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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Fibromyalgi är en sjukdom med ett långvarigt smärtsyndrom där fysiska orsaker till 

smärtan kan vara svåra att finna. Något som är vanligt förekommande för personer som 

lever med fibromyalgi är att de blir feldiagnostiserade och underbehandlade på grund av att 

smärtproblematiken är komplicerad. I och med att det är svårt att finna fysiska orsaker till 

sjukdomen fibromyalgi finns det vårdpersonal inte tar sjukdomen på allvar och inte tror på 

patienterna när de beskriver sina symtom. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi upplever mötet med 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod  
 

En kvalitativ semistrukturerad telefonintervju studie med sju informanter med diagnosen 

med fibromyalgi, boendes i olika delar av Sverige. Studien analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom det att upplevelsen hos informanterna i mötet med personal inom 

hälso- och sjukvård generellt var enade. Samtliga informanter hade mött hälso- och 

sjukvårdspersonal som varit skeptiska till sjukdomen fibromyalgi. Dessa möten hade 

bidragit till ett ökat lidande för dem. Skillnader fanns i upplevelsen i mötet med 

sjuksköterskor och fysioterapeuter.  

 

Slutsats 
 

Personal som jobbar inom hälso- och sjukvård behöver öka sin kunskap inom fibromyalgi 

för att kunna skapa bättre möten och ge bättre omvårdnad till personerna som lever med 

fibromyalgi. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, Hälso- och sjukvård, Kunskap, Lidande, Mötet 
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INLEDNING 

Fibromyalgi är en sjukdom som innebär förhöjd smärtkänslighet och långvarig smärta 

(Borchers & Gershwin, 2015; Werner & Leden, 2010). I varje land diagnostiseras cirka två 

procent av befolkningen med fibromyalgi (Borchers & Gershwin, 2015). Då det är svårt att 

finna fysiska orsaker till den långvariga smärtan (Borchers & Gershwin, 2015; DeMaria, 

Hassett & Sigal, 2007) är det inte ovanligt att personer med diagnosen möts av skepsis när 

de söker vård (Söderberg, Olsson, Skär & Juuso, 2011). Inom patientgruppen finns en 

önskan om att vårdpersonal skaffar sig mer kunskap och förståelse för sjukdomen (Diviney 

& Dowling, 2015). Personer med fibromyalgi har ett sjukdomslidande i och med den 

intensiva och utbredda smärtan (Söderberg et al., 2011), men också ett vårdlidande 

eftersom att vårdpersonalens kunskap och attityd inte uppfyller patientens behov (Diviney 

& Dowling, 2015; Eriksson, 1994). Lidandet för patienterna växer i samband med möten 

med vårdpersonal som varken är empatiska eller sympatiska (Hansson, Fridlund, Brunt, 

Hansson & Rask, 2011). 

 

BAKGRUND 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom där 80 procent av de som lever med 

sjukdomen är kvinnor (Werner & Leden, 2010). Enligt Borchers och Gershwin (2015) 

finns det flera orsaker till den höga prevalensen hos kvinnor. Forskarna menar på att detta 

beror på att vården för män och kvinnor ser olika ut och att läkarna vill undvika att ge män 

diagnosen fibromyalgi. Prevalensen i världen är jämförlig mellan olika länder, cirka två 

procent av befolkningen i varje land är diagnostiserad med fibromyalgi. Det som 

kännetecknar fibromyalgi är en långvarig utbredd smärta, muskelsmärta, stressintolerans, 

morgonstelhet, ömhet, sömnstörning och mag-tarmbesvär. Kriterierna för att diagnostiseras 

med fibromyalgi är att personen har smärta, som varat över tre månader, i alla fyra 

extremiteter samt känner smärta i något av följande områden: ländrygg, bröstrygg eller 

halsrygg. Ett annat diagnoskriterium är att personen känner smärta i minst 11 av 18 

punkter, även kallade triggerpunkter, vid palpation med en kraft motsvarande cirka fyra 

kilogram (Werner & Leden, 2010). Punkterna är anatomiska lokalisationer som vid 

palpation ger överdimensionerad ömhet (Borchers & Gershwin, 2015). Personer som lider 

av fibromyalgi har en förhöjd smärtkänslighet vid tryckutlöst smärta och kan därmed 

uppleva smärta och ömhet även på andra lokalisationer än just dessa punkter (Werner & 

Leden, 2010). 

 

Forskarna Borchers och Gershwin (2015) samt DeMaria et al. (2007) menar på att det vid 

fibromyalgi är svårt att hitta fysiska orsaker till smärtan vilket försvårar situationen för 

patienterna. Det är inte ovanligt att personer som lever med denna form av 

smärtproblematik får en feldiagnostisering och därmed riskerar bli underbehandlade 

(DeMaria et al., 2007). Trots att smärtintensiteten är hög vid sjukdomen upplever inte alla 

personer med fibromyalgi smärtan som det värsta symtomet på sjukdomen. Fibromyalgi 

bidrar som tidigare nämnt även till andra symtom vilket vissa personer upplever som en 

större problematik än själva smärtan. De som lever med fibromyalgi har uppgett att 

smärtans intensitet förändras från dag till dag. De upplever även att väderförändringar, 

kyla, sömnproblem samt förkylning förvärrar alla symtom, framförallt smärtan (Borchers 

& Gershwin, 2015). 
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Att leva med fibromyalgi 

Söderberg et al. (2011) rapporterar att personer med fibromyalgi upplever att de lever med 

en dubbel börda. Dels på grund av den utbredda intensiva och oberäkneliga smärtan men 

också av att deras smärta blir ifrågasatt av människor i sin omgivning. Upplevelsen och 

känslan av att inte bli trodd på leder till lidande. Personerna som deltog i studien berättar 

att det inte bara är gemene man som inte tar deras sjukdom och symtom på allvar. Även 

vårdpersonal kan verka skeptiska till patienternas beskrivning av sina symtom (Söderberg 

et al., 2011). Personer med diagnosen fibromyalgi upplever att vårdpersonalens kunskap 

om fibromyalgi är för liten och en önskan om att all vårdpersonal skulle ha större förståelse 

och kunskap om fibromyalgi (Diviney & Dowling, 2015). I Lempp, Hatch, Carville och 

Choy (2009) studie berättar informanterna att vårdpersonal givit dem lite eller ingen 

information kring sjukdomen vid diagnostiseringen. Informanterna har själva funnit 

information kring fibromyalgi genom stödgrupper, böcker, internet och broschyrer. De 

beskriver att du upplever att läkare verkar vara ointresserade av sjukdomen på grund av att 

den är komplex (Diviney & Dowling, 2015). Informanter i Undeland och Malterud (2007) 

studie berättar att de försöker undvika att berätta om sin fibromyalgi eftersom läkare haft 

en nedsättande och kränkande attityd efter de nämnt sin sjukdom. De upplever att 

fibromyalgi, enligt läkare, associeras med svåra patienter och hysteriska kvinnor. Det fanns 

också en upplevelse av att läkare skrev ut mediciner bara för att slippa sina patienter. I 

studien framkom också att specialiserade läkare bekräftat att patienten har sjukdomen 

fibromyalgi, men valt att inte sätta diagnosen på grund av att det inte går att göra något åt 

sjukdomen. Specialister har även talat om sjukdomen som en “modesjukdom” (Undeland 

& Malterud, 2007).  

 

De intervjuade personerna i Diviney och Dowling (2015) studie beskriver upplevelsen av 

sin väg till diagnos som lång och ansträngande. Vissa fick från läkaren höra att inget var 

fel eftersom ingen orsak till måendet kunde påträffas och att symtomen bara är inbillning. 

