirrade då 

de upplever hot och förlust av tidigare roller såsom hustru, vän och kollega. Att roller har en stor 

betydelse för människan är något som Kielhofner lyfter fram (19). Informanterna ser sig som 

aktiva personer med en vilja att leva upp till tidigare roller. Resultatet i denna studie visar 

strategier såsom att lära sig sina begränsningar, anpassa aktiviteter och att söka kunskap för att 

anpassa och hantera nya roller. En slutsats vi därmed vill dra är att utvecklandet av nya roller är 

viktigt och att arbetsterapeuten bör stödja patienten i detta. 

 

Vikten av ett balanserat liv 

En av de större kategorierna i vår uppsats är “Att lära sig ett balanserat liv” vilket beskriver hur 

strävandet mot balans mellan aktivitet och vila är viktigt. Bejerholm (54) beskriver begreppet 

aktivitetsbalans och att arbetsterapeutens uppgift är att skapa förutsättningar för 

aktivitetsengagemang, vilket förutsätter en aktivitetsbalans. Det är också ett bekräftande av 

tidigare forskning att en balans är viktigt att uppnå (5). 

 

Skilda erfarenheter av att leva med fibromyalgi 

Graden av svårigheter med aktiviteter varierade mycket mellan artiklarna. En artikel (53) hade 

samlat erfarenheter från de som i princip hade återhämtat sig från fibromyalgin medan andra 

artiklar hade deltagare som inte kunde hantera den förändrade situationen (43, 48, 50). Det visar 

ytterligare att det är viktigt som yrkesverksam att se den enskilda individen. Enligt Burell och 

Stensman (4) kan detta relateras till vilka erfarenheter varje enskild patient har med sig vilket 

styr hur dessa hanterar situationen. Förmodligen har de som skiljer sig avsevärt åt olika 

erfarenheter och har levt olika länge med sitt tillstånd. De som anser sig återhämtade kan under 
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en längre tid ha utvecklat och format ett nytt sätt att leva, medan de andra som finner situationen 

ej hanterbar kan befinna sig i ett tidigt skede av hanterandet. 

 

Strategier relaterat till coping 

De strategier vi funnit har likheter med Lazarus & Folkmans problemfokuserade och 

emotionsfokuserade indelning (23). Att lära sig ett balanserat liv innebar att göra praktiska saker 

på ett anpassat vis i likhet med problemfokusering. Att avleda och lindra smärtan har istället 

likheter med emotionsfokuserad coping där till exempel avslappningstekniker och motion kan 

ingå för att undvika stress (23). Att söka information tar också Moos upp som copingstrategier. 

Moos strategi “att söka alternativa former för tillfredsställelse” kan innebära att söka nya 

intressen (23) vilket har likheter med kategorin distrahera smärta och aktvitetsengagemang. Det 

kunde också innebära att något tidigare uppskattat får mindre betydelse och någonting annat 

uppvärderas, vilket en kvinna beskrev när hon hellre var med barnen än städade huset (47). Vi 

tolkade istället det som att prioritera egna behov. Vår studie har stora likheter med Sim & 

Maddens (32) litteraturöversikt som kom fram till strategierna söka information och förståelse, 

positivt tänkande, motstå symtomens dominans och hitta distraktion i trevliga aktiviteter, anpassa 

och planera aktiviteter, dagliga rutiner, pacing, socialt stöd, supportgrupper och professionell 

hjälp användes för hantering. Att det sociala stödet enligt både vår studie och tidigare (4, 30, 32) 

är viktigt, tycker vi visar på att familjen i större utsträckning bör inkluderas i rehabiliteringen. 

Det kan relateras till informanten som upplevde en förstående partner som gjorde att de 

tillsammans kunde bygga ett fungerande liv tillsammans (48). Inkluderas familjen i 

informationen patienten får kan också familjen utveckla sin förståelse för den drabbade 

familjemedlemmen. 

 

Avleda smärta relaterat till flow-teorin 

Under kategorierna Avleda smärta återkom uttrycket att distrahera smärtan genom engagemang i 

valfria aktiviteter kan få en att glömma bort tid och rum och perioder av smärtfrånvaro uppnås 

(45, 46, 48). Detta kan liknas vid flow-teorin, som ofta används inom arbetsterapin, som 

beskriver att ett tillstånd kan uppstå då individen ägnar sig åt något som ger tillfredställelse. 

