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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Fibromyalgi är ett svårdiagnotiserat kroniskt smärtsyndrom som kan ge olika 
symtom vilka i sin tur kan leda till svårigheter i vardagen. Svårigheterna som kan följa 
sjukdomens symtom är svårigheten att leva som innan sjukdomen kom, det sociala livet kan 
minska och personerna kan behöva minska arbetstiden vilket i sin tur kan leda till ekonomiska 
svårigheter. 
Syfte: Undersöka hur personer med fibromyalgi hanterar de svårigheter som uppstår i 
vardagen på grund av sjukdomssymtomen. 
Metod: Studien gjordes som en kvalitativ systematisk litteraturstudie baserat på tio 
vetenskapliga originalartiklar som alla var intervjustudier. Artiklarna analyserades enligt 
Evans (2002) metodbeskrivning av kvalitativa litteraturstudier. 
Resultat: Personer med fibromyalgi behöver lära känna sina symtom, planera sin vardag, 
förändra sina attityder och söka kunskap och information för att kunna hantera svårigheterna. 
Det var även viktigt att möta andra i liknande situation och det fanns även strategier för att 
bemöta de som inte förstod sjukdomen. Fysisk aktivitet och avslappning var också en strategi 
som användes, likaså förändrat fokus och att fortsätta leva aktivt trots sjukdom. 
Slutsats: Personer med fibromyalgi behöver utveckla individuella strategier för att hantera 
svårigheter och sjukvården behöver få kunskap om dessa för att kunna stödja personen i 
processen och för att kunna visa personen förståelse. 
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BAKGRUND   
 
Diagnosen fibromyalgi 
Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som cirka 2% av befolkningen har varav 80% är 
kvinnor (Kosek, 2014). Enligt Gunvaldsen Abusdal och Natvig (1997) beskrivs fibromyalgi-
liknande symtom redan i bibeln, men intresset för symtomen är relativt nya. Forskningen 
kring fibromyalgi och dess symtom påbörjades för ca 40-50 år sedan och forskningens 
föregångare inom fibromyalgi var kanadensiska och amerikanska reumatologer (Ibid.).  
 
Fibromyalgi är ofta svårdiagnostiserat, då det inte finns några specifika tester för fibromyalgi, 
vilket gör att sjukvården får använda sig av en uteslutningsmetod för att komma fram till 
diagnosen (Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérez och Gil-Gonzáles, 2013). 
Symtomen kan likna många andra sjukdomstillstånd, vilka därför måste systematiskt uteslutas 
(Wierville, 2012). År 1990 fastställdes tenderpoints (triggerpunkter), som ett 
diagnoskriterium för fibromyalgi, av det amerikanska reumatologförbundet (Tapper, 2007). 
Dessa triggerpunkter, ihop med långvarig (minst tre månader) smärta i alla fyra 
kroppsregioner (delat vertikalt vid mittlinjen och horisontellt vid midjan), blev grunden för att 
ställa diagnosen fibromyalgi. Dessa kriterier har dock kritiserats då cirka 80% av personer 
med fibromyalgi har färre triggerpunkter än vad som anges i diagnoskriteriet vilket försvårar 
diagnotiseringen ytterligare (Wierville, 2012).  
 
 
Symtom vid fibromyalgi 
Fibromyalgi kan yttra sig på olika sätt och vissa symtom kan också variera hos olika 
människor. Ett av de mest typiska symtomen för fibromyalgi är smärta (Tapper, 2007). Enligt 
Arnold et al., (2008) kan konstant smärta vara svår att lokalisera och beskriva. En del 
upplever den som att musklerna känns stela och smärtar, medan andra beskriver musklerna 
som geléartade. Smärtan förvärras vid överansträngning, och fysisk aktivitet kan därför göra 
att personen får lida av smärtan en längre tid efteråt (Ibid.). Smärtan kan även leda till 
sömnlöshet hos personer med fibromyalgi (Lempp, Hatch, Carville och Choy, 2009). På 
grund av smärtan kan personerna bli väckta på natten, då en rörelse i sömnen kan göra så ont 
att personen vaknar. Smärtan kan även leda till sömnlösa nätter på grund av att kroppen har 
svårt att slappna av, vilket kan omöjliggöra insomning (Arnold et al., 2008).  
 
Smärta och sömnproblem hör ihop med fatigue som är ett trötthetssymtom hos fibromyalgi 
och som av många anses vara ett av de värre symtomen (Theadom och Cropley, 2010; Arnold 
et al., 2008). Bristen på energi gör sig ständigt påmind och vardagliga göromål kan bli svåra 
att genomföra på grund av detta. Ofta behövs en stunds sömn mitt på dagen för att orka 
fortsätta och för att mota bort tröttheten som hindrar patienterna från att leva sitt vardagliga 
liv. Sömnen under dagen bidrar dock till att det blir svårare att sova på natten, vilket skapar en 
ond cirkel mellan symtomen smärta, sömnproblem och fatigue (Ibid.). Under natten kan 
tankar på kommande dag komma, funderingarna kan snurra runt om att personen måste 
prestera på arbetet och ge familjen uppmärksamhet samtidigt som det ska finnas tid över till 
vänner och aktiviteter. Detta kan leda till ångest och anspänning över att inte räcka till och 
möjligheten att somna försvåras (Theadom och Cropley, 2010). Sömnlösheten och tröttheten 
kan även göra personerna mindre aktiva på dagarna, vilket kan leda till att det blir än svårare 
att sova på nätterna och den onda cirkeln är ett faktum (Ibid.). Sömnlösheten kan också 
påverka personernas beteende under dagtid vilket i sin tur kan leda till svårigheter att fokusera 
och orka med dagens uppgifter (Lempp et al., 2009). De flesta symtom påverkar varandra i 
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viss mån och kan leda till en mängd andra svårigheter i vardagen, såsom 
koncentrationssvårigheter, försämrat minne, depression och ångest (Arnold et al., 2008). 
 
Svårigheter i vardagen 
Att leva med kronisk smärta och sömnstörningar gör att personens vardag påverkas. 
Symtomen kan yttra sig olika från dag till dag, vilket gör varje dag till en ny utmaning 
(Fibromyalgiförbundet, u.å.). Många personer som får diagnosen fibromyalgi upplever att de 
får för lite information från sjukvården, vilket gör att de får söka informationen själva. Bristen 
på information från sjukvården gör att personerna själva har svårt att förklara sitt tillstånd för 
kollegor, vänner och familj (Lempp et al., 2009). Många anser även att det rent generellt sett 
finns för lite information om fibromyalgi tillgängligt och ser detta som ett stort problem då 
det försvårar egenvården (Sallinen, Kukkurainen, & Peltokallio, 2011). 
 
Känslan av av att inte bli tagen på allvar och ifrågasatt, samtidigt som vardagens smärta måste 
hanteras, förvärrar situationen avsevärt för personer med fibromyalgi. Sjukdomen är inget 
som syns. Ibland blir dessa personer anklagade för att vara lata och tråkiga eftersom personer 
med fibromyalgi inte längre har ork att leva lika aktivt som innan sjukdomstiden (Juuso, Skär, 
Olsson & Söderberg, 2014a). Ofta görs valet att inte berätta om sin sjukdom för närstående, 
då personer med fibromyalgi inte vill belasta familj och vänner med sina problem. De känner 
sig inte värdiga stödet och ofta förvärras eventuell depression av detta tankesätt (Sallinen et 
al., 2011). Om personerna däremot visas förståelse, känner sig betrodda och blir uppskattade 
för vem de är, ökar deras självförtroende och deras vardag blir lättare att hantera (Juuso et al., 
2014a). 
 
Det är inte ovanligt att personerna med fibromyalgi upplever skam över sitt tillstånd och en 
känsla av frustration över att inte kunna allt som det finns vilja till (Arnold et al., 2008). Det 
sociala livet hos personerna förminskas då personerna ofta måste ställa in aktiviteter och 
umgänge när orken uteblir (Lempp et al., 2009; Arnold et al., 2008). Det sociala livet blir 
även lidande på grund av att personerna ofta måste förändra sin arbetstid, då det i vissa fall 
finns behov av omplaceringar, nedskärning i arbetstid eller heltidssjukskrivning (Ibid.). Detta 
gör att den ekonomiska situationen kan bli lidande och många känner sig därför som förlorare 
i samhället (Arnold et al., 2008). 
 
Både sjukvårdspersonal och personer med fibromyalgi anser därför att källan till kunskap 
inom syndromet fibromyalgi måste bli större inom sjukvården för att dessa ska ha möjlighet 
till att kunna känna ökat välbefinnande. Den nuvarande okunskapen bidrar till ett vårdlidande 
för personer med fibromyalgi då den bristande kunskap hos sjukvårdspersonalen gör att de 
inte ger personerna den förståelse och det stöd som dem är i behov av (Briones-Vozmediano 
et al, 2013). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den här studien baseras på ett vårdvetenskapligt synsätt, då detta synsätt grundas på 
förståelsen kring den individuella individens livssituation. Med detta perspektiv kommer 
studien att grundas på personerna med fibromyalgis synvinkel och baseras på begreppen 
livsvärld, hälsa, välbefinnande samt mening och sammanhang (Dahlberg och Segesten, 2010). 
 