Andra beskrev att de kände att de fick genomgå alla tester som finns för att utesluta andra 

diagnoser, för att därefter diagnostiseras med fibromyalgi (Diviney & Dowling, 2015). I 

Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist och Mattsson (1999) samt Söderberg et al. 

(2011) studie ville de intervjuade personerna också förmedla att det är betydelsefullt att 

bekanta sig med sin kropp för att lära sig vad man klarar av.  

 

Hälso- och sjukvård i Sverige 

I Sverige styrs hälso- och sjukvården av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30). 

HSL styr över hur hälso- och sjukvården ska vara organiserad och bedrivas. Målet är, 

enligt HSL, att alla människor ska bli erbjudna en god vård på lika villkor (SFS, 2017:30, 

kap. 3, 1§). Lagen reglerar bland annat över hur hälso- och sjukvården ska arbeta med sina 

åtgärder vad gäller förebyggande, utredande och behandlande av skador samt sjukdomar 

(SFS, 2017:30, kap. 2, 1§). 

 

Inom hälso- och sjukvård arbetar personer som tillhör olika yrkesgrupper, såsom 

undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Majoriteten 

av yrkesgrupperna är legitimerade, undersköterska är en yrkeskategori som inte är 

legitimerad (Blomqvist & Petersson, 2014). En legitimerad yrkesgrupp innebär att de 

antingen har ensamrätt till yrket eller att yrkestiteln är skyddad. Ensamrätt till yrket handlar 

om att bara den person som har legitimationen får utföra yrket samt använda titeln. Vid 



3 
 

skyddad yrkestitel menas att den legitimerade titeln enbart får användas av de personer 

som är legitimerade (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Personcentrerad vård 

Ordet patient är den vanligaste titeln på en person som uppsöker vård, men i och med allt 

arbete kring att få hälso- och sjukvården personcentrerad har begreppet person 

implementeras som ett centralt begrepp för att benämna de personer som söker vård. Att 

benämna dem som personer görs också för att framhäva att det handlar om människor som 

söker vård. Personcentrering handlar om att låta personen vara delaktig i sin egen vård och 

ta egna beslut kring sin behandling (Blomqvist & Petersson, 2014). Inom hälso- och 

sjukvården innebär personcentrerad vård att patienten behandlas som en person med en 

sjukdom och inte enbart ett sjukdomstillstånd hos en person. Personcentrerad vård baseras 

på patientens upplevelse av sin situation och utgår från personens resurser, förutsättningar 

och begränsningar, det vill säga patientberättelsen. Med patientberättelsen som grund ingår 

patienten, samt eventuella närstående och vårdpersonal ett partnerskap. Patientberättelsen 

är en förutsättning för personcentrerad vård och partnerskapet är en central del då denna 

bygger på ömsesidig respekt för varandras kunskap. Patienten har kunskapen om hur det är 

att leva med sitt sjukdomstillstånd och vårdpersonal har kunskap om sjukdomstillståndet. 

En individuell hälsoplan med mål och strategier för att uppnå dessa mål och uppföljning 

arbetas fram i ett samarbete inom partnerskapet. Hälsoplanen säkerställs genom 

dokumentation av överenskommen hälsoplan i patientjournalen (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Enligt Arnold, Gebke och Choy (2016) resulterar bristen på riktlinjer för 

diagnostisering, hantering och bemötande av patienter med fibromyalgi att dessa personer 

ofta skickas vidare mellan olika läkare och de får ofta flera olika läkemedel utskrivna i ett 

försök att behandla deras symtom och eventuella funktionsnedsättningar. Många läkare 

inom primärvården föredrar att hänvisa patienten vidare till olika specialister. Majoriteten 

av patienterna med fibromyalgi skulle dock kunna diagnostiseras inom primärvården om 

hälso- och sjukvården skulle arbeta mer multiprofessionellt och personcentrerat. Detta 

skulle leda till en snabbare diagnostisering, effektivare behandling med bättre resultat för 

patienterna och hälso- och sjukvårdens resurser skulle användas på ett bättre och mer 

effektivt sätt (Arnold et al., 2016).  

 

Mötet mellan patient och vårdpersonal 

Hur människor ser på sig själva och omvärlden formas av mötet med andra människor. I 

enlighet med mänskliga rättigheterna har alla människor lika värde, trots detta är patienten 

i beroendeställning då denna är i behov av vård från vårdpersonal. Patientens hälsa är 

beroende av att vårdpersonalen har praktiska kunskaper, teoretiskt kunnande och har en 

inställning gentemot patienten som gör ett partnerskap möjligt, vilket i sin tur är en 

väsentlig del av personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Det är viktigt i mötet med patienter att visa respekt och värna om patienters och anhörigas 

värdighet. Det är även viktigt att lyssna på deras upplevelse och i behandlingen vara 

ödmjuk för att inte förolämpa varken patient eller anhöriga (Skär & Söderberg, 2012). Det 

är svårt som vårdpersonal att veta vad patienterna upplever som meningsfullt i mötet med 

hälso- och sjukvård och vad som hjälper dem bäst i samband med deras hälsoprocess. 

Vårdpersonalens uppgift är att anpassa mötet efter varje individ, då alla personer har en 

egen syn på vad som de upplever som meningsfullt (Gustafsson, Snellma & Gustafsson, 

2013).  
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I en kvalitativ studie med patienter som lider av kronisk smärta framkom att patienter 

upplever ett möte med vårdpersonal som positivt när de upplever att de blir tagna på allvar 

och vårdpersonalen bemöter på ett sätt som inger hopp och stärker patienten. Att bli 

lyssnad på och känna att vårdpersonalen är intresserade av vad du som patient har att säga 

är en viktig aspekt av ett gott möte med vårdpersonal (Hansson et al., 2011).  

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Jean Watson (2008) måste sjuksköterskan ge utrymme för 

både sina egna och patientens känslor, negativa som positiva i mötet med patienten. Det är 

först då vi får autentiska möten där grunden för tillit mellan patient och vårdpersonal kan 

läggas. Det är en konst att klara av att vara närvarande när en annan människa uttrycker sitt 

lidande. Det krävs att vårdpersonalen sätter sig själv och sina egna tankar och känslor åt 

sidan. Detta för att vara närvarande och inte bara höra vad patienten säger med ord, utan att 

våga bli berörd av den andras känslor. På det sättet uppnås en högre nivå av förståelse än 

vad ord kan beskriva (Watson, 2008). 

 

Vårdpersonal som lyssnar aktivt, engagerar patienten, validerar dennes symtom, och har en 

positiv attityd, kommer att få större inverkan på patientens förmåga att hantera sina 

symtom och skapa en övergripande känsla av välbefinnande hos patienter med fibromyalgi 

(Poindexter, 2017). Ett negativt möte med vårdpersonal har en betydelse i huruvida 

patienter uppfattar sina erfarenheter av hälso- och sjukvården. Det är de negativa mötena 

som etsar sig fast i minnet. En negativ inställning hos vårdpersonalen känns förolämpande 

och förminskande av patientens upplevelser av sin situation. Patienter med långvarig 

smärta upplever i dessa möten att deras erfarenheter och upplevelser av sin situation 

förminskades och ifrågasattes. De upplevde att de behöver kämpa för att få vård och får 

själva föreslå behandlingar och undersökningar. I studie framkom också att det fanns 

patienter som inte hade blivit frågade om sina upplevda erfarenheter av sin smärta eller ens 

fått sin smärta bedömd. Patienterna som deltog i studien upplevde inte alltid att hälso- och 

sjukvårdens bemötande var empatiskt eller sympatiskt vilket orsakade ett ökat lidande 

(Hansson et al. 2011).  