Genom ett perfekt förhållande mellan utmaning och kapacitet, nås en höjdpunkt av inre 

välbefinnande, personen förlorar sig i aktiviteten och tappar känslan för tid och rum (18, 26). 

Smärta kan glömmas bort i samband med detta (55), vilket även vår studie funnit. 

Arbetsterapeuter arbetar med detta genom att försöka hitta aktiviteter för individen som ligger på 

rätt nivå (54). Att aktiviteter är så meningsfulla på det här sättet vill uppsatsförfattarna poängtera 

och ser det som ett viktigt fynd relaterat till arbetsterapi, eftersom det är en stor byggsten i 

arbetsterapiteorier. Aktiviteter har sedan lång tid tillbaka varit ett terapeutiskt redskap för att 

förbättra välbefinnande för olika målgrupper inom rehabilitering (55). 
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Tillämpning och tidigare forskning 

Författarna anser att resultatet i denna studie är tvärvetenskapligt eftersom de inkluderade 

artiklarnas författare inte enbart är arbetsterapeuter, utan även sjuksköterskor, beteendevetare och 

läkare, vilket författarna ser som en styrka med studien och till fördel för en överförbarhet. 

Vidare anser författarna att resultatet är överförbart på grund av det relativt stora materialet 

analyserat, men det är upp till läsaren att avgöra om denne kan överföra resultatet från denna 

uppsats till sin verksamhet. Uppsatsen är också tvärvetenskaplig eftersom coping som är 

beteendevetenskapligt begrepp ingår. Även flow-teorin med grund i psykologi och aktivitetsteori 

diskuteras. 

 

Ett problem som låg till grund för denna studie, stigmatisering, bristande förståelse och 

acceptans av patientgruppen har bekräftats i denna studie. Partner, vänner och hälsoprofessioner 

har stor roll som stöd för personer med fibromyalgi, och resultatet visar att hanteringen påverkas 

negativt på grund av det bristfälliga stödet (42, 44, 46, 48, 50, 53). Detta ser vi som viktigt för 

arbetsterapeuter i praxis att vara medvetna om. Under alla omständigheter ska yrkesverksamma 

respektera, lyssna och tro på patienterna. Vi tror att misstron i samhället och i den medicinska 

västerländska världen grundar sig i sjukdomens osynlighet, smärtans subjektiva karaktär och 

frånvaron av kliniska fynd vid en läkares undersökning. Vi tror att felet ligger i den medicinska 

synen på att alla tillstånd är objektivt mätbara. Arbetsterapeuter har kanske de bästa 

förutsättningarna att förstå patientgruppen bäst, då fokus är aktivitetsproblemen, vilka ter sig mer 

synliga än medicinska tester hos personer med fibromyalgi. Det är därför mycket viktigt att 

arbetsterapeuter i samarbeten med andra mer medicinskt inriktade hälsoprofessioner arbetar emot 

stigmatiseringen och belyser deras svårigheter i livet. 

 

Denna studie delger flertalet strategier som uppges användbara, med denna vetskap kan 

arbetsterapeuten arbeta med dessa i mötet med personer som lever med fibromyalgi. Skjutar m.fl. 

(34) fann att det enligt arbetsterapeuter på smärtkliniker i Sverige finns behov av arbetsterapi när 

det förekommer obalans mellan aktiviteter, inaktivitet, psykosociala faktorer och begränsat 

aktivitetsutförande. Allt detta har vi funnit förekommande bland patienter med fibromyalgi i vår 

studie i kategorierna att leva ett balanserat liv, fysiska svårigheter och det sociala livet. Vi finner 

det anmärkningsvärt att detta är så tydligt samtidigt som arbetsterapiforskningen är begränsad 

inom området, något som en argumenterande amerikansk artikel tagit upp (33). De vill “lyfta en 

röd flagga” för att arbetsterapiforskningen inom långvarig smärta snabbt måste fylla gapet för 

evidens gällande aktivitet som både mål och medel innan andra yrkesgrupper utvecklar expertis 

inom aktivitetsforskningen (33). Uppsatsförfattarna tror att det hänger ihop med att tillståndet 

varit ifrågasatt, att det inte är en vanlig diagnos och att det är få arbetsterapeuter som arbetar med 

patientgruppen, jämfört med till exempel neurologipatienter, där forskningen är mer utbredd. Att 

de inkluderade artiklarna är utförda av olika professioner och inte enbart arbetsterapeuter tyder 

också på ett behov av mer forskning kring arbetsterapi mot detta område. 
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Förslag till vidare forskning 