Begreppet livsvärld innefattar hur personen upplever hälsa, lidande, vårdande och sjukdom. 
Olika personer har olika livsvärldar, även om de har samma sjukdom, och genom livsvärlden 
kan omvärlden få förståelse för hur sjukdomen upplevs av den specifika personen och vad 
hälsa och välbefinnande innebär för denna person (Dahlberg och Segesten, 2010). Därigenom 
kan livsvärldsperspektivet ge en bredare inblick i personernas upplevelser kring att hantera de 
svårigheter som uppstår av fibromyalgisymtomen. Genom detta kan också likheter och 
skillnader upptäckas kring hur svårigheterna hanteras av olika personer. 
 
I livsvärlden ingår begreppet hälsa som är ett fenomen som, likt livsvärlden, upplevs på olika 
sätt av olika människor. Hälsan speglar en persons hela livssituation. En känsla av 
välbefinnande är exempelvis centralt för att personer ska kunna uppleva hälsa. I ett 
vårdvetenskapligt perspektiv innebär hälsa också välbefinnande. Välbefinnande innebär att 
personen har möjlighet att leva det liv hen vill leva. I detta ingår att personen kan genomföra 
de saker i livet som personen behöver för att erfara sitt liv som gott (Dahlberg och Segesten, 
2010). Om en person med fibromyalgi kan hantera de svårigheter, som uppstår på grund av 
symtomen, finns också möjligheten att personen kan leva de liv som hen vill och göra de 
saker som personen känner att hen behöver göra. Vidare leder detta till att personen kan 
uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom om svårigheterna kan hanteras. Hälsa och 
välbefinnande innebär därmed, i det stora hela, att personen har möjlighet att må bra (Ibid.). 
 
Livsvärlden kännetecknas även av sammanhang och mening (Dahlberg och Segesten, 2010). 
Som de tidigare nämnda begreppen är även mening ett begrepp som innebär individuell 
upplevelse av meningsfullhet. Att som individ känna en mening behövs för att klara livets 
belastningar, om individen inte känner någon mening försvåras istället vardagen (Ibid.). För 
personer med fibromyalgi innebär detta, att en mening måste till för att orka hantera 
svårigheterna; personen behöver känna sig meningsfull. En allmän uppfattning om “mening” 
är att det är relaterat till sammanhang och individens behov av att känna sammanhang. 
Genom att känna sammanhang och gemenskap får det som personen upplever i omvärlden en 
mening. Om personer med fibromyalgi känner att de ingår i ett sammanhang och upplever 
gemenskap i form av familj och vänner, kan leda till att det blir lättare för dem att hantera sina 
svårigheter, då det finns en känsla av mening med livet. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att leva med fibromyalgi kan vara besvärande och påverka vardagen på ett negativt sätt. 
Strävan efter att leva ett så normalt liv som möjligt är stor hos personer med fibromyalgi. 
Vanliga symtom är sömnlöshet, orkeslöshet och kronisk smärta, och ofta får personerna hitta 
sina egna unika strategier för att hantera dessa. Då tillvägagångssätten är individuella, 
behöver personer med fibromyalgi leta sig fram till lindring och hitta strategier som fungerar 
för just dem. Det är viktigt att bli uppmärksam på hur personer med fibromyalgi hanterar sin 
situation och hur de får vardagen att fungera trots deras sjukdom. Detta för att kommande 
sjuksköterskor ska kunna få lärdom och kunskap om de olika strategierna och på detta sätt 
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öka förståelsen för personer med fibromyalgi. Därmed kan kommande sjuksköterskor få 
möjligheten att hjälpa och stötta personerna på ett bättre sätt. 
  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att undersöka hur personer med fibromyalgi hanterar de svårigheter 
som uppstår i vardagen på grund av sjukdomssymtomen.  
 
 
METOD 
 
Studien genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie. Polit och Beck (2012) menar 
att en systematisk litteraturstudie kan användas för att sammanställa tidigare relevant 
forskning om det valda området. Studien antog en kvalitativ ansats och resultatet baserades på 
kvalitativa vetenskapliga originalartiklar som uteslutande bestod av intervjustudier. Detta för 
att det anses vara så nära den primära källan som möjligt vid utformning av litteraturstudier. 
Den kvalitativa ansatsen antogs, då detta innebär att forskaren försöker förklara, förstå, 
beskriva och tolka det fenomen som undersöks. Den kvalitativa ansatsen innebär även att 
forskaren försöker få en förståelse av helheten i den specifika, enskilda situationen (Forsberg 
och Wengström, 2013).  
 
Datainsamling 
Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga 
originalartiklar. Artiklarna söktes främst upp i databaserna Cinahl och Pubmed, som är två 
databaser vilka innehåller forskning inom omvårdnad, vilket ansågs vara relevant för 
uppsatsens syfte. En artikel hittades även i databasen PsycInfo, som är mer inriktad på 
psykologi (Forsberg & Wengström, 2013), vilket är relevant då det ansågs väsentligt att också 
belysa fenomenet ur ett psykologiskt perspektiv.  
 
För att få fram artiklar valdes först sökord utifrån relevans i förhållande till uppsatsens syfte 
(Polit & Beck, 2012). Utifrån detta hittades indexerade sökord i databasernas ämnesordlistor, 
Cinahl headings för Cinahl och MeSH för Pubmed (Östlundh, 2012). Sökorden användes 
sedan i olika kombinationer och blandades med fritextsökning för att få ett tydligare resultat 
av artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda sökord från databasernas 
ämnesordlistor blev det lättare att få upp relevanta artiklar då dessa artiklar blir sorterade 
under dessa förutbestämda ämnesord. Hur sökningen genomfördes ses i bilaga 1. 
 
När sökningen utfördes användes vissa avgränsningar för att få ett mer begränsat sökresultat. 
Till en början angavs en tidsbegränsning från 2008-2016 i alla databaser för att få fram aktuell 
forskning. Då det inte hittades tillräckligt många artiklar i denna avgränsning, gjordes även en 
sökning i Cinahl där tidsbegränsningen var 2006-2008, vilket gjorde att ytterligare en artikel 
hittades. I Cinahl användes även funktionen peer reviewed, som gjorde att endast 
vetenskapligt granskade artiklar kom fram i sökresultatet. För Pubmed och PsycInfo användes 
Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxy.lnu.se/), för att kontrollera att 
artiklarna var vetenskapligt granskade. En översikt av de artiklar som valdes ut finns i bilaga 
4. 
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Urvalsförfarande�
Vid urvalet av material tittade författarna först på titlarna för att få en överblick om vad 
artiklarna handlade om.  Därefter lästes artiklarnas abstract för att få ännu större inblick i vad 
artiklarna berörde och handlade om och en överblick gjordes över de övriga sökorden som 
tillhörde artikeln för att se om även dessa sökord berörde uppsatsens syfte (Östlundh, 2012). 
Dessa sökord användes även vid vidare sökning av artiklar för att lättare hitta liknande 
artiklar. 
 
Vid urvalet användes inklusionskriterier och exklusionskriterier för att avgränsa vilka sorts 
artiklar som skulle användas till uppsatsen. Inklusionskriterierna som användes, var att 
artiklarna skulle vara kvalitativa vetenskapliga originalartiklar och att de också skulle vara 
intervjustudier där vuxna personer med fibromyalgi hade intervjuats. Artiklarna skulle även 
uppfylla tillräckligt hög kvalitet enligt Forsberg & Wengströms (2003) 
kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2) för kvalitativa artiklar. Med hjälp av mallen granskade 
författarna, var för sig, främst artiklarnas syfte, metod, analys, resultat och slutsats för att se 
om majoriteten av kvalitetskriterierna uppfylldes för att sedan kunna använda artiklarna till 
uppsatsen. Alla artiklar uppfyllde kvalitetskriterierna förutom en. Den som inte uppfyllde 
kriterierna inkluderades ändå då den uppfyllde de övriga kraven och ansågs vara relevant till 
uppsatsens syfte. Exklusionskriterierna som användes till uppsatsen var artiklar som berörde 
andra kroniska smärtsjukdomar än fibromyalgi, andra litteraturstudier och artiklar som var 
över åtta år gamla. Utifrån detta hittades nio relevanta vetenskapliga artiklar. Då det var svårt 
att hitta tillräckligt många artiklar som uppfyllde både inklusions och exklusionskriterier, 
valdes även en artikel som var tio år gammal ut, då denna ansågs ha tillräcklig hög kvalitet 
och uppnådde de övriga urvalskraven. 
 
Analys 
Efter att artiklarna valts ut och kvalitetsgranskats analyserade författarna dem, var för sig, 
enligt Evans (2002) metod som utgår från en beskrivande syntes. Denna beskrivande syntesen 
valdes då den innebär att litteraturens resultat endast beskrivs och inte tolkas. Genom att 
endast beskriva tidigare studier så anses författarna hålla ett så objektivt förhållningssätt som 
möjligt för uppsatsens resultat. 
 