 

Lidande 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) menar att lidande är en kamp mellan hopp 

och hopplöshet samt mellan liv och död. Lidande är en del av livet och saknar mening i sig 

men människan kan ge det mening. Lidande har flera olika dimensioner. Det kan vara ett 

kroppsligt, själsligt och andligt lidande. Livet i sig kan utgöra ett lidande. “Vårdlidande” 

uppstår när det finns ett glapp mellan patientens behov och den kunskap, attityd och 

förhållningssätt sjuksköterskan har till den lidande människan (Eriksson, 1994). Hälso- och 

sjukvården har ursprungligen förhållit sig till lidande genom att se patienten som en 

lidande person. Under det senaste decenniet har både samhället och hälso- och sjukvården 

förändrats, idag ser hälso- och sjukvården på lidandet som en del av att vara människa och 

lindringen finns inom människan samt i gemenskapen med andra människor. Genom att gå 

igenom lidandet får lidandet en mening. Varje lidande är unikt och utformas av den person 

som lider samt dennes omgivning (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Det finns ett samband mellan smärta och lidande. Trots detta behöver inte lidande 

förekomma vid alla former av smärta. Lidande förekommer främst vid långvariga 

smärttillstånd, exempelvis vid fibromyalgi (Younger, 1995). En människa kan hantera 

smärta om de upplever att det finns någon mening med smärtan. Exempelvis kan en 

blivande mor uppleva förlossningssmärtorna som positiva då det innebär att hon snart får 
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sin bebis. Däremot ser inte en person som lever med en långvarig smärta, likt fibromyalgi, 

sin smärta som meningsfull (Yunus, 2004). Det är svårt för en person som lever med 

långvarig smärta att hantera sin smärta om denne tror att smärtan kommer att fortsätta. 

Detta leder till mer lidande för personen (Younger, 1995; Ynuns, 2004). 

 

Lidande är en upplevelse som innebär ensamhet och utanförskap. En person som lider drar 

sig ofta undan från sin omgivning. Även omgivningen kan dra sig undan då de upplever att 

den lidande personen blivit en främling som lever i en värld som känns obehaglig. 

Lidandet kan bidra till att personen som lider inte längre känner igen sig själv (Younger, 

1995). Detta baseras på känslor och upplevelser som den lidande genomgår. Det går inte 

att mäta eller observera lidande då det saknar både anatomi och fysiologi. På grund av 

detta händer det att läkare som tar emot personer som lever med fibromyalgi ignorerar 

lidandet eftersom de inte finns några kliniska orsaker till måendet. Vårdpersonal säger, 

antingen direkt eller indirekt, till personen att denne inbillar sig och att det inte finns något 

som är fel. När en person som lever med fibromyalgi inte blir tagen på allvar är det svårt 

för denne att känna tillit till vården. En person som inte känner tillit till vården och inte får 

hjälp med sina besvär kommer inte att söka hjälp igen. I och med detta blir personens 

känsla av ensamhet och utanförskap större, som i sin tur bidrar till ännu mera lidande 

(Yunus, 2004).  

 

Problemformulering  

Personer med fibromyalgi kan uppleva att de inte blir trodda då de ifrågasätts angående sin 

dolda smärta, vilket kan bidra till ett ökat lidande. De menar att vårdpersonal inte tar deras 

sjukdom och symtom på allvar och verkar skeptiska när personer med fibromyalgi berättar 

om sina symtom (Söderberg et al., 2011). Personer med fibromyalgi upplever att 

vårdpersonal har för lite kunskap om sjukdomen och önskar att all vårdpersonal skulle ha 

förståelse och vetskap om sjukdomen i större utsträckning (Diviney & Dowling, 2015). 

Genom att undersöka hur personer med fibromyalgi upplever mötet med hälso- och 

sjukvården kan deras upplevda erfarenheter öka förståelsen hos vårdpersonal angående de 

problem som personer med fibromyalgi stöter på inom vården. Med en ökad förståelse för 

hur dessa personer upplever mötet med vårdpersonal, kan detta bidra till bättre möten så att 

personer med fibromyalgi känner att de blir sedda och tagna på allvar. Vilket i sin tur kan 

minska både vårdlidandet och sjukdomslidandet och därmed bidra till en bättre hälsa. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi upplever mötet med 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

 

METOD  

Val av Metod 

En kvalitativ intervjustudie ansågs vara det lämpligaste valet av metod för att besvara 

studiens syfte (Danielson, 2017), då studien syftade till att få en djupare förståelse för 

personers upplevelser och erfarenheter (Malterud, 2014). Studien genomfördes som en 

semistrukturerad telefonintervju, vilket gjorde informanterna lättillgängliga rent 

geografiskt. Semistrukturerad, även kallat halvstrukturerad, intervju innebar att öppna 
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frågor användes. Öppna frågor gjorde att svaren blev djupare och mer detaljerade, vilket 

var fördelaktigt för att kunna besvara studiens syfte (Danielson, 2017; Gillham, 2008). 

 

Urval  

 

I studien fanns fem inklusionskriterier. Informanterna skulle vara personer över 18 år med 

diagnosen fibromyalgi. Då det är oetiskt att intervjua barn i en studie där syftet kan 

besvaras genom att intervjua vuxna personer sattes en 18 årsgräns. För att eftersträva 

variation på informanternas erfarenhet sattes ingen övre gräns för ålder (Kjellström, 2017). 

Precis som Henricson och Billhult (2017) beskriver valdes informanterna ut efter deras 

erfarenheter kring vad studien syftar till att belysa. Det vill säga att informanterna som 

deltog i denna studie var diagnostiserade med fibromyalgi. Personerna som deltog i studien 

skulle haft sin diagnos i minst ett år samt upplevt symtom i minst tre år. Dessa 

inklusionskriterier sattes för att undvika personer som nyligen fått diagnosen, för att 

möjliggöra chansen att få större erfarenhet hos deltagarna. Personerna skulle också kunna 

bli intervjuade på svenska, då författarna till denna studie har svenska som modersmål. 

Detta inklusionskriterie valdes för att minimera risken för feltolkning, eftersom att en 

forskare vid en intervjustudie är en del av datainsamlingen och har till uppgift att tolka och 

analysera vad informanterna säger (Gillham, 2008). 

 

Datainsamling  

Intervjuguide 

En intervjuguide (Bilaga A) skapades i enlighet med Gillhams (2008) genom att formulera 

frågor med avsikt att besvara studiens syfte. Då studien bestod av semistrukturerade 

intervjuer formulerades frågorna efter en struktur, men följde inte en turordning då 

intervjuaren anpassa sig efter vad som kom upp under samtalets gång. De frågor som valts 

ut delades in i olika frågeområden. Även stödord lades till under varje frågeområde för att 

hjälpa intervjuaren att fördjupa intervjun (Danielson, 2017).  

 

Kontakt 

Ett brev med information om studien och en förfrågan om deltagande, där intresserade 

personer uppmanades ta kontakt med oss via elektronisk post (e-post) eller telefon, 

skickades till Fibromyalgiförbundet (Bilaga B). Fibromyalgiförbundet i sin tur la ut 

förfrågan på deras officiella Facebooksida. I den ordningen som informanterna kontaktade 

oss, var den ordning de valdes ut för intervju, förutsatt att de stämde överens med studiens 

inklusionskriterier. Till de åtta personer, av de totalt 15 personer, som hörde av sig först 

skickades två dokument ut. Det ena innehöll ett informerat samtycke med en beskrivning 

av etiska överväganden (Bilaga C). I detta dokument fick informanterna även information 

om att intervjuerna skulle spelas in med ljudupptagare. Det andra dokumentet innehöll de 

frågor som sedan ställdes under intervjuerna för att skapa en god struktur för informanterna 

samt för att ge dem en möjlighet att fundera kring sina svar (Gillham, 2008). Dokumentet 

med intervjufrågorna som skickades till informanterna innehöll inte några stödord, då 

stödorden enbart var stöd till intervjuaren. Stödorden hjälpte intervjuaren att ställa 

följdfrågor för att få ett djupare svar av informanten (Gillham, 2008). 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kunna utvärdera ifall intervjuguiden är relevant för 

studiens syfte (Danielson, 2017). Efter pilotintervjun utvärderades intervjuguiden. 
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Intervjuguiden behövde inte revideras, då pilotintervjun visade på att syftet kunde 

besvaras. Efter pilotintervjun genomfördes ytterligare sju intervjuer. Pilotintervjun 

inkluderades i studiens resultat.  