Fundering som väckts under arbetets gång är hur applicerbar forskningen kring långvarig smärta 

är på fibromyalgi, eftersom långvarig smärta är det primära symtomet? Vilket är en 

frågeställning likt en SBU ställt, är patienter med långvarig smärta jämförbara? (1). Visar den 

forskningen samma strategier och svårigheter i vardagslivet?  Kanske kan även studier kring 

trötthetssyndrom appliceras på fibromyalgigruppen? Finns det skillnader jämfört med hur andra 

smärttillstånd påverkas av och hanterar tillståndet? Det finns en äldre studie som jämför 

copingstrategier mellan personer med fibromyalgi, nack/skuldror samt ryggsmärta. De kom fram 

till att fibromyalgi är mer funktionshindrande och smärtintensivare än de andra grupperna, att de 

använder mer distraherande strategier, katastroftänkande samt hopp/böner (56). 

 

Metoddiskussion  

I dag finns en del forskning kring erfarenheter av att leva med fibromyalgi (42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53). Artiklarna har olika inriktningar och perspektiv vilket skapar behov 

av en översikt likt denna för att bidra till en helhetsuppfattning. En litteraturöversikt gör det 

enklare att ta del av den senaste forskningen och applicera detta i praxis (57). 

 

Litteratursökning 

Vid litteratursökningen kring hantering användes Coping i CINAHL. Detta kompletterades med 

sökordet Strategies då coping som är ett beteendevetenskapligt begrepp kan anses som snävt. Vid 

sökning i Medline fanns inte coping som MesH-term, vi använde därför Adaptation, 

psychological som är en övergripande term för att finna artiklar kring hantering. Ytterligare 

sökningar genomfördes för att prova olika sökord. Detta med begreppen Quality of Life, 

Occupation*, Work, Leisure, Productivity i kombination med Fibromyalgia. Begreppen kom vi i 

kontakt med via funna artiklars ämnesord. Dessa sökningar resulterade i få antal träffar eller i 

artiklar som ej mötte denna studies syfte. Ytterligare sökning på Occupational therapy* 

kombinerat med fibromyalgia gav artiklar som inte mötte denna studies syfte. En styrka med 

litteratursökningen var att fritext kombinerat med ämnesord användes vilket kan ge bäst resultat 

enligt Willman (36). Vidare genomfördes en sista sökning på Fibromyalgia begränsad till de sista 

sex månaderna, för att täcka in nya artiklar som ännu inte fått ämnesord av databasen.  

 

Kvalitetsgranskning 

Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna valde vi att exkludera två artiklar på grund av bristande 

kvalitet (38, 39). Den första (38) på grund av bristande etik. Detta för att etiska aspekter skall 

finnas med enligt de instruktioner som finns (36, 40) och därför exkluderades de även om de var 

publicerade i en tidsskrift med höga krav gällande etik. Vi ville genom detta uppnå hög kvalitet i 

vår egen studie. Vidare exkluderades en artikel (39) som skapade förvirring hos läsaren då 

resultatet beblandades med forskarens egna åsikter och tidigare forskning. Inom den tidsram en 
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kandidatuppsats innefattar ansåg vi att det inte var genomförbart att spendera tid på att urskilja 

den exkluderade artikelns resultat med författarens åsikter. 

 

 

Analys 

Tolkningar av begrepp kommer alltid i viss mån att vara olika människor emellan, detta är vår 

tolkning och sammanställning av artiklarna. Vår förförståelse innebär ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv, som är ofrånkomlig vid analysering av materialet. Artiklar som behandlats i studien 

har bland annat presenterat sitt resultat utifrån symtom. Vi har inte fokuserat på symtomen, utan 

letat efter beskrivningar av aktiviteter och strategier vilket även är en styrka eftersom detta var 

syftet med vår studie. 