Först identifierades det väsentliga i artiklarnas resultat. För att göra detta lästes artiklarna 
upprepade gånger för att insamla förståelse av artiklarnas sammanhang och innehåll samt för 
att uppmärksamma detaljer i artiklarna. Efter detta sammanställdes det viktigaste i artiklarnas 
resultatdel till en lista som bildade nyckelfynd. Därefter plockades likheter och skillnader i 
alla nyckelfynd ut och jämfördes, för att sedan identifiera genomgående teman. Sedan gjordes 
en sortering och gruppering av de identifierade teman. Efter detta identifierade författarna 
underteman för att även få en förfinad beskrivning av fenomenet i de större temana. Därefter 
såg författarna över alla teman för att granska att innehållet i de olika teman stämde och att 
det inte fanns några motsägelser mellan dem. Sedan kontrollerades de teman som uppkommit, 
så att författarnas beskrivning av dem stämde överens med det som uttrycktes i artiklarna. Till 
slut skrevs resultatet av syntesen ned vilket beskrev alla teman och underteman (Evans, 
2002). I bilaga 3 visas ett exempel på genomförandet av analysen. 
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Etiska överväganden�
Artiklarna som valdes ut till uppsatsen var antingen granskade och godkända av en etisk 
kommitté eller hade artikelns författare diskuterat etiska överväganden. Då föreliggande 
uppsats grundar sig i upplevelser var det av största vikt att deltagarna i dessa studier kände till 
de rättigheter de var berättigade till för att undvika eventuellt lidande. 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) tar upp de krav som medicinsk 
forskning ska ha på deltagarnas välbefinnande, att samtycke måste ske, att fullständig 
information om vad studien innefattar ges och att deltagarna i studierna som används i 
uppsatsen erbjöds rätten till det färdiga materialet.   
 
 
RESULTAT 
 
Analysen resulterade i tre teman som beskrev hur personer med fibromyalgi hanterade de 
svårigheter som uppstår i vardagen på grund av sjukdomens symtom. De teman som framkom 
var Ökad medvetenhet om sin sjukdom, Att möta andra och Aktivitet och avslappning. Ur 
dessa tre teman formulerades även subteman som gav en bredare beskrivning av fenomenet. 
Dessa presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Teman och subteman 
Teman Subteman 

Att anpassa sig efter sjukdomen Att lära känna sina symtom 
Planera rutiner kring sin vardag 
Förändrade attityder 
Att söka kunskap 

Att möta andra Möta andra personer med fibromyalgi 
Att låtsas vara frisk 

Aktivitet och avslappning Att utföra fysisk aktivitet 
Olika vägar till avspänning 
Att avleda genom förändrat fokus 
Att fortsätta vara aktiv trots sjukdom 

 
Att anpassa sig efter sjukdomen 
I resultatet framkom att personer med fibromyalgi behövde anpassa sig efter sin sjukdom för 
att kunna hantera och undvika symtom i vardagen. För att undvika symtom var det viktigt att 
lära sig vad som triggade igång symtomen, planera vardagen timme för timme, ha ett positivt 
tänkande och att acceptera sjukdomen. Under varje subtema beskrivs mer konkret hur 
personer med fibromyalgi gjorde för att hantera de svårigheter som uppstod. 
 
Att lära känna sina symtom 
I Grape, Solbrække, Kirkevold och Mengshoels (2015) studie framkom att personer med 
fibromyalgi både ville och försökte förstå sin kropp för att undvika att smärta och andra 
symtom uppkom. Genom att lokalisera vad som orsakade smärtan kunde personerna undvika 
smärtan. Även i Cunningham och Jillings (2006) studie menade personerna att de undvek 
symtom genom att övervaka symtomens orsak och verkan. En av personerna i studien 
uttryckte det såhär: 
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“/.../Coping is minute-to-minute every single day.” (Cunningham och Jillings, 2006, s. 
264-265) 

 
Dennis, Larkin och Derbyshire (2013) menade att personerna hade upptäckt triggers, som 
kunde tolkas som utlösande faktorer, vilka de undvek då dessa förvärrade symtomen. En av 
personerna beskrev att det var en livslång process att registrera alla triggers. De triggers som 
var värst för deltagarna var mental stress, fysisk stress och kyla (Ibid.). Grape et al. (2015) 
belyste också att personerna hade utvecklat en medvetenhet kring sin kropp för att kunna hålla 
sig symtomfria. Personerna i studien ansåg att det var viktigt att känna till sin kropp och sin 
fysiska hälsa för att kunna uppleva ett fysiskt välbefinnande. 
 
Planera rutiner kring sin vardag 
För att minska symtomen krävdes att personer med fibromyalgi planerade dagen och hade 
strikta rutiner i sin vardag, rutiner anpassade efter sin egna takt (Kengen Traska, Rutledge, 
Mouttapa, Weiss och Aquino, 2012; Dennis et al., 2013; Juuso, Skär, Olsson och Söderberg, 
2013). I planeringen behövde personerna med fibromyalgi lära sig att prioritera de uppgifter 
som var viktigast och planera dagen timme för timme (Kengen Traska et al., 2012; Juuso et 
al., 2013).  
 
För att kunna utföra de planerade och prioriterade uppgifterna behövde personerna 
följaktligen justera uppgifterna utifrån sin egna kroppsliga förmåga. Genom att lära sig 
prioritera och ta en dag i taget kände personerna att de sparade energi och stunderna av 
välbefinnande höll i sig längre. (Juuso et al., 2013). Genom accepterandet av att uppgifter i 
det dagliga livet behövde justeras och anpassas, blev det lättare att hantera symtomen 
(Palstam, Gard och Mannerkorpi, 2013). Enligt Juuso et al. (2013) mådde personerna bättre 
om uppgifterna planerades och utfördes utan stress och brådska. De upplevde ett inre lugn och 
glädje när de kunde hantera sin vardag. En av personerna i studien uttryckte det såhär: 
 

“I’ve learned that I can’t do everything like before, like when I was healthy I started to 
clean and dust and wash clothes and things like that and did it while I felt well and 
then I got this terrible backlash. I don’t do that anymore because now when I feel well 
I divide up the daily chores. I try to slow myself down so I can continue to feel well for 
several days instead of just one day.”   (Juuso et al., 2013, s. 699) 

 
I Palstams et al. (2013) studie beskrev personerna även hur de planerade jobbet, och att detta 
blev en del av deras dagliga rutiner. För att förenkla jobbet och därmed minska symtomen, 
satte personerna gränser vilka tvingade dem till förståelse för den egna kapacitet. Genom att 
ta pauser och vila när det behövdes orkade de med jobbet lättare. De försökte även minska 
fysiska jobb och undvika tunga arbetsuppgifter (Ibid.). 
 
Genom att justera kosten menade en del att vissa symtom kunde undvikas (Palstam et al., 
2013; Dennis et al., 2013; Grape et al., 2015). Om personerna åt mer av en viss sorts mat, 
undvek en annan, eller tog vitamin- och mineraltillskott, upplevde de att detta främjade deras 
hälsa. En av personerna påstod att kosten stod för 50% av välmåendet (Grape, et al., 2015). 
Kaffe, alkohol och livsmedel med tillsatser undveks, då detta ansågs kunna trigga igång 
symtomen. En del upplevde att de utvecklade känslighet mot vissa livsmedel om de åt för 
mycket av dem, vilket gjorde att de var tvungna att planera kosten för att få den så varierad 
som möjligt (Dennis et al, 2013). 
 
 



8"

Förändrade attityder  
För att klara av alla vardagens svårigheter som uppkom på grund av sjukdomens olika 
symtom, försökte många anta ett positivt tankesätt och en positiv inställning (McMahon, 
Murray, Sanderson och Daiches, 2012; Palstam et al, 2013; Cunningham och Jillings, 2006). 
Genom att vara positiv och ha roligt kunde personerna glömma smärtan för en stund (Beltran-
Carillo, Tortosa-Martinéz, Jennings och Sánchez, 2013) vilket även visade sig som en strategi 
för att undvika smärtan. Samtidigt som det var viktigt att tänka positivt var det också viktigt 
att inte låta smärtan kontrollera deras liv (Palstam et al., 2013). Cunningham och Jillings 
(2006) menade att den positiva attityden var viktig för att kunna hantera sjukdomen men 
författarna visade även att det var viktigt att acceptera sjukdomen. En person i författarnas 
studie uttryckte det såhär: 
 

“/.../You get to live, but you get to be challenged while you live. And you have to 
accept that too.” (Cunningham och Jillings, 2006, s. 264) 

 
Enligt McMahon et al. (2012) handlade det också om att omvärdera sina prioriteringar och att 
förändra sina attityder. För att klara av sjukdomen var det viktigt för personerna att acceptera 
det de kunde göra istället för att fokusera på vad de inte kunde göra. Det handlade även om att 
kunna acceptera att framtiden inte skulle bli som de hade tänkt sig och att de därmed måste 
leva för dagen istället för att oroa sig för framtiden. (Ibid.). Även Juuso et al. (2013) påpekade 
att det var viktigt att inte låta sjukdomen ta över eller att personerna ägnade sig åt självömkan. 
Författarna menade att genom att finna ett inre lugn och uppskatta de små sakerna i livet 
kunde personerna må bättre. 
 