 

Genomförande  

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med sju personer som lever med 

sjukdomen fibromyalgi. Med tanke på att vi ville ha deltagare från olika delar av Sverige 

intervjuades informanterna via telefon. Anledningen till den geografiska bredden var för att 

minimera risken att samtliga informanter varit i kontakt med samma vårdinrättning samt en 

möjlighet till skillnader i upplevelserna hos informanterna. Tillsammans med informanten 

bokades en tid för intervju utefter informantens önskemål (Gillham, 2008). Antalet 

intervjuer delades upp mellan intervjuarna och under intervjuerna var enbart en intervjuare 

närvarande. Informanterna tilläts styra över samtalets längd allt eftersom vad de hade att 

berätta. Intervjuerna varade i 12–48 minuter. Samtalen spelades in med hjälp av 

applikationer som intervjuarna laddat ner på sina mobiltelefoner. Informanterna fick 

information om inspelningen dels via utskickad information (Bilaga C) och muntligt innan 

intervjun påbörjades då informanten fick ge sitt muntliga samtycke att delta i studien. 

Enligt Henricson och Billhult (2017) är det viktigare i en kvalitativ studie att finna ett fåtal 

deltagare som har olika mycket erfarenhet kring ämnet och som kan ge en rik beskrivning 

av sina erfarenheter gällande studiens syfte, än att ha ett stort antal deltagare. En stor 

likartad grupp av informanter ger troligtvis ett stort datamaterial vilket kan försvåra då 

forskaren är en del av datainsamlingen, eftersom att han eller hon interagerar med varje 

informant och ska analysera och tolka datan. Informanten berättade om sina erfarenheter 

utan att bli störd medan intervjuaren lyssnade aktivt. Följdfrågor ställdes för att få 

informanten att fortsätta sin berättelse med fler detaljer och djup (Gillham, 2008).  

 

Bortfall 

Studien fick ett bortfall då författarna valde att exkludera en intervju på grund av att 

inspelningen misslyckades och samtalet kom inte att spelas in.  

 

Dataanalys  

Transkribering 

Enligt Polit och Becks (2017) rekommendationer spelades intervjuer med informanterna in 

med ljudupptagare och intervjuarna transkriberade de intervjuer dem själva genomförde. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter genomförd intervju, detta för att säkerställa att 

datan bygger på vad informanterna faktiskt säger. Under intervjuernas gång valdes att 

enbart anteckna mindre saker såsom årtal, symtom och stödord. Anledningen till att vi 

under intervjuns gång inte antecknade mer var för att minimera risken att bli distraherad 

och gå miste om viktig information samt möjligheten att ställa följdfrågor på det som sagts 

(Polit & Beck, 2017).  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant för att kunna följa intervjun i utskriven text. På detta 

sätt kunde intervjuarna se när informanterna tog pauser och hur pauserna såg ut, det vill 

säga ifall informanten började gråta eller skratta. När en intervju hade transkriberats klart 

lyssnade intervjuarna igenom ljudfilerna igen samtidigt som dem följde med i 

transkriberingen för att se så inga felaktigheter fanns med i texten (Danielson, 2017).  
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Analys av data 

I studien användes en induktiv kvalitativ innehållsanalys för att analysera och tolka data 

som baserades på informanternas erfarenheter som framkommit under intervjuerna. I 

analysen granskades de transkriberade intervjuerna på ett objektivt sätt för att kunna 

identifiera mönster i datan. Analysen syftade till att vara manifest vilket innebar att nivån 

på tolkningen höll sig till vad informanterna faktiskt sade i intervjuerna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Analysen började med att författarna till denna studie enskilt läste igenom alla 

transkriptioner ett flertal gånger. Meningsenheter som svarade på studiens syfte klipptes ut 

från transkriptionerna. För att göra texten mer lätthanterlig kondenserades 

meningsenheterna utan att något centralt innehåll försvann. Därefter kodades de 

kondenserade meningsenheterna, vilket fungerar som en etikett för att kort beskriva 

innehållet i en meningsenhet. Flera koder hade samma eller liknande innehåll vilket gjorde 

att subkategorier till varje meningsenhet kunde identifieras. Några av subkategorierna var 

besläktade med varandra och kunde då sorteras in under kategorier som identifierades i 

slutet av analysprocessen. En kategori är en sammanfattande beskrivning av 

subkategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Under analysprocessen 

diskuterades möjliga kategorier och subkategorier tills enlighet uppstod och slutligen 

resulterade detta i två kategorier; Mötets betydelse för personens mående och Kunskapens 

betydelse i mötet samt fem subkategorier; Att möta olika professioner, Att bli bemött med 

skepsis innebär konsekvenser, Brister i kunskap, Allt är fibromyalgi och Önskan om ökad 

kunskapsnivå. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Alltså i början var det 

ingen som visste vad det 

var eller varför jag hade 

ont eller om jag i 

överhuvudtaget hade ont 

kändes det som. Det var 

ingen som trodde på en. 

När man sen fick 

fibromyalgi så stämde 

det inte för den 

sjukdomen fanns ju inte. 

Det var ingen idé att ens 

nämna att man hade 

fibromyalgi, jo visst fick 

man ju höra. 

Ingen som trodde 

på en. 

Fibromyalgi fanns 

inte. 

 

 

 

Skepsis Att bli bemött med 

skepsis ger 

konsekvenser 

Mötets 

betydelse för 

personens 

mående 
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Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Kjellström (2017) informerades våra informanter om att vi är 

sjuksköterskestudenter från Sophiahemmet Högskola och att denna studie är vårt 

examensarbete. De informerades om vad studien hade för syfte samt att studien efter 

godkännande kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Vi var 

tydliga med att informera att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst under studiens 

gång går att avbryta sin medverkan (Helgesson, 2015; Kjellström, 2017). Alla 

personuppgifter som kunde knytas till specifik person hanterades konfidentiellt och 

uteslöts från studien. De inspelade ljudfilerna raderades efter godkänd studie. Vid 

transkribering var dokumenten konfidentiella på så sätt att inga namn eller andra 

personuppgifter skrevs ut (Helgesson, 2015). Innan samtliga intervjuer skickades studiens 

etiska överväganden ut till alla informanter, där de i lugn och ro kunde ta ställning till ifall 

de vill delta eller inte. Deras informerade samtycke skedde sedan muntligt via telefon. I 

och med dessa etiska överväganden tog författarna till studien hänsyn till de etiska 

principerna; respekt för personer, göra-gott-principen samt rättviseprincipen (Helgesson, 

2015; Kjellström, 2017). 

 

Data som använts i studien har varit hederligt och ärligt på så sätt att all data som varit 

relevant för studiens syfte har presenterats i resultatet, det vill säga att inget som varit 

relevant för att besvara studiens syfte har uteslutits på grund av författarnas eventuella 

förväntningar av resultatet. Data kom enbart från vad informanterna sagt under 

intervjuerna (Kjellström, 2017).  