 

Tillförlitlighet 

Uppsatsförfattarna analyserade artiklarna var för sig och jämförde sedan varandras analyser för 

att tillsammans utveckla resultatets koder, kategorier och teman. Analysen tog lång tid i anspråk 

för att hela tiden kontrollera att syftet möttes samt att gå tillbaka till artiklarnas resultat och 

formuleringar för att eliminera feltolkningar av materialet. 

Slutsatser 
Hela livet påverkas för personer som lever med fibromyalgi, på grund av fysiska, kognitiva och 

emotionella svårigheter samt sömnsvårigheter vilket i sin tur påverkar samtliga 

aktivitetsområden i individernas liv. Begränsningarna kan ofta bestå av glömska, 

koncentrationsvårigheter, oförmåga att uttrycka sig, trötthet, oberäkneliga symtom, oro, 

smärtökning vid monotona aktiviteter, fysisk ansträngning och inaktivitet. Livet begränsas när ett 

lugnare tempo måste hållas vilket innebär att allt tar längre tid. Strategier som används för att 

hantera denna påverkan är: Att lära sig ett balanserat liv, att avleda och lindra smärta. 

Användandet av balans på flera olika plan i livet är viktigt för att hantera svårigheter i vardagen 

och är en av studiens större fynd. Genom att lära känna sin kropp kan patienterna finna sin egen 

balans mellan aktivitet och vila samt balansera fördelningen mellan aktivitetsområden. Vidare 

finns en bristande förståelse från omgivningen vilket begränsar hanteringen då det sociala stödet 

är mycket viktigt. Att kämpa för att upprätthålla sociala roller är viktigt för deras identitet och 

välmående. Med detta i vetskap kan arbetsterapeuter och andra professioner förstå, hjälpa och 

bemöta patientgruppen på rätt sätt, vilket är av stor betydelse för deras välmående. Det är särskilt 

viktigt att lyssna och tro på deras berättelser, för att motverka stigmatisering. Ytterligare slutsats 

är att forskning inom arbetsterapi och fibromyalgi är bristande vilket är anmärkningsvärt 

eftersom aktiviteter som är arbetsterapeutens verktyg, blir svårt påverkade för de som drabbas av 

fibromyalgi.  
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Bilaga 1 Sökmatris 
  Datum Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL 2013-13-14 1. Fibromyalgia (fritext) 2 258    

  2. Coping (Subh) 4 134    

  3. Strategies (fritext) 50 976    

  4. Human activities (Subh+) 113 286    

  5. Life experiences (fritext) 11 818    

  6. 2 OR 3 53 750    

  7. 1 AND 4 300 16 7 3 

  8. 1 AND 5 30 11 10 5 

  9. 1 AND 6 125 19 14 4 

Summa:      12 (4*) = 8 

Medline 2013-03-14 1. Fibromyalgia (fritext) 4 588    

  2. Adaptation, psychological (MesH) 16 330    

  3. Human activities (fritext) 154 205    

  4. Life experiences (fritext) 11 360    

  5. 1 AND 2 77 25 20 6 

  6. 1 AND 3 189 13 6 2 

  7. 1 AND 4 35 13 13 7 

Summa:      15 (3*) = 12 

Manuell sökning 2013-03-14      

Summa:      2 

Total summa:      22 (8*) = 14 

* dubbletter 

  



 

Bilaga 2 - Kvalitetsgranskningsprotokoll 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval....................................................................... 

Finns det ett tydligt syfte?        Ja            Nej  Vet ej 

Patientkaraktäristika    Antal……………………………………… 

       Ålder……………………………………… 

       Man/Kvinna………………………………. 

Är kontexten presenterad?       Ja      Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?         Ja      Nej  Vet ej 

Urval 

- Relevant?            Ja      Nej  Vet ej 

- Strategiskt?          Ja      Nej  Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?      Ja     Nej  Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?      Ja     Nej  Vet ej 

- analys tydligt beskriven?       Ja     Nej  Vet ej 

Giltighet 

- Är resultaten logiskt, begripligt?      Ja     Nej  Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)      Ja     Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?        Ja     Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?     Ja     Nej  Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till       Ja     Nej  Vet ej 

en teoretisk referensram?  