Att söka kunskap 
Juuso, Skär, Olsson och Söderberg (2014b) menade att det var viktigt för personerna att få 
information om sjukdomen för att kunna acceptera, men även för att förstå den. Informationen 
gjorde inte att symtomen minskade men genom informationen kunde personerna lära sig att 
leva med dem och ta reda på vad som förvärrade samt förminskade symtomen (Ibid.). 
Sallinen, Kukkurainen och Peltokallios (2011) studie visade vidare att personerna upplevde 
att de inte fick tillräckligt med information från sjukvården. Detta gjorde att personerna sökte 
upp informationen själva. Enligt Juuso et al. (2014b) valde personerna att leta information via 
till exempel Facebook och internet men allra helst ville de få information från andra personer 
med samma sjukdom, exempelvis via fibromyalgiföreningar. 
 
Att möta andra 
En stor del av det analyserade materialet visade att personer med fibromyalgi hade ett stort 
behov av att möta andra med samma sjukdomsbild, dels för att öka välmåendet, dels för att få 
kunskap och kunna hantera de svårigheter som uppstår i vardagen på ett mer lätthanterligt vis. 
Det framkom också svårigheter i att möta sin omgivning, vänner, familj, och hur personer 
med fibromyalgi hanterade att bemöta dessa. 
 
Möta andra personer med fibromyalgi 
Möjligheter till mötet med andra personer med fibromyalgi, i form av stödgrupper, 
kamratstöd eller andra ordnade träffar, upplevdes som det mest effektiva sättet till ett bättre 
mående (Dennis et al., 2013; Juuso et al., 2013; Juuso et al., 2014b; Kengen Traska et al., 
2012; Sallinen et al., 2011). De som deltog i stödgrupper fick en förhöjd känsla av förståelse, 
känslan av att någon verkligen lyssnade till deras historier och förstod dem (Juuso et al., 
2013; Juuso et al., 2014b; Kengen Traska et al., 2012). Anhöriga till personer med 
fibromyalgi kunde ofta ha svårt att ta sjukdomen till sig, då sjukdomen inte var något som 
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syntes på utsidan och detta ledde därmed till att att den sjuke inte erhöll det stöd som denne 
var i behov av (Kengen Traska et al., 2012). Det handlade också ofta om att personer med 
fibromyalgi inte ville belasta de anhöriga med sina problem utan istället sökte sig till dessa 
stödgrupper för att där kunna ventilera omständigheterna kring sin situation (Juuso et al., 
2014b; Kengen Traska et al., 2012; Sallinen et al., 2011). 
 
I Sallinens et al. (2011) studie visades att personerna kunde hantera sin fysiska smärta på ett 
mer lätthanterligt sätt genom att omgiva sig med andra i samma situation; att därmed få känna 
sig betrodd och att uppleva det stöd som mötet erbjöd. Vidare framkom i Sallinen et al. (2011) 
att personerna då kunde hitta tillbaka till sin självidentitet, genom känslan av att de inte 
underskattades, de vågade vara sig själva och fick utrymme att prata med andra i liknande 
situation. Som en person i studien uttalade sig: 
 

“Earlier when I had severe pains I just kind of shrank into myself… but there you 
were finally allowed to talk about it with others.” (Sallinen et al., 2011, s. 128). 

 
Samtidigt styrktes detta av Juuso et al. (2014b), där personernas självförtroende ökade 
markant när de fick medverka i en stödgrupp, vilket ledde till positiva effekter på både ett 
psykiskt och ett fysiskt plan. Självförtroendet ökade av att personerna kände sig viktiga, och 
att de var ett stöd för de andra i gruppen; känslan av att vara behövd uppstod.  
 
Sallinens et al. (2011) studie framhävde även att praktiska råd om hur personerna gjorde för 
att underlätta sin vardag kunde utbytas under dessa träffar. Personerna upplevde detta som en 
stor hjälp och tacksamheten var stor. De upplevde också att utbytet av erfarenheter ledde till 
en känsla av att inte vara ensamma i sin situation. Juusos et al. (2014b) studie visade på att en 
del av personerna upplevde att de bröt isoleringen genom dessa stödgrupper. Personerna hade 
tidigare isolerat sig, för att de kände att de inte blev tagna på allvar av sin omgivning och 
hade svårt att förhålla sig till detta. En person i studie formulerade sig så här om sin nyvunna 
insikt: 
 

“We meet each other, we encourage each other, and we are there for each other. Yes, 
it´s togetherness we get.” (Juuso et al., 2014b, s. 1757). 

 
Att låtsas vara frisk 
I Dennis et al. (2013) studie förklarade personerna hur de genom tystnad hanterade 
omgivningen och den brist på förståelse som kunde upplevas. Personerna höll helt enkelt sin 
sjukdomsberättelse inom sig, det kunde upplevas som ansträngande att behöva förklara, 
nästintill försvara, sin sjukdom och det var inte alltid lätt att bemöta denna oförståelse för 
deras sjukdom. Även personerna i Kengen Traska et al. (2012) studie talade om att sätta på 
sig masken när de gick ut för att möta andra människor. De höll skenet uppe för att slippa 
förklara sig och undvika den brist på förståelse som fanns i omgivningen. En person sa: 
 

“Everyday, it´s a mask. That´s why people say, “you look great!”” (Kengen Traska et 
al., 2012, s. 631). 

 
 
Det fanns en ilska, frustration och minskat förtroende för omgivningen hos personerna på 
grund av den syn och den okunskap som fanns i samhället om sjukdomen fibromyalgi. 
Symtomen kunde vara osynliga och därmed såg eller förstod inte andra tillståndet (McMahon 
et al., 2012). Vidare framkom ur personernas berättelser att depression, som många led av, 
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förvärrades på grund av detta problem. De behövde själva hitta sätt att hantera denna syn på 
sjukdomen. Många försökte ha ett positivt förhållningssätt, vara tacksam över att det “bara” är 
fibromyalgi och tänka på att det alltid finns de som har det värre (Ibid). 
 
Aktivitet och avslappning 
En rad olika sätt att hantera sjukdomen fibromyalgi på identifierades. Deltagarna i studien 
hade var och en hittat sina egna vägar för att uppnå välbefinnande trots sjukdom. Mycket 
handlade om att kunna vara aktiv, men samtidigt hitta avslappnande stunder och förstå att 
dessa, för att orka hela vägen, var lika viktiga. 
 
Att utföra fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet lindrade symtomen, det upplevdes som en effektiv strategi att motverka 
smärtan och det behövde heller inte vara intensivt ansträngande, utan det kunde räcka med 
promenader (Dennis et al., 2013; Kengen Traska et al., 2012; Palstam et al., 2013). I Beltrán-
Carillo, Tortosa-Martínez, Jennings, & Sánchez, (2013) studie uttalade sig personerna om 
fördelarna med att följa ett träningsprogram. Personerna berättade om hur fibromyalgi 
begränsade och försvårade deras tillstånd på grund av smärta, stelhet och trötthet, men att 
detta motverkas med hjälp av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ledde till mindre muskelstelhet 
och effekten blev mer rörlighet. Det ledde även till mindre smärta, vilket enligt personerna, 
kunde bero på att träningen erbjöd sociala kontakter som kunde fungera som avledande från 
smärtan. Tröttheten som uppfattades som det mest besvärande symtomet, ledde efter fysisk 
aktivitet till en annan mer behaglig och avslappnande trötthet. Vidare berättade personerna i 
Beltrán- Carillos et al. (2013) studie att depression motverkades genom träning, samt att 
isoleringen bröts därför att träningsprogrammen ingick i ett socialt sammanhang. Citerat från 
en person i studien: 
 

“I come because I know itˋ s good for me, because if not… those who stay in bed 
because of  the pain… straight to a wheelchair! If you don´t move you get clearly 
worse.” (Beltrán-Carillo et al., 2013, s. 619). 

 
Enligt personerna i Grape et al. (2015) studie var det viktigt att det fanns en balans mellan 
träning och vila. Personerna behövde lära sig känna av när det behövdes en vilostund, annars 
kunde istället symtomen förvärras. Personerna tog även upp vikten av att stretcha, vilket de 
såg som en väldigt bra strategi för att underlätta smärtan (Ibid). 
 
Olika vägar till avspänning 
Personerna i Kengen Traska et al. (2012) studie nämnde en rad olika strategier för att hantera 
det vardagliga livet med fibromyalgi. En var att hitta ett sätt att minska den stelhet som 
verkade vara som värst på morgonen. Många av personerna började därför dagen med en 
varm dusch eller ett varmt bad. Det framkom även i Dennis et al. (2013) studie att personerna 
där tog hjälp av varma duschar, för att värme fick musklerna att slappna av, däremot gjorde 
kyla musklerna mer stela och det ökade smärtan. En person tyckte: 
 

“I think it´s simple physics. My muscles, like most things, seem to constrict when cold. 
But in the heat, my muscles loosen and relax.” (Dennis et al., 2013, s. 770). 