 

RESULTAT  

I studien deltog sju kvinnor i åldrarna 22–55 år. Informanterna var utspridda i hela Sverige 

och bodde i storstäder, småstäder samt på landsbygder. Informanterna hade olika lång 

erfarenhet av diagnosen fibromyalgi, tid sedan diagnos var två till 20 år, genomsnitt nio år.  

 

Under dataanalysen identifierades två kategorier och fem subkategorier som relaterade till 

studiens syfte, Tabell 2. Citat som presenteras i resultatet har korrigerats till ett mer skrift- 

och läsvänligt språk för att underlätta vid läsning och minska risken för missförstånd. 

Exempelvis har fyllnadsord såsom “eeh”, “ööh” och “liksom” tagits bort då de inte bidrog 

till innehållet (Gillham, 2008). Några citat har kortats ner vilket visas på följande sätt /.../. 

De personer som deltagit i studien benämns som informanter i texten. 

 

 Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier som framkom vid analysprocessen. 

Kategorier Subkategorier 

Mötets betydelse för 

personens mående 

Att möta olika professioner 

Att bli bemött med skepsis ger 

konsekvenser  

Kunskapens betydelse i 

mötet 

Brister i kunskap 

Allt är fibromyalgi 

Önskan om ökad kunskapsnivå 
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Mötets betydelse för måendet 

 

Mötet med olika professioner inom hälso- och sjukvård 

Upplevelserna av mötet med hälso- och sjukvården beskrivs av informanterna som 

varierande, dels från profession till profession men även inom professionerna. De 

professioner som framkom under intervjuerna var läkare, sjuksköterskor och 

fysioterapeuter. Generellt framkom det i intervjuerna att mötet med specialiserade 

professioner inom smärta på olika smärtkliniker gav en mer empatisk upplevelse.  

 

“Specialistläkarna på smärt rehab, där träffar man ett team, de är 

professionella och har mer kompetens inom detta. De ser ju helheten. De 

bemöter en på ett väldigt lugnt och fint och empatiskt sätt. De lyssnar in. 

De jämför inte dig med andra.”  

 

Vissa informanter beskrev att de mötte allmänläkare som kunde inse sina egna begränsade 

kunskaper om fibromyalgi och skickade remiss till specialiserade läkare. Detta bidrog till 

att informanterna upplevde att de fick en bra vård. Andra informanter upplevde att de 

träffade läkare som inte ville inse att de inte behärskade området.  

 

“Han (allmänläkare) är ju jättebra! För det han inte kan skickar han ju 

vidare remisser på. /.../Han är väldigt duktig och har verkligen lyssnat.” 

 

“Jag kom ihåg att jag upplevde det väldigt kränkande i och med att han 

(allmänläkare) ändå hade haft fel. Det blev plötsligt prestige i vem som 

hade haft rätt och vem som hade haft fel.” 

 

Informanterna beskrev också hur de upplevde mötet med fysioterapeuter. Vissa 

informanter upplevde att fysioterapeuterna hade förståelse och kunskap i hur de kan hjälpa 

informanterna. Några informanter berättade att fysioterapeuterna hade tillräcklig kunskap 

för att kunna informera informanterna om vilken typ av egenvård som kan öka 

informanternas livskvalitet. Medan andra upplevde att fysioterapeuterna hade bråttom och 

ville hitta en snabb behandling till problemet. Vidare berättade informanterna att de 

upplevde att fysioterapeuterna på senare tid hade skaffat sig mer kunskap och förståelse för 

informanternas sjukdom. 

 

Vissa informanter beskrev sjuksköterskor som nyfikna och trevliga. Informanterna 

berättade att de främst träffat sjuksköterskor i samband med provtagningar och att de 

upplevde att sjuksköterskorna var empatiska när informanterna berättade om sin smärta 

och ångest inför provtagning. Medan andra informanter upplevde att sjuksköterskorna inte 

alls var förstående vid provtagning. Informanterna menade på att sjuksköterskorna inte vill 

tro på att informanterna hade smärtreflexer som inte gick att kontrollera, vilket ledde till att 

informanterna fått ifrågasättande kommentarer samt blivit fasthållna vid provtagning. 

 

 “Generellt är de (sjuksköterskorna) empatiska när man förklarar sin 

situation att man har smärta och ångest inför detta. De flesta brukar vara 

väldigt “jaha, men är det så” och lyssna och prata på ett bättre sätt än vad 

själva läkaren gör.” 

 



11 
 

Att bli bemött med skepsis innebär konsekvenser 

I samtliga intervjuer framkom att informanterna någon gång i sitt möte med hälso- och 

sjukvården har mötts av skepsis vad gäller sjukdomen. Skepsis på så sätt att sjukdomens 

existens ifrågasätts. Informanterna upplevde att de blev misstrodda och att attityden från 

vårdens sida var nonchalant. 

 

“Jag fick övertala vården om att det kanske handlar om fibromyalgi. Men 

att hitta någon som faktiskt tycker att detta är en sjukdom, att få kalla det 

för sjukdom är svårt.”  

 

När informanterna fått sin diagnos upplevde en del fortfarande att de möttes av skepsis. De 

upplevde att det inte fanns någon anledning att berätta om sin diagnos då de främst inom 

primärvården fortfarande fanns skepsis till sjukdomen. I och med skepsisen fick inte 

informanterna det stöd de var i behov av. 

 

“Det var ingen idé att ens nämna att man hade fibromyalgi, jo visst fick 

man ju höra. Det var inte förrän jag kom till en smärtklinik jag fick hjälp.”  

 

Samtliga informanter beskrev att de upplevt ett lidande någon gång i mötet med hälso- och 

sjukvården i samband med sin sjukdom. Informanterna har fått höra av vårdpersonal att de 

långvariga smärtorna egentligen beror på psykiska åkommor och stress. Det framgick även 

i intervjuerna att personer med fibromyalgi fått kämpa sig till en diagnos samt kämpa för 

att få remisser till specialister och smärtkliniker för att smärtorna och problematiken skulle 

tas på allvar. Denna ständiga kamp upplever informanterna bildar en ond cirkel av ökat 

fysiskt och psykiskt lidande. 

 

“Man har träffat många människor som inte har trott på en och gett en 

felbehandlingar, det har gjort att smärtan ökat och 

utmattningsdepressionen blivit värre och att jag har utvecklat panikångest. 

Inför varje besök fick man dessutom ångest/.../ det blir en kamp att hela 

tiden behöva förklara och försvara sig själv.”  

 

Informanterna beskrev att de upplevde att läkarna ville ha en snabb och enkel lösning på 

problemet genom att skriva ut smärtstillande och antidepressiva läkemedel. Hälso- och 

sjukvården behandlade gärna symtomen, men upplevdes ha svårt att se helheten och 

behandla grunden till problematiken kring sjukdomen. Informanterna beskrev att de 

upplevde en ständig kamp i motvind, vilket upplevdes förvärra deras symtom och gett 

fysiska och psykiska följdsjukdomar. 

 

“/.../man var rätt ofta och sökte hjälp för man hade så ont att man hade 

panik. Jag fick träffa så många olika läkare. Man fick värktabletter som 

inte hjälpte ett skit och så fick man starkare tabletter men de klarade jag 

inte av för jag fick ju hallucinationer och alla biverkningar som fanns.”  

 

Kunskapens betydelse i mötet 

Brister i kunskap 

I intervjuerna framkom att informanterna upplevde att kunskapsnivån, framförallt inom 

primärvården, som låg. De beskrev att fibromyalgi är en sjukdom som är svår att ta på och 

att det därför inte finns några tydliga fysiska fel på personen. Informanterna upplevde att 
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gamla fördomar från förr lever kvar inom vårdpersonal som ansåg att informanterna 

egentligen inte alls är sjuka. 