Genereras teori?         Ja     Nej  Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitét 

      Hög  Medel  Låg 

Kommentar____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Granskare (sign) …………………… 



 
 

Bilaga 3 Artikelmatris 
Författare, referens  

Titel 

Syfte Undersöknings

grupp 

Metod Resultat 

Arnold LM, Crofford LJ, 

Mease PJ, Burgess SM, 

Palmer SC, Abetz L, et.al 

(42). 

Patient perspectives on 

the impact of 

fibromyalgia. 

Att på personer med 

fibromyalgi bedöma och 

undersöka viktiga 

ymtomdomän och dess 

påverkan på livskvalitet 

och funktion från 

patientperspektivet. 

48 st kvinnor, 

över 18 år 

Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor i 6 fokusgrupper. 

Analys- Grounded 

theory, (induktiv design). 

Identifierade symtomdomän med störst inverkan på livkvalitet vilka var 

smärta, sömnsvårigheter, fatigue, depression, oro, kognitiv nedsättning. 

Fibromyalgi har negativ påverkan på aktiviteter, funktion och livskvalité 

och sociala aspekter Negativt påverkade relationer, social isolering, 

reducerad ADL och fritidsaktiviteter, undvikande av fysisk aktivitetet och 

förlorad karriär eller oförmåga till karriär och utbildning. 

Mannerkorpi K, 

Kroksmark T, Ekdahl C 

(43). 

How patients with 

fibromyalgia experience 

their symptoms in 

everyday life. 

Söka djupare kunskaper 

om hur patienter med 

fibromyalgi upplever 

sina symptom i det 

dagliga livet. 

11 st svenska 

kvinnor. 

24-54 år. 

Kvalitativ intervju 

utifrån fenomenologisk 

ansats. Analyserar data 

utifrån en 

fenomenologisk - 

hermeneutisk metod. 

Fyra hanteringsmönster: Struggling: hanterade deras dagliga liv genom att 

mobilisera deras fysiska och psykologiska styrkor för att bekämpa smärta 

och fatigue. Adaptation: planera aktiviteter efter sina begränsningar. In 

despair- uppgivenhet när de inte längre kunde hantera smärta och 

livssituation. Ge upp – måste ge upp många aktiviteter, symtomen 

dominerar livet. 

Liedberg GM, 

Burckhardt CS, 

Henriksson CM (44). 

Young women with 

fibromyalgia in United 

States and Sweden: 

Percieved difficulties 

during the first year after 

diagnosis. 

Att jämföra och 

beskriva upplevda 

svårigheter hos unga, 

nydiagnostiserade 

kvinnor i Sverige och 

USA under det första 

året efter att ha 

diagnostiserats med 

fibromyalgi. 

49 st svenska 

kvinnor och 45 st 

kvinnor från 

USA, 18-39 år 

Strukturerad intervju, 

öppna frågor utan 

följdfrågor. 

Informanterna 

intervjuades 3 ggr under 

6 månader. Telfon/på 

plats. Analyserades 

utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kategorier: Symtom, rörelser, aktivitet, humör, social nätverk, externa 

faktorer samt copingstrategier. Kvinnor i USA jobbade mer och 

rapporterar mer svårigheter än de svenska kvinnorna. 

Hallberg L, Bergman S 

(45). 

Minimizing the 

dysfunctional interplay 

between activity and 

recovery: A grounded 

theory on living with 

fibromyalgia. 

Nå djupare förståelse 

för vad som är den 

huvudsakliga 

svårigheten i det 

dagliga livet för kvinnor 

med fibromyalgi, och 

hur de hanterar detta. 

23 st kvinnor i 

Sverige 

medelålder- 54 

Kvalitativa intervjuer, 

grounded theory (med 

intention att skapa en 

teori) 

Den huvudsakliga svårigheten är att skapa en balans i det dagliga livet. För 

att uppnå detta användes olika strategier med syfte att minimera 

ofungerande samverkan mellan aktivitet och vila (återhämtande). 

Obalansen innebär att de tvingar sig att leva ett liv med högt tempo och 

därmed överstiger fysiska och psykologiska förmågor/begränsningar. 