 
Ett annat sätt att uppnå muskelavslappning, enligt studien, kunde vara meditation, eller 
speciell massage utformad för patienter med fibromyalgi, då beröring ibland kunde innebära 
smärta. Det var dock svårt för personerna att ta till sig dessa hjälpande åtgärder mot stelhet 
och inte sällan försvann istället dagarna i ett “dimmigt trötthetstöcken”, som personerna 



11"

upplevde som en förlorad dag (Ibid). Små pauser i vardagen var viktiga, regelbundna avbrott 
för att inte bli helt uttröttade; genom dessa avkopplande stunder gick det att vinna tillbaka 
energi och den ork som krävdes för att fortsätta dagen (Grape et al., 2015). 
 
Att avleda genom förändrat fokus 
En strategi som personerna i Kengen Traska et al. (2012) studie tyckte kunde hjälpa mot 
smärtan, var att ta sig an något som krävde extra mycket fokus. Personerna gav exempel som 
att lyssna på musik, träna, lära sig ett nytt språk, sjunga. Genom att hålla sig upptagen med 
dessa uppgifter glömdes smärtan bort för en stund. Citat från studien: 
 

“It helps you go within, to balance your body, to focus.” (Kengen Traska et al., 2012, 
s. 631) 

 
I Palstam et al. (2013) studie pratade personerna om hur arbetet uppfyllde detta fokus som 
fungerade som en distraktion mot smärtan och arbetsplatsen blev en fristad från sjukdomen. 
Arbetsuppgifterna krävde fokus, smärtan föll bort och de upplevde välbefinnande. Vidare 
framkom i Palstam et al. (2013) forskning att personerna på ett medvetet plan glömde smärtan 
genom sin entusiasm gentemot i detta fall sitt arbete, samt engagemang i olika stimulerande 
aktiviteter.�
 
Att fortsätta vara aktiv trots sjukdom 
Att hålla samma tempo som innan sjukdomen, att arbeta fulltid, städa hemmet, ta hand om 
barnen etc, kunde för många av personerna i studierna vara vägen till välbefinnande, trots att 
det ledde till mer smärta och trötthet (Juuso et al., 2013; McMahon et al., 2012). Personerna i 
Juuso et al. (2013) studie menade att det var viktigt att inte låta sjukdomen ta över, eller att 
falla in i ett tillstånd av självömkan, därför tvingade personerna sig till att vara aktiva trots 
smärta och trötthet. Trots allt ledde detta till ett bättre välmående. Personerna ansåg att om de 
lyckades komma upp på morgonen, utföra sina vardagliga sysslor och hade styrkan att vara 
självständiga var en seger vunnen (Ibid). I McMahon et al. (2012) fann personerna en inre 
styrka för att orka. Det som styrde dem var beslutsamhet, envishet och känslan av integritet. 
En person i studie uttryckte sig så här: 
 
 

“I try to do things, it isn't much, but I try to do something anyhow. I water the flowers 
or dust. It dosenˋ t ease the pain, but lightens my mood, because if you just sit down, 
you start to think and feel, but if you try to do things, itˋs easier” (Juuso et al, 2013, s. 
698). 

 
I Palstam et al. (2013) studie ansåg personerna att en viktig väg till välbefinnande var att 
fortsätta arbeta. Stimulerande arbetsuppgifter var viktiga för deras personliga utveckling, de 
kände sig behövda, det skänkte en mening till deras liv och det strukturerade upp det 
vardagliga livet. Personerna kände att deras identitet bibehölls, att de slapp ensamhet och att 
deras fokus på sjukdomen föll bort (Ibid).�
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DISKUSSION 
 
Resultatet visar att personer med fibromyalgi måste anpassa sig till sin sjukdom. Genom att få 
översikt över sina symtom, ha en positiv inställning, acceptera sjukdomen och söka kunskap 
kan personerna hantera svårigheterna i vardagen som uppstår på grund av symtomen. Om 
personerna får möjlighet att möta andra personer i samma situation underlättar detta också 
vardagen, då de kan få stöd och en känsla av att bli tagna på allvar. Genom att möta personer i 
samma situation får personer med fibromyalgi en känsla av att någon tror på de, vilket inte 
alltid är så vanligt. Personerna måste vidare ha en strategi för att hantera bemötandet från de 
som inte förstår sjukdomen. Fysisk aktivitet var en annan bra metod för att både minska 
smärta och öka välbefinnandet, men det är även bra för att tillhöra ett socialt sammanhang. I 
förhållande till fysisk aktivitet är det viktigt att få in avslappning och att balansera detta med 
aktiviteten. Genom att fortsätta vara aktiv och leva som personerna gjorde innan 
sjukdomstiden kan smärta och trötthet öka, men det kan även göra att personerna uppnår ett 
större välbefinnande om det balanseras på rätt sätt. I vardagen kan personerna även ändra sitt 
fokus och distrahera sig själv för att på så sätt glömma smärtan för en stund. 
 
Metoddiskussion 
Studien antar en kvalitativ ansats och utförs i form av en systematisk litteraturstudie. Forsberg 
och Wengström (2013) menar att den kvalitativa ansatsen används för att skapa förståelse för 
människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Därför anses den kvalitativa ansatsen som 
den mest relevanta i förhållande till studiens syfte, då författarna vill undersöka de subjektiva 
upplevelserna som framkommer. På grund av detta valdes endast kvalitativa artiklar ut. 
Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att den ger en sammanställning av tidigare 
utförda studier (Forsberg och Wengström, 2013). Eftersom sammanställningen är gjord på 
tidigare intervjustudier, ger detta information från ett stort antal informanter. Detta gör att 
resultatet kan styrkas om de utvalda artiklarna kommer fram till samma resultat, vilket de 
också gör i många fall. Polit och Beck (2012) säger att primära källor ska användas vid 
litteraturstudier, det vill säga studier som är skrivna av forskare som utför studien i praktiken 
och som är publicerade som originalartiklar. Författarna menar vidare att man bör göra detta 
därför att sekundära källor inte ger så mycket detaljer och för att de inte alltid är helt objektiva 
på grund av att viss tolkning kan finnas. Därför anses valet att basera litteraturstudien på 
intervjustudier relevant då detta är primärt källmaterial. 
 
Forsberg och Wengström (2013) menar att det vid en systematisk litteraturstudie bör finnas 
ett stort utbud av artiklar med god kvalitet. Till uppsatsen hittades endast nio artiklar som 
uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, vilket gjorde att författarna använde en 
artikel som var två år för gammal enligt den tidigare bestämda tidsbegränsningen. Dock 
menar Forsberg och Wengström (2013) att antalet artiklar som hittas till uppsatsen även beror 
på vilka krav författarna har på vilka artiklar som ska inkluderas, det vill säga vilka 
inklusions- och exklusionskriterier som finns. Om en artikel är för gammal kan den vara 
mindre tillförlitlig. Emellertid anses den äldre artikelns tillförlitlighet hög då den endast är två 
år äldre än den satta gränsen (Cunningham och Jillings, 2006). Utöver detta håller artikeln 
även en god kvalitet och svarar väl upp mot uppsatsens syfte vilket är avgörandet för 
inkluderandet av artikeln i litteraturstudien. 
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Ett större antal databaser kunde även ha resulterat i ett flertal andra relevanta artiklar. Dock är 
sökningens fokus främst ställd på databaserna Cinahl och Pubmed då dessa rekommenderas 
av både Östlundh (2012), Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck (2012) då de 
har ett stort innehåll av omvårdnadsinriktade studier. Det finns tydliga instruktioner i samtliga 
tidigare nämnda böcker om hur sökningarna går till i Cinahl och Pubmed och dessa 
instruktioner har följts. Psycinfo valdes därför att utbudet av forskning kring syftet här bli sett 
ur ett mer psykologiskt perspektiv. Vid sökningen (i främst Cinahl och Pubmed) fanns många 
artiklar i båda databaserna. Detta gör att många olika sökningar resulterar i samma artiklar 
vilket styrker att sökorden är relevanta. Dock leder även detta till att sökningarna blir tvungna 
att breddas för att hitta tillräckligt antal artiklar. 
 
I majoriteten av de artiklar som valdes till uppsatsen har endast kvinnor intervjuats. Detta 
beror på att det främst är kvinnor som drabbas av fibromyalgi, vilket gör att de flesta studier 
kring detta berör kvinnor. Om en artikel, som främst handlar om män, inkluderats i studien, 
skulle resultatet blivit mer trovärdigt. Dock var det svårt att hitta en artikel som fokuserar på 
detta, då kraven på artiklarna redan är höga. Detta gör att uppsatsens resultat främst berör 
kvinnors upplevelser och deras sätt att hantera svårigheterna. På så sätt blir resultatet mindre 
trovärdigt  och överförbart då det ej kan visa ifall män har samma strategier för att hantera 
svårigheter i vardagen eller om det finns något som skiljer män och kvinnor åt.  
 