 

“Det finns ju en diagnos som heter fibromyalgi men det är fortfarande 

SVBK, Sveda Värk och Bränn Kärring, som jag har läst i journalerna förr. 

Jag jobbade själv som medicinsk sekreterare och har sett det här i 

journalerna.”  

 

En vanlig upplevelse av informanterna var att efter diagnostisering fick inte informanterna 

någon information om vad diagnosen fibromyalgi är. Informanterna fick själva ta reda på 

vad sjukdomen innebar och hur de borde leva för att förbättra sin livskvalitet. Några 

informanter beskrev att deras husläkare kunde se tecken på inflammation och uppfatta att 

informanterna hade det jobbigt. Informanterna berättade att de uppfattade det som att 

husläkare inte hade mer kunskap än så och att husläkarna inte vet vilken behandling som 

skulle sättas in. Ofta får informanterna själva ta kontakt med andra läkare och specialister 

för att konferera med dem angående en passande behandling. Flera informanter uttryckte 

att detta antagligen berodde på bristande kunskapsnivå eller bristande intresse hos 

husläkarna. 

 

“Det är hela tiden upp till en själv att hitta behandlingar, metoder och 

olika träningar. Det får man inte alls inom vården. Det får du själv leta 

fram.”  

 

Allt är fibromyalgi 

En upplevelse som ofta framkom ur intervjuerna var att personal inom hälso- och sjukvård 

tar för givet att en person som fått en fibromyalgidiagnos inte kan få andra sjukdomar och 

besvär. Det framkom att informanterna upplevde att vårdpersonalen inte ville utreda 

personer med fibromyalgi för andra åkommor utan avvisade det som att dessa också 

berodde på fibromyalgi. Informanterna uttryckte också att det var tråkigt att 

vårdpersonalen inom hälso- och sjukvård inte ville försöka utreda andra åkommor, 

speciellt då det möjligen rörde sig om en vanligt förekommande sjukdom i samband med 

fibromyalgi.  

 

“Men de vill inte ens försöka. Det tycker jag är lite tråkigt för att det är en 

vanlig samsjukdom. Det är ju så att om man får behandling eller hjälp med 

detta så skulle det kanske dra ner min smärta litegrann.” 

 

Önskan om ökad kunskapsnivå  

Under intervjuerna framkom att samtliga informanter önskade att de som jobbar inom 

hälso- och sjukvården skall ha en ökad kunskap kring sjukdomen fibromyalgi. En ökad 

kunskap kring alternativa behandlingar var också önskvärt. Inte bara skriva ut starka 

mediciner, utan ge förslag på alternativ behandling för att dämpa smärtan. Vidare hade en 

av informanterna ett förslag på hur nivån av kunskapen kring sjukdomen skulle kunna 

förbättras inom hälso- och sjukvården. Genom att leta upp den senaste forskningen kring 

sjukdomen och skriva ut denna för vårdpersonalen att läsa. Informanten menar att det kan 

göra att fler tar sig tid att läsa senaste rönen och därmed öka sin kunskap. 

 

 

Det önskades att hälso- och sjukvårdspersonal skulle vara mer lyhörd och lyssna på de 

personer som söker vård. Informanterna tyckte att vårdpersonal skall uppmärksamma 



13 
 

symtomen personen har och genomföra de utredningar som behövs för att möjliggöra 

chansen för tidigare diagnostisering.  

 

“Jag tycker ju att de borde bli bättre på att sätta diagnoser tidigare. Att 

lyssna lite mera på de här symtomen och faktiskt göra dessa utredningar. 

Om man har problem med smärta som förflyttar sig borde man direkt 

utesluta med triggerpunkter och annat, så att man inte har en begynnande 

fibromyalgi.” 

 

Informanterna uppgav att om en läkare känner sig osäker kring sjukdomen är det bättre att 

denne remitterar till någon som är specialiserad inom ämnet. De vill se en förändring på så 

sätt att läkarna skall bli mer prestigelösa och inse att en remiss vidare är bättre för 

patienten. 

 

“Att självmant föreslå att skicka remisser till smärtspecialister, psykologer 

och andra. /.../ Inte att man själv ska kämpa för att få detta.” 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att alla informanter någon gång under sin sjukdomstid upplevt lidande 

i samband med mötet inom hälso- och sjukvård. Lidandet kunde bero på olika saker. Bland 

annat berodde lidandet på att informanterna upplevde att de inte blev trodda på och att de 

fått kämpa för att få god vård och remisser till specialister. Informanterna beskrev det som 

en kamp i motvind då de upplevde att deras sjukdom inte togs på allvar. De hade också 

haft möten i vården där vårdpersonal varit nonchalanta och skeptiska till sjukdomen. 

Söderberg et al. (2011) studie visade på att patienter upplevde att vårdpersonal var 

skeptiska när de beskrev sina symtom. Personerna som intervjuades i Söderberg, Lundman 

och Norberg (1999) studie beskrev att de inte blev trodda på när de sökte hjälp och 

upplevde att deras beskrivna besvär bedömdes vara psykologiska, vilket också framgår i 

Raymond och Brown (2000) studie samt vårt resultat. De upplevde att de inte blev trodda 

på för att sjukdomen är osynlig. Personerna upplevde en lättnad när de fick sin diagnos då 

det för dem blev en bekräftelse av att sjukdomen finns (Raymond & Brown, 2000; 

Söderberg et al., 1999). Yunus (2004) skriver att en person som känner att personen inte 

blir tagen på allvar när denne söker vård kommer tappa tilliten för hälso- och sjukvård. Hur 

mötet blir mellan patient och vårdpersonal är avgörande för hur patienten kommer må i 

framtiden. Precis som Hansson et al. (2011) beskriver det stärks en person av ett positivt 

möte med hälso- och sjukvården och det inger hopp till personen. Personerna i Söderberg 

et al. (1999) studie beskriver ett gott möte uppstår när de blir lyssnade på och får 

möjligheten att berätta om sin sjukdom. Deltagarna i Hansson et al. (2011) studie upplevde 

ett ökat lidande när de inte blev bemötta på ett empatiskt och sympatiskt sätt när de sökte 

vård i samband med sin sjukdom. På grund av nedsättande och kränkande attityd från 

läkare har deltagarna i Undeland och Malterud (2007) valt att sluta berätta om sin 

fibromyalgidiagnos vid sjukvårdsbesök. Det framgår i vårt resultat och i studierna av 

Hansson et al. (2011), Undeland och Malterud (2007) och Söderberg et al. (1999) att 

lidandet hos personer med fibromyalgi framförallt påverkas av hur de blir bemötta av 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Slutsatsen vi drar av detta är att lidandet hos 
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informanterna skulle minska om vårdpersonalen skulle ha ett empatiskt bemötande, lyssna 

mer på sina patienter och ta sjukdomen fibromyalgi på allvar. 

 

I resultatet framkom att informanterna upplevde att kunskapsnivån inom hälso- och 

sjukvården var låg, framförallt inom primärvården. Även i Diviney och Dowlings (2015) 

studie framkom att det fanns en kunskapsbrist om fibromyalgi inom hälso- och sjukvården. 

Våra informanter, precis som Diviney och Dowling (2015) och Briones-Vozmediano, 

Vives-Cases, Ronda-Pérez och Gil-González (2013) deltagare, önskade att kunskapen och 

förståelsen för sjukdomen skulle vara större. Deltagarna menar också på att tidigare 

behandling av fibromyalgi skulle kunna vara möjlig om kunskapen kring sjukdomen 

ökades (Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérez & Gil-González, 2013). 