Symtomen är varierande och oberäkneliga, trötthet och smärta främst. 

smärtan kan försvinna under perioder- ofta förknippat med engagemang i 

aktiviteter, avslappning eller glädje. Strategier består av att undvika stress, 

utnyttja bra dagar, betala priset av för mycket aktivitet, planera aktiviteter i 

förväg, distrahera sig från smärtan, engagera sig i mildrande fysiska 

aktiviteter, samt ignorera smärta. Att distrahera sig från smärta kan läras 

in, t.ex. i KBT- kurser. 

 

 



 
 

Författare, referens 

Titel 

Syfte Undersöknings

grupp 

Metod Resultat 

Juuso P, Skär L, Olsson 

M, Söderberg  S (46). 

Living with a double 

burden: Meanings of 

pain for women with 

fibromyalgia. 

Belysa meningen av 

smärta berättat av 

kvinnor med 

fibromyalgi. 

15 st kvinnor 

från Sverige 

38-64 år 

Narrativa intervjuer. 

Analys genom fenomenologisk 

hermeneutisk metod för 

tolkning från Lindseth & 

Norberg (2004) och inspirerad 

från filosofi av Ricoeur (1976) 

Resultatet visar att,  Fibromyalgi innebär att leva med en aggressiv, 

oberäknelig smärta och bli mött med tvivel från andra relaterat till 

osynlig smärta. Smärtan beskrivs som outhärdlig, överväldigande och 

livsdominerande. Alla försökte normalisera livet genom att göra dagliga 

sysslor i försök att mildra smärta.  

 (I resultaten finns beskrivningar av hur dagliga aktiviteter kunde te sig.) 

Traska TK, Rutledge 

DN, Mouttapa M, Wiess 

J, Aquino J (47). 

Strategies used for 

managing symptoms by 

women with 

fibromyalgia. 

Beskriva hur 

patienter med 

fibromyalgi 

hanterar deras liv, 

speciellt hur de 

använder icke-

farmakologiska 

metoder, samt hur 

de förenar dessa 

strategier med 

farmakologiska 

metoder. 

8 st kvinnor. 54-

81år. 

Kvalitativ beskrivande studie. 

Gruppintervju med öppna 

frågor. Analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. 

Många strategier rapporterades, huvudstrategier inkluderade 

pacing/planing, distraktionstekniker, hantera överkänsligheten i huden, 

”sätta på sig masken” och mediciner. Socialt stöd är viktigt. 

Råheim M, Håland W 

(48). 

Lived experience of 

chronic pain and 

fibromyalgia: Women´s 

stories from daily life. 

Att samla in rika 

beskrivningar av hur 

det är att leva med 

fibromyalgi. 

12 st kvinnor, 34-

51 år. 
Grundad i hermeneutisk - 

fenomenologi. Kvalitativa 

intervjuer, en typ av djupgående 

intervju form med dialog. 

Analyseras utifrån mix av 

fenomenologi och hermeneutik. 

Tre teman. 1. Den oberäkneliga kroppen – maktlöshet, Tidigare vanor 

och rutiner har brutits ner, likaså den dagliga stukturen. En svekfull 

kropp och lämnade med en ständig smärta. 2. Kämpa för att fly från 

kroppen – ambivalensen. Kämpar desperat mot sin kropp för att 

fullfölja sina skyldigheter 3. Vårda för den oberäkneliga kroppen – 

coping. En vårdande attityd gentemot sin kropp, inklusive vara 

medveten om beslut som behöver tas under dagen vilket hjälper till att 

hålla smärtan dämpad. Berättar om kroppen, tiden - platsen samt 

relationer. 

Crooks VA (49). 

Exploring the altered 

daily geographies and 

lifeworlds of women 

living with fibromyalgia 

syndrome: A mixed-

metod approach. 

Undersöka det 

komplexa med 

livsvärld och 

personlig geografi 

hos kvinnor med 

fibromyalgi 

55 st kvinnor 

från 

Kanada. 

Ålder ej 

presenterat. 

SIP (Sickness-impact profile)-

test (mäter livskvalitet) & 

djupgående semi-strukturerade 

intervjuer. SIP-poängen 

beräknades och intervjuerna 

fördes transkriberade in i 

NVIVO (kvalitativ data 

hanterings program). Vid 

analys användes två metoder: 

“case study” och en konstans 

jämförande metod. 