För att analysera det insamlade materialet användes Evans (2002) metod av beskrivande 
syntes. Då denna metod är utformad för att analysera redan analyserad data, ses den som 
relevant till en litteraturstudie. Den beskrivande syntesen innebär att inga egna tolkningar 
görs, utan analysen utgår från det som står i texten vilket höjer föreliggande resultats 
trovärdighet (Ibid). Om texten läses mellan raderna och tolkningar görs, finns risken att det är 
den individuella läsarens förförståelse som framkommer i resultatet och inte det som faktiskt 
menas. Analysmetoden underlättar till att hitta likheter, skillnader, teman och subteman från 
de nyckelfynd som framkommer ur artiklarna. Nackdelen med att använda den beskrivande 
syntesen är att giltigheten av resultatet inte utreds fullständigt (Ibid.).  
 
I samtliga artiklar som väljs till uppsatsen har etiska överväganden diskuterats eller så har 
artikeln godkänts av en etisk kommitté. Detta gör att uppsatsen står på en bra etisk grund. 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska även författarna till uppsatsen inkludera allt som 
framkommer i resultatet och inte bara det som stämmer överens med författarnas egna åsikter. 
Då författarna till uppsatsen strävar efter en så objektiv ställning som möjligt genom att 
ifrågasätta och medvetandegöra sin egen förförståelse och egna åsikter, anses att även detta 
etikkrav uppnåtts. Detta förhindrar ett vinklat resultat, vilket i sin tur styrker uppsatsens 
trovärdighet. 
 
Resultatdiskussion  
Föreliggande resultat visar att det är viktigt att acceptera sin sjukdom, tänka positivt och att 
omvärdera och förändra sina prioriteringar och attityder. Detta styrker Wicksell et al. (2013) 
som utövar en form av KBT i sin studie, anpassad till personer med fibromyalgi, där 
förändringsprocessen ligger i att jobba mot acceptans och engagemang gentemot sin sjukdom. 
Allt för att livet ska fungera och att de ska kunna hantera symtomen på bästa sätt. Wicksell et 
al., (2013) belyser denna form av terapi som en strategi som ger en stärkande livskvalite till 
personer med fibromyalgi, samt att depression och ångest minskar, men även smärtan. Även 
Sim och Madden (2008) menar att framgångsrika strategier i att förstå och hantera sin 
sjukdom är just att bli medveten om sina symtom och deras mönster och att acceptera sin 
situation. Lyssna till sin kropp och ta in den information som kroppen faktiskt kan ge dig, 
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acceptera vissa förluster som följer med sjukdomen. (Ibid). Personer med fibromyalgi kan 
därigenom erhålla en god hälsa i takt med att den kroppsliga medvetenheten ökar. 
 
Enligt litteraturstudiens resultat får personerna lära sig att själva komma på vad som kan 
orsaka smärta och sedan försöka lära sig att undvika orsaken. Men kan kanske en ökad 
kroppsmedvetenhet istället förstärka symtomen, ge mer ångest, hypokondri och än mer 
smärta? Courtois, Cools och Calsius (2015) studie undersökte just vad kroppslig medvetenhet 
kan göra för patienter med fibromyalgi. Men precis som föreliggande resultat visar Courtois 
et al. (2015) studie fram till att ökad kroppskännedom leder i de flesta fall till positiva effekter 
för personer med fibromyalgi, såsom mindre smärta, mindre ångest och förbättrad livskvalitet. 
Med hjälp av speciellt utformade behandlingsmetoder kunde dessa personer med fibromyalgi 
erhålla mer kunskap om, och verktyg för att få bättre kroppslig medvetenhet (Ibid). Därmed 
bekräftas det att lära känna sin kropp, och hur den svarar på olika strategier som är till för att 
underlätta symtomen, är ett sätt att lära sig hantera dem. 
 
En del av resultatet omnämner att personer med fibromyalgi behöver vara extra noga med att 
planera och prioritera dagens aktiviteter, detta som ett sätt att hantera deras svårigheter. Det 
överensstämmer i stora drag med Sim och Madden (2008) studie som menar att planering av 
aktiviteter med noggrant strukturerade dagliga rutiner var ett måste för att någorlunda kunna 
fortsätta som innan sjukdomen. Att försöka hålla den takt som gör att smärtan hålls på en låg 
nivå, begränsa aktiviteterna, be om hjälp, samt att prioritera det som är viktigast (Ibid). I 
föreliggande resultat nämns att det är viktigt med regelbundna pauser för att inte bli helt 
uttröttade, men också det inre lugn och den glädje som personerna upplever då de känner att 
de är kapabla att hantera sin vardag. Även Arnold et al. (2008) studie styrker vikten av 
planering och prioritering som en viktig strategi för personer med fibromyalgi. För att orka de 
vardagliga sysslorna, behövs vila, och tupplurer kan vara en av flera lösningar. Baksidan är de 
oförutsägbara symtom som framkommer i Arnold et al. (2008) studie, vilket gör att det därför 
inte alltid är helt lätt att planera utifrån dem. Det kunde istället resultera i att personerna 
minskade sina aktiviteter och det mest sorgliga, tyckte personerna i studien, var att de sociala 
aktiviteterna var de som oftast uteblir (Ibid). Att kunna planera dagen är viktigt för personer 
med fibromyalgi, finns den möjligheten underlättas vardagen för dessa. 
 
Det framkommer tydligt att stödet från omgivningen är viktigt för att personer med 
fibromyalgi ska kunna må bättre; främst är det mötet med andra som har samma sjukdomsbild 
som blir den verkliga hjälpen. Att få möta likasinnade i anordnade stödgrupper blir ett sätt att 
få mer kunskap och kunna hantera vardagen mer effektivt. Detta styrker van Uden-Kraan, 
Drossaert, Taal, Shaw, Seydel och van de Laar (2008) studie, där personerna berättar om sina 
upplevelser om att vara delaktig i en stödgrupp för personer med fibromyalgi. Det visade sig 
att personerna fick lättare att klara av vardagen med daglig smärta, möttes av en större 
förståelse och hade lättare att acceptera sin sjukdom. Vidare framkommer att glädjen över att 
kunna hjälpa andra är tillfredsställande och denna känsla leder till en positiv sinnesstämning 
som gör det lättare att hantera symtomen (Ibid.). Föreliggande resultat visar tydligt på ett ökat 
självförtroende hos de personer med fibromyalgi som deltar i stödgrupper, på grund av att där 
infinner sig känslan av att kunna vara sig själv, stötta och stödjas och att framförallt bli tagen 
på allvar. Genom att kunna hjälpa andra, få stöd och bli tagen på allvar kan personerna med 
fibromyalgi känna en mening med livet och därigenom även känna ökat välbefinnande. 
Många positiva kopplingar framkommer alltså mellan föreliggande resultat och van Uden-
Kraan et al. (2008) studie, men de tar även upp en negativ aspekt av dessa stödgrupper som en 
del av deltagarna faktiskt upplevde. Några tog upp osäkerheten över ifall informationen som 
tillhandahölls var av tillräckligt god kvalitet och oron över att sprida information som ännu 
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inte var tillräckligt testad. En del tycktes må sämre efter träffarna, då det är svårt att 
konfronteras med sjukdomens baksidor och att ständigt bli påmind om allvaret. Studien visar 
på att stödgrupper inte alltid är bra för alla (Ibid). 
 
Fysisk aktivitet i relation till fibromyalgi är en metod som motverkar en rad symtom, såsom 
smärta, stelhet, trötthet och depression. Även Mannerkorpi, Rivano-Fisher, Ericsson, 
Nordeman och Gard (2008) studie tyder på att fysisk aktivitet leder till ett ökat välbefinnande 
och att det blir lättare att uppleva hälsa trots sjukdom. Fysisk aktivitet ska utföras, oavsett 
nivå av smärta, det gäller dock att anpassa graden av träning efter den (Ibid.). Det 
framkommer också en ny aspekt, som innebär att trots symtomen förvärras efter fysisk 
aktivitet, är det värt besväret då välbefinnande och bättre hälsa infinner sig (Ibid). Detta kan 
jämföras med den del av det föreliggande resultatet där personerna upplever ökat 
välbefinnande genom att stiga upp på morgonen och komma igång med dagens sysslor, trots 
smärta. Resultatet belyser vikten av att hitta balansen mellan träning och vila, för att inte 
förvärra symtomen. 
 