Informanterna beskriver att det primärvården kan var att se tecken på inflammation, men 

att läkarna inte visste vilken behandling som var lämpligast. För att få en lämplig 

behandling berättade informanterna att de själva fått ringa och diskutera med andra läkare 

samt specialister om det bästa alternativet på behandling. Informanterna berättade också att 

de upplevde att vårdpersonal fortfarande har kvar de gamla fördomarna om att personer 

som är diagnostiserade med fibromyalgi egentligen inte är sjuka. Informanterna upplever 

att de fortfarande benämns som “sveda-, värk- och brännkärring” inom hälso- och 

sjukvård. Något som också framkom i vårt resultat samt i Lempp et al. (2009) studie var att 

informanterna upplevde att när de fått sin diagnos fick de inte någon information kring 

diagnosen fibromyalgi. Informanterna menar att de själva får finna information om vad 

sjukdomen fibromyalgi innebär och vad de själva kan göra för att förbättra sin livskvalitet. 

Vi upplever att det är vanligt förekommande att personer som är diagnostiserade med 

fibromyalgi upplever att personal inom hälso- och sjukvård brister i sin kunskap vad gäller 

fibromyalgi. Kunskapsbristen skulle kunna bero på, som Diviney och Dowling (2015) 

studie beskriver, att läkare verkar ointresserade då sjukdomen fibromyalgi är komplicerad, 

eller som våra informanter uttryckte det att kunskapsbristen kan bero på ett ointresse hos 

vårdpersonalen. Vi tänker också att en möjlig anledning till att personer som får diagnosen 

fibromyalgi inte får någon information beror på just kunskapsbristen, då vårdpersonal har 

för lite kunskap för att kunna informera sina patienter om sjukdomen.  

 

I denna studies resultat framgår att professioner såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och 

läkare specialiserade inom smärta givit ett bättre möte med informanterna i jämförelse med 

vad professioner inom primärvården givit. Specialisterna har visat sin kompetens inom 

ämnet och bemött sina patienter på ett empatiskt sätt. I Undeland och Malteruds (2007) 

studie har deltagarna en annan upplevelse av specialisterna. Det framgår i studien att 

deltagarna fått höra av specialister att sjukdomen är en “modesjukdom” och att de inte får 

sina diagnoser med anledning av att sjukdomen inte går att behandla. Mellan vår studie och 

Undeland och Malteruds (2007) studie fanns det skillnader, vilket det kan finnas flera 

orsaker till. En anledning till skillnaderna kan bero på att informanterna i vår studie var i 

åldrarna 22–55 år samt haft diagnosen i genomsnittligt nio år, medan deltagarna i 

Undeland och Malteruds (2007) studie var i åldrarna 42–67 år samt hade varit 

diagnostiserade i genomsnitt 15 år. I åtanke skall också finnas att deras studie genomfördes 

för 10 år sedan. På dessa år som skiljer mellan våra informanter och Undelands och 

Malteruds (2007) deltagare, vad gäller både ålder och tid sedan diagnostisering, kan 

specialiserad hälso- och vård ha utvecklats och ökat sin kunskapsnivå. Vi tänker att 

specialister är specialiserade inom ett visst område, ett område som intresserar dem och 

som de har en förståelse för. Specialisterna för 25 år sedan, när Underland och Malterud 

(2007) deltagare fick sina diagnoser, hade möjligen inte samma kunskap kring fibromyalgi 

då som finns nu. I samband med intervjuerna vi genomfört har vi uppfattat att ju mer 
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kunskap och förståelse vårdpersonal har kring fibromyalgi, ju bättre upplever patienterna 

mötet. En annan aspekt som kan ge skillnad på resultatet i studierna är att vår studie är 

genomförd i Sverige medan Undeland och Malterud (2007) studie är genomförd i Norge. 

Vi fundera kring att även fast Sverige och Norge är grannländer kan skillnader finnas i de 

olika sjukvårdssystemen samt att synen på olika sjukdomar säkert kan variera. 

 

Vi upplever att vårt syfte har blivit besvarat genom vårt resultat, då informanterna givit en 

rik beskrivning av sina upplevda erfarenheter vad gäller mötet med vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvård. Informanterna har givit både positiva och negativa beskrivningar 

kring sina upplevelser i mötena. Positiva upplevelser som exempelvis att professioner 

specialiserade inom smärta på olika smärtkliniker givit ett gott och empatiskt möte enligt 

informanterna. Negativa upplevelser, som det förekom flest av, var exempelvis att den 

jobbiga kampen att bli trodd på gjort att informanterna börjat må sämre både fysiskt och 

psykiskt. Med mer vetskap om situationen för personer med fibromyalgi i samband med 

mötet inom hälso- och sjukvård skulle kanske riktlinjerna för diagnostisering, hantering 

och bemötande av dessa personer inte vara lika bristfällig som Arnold et al. (2016) menar 

på att riktlinjerna är. Arnold et al. (2016) menar att de bristfälliga riktlinjerna bidrar till att 

personer som lever med fibromyalgi skickas mellan olika läkare samt att de ofta får flera 

olika läkemedel utskrivna, vilket även framkommit i Briones-Vozmediano et al. (2013) 

studie samt i vårt resultat då flera av informanterna berättade att de träffat många läkare 

samt upplevt att läkarna velat ge en snabb och enkel lösning i form av olika läkemedel, 

såsom smärtstillande och antidepressiva läkemedel. Vidare i sin studie skriver Arnold et al. 

(2016) att flera personer skulle kunnat diagnostiseras med fibromyalgi i primärvården om 

primärvården skulle arbetat mer multiprofessionellt och personcentrerat. Författarna menar 

på att detta skulle bidra till snabbare diagnostisering och effektivare behandling för 

personer som lever med sjukdomen, vilket är det som våra informanter önskar att hälso- 

och sjukvården skulle förbättras inom. Ekman et al. (2014) beskriver partnerskap mellan 

patienten, eventuella närstående och vårdpersonal som en central del i personcentrerad 

vård där partnerskapet bygger på ömsesidig respekt för varandras kunskap. Med detta 

menas att patienten har kunskap om hur det är att leva med ett visst sjukdomstillstånd och 

vårdpersonal har kunskap om sjukdomstillståndet (Ekman et al., 2014). Enligt vårt resultat 

brister partnerskapet och den personcentrerade vården här, då informanterna upplevde att 

vårdpersonal inte hade kunskap kring sjukdomen fibromyalgi.  

 

Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att denna form av studie 

skulle besvara syftet på bästa sätt. En kvalitativ studie genomförs då en studie har till syfte 

att ta reda på hur människor upplever något (Danielsson, 2017), vilket överensstämmer 

med vårt syfte. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att frågorna som ställdes 

var öppna och hade formulerats efter en struktur, men under intervjuns gång ställdes 

frågorna i den ordning de passade in i intervjun (Gillham, 2008). Vi upplever att valet av 

metod var bra då syftet besvarades under samtliga intervjuer där informanterna delade med 

sig av sina upplevelser i mötet med vårdpersonal inom hälso-och sjukvård. När vi sökte 

vetenskapliga artiklar till studiens bakgrund fann vi inga studier som utförligt svarade på 

vårt syfte. De studier vi fann belyste främst hur det var att leva med fibromyalgi vad gäller 

symtom och omgivningens fördomar men vissa belyste också något litet kring mötet med 

vårdpersonal. Vi anser därför att en annan metod, såsom litteraturöversikt, inte hade 

besvarat vårt syfte med samma djup som denna intervjustudie gjort.  
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I en kvalitativ studie använder forskaren sig själv som instrument i tolkning och analys av 

data som framkommit genom interaktion med utvalda informanter. Syftet med en kvalitativ 

design är att skapa kunskap om hur ett fenomen upplevs och tolkas av personer som har 

erfarenheter av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Det går inte att genom denna 

studies resultat generalisera att detta gäller för alla personer som har diagnosen 

fibromyalgi, i och med att detta resultat baserades på uppgifter givna av sju informanter 

som valdes ut att delta i vår studie (Gillham, 2008). Däremot berättade samtliga 

informanter om likartade erfarenheter vilket kan innebära, enligt våra spekulationer, att 

studiens resultat möjligen kan vara vanligt förekommande bland personer med diagnosen 

fibromyalgi.  