Analysdiskussion mellan 

kvalitativ och kvantitativa 

resultat. 

De fyra aspekter i kvinnornas liv som påtalades mest påverkade var: 

 -vakenhet/ uppmärksamhets/ beredskapsbeteende (reaktionstid, 

problemlösning, disorientering, glömska, koncentration). 

- sömn och vila (vila dagtid, ligger och sitter ned, slumrar till och 

sömnrutiner) 

- nyskapande och fritidsaktiviteter (upprätthålla hobbies, passiv fritid 

osv) 

- arbete (många anser att deras pensionering beror på fibromyalgin och 

att tillståndet minskat deras förmåga att utföra betalt arbete. 

 



 
 

Författare, referens 

Titel  

Syfte Undersöknings

grupp 

Metod Resultat 

Hallberg LRM, Carlsson 

SG (50). 

Coping with 

fibromyalgia: a 

qualitative study. 

Att utifrån patienter med 

fibromyalgi, beskriva 

erfarenheter av hur det är 

att leva med kronisk 

smärt och hur de hanterar 

sin situation. 

22 st kvinnor 

(svenska). 22-

60år. 

Öppen djupgående 

intervju. Utgår från 

Grounded theory vid 

analys. 

Tre beskrivande kategorier: 1 subjektiv  smärtspråk. 2 diversified pain 

coping. 3 Pain communication. Smärtan påverkar alla aspekter av  livet. 

Leder till medvetenhet och coping. Smärtan avbryter normalt liv, kräver 

uppmärksamhet 

Löfgren M, Ekholm J, 

Öhman A (51). 

”A constant struggle”: 

Successful strategies of 

women in work despite 

fibromyalgia. 

Undersöka och öka 

kunskap kring strategier 

använda av kvinnor med 

fibromyalgi, för att 

kontrollera smärta, 

trötthet och andra 

symtom. 

96 st, varav 4 st 

män och 92 st 

kvinnor. 

Triangulering.  

Dagböcker analyserades 

med innehållsanalys, 

fokusgrupps- 

diskussioner & 

tematiserade 

individuella intervjuer 

analyserades utifrån 

Grounded thery. 

Tre huvudkategorier: 1. ”att konstant kämpa”. Innehåller åtta 

subkategorier: njuta av livet, ta hand om sig själv, positivt tänkande, sätta 

begränsningar, använda smärt som guide, kreativa lösningar, learning/being 

knowledgeable ”walking a tightrope”. 2. sorgeprocess (en förutsättning för 

att hantera kämpandet) 3. ”socialt stöd” främjande för kämpandet. 

Theadom A, Croplay M 

(52). 

”This constant being 

woken up is the worst 

thing” – experiences of 

sleep in fibromyalgia 

syndrome. 

Undersöka hur 

människor med 

fibromyalgi upplever 

sömnkvalité, och 

sömnens påverkan på 

deras symptom och 

dagliga liv. 

16 st, varva 14st 

kvinnor och två 

män. 21-61år. 

IPA - tolkande 

fenomenologisk metod. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Tolkande 

fenomenologisk analys. 

Sömnbrist dominerade livet, påverkar nivå av smärta och fatigue, aktiviteter 

och förmåga att hantera. Har svårt att somna om efter uppvaknande om 

natten. Känner brist på kontroll på förmågan att hantera sömnsvårigheterna. 

Power-naps visade sig vara den enda fungerande strategin. 

Mengshoel AM, Heggen 

K (53). 

Recovery fram 

fibromyalgia – previous 

patients´ own 

experiences. 

Att undersöka vad 

patienter som tillfrisknat 

från fibromyalgi 

upplever varit viktigt för 

återhämtandet. 

5 st kvinnor 

(norska). 37-49 år 

Kvalitativ intervju med 

öppna frågor. Analys 

utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. 

Social teori om sjukroll 

i bakgrunden 

Istället för att anpassa sitt liv till smärtan, tolkade de smärtan som en 

varningssignal av för mycket stress i livet. Detta utvecklade en förmåga hos 

kvinnorna att förändra sina livsmål och vardagsplikter. De lyckades 

upprätthålla sociala roller. Motstånd till sjukroll och stigmatisering hjälper 

tillfrisknandet 

 