Litteraturstudiens resultat på att både deltagande i stödgrupper och att utföra någon form av 
fysisk aktivitet ger många positiva effekter. En av dem är att den isolering som många av 
personerna upplever motverkas. Personerna kommer ut, träffar andra och ensamheten är inte 
längre lika svår. Genom att träffa andra med liknande sjukdomsbild kan personerna även 
uppleva en mening och att de ingår i ett sammanhang. Wolf och Davis (2014) studie 
överensstämmer med föreliggande resultat, då de visar att smärta och sämre sinnesstämning 
ökar under ensamma dagar, och tvärtom; vid positiva händelser och aktiviteter blir smärtan 
mindre och humöret bättre. Den mest positiva effekten blir när personerna i studien får 
möjlighet att träffa andra med fibromyalgi. Att bryta isoleringen gör det lättare att hantera de 
dagliga utmaningarna, bidrar till en ökad funktionell hälsa, samt ett större välbefinnande 
enligt Wolf och Davis (2014) studie. Dock visar studien att de personer som upplever mer 
ensamhet än andra, får en större njutning när väl positiva händelser eller aktiviteter inträffar 
och även erhåller en större positiv effekt de följande dagarna än dessa vilka inte upplever 
ensamhet i lika stor utsträckning. Detta tyder på att ensamma personer med fibromyalgi är i 
särskilt behov av positiva händelser i sitt liv, hellre sällan än inga alls (Ibid). Ensamhet 
behöver, sett ur denna synvinkel, inte alltid vara en negativ aspekt, den kan hjälpa personerna 
till att uppskatta de små glädjeämnena i livet och få en ökad mening med livet. 
 
I föreliggande resultat tas även aspekten upp att smärtan glöms bort i den stund då fokus 
ligger på något annat upp, som exempelvis musik. En koppling mellan resultatets tema “att 
avleda genom fokus” och Onieva-Zafra, Castro-Sánches, Matarán-Penarrocha och Moreno-
Lorenzo (2013) studie går också att avläsa. Denna studien innefattar personer med 
fibromyalgi och deras upplevelser av att delta i en musikgrupp. Samtliga personer uppfattade 
positiva effekter av musiken, det gav dem mindre fysisk smärta och det förbättrade även 
symtomen av depression (Ibid). Det kan vara bra för personer med fibromyalgi att ha något 
som avleder fokus från sjukdomen, och den kan på så vis glömmas, bort om ock, för en stund. 
 
Att det är viktigt för personer med fibromyalgi att bli tagna på allvar och få det stöd som de är 
i behov av, för att känna välbefinnande, framkommer tydligt i föreliggande resultat. För att 
uppnå detta utgör sjukvården en viktig del i personernas med fibromyalgi liv, att de känner sig 
betrodda och att de upplever en känsla av omhändertagande när de tar kontakt med vården. 
Precis som lyfts i Briones-Vozmediano (2013) studie, att det uppstår ett vårdlidande för 
patienter med fibromyalgi då de möts av okunskap och inte erhåller det stöd som de är i 
behov av från sjukvårdens sida. Detta visar på att det är viktigt som sjukvårdspersonal att 
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inneha kunskap och en förståelse för dessa patienter, allt för att de ska få den adekvata vård 
som de behöver och minska risken till att ett vårdlidande infinner sig. 
 
Slutsatser 
Att känna välbefinnande trots innehav av sjukdomen fibromyalgi är möjligt. Ofta sker detta i 
gemenskapen med andra personer med samma sjukdomsbild, där erfarenheter kan utbytas och 
förståelse för varandras situation finns. Vägen till att uppleva hälsa och få en ökad mening i 
livet trots sjukdom kan dock bli lång, då personerna ofta är självlärda och själva får hitta sina 
unika strategier i hanteringen av sina symtom. Dessa personer upplever många svårigheter på 
grund av sin sjukdom och inte minst av den oförståelse som finns i samhället. Här behöver 
sjukvården ta sitt ansvar och bekräfta dessa personer, lyssna till personens berättelse och se 
deras unika förutsättningar. Behovet av mer framtida forskning finns, exempelvis om hur 
sjukvården bemöter personer med fibromyalgi. Dessa personer behöver få upprättelse och 
stöd för att hantera sin vardag och sina symtom och denna trygghet måste först och främst 
sjukvården kunna erbjuda. Bristen på information kring sjukdomen för personer med 
fibromyalgi är ett allvarligt problem och sjukvårdspersonalen behöver mer kunskap inom 
området, för att kunna bedriva en patientsäker vård och ge den stöttning som personer med 
fibromyalgi är i behov av. Det behövs vidare en förståelse från sjukvårdens sida för personer 
med fibromyalgi och stödja dem i deras strategier för att hantera sina symtom. 
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Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Pubmed 2016-
10-25 

“fibromyalgia” [MeSH Major Topic]) 
AND “activities of daily living” [MeSH 
Terms]  

109  

  AND “interview” 12 2 

Psycinfo 2016-
10-26 

Fibromyalgia *(MM) AND client attitudes 10 1 

Cinahl 2016-
10-27 

Fibromyalgia (MM) AND managing 10 1 

Cinahl 2016-
10-28 

Fibromyalgia *(MJ) AND self-care 36  

  AND interview 4 1 

Cinahl 2016-
10-28 

Fibromyalgia (MJ) AND health *(MW) 
AND interview (MW) 

12 1 

Pubmed 2016-
10-28 

Fibromyalgia (MeSH-term) AND well-
being AND coping AND interview 

16 1 

Pubmed 2016-
10-28 

Fibromyalgia (MeSH-term) AND health 
AND coping AND interview 

13 1 

Cinahl 2016-
10-29 

Fibromyalgia (MJ) AND narratives (MW) 9 1 

Cinahl 2016-
11-08 

Fibromyalgia (MJ) AND self care (MW), 
2006-2008 

20  

  AND interview (MW) 2 1 
 
 
* MM = betyder Exact Major Subject Heading i Cinahl 
* MW = betyder Word in Subject Heading i Cinahl 
* MJ = betyder Word in Major Subject Heading i Cinahl 
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.................................................................."

.................................................................. 
      
Vilken"kvalitativ"metod"har"använts?"�
.................................................................. 
      
Är"designen"av"studien"relevant"för"att"besvara"frågeställningen?" 
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□"Snöbollsurval" 
□"Teoretiskt"urval" 
□"Ej"angivet 
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..................................................................""

.................................................................. 
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Ange"datainsamlingsmetod:""

□"ostrukturerade"intervjuer""
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□"fokusgrupper"∙"observationer"�

□"videoC/bandinspelning 
□"skrivna"texter"eller"teckningar 
      
Är"data"systematiskt"samlade"(finns"intervjuguide/studieprotokoll)?"�

Ja"□"Nej"□ 
      
D.!Dataanalys 
      
Hur"är"begrepp,"teman"och"kategorier"utvecklade"och"tolkade?"

.................................................................. 
      
Ange"om: 
□"teman"är"utvecklade"som"begrepp     
□"det"finns"episodiskt"presenterade"citat 
□"de"individuella"svaren"är"kategoriserade"och"bredden"på"kategorierna"är"beskrivna"□"svaren"är"
kodade 
      
Resultatbeskrivning:""

..................................................................""

.................................................................. 
      
Är"analys"och"tolkning"av"resultat"diskuterade?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Är"resultaten"trovärdiga"(källor"bör"anges)?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Är"resultaten"pålitliga"(undersökningens"och"forskarens"trovärdighet)?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Finns"stabilitet"och"överensstämmelse"(är"fenomenet"konsekvent"beskrivet)?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Är"resultaten"återförda"och"diskuterade"med"undersökningsgruppen?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Är"de"teorier"och"tolkningar"som"presenteras"baserade"på"insamlade"data"(finns"citat"av"originaldata,"

summering"av"data"medtagna"som"bevis"för"gjorda"tolkningar)?  
  
Ja"□"Nej"□ 
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Kan"resultaten"återkopplas"till"den"ursprungliga"forskningsfrågan?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Stöder"insamlade"data"forskarens"resultat?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Har"resultaten"klinisk"relevans?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Diskuteras"metodologiska"brister"och"risk"för"bias?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Finns"risk"för"bias?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Vilken"slutsats"drar"författaren? 
.................................................................." 
.................................................................. 
      
Håller"du"med"om"slutsatserna?" 
Ja"□"Nej"□ 
      
Om"nej,"varför"inte?" 
.................................................................. 
      
Ska"artikeln"inkluderas?" 
Ja"□"Nej"□" 
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Nyckelfynd Tema Subtema 

”All participants had identified one or more ‘triggers’ or things to avoid if they did not want to make their 
symptoms worse.” 

Att anpassa sig 
efter sjukdomen 

Att lära känna sina 
symtom 

”They had learned to prioritise what they wanted to accomplish and made sure the important things were done. 
They described constantly planning on an hour-to-hour, day-to-day basis.” 

         ’’ Planera rutiner 
kring sin vardag 

”Another common strategy was for participants to reevaluate attitudes and priorities. Some spoke of “thinking of 
positives” (Lisa) and “being thankful” (Joan).” 

         ’’ Förändrade 
attityder 

”Many participants expressed their need for updating their knowledge on fibromyalgia”          ’’ Att söka kunskap 

”Some found them a comfort and enjoyed the opportunity to talk to other people with the same symptoms or 
experiences” 

Att möta andra Möta andra 
personer med 
fibromyalgi 

”Others also described trying to hide their symptoms from others without FM, who do not understand their 
experiences.” 

         ’’ Att låtsas vara frisk 

”Most participants reported that the exercise program reduced their muscularstiffness and chronic pain. The 
reduction of pain and stiffness was relatedto the practice of moderate exercises and non-strenuous physical 
demands.” 

Aktivitet och 
avslappning 

Att utföra fysisk 
aktivitet 

”In their stories about being recovered from FMS, the informants described how they have become more aware 
of their own needs for rest and how they have created a rhythm in their daily lives that incorporates sufficient 
time for rest, in contrast to how it had been previously” 

         ’’ Olika vägar till 
avspänning 
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”Almost all of the women mentioned activities that helped distract them from negative symptom experiences: 
exercise, walking around, learning Spanish (‘it required concentration’), playing bridge, singing, journaling and 
working on a family genealogy.” 

         ’’ Av avleda genom 
fokus 

”The women felt well by forcing themselves to be active despite their pain and fatigue”          ’’ Att fortsätta vara 
aktiv trots 
sjukdom 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Beltrán-Carillo, 
V.,  Tortosa-
Martínez, J., 
Jennings, G., & 
Sánchez, E. S. 
 
2013 
 
Spanien 
 
Women and Health 

Contributions of a 
Group-Based 
Exercise Program for 
Coping with 
Fibromyalgia: A 
Qualitative Study 
Giving Voice to 
Female Patients 

Att analysera de 
fysiska och 
psykosociala 
fördelarna med 
träningsprogram för 
kvinnor med 
fibromyalgi 

Kvalitativ studie med 
individuella semi-
strukturerade 
intervjuer och semi-
strukturerade 
intervjuer i grupp. 

25 (2) För att klara av de symtom som 
uppstod av sjukdomen var 
träningen väldigt viktig. Genom 
träning motverkades smärta, 
trötthet, stelhet, depression och 
den sociala isoleringen bröts. 

Cunningham, M.M. 
& Jillings, C. 
 
2006 
 
Kanada 
 
Clinical Nursing 
Research 

Individuals' 
descriptions of living 
with fibromyalgia. 

Att undersöka 
individers 
beskrivning av hur 
det är att leva med 
fibromyalgi 
forskning. 

Kvalitativ studie med 
individuella semi-
strukturerade 
intervjuer. 

8 (0) För att hantera problematiken som 
uppstår på grund av symtomen 
inom fibromyalgi var det bland 
annat viktigt för patienterna att 
acceptera sjukdomen och ha en 
positiv attityd. Det framkom även 
att det var viktigt med rätt sorts 
stöd från vårdare och stödgrupper 
samt att balansera 
begränsningarna, som uppkommit 
från sjukdomen, med personliga 
och sociala förväntningar. 
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Dennis, N. L., 
Larkin, M. & 
Derbyshire, S. W. G. 
 
2013 
 
England 
 
British Journal of 
Health Psychology 

‘A giant mess’ - 
making sense of 
complexity in the 
accounts of people 
with  fibromyalgia  

Förstå patienter med 
fibromyalgis egna 
tolkningar av deras 
symtom, för att 
kunna ge det rätta 
bemötandet till dessa. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

41 (21) Resultatet visade att personerna 
med fibromyalgi försökte hitta det 
som triggade igång symtomen för 
att sedan kunna undvika det. För 
att undvika symtomen ytterligare 
var det viktigt för personerna att 
planera sin vardag. Resultatet 
visade även att justering av 
kosten, mötet med andra personer 
i liknande situation och fysisk 
aktivitet lindrade symtomen. 

Grape, H. E., 
Solbrbrække, K. N., 
Kirkevold, M. & 
Mengshoel, A. M. 
 
2015 
 
Norge 
 
Qualitative Health 
Research 

Staying Healthy 
From Fibromyalgia Is 
Ongoing Hard Work 

Undersöka hur 
patienter med 
fibromyalgi gör för 
att hålla sig friska 
och återhämta sig 
från sjukdomen. 

Kvalitativ studie med 
narrativa intervjuer 

8 (0) I studien framkom att de metoder 
som patienterna mest använde sig 
av för att klara av vardagen med 
fibromyalgi var att undvika saker 
som orsakade smärta, reglera 
dieten, avslappning och skaffa en 
kroppslig medvetenhet för att 
kunna övervaka sitt fysiska 
välbefinnande. 
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Juuso, P., Skär, L., 
Olsson, M. & 
Söderberg, S. 
 
2013 
 
Sverige 
 
Health Care for 
Women International 

Meanings of feeling 
well for women with 
fibromyalgia 

Att belysa meningen 
med att må bra för 
kvinnor med 
fibromyalgi 

Kvalitativ studie med 
narrativt inriktade 
intervjuer. 

13 (2) För att må bra så behövde 
kvinnorna kunna hantera sin 
vardag självständigt, utan att 
stressa, och planera vardagen 
utifrån sin egna takt. Det var 
även viktigt för kvinnorna att ta 
avstånd från yttre krav och 
bibehålla sin energi. Att bli 
“erkänd” och lyssnad på var 
också viktigt. 

Juuso, P., Skär, L., 
Olsson, M. & 
Söderberg, S. 
 
2014b 
 
Sverige 
 
Disability and 
Rehabilitation 

The siginficance of 
FM associations for 
women with FM 

Att beskriva vad 
kvinnor med 
fibromyalgi 
associerar med andra 
i samma situation. 

Kvalitativ studie med 
gruppintervjuer 

25 (8) I resultatet framkom vikten av 
information för personer med 
fibromyalgi. Informationen 
gjorde det lättare för personerna 
att acceptera och förstå 
sjukdomen. Även stödgruppers 
positiva inverkan belystes i 
resultatet. Genom stödgrupper 
kunde personerna få känslan av 
att någon lyssnade och förstod 
dem. 
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Kengen Traska, T., 
Reutledge, D. N., 
Moutappa, M., 
Weiss, J. & Aquino, 
J. 
 
2011 
 
USA 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Strategies used for 
managing symptoms 
by women with 
fibromyalgia 

Ta reda på hur 
patienter med 
fibromyalgi kan klara 
att hantera sin vardag 
på ett icke-
farmakologiskt sätt. 

Kvalitativ studie med 
gruppintervjuer 

8 (0) Det framkom att personer med 
fibromyalgi behövde planera 
dagen timme efter timme och 
lära sig prioritera vilka uppgifter 
som var viktigast för att orka 
med dagen och för att undvika 
symtomen. Det var även viktigt 
att få möta andra i liknande 
situation och använda 
distraktion i form av exempelvis 
musik, sång och träning för att 
“glömma” smärtan. Många 
personer satte på sig en mask 
när de mötte omgivningen för 
att slippa tackla omgivningens 
oförståelse kring sjukdomen. 

McMahon, L., 
Murray, C., 
Sanderson, J. & 
Daiches, A. 
 
2012 
 
England 
 
Disability and 
Rehabilitation 

'Governed by the 
pain': narratives of 
fibromyalgia 

Hur kvinnor med 
fibromyalgi upplever 
sjukdomen och 
hanterar den i livet. 

Kvalitativ studie med 
narrativa intervjuer. 

10 (4) I studien framkom att det var 
viktigt för personerna att 
omvärdera prioriteringar, 
förändra sitt tankesätt och 
acceptera sjukdomen för att i sin 
tur kunna hantera den. Det var 
även viktigt att hitta ett sätt att 
tackla omgivningens 
oförstående syn på sjukdomen 
samt att fortsätta vara aktiv i det 
vardagliga livet. 
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Palstam, A., Gard, G. 
& Mannerkorpi, K. 
 
2013 
 
Sweden 
 
Disability and 
Rehabilitation 

Factors promoting 
sustainable work in 
women with 
fibromyalgia 

Undersöka faktorer 
som främjar hållbart 
arbete hos kvinnor 
med fibromyalgi. 

Kvalitativ studie med 
fokus-grupp-
intervjuer. 

27 (7) Det var lättare att hantera 
symtomen om personerna 
accepterade att vardagen och 
jobbet behövde planeras, 
justeras och anpassas utifrån 
deras individuella behov. Det 
framkom även att justering av 
kosten, positiva attityder, fysisk 
aktivitet och distraktion 
förminskade symtomen. 

Sallinen, M., 
Kukkurainen, M. L. 
& Peltokallio, L. 
 
2011 
 
Finland 
 
Patient Education 
and Counseling 

Finally heard, 
believed and 
accepted - Peer 
support in the 
narratives of women 
with fibromyalgia 

Beskriva hur 
kamratstöd upplevs 
av patienter med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ studie med 
narrativa intervjuer. 

20 (0) Studien belyser vikten av 
stödgrupper för personer med 
fibromyalgi. Genom 
stödgrupperna kunde personerna 
hantera sin smärta på ett lättare 
sätt, hitta självidentitet, våga 
vara sig själv samt få praktiska 
tips från andra om hur de skulle 
underlätta vardagen. 

 