 

I urvalet inkluderades personer utifrån studiens inklusionskriterier. Viktigt för studien var 

främst att informanterna skulle vara diagnostiserade med fibromyalgi för att syftet skulle 

kunna gå att besvara. Av etiska skäl sattes också en 18 årig åldersgräns (Kjellström, 2017). 

Ett annat krav i urvalet var att personerna som intervjuades skulle kunna bli intervjuade på 

svenska för att minska risken för feltolkning (Gillham, 2008). Dessa kriterier har påverkat 

resultatet positivt då valet av informanter bidragit till rika beskrivningar i studiens resultat. 

I studien var tanken att även män skulle intervjuas, dock var det enbart en man som hörde 

av sig som sedan, innan vi hunnit bokat intervjutid, valde att inte medverka. Ifall resultatet 

påverkats av att inga män deltog går bara att spekulera i, då vi faktiskt inte vet ifall män 

upplever mötet med hälso- och sjukvården på ett annat sätt än vad som framkommit i vårt 

resultat.  

 

För att komma i kontakt med personer som uppfyllde studiens inklusionskriterier 

kontaktade vi Fibromyalgiförbundet som sedan la ut en förfrågan på sin officiella 

Facebook sida. De personer som var intresserade av att delta kontaktade oss via e-post eller 

telefon. Det är värt att spekulera i vilka det är som faktiskt är med i olika Facebook grupper 

och som tar kontakt och vill delta i studier som denna. Vi har under intervjuerna fått en 

känsla av att de personer vi intervjuat är drivna och kämpar för bättre möten inom vården. 

Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om personer som inte har samma 

förutsättningar till att kämpa hade intervjuats. Givetvis är detta bara något som går att 

spekulera i och det går inte att säga ifall vårt sätt att ta kontakt faktiskt har påverkat 

resultatet. Några dagar innan intervjuerna fick informanterna ett dokument med de frågor 

som planerades att ställas under intervjun. Detta för att ge informanterna en möjlighet att 

fundera kring sina svar samt ge dem en trygghet om vad intervjun skulle handla om 

(Gillham, 2008). Detta kan ses som en svaghet på så sätt att informanterna inte svarade på 

frågorna helt spontant. Å andra sidan har dessa personer under flera år haft kontinuerlig 

kontakt med hälso- och sjukvården och det kan krävas en närmare eftertanke innan de kan 

svara på frågorna. Med tanke på att erfarenheterna vi frågar efter sträcker sig under flera år 

anser vi, i detta fall, att det stärkt vår studie att i förväg skicka ut frågorna till 

informanterna.  

 

Informanterna intervjuades via telefon för att ge möjlighet till ett bredare geografiskt 

deltagande. Fördelen med denna form av intervjuer var att informanterna blev 

lättillgängliga då de flesta människor idag har en mobiltelefon. Det fanns i 

telefonintervjun, precis som i en intervju där intervjuaren och informanten träffas, 

möjlighet att ställa fördjupande frågor och ge kommentarer som stödjer samtalet. Det fanns 

ett ömsesidigt engagemang som bidrog till kvaliteten på innehållet i intervjun. Nackdelar 

kan vara att intervjuaren inte ser personen och att eventuella missförstånd kan uppstå, 

vilket kan ses som en svaghet, å andra sidan kan missförstånd redas ut under intervjun och 
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samtalstonen hos informanten kan ge ledtrådar om hur samtalet går. Andra negativa 

aspekter är att intervjuaren går miste om en del kommunikation som finns vid en intervju 

som sker i ett fysiskt möte. I våra intervjuer fanns inget kroppsspråk att läsa av och den 

kemi som kan uppstå i fysiska möten uppnås inte på samma sätt. Eftersom intervjuaren och 

informanten endast hade den muntliga kommunikationen att gå efter krävdes det mer 

koncentration av intervjuaren för att hålla samtalet vid liv (Gillham, 2008). Intervjuerna 

kunde ha genomförts som videointervjuer men valdes bort för att underlätta för våra 

informanter, då vi av egna erfarenheter vet att vissa människor upplever sådant 

svårhanterligt. Vi har förståelse för att telefonintervjuer kan vara en svaghet för studien, 

men med tanke på de djupa intervjuerna upplever vi det möjligt att resultatet inte påverkats 

negativt med valet av intervjuform. 

 

En pilotintervju genomfördes för att kunna utvärdera ifall studieguiden för intervjuerna gav 

möjlighet till att besvara studiens syfte (Danielson, 2017). Då pilotintervjun svarade på 

studiens syfte samt att inga förändringar behövde genomföras i studieguiden valde vi att 

använda pilotintervjun i studiens resultat (Kristensson, 2014). Att intervjuguiden inte 

behövdes ändras efter pilotintervjun anser vi är en styrka då intervjun bidrog med viktig 

data för resultatet. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagare för att säkerställa att få med allt som 

informanten hade sagt, då det annars fanns en risk för att förlora viktig information på 

vägen om vi enbart antecknade under intervjuerna. Att spela in intervjuer med 

ljudupptagare kan utgöra en svaghet på så sätt att informanten kan uppleva detta som 

obehagligt och begränsa sina svar (Alvehus, 2013). Informanterna informerades före 

intervjuernas start om att intervjuerna skulle spelas in och samtliga godkände detta. Detta 

förfarande kan ha påverkat resultatet positivt då allt som sades under intervjuerna spelades 

in.  

 

Studien hade ett bortfall då en inspelning misslyckades på så sätt att samtalet inte spelades 

in. Intervjun valdes bort då det fanns en risk att intervjuaren inte fick med helheten av vad 

informanten sade i sina stödanteckningar, vilket vi tycker hade kunnat äventyra resultatets 

trovärdighet (Alvehus, 2013).  

 

Under vår studietid till sjuksköterskor har vi i utbildningens kurser stött på sjukdomen 

fibromyalgi, vilket var en förförståelse vi hade kring sjukdomen fibromyalgi. Under 

intervjuerna höll vi oss neutrala. Enligt Danielson (2017) krävs en del förförståelse för att 

kunna utforma relevanta frågor för att besvara syftet. Vi var noga med att hålla frågorna 

neutrala så att fokus skulle vara på informanternas upplevelser och erfarenheter, vilket vi 

ser som en styrka för arbetet. Vi har båda reflekterat över vår förförståelse och kommit 

fram till att denna inte haft någon påverkan på vårt resultat.  

 

 

Slutsats  

För att personer med fibromyalgi skall få en förändring, till de bättre, i mötet med 

vårdpersonal behövs studier som denna. Det behövs studier som bygger på dessa personers 

upplevelser för att hälso- och sjukvården ska se hur det är för personer som lever med 

sjukdomen fibromyalgi att möta vårdpersonal. I och med resultatet har vi kommit fram till 

att vårdpersonal behöver öka sin kunskap om fibromyalgi för att ge möjlighet till bättre 

möten och omvårdnad samt minska lidandet hos personer som lever med fibromyalgi. Vi 
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drar också slutsatsen att hälso- och sjukvård behöver utveckla tydligare riktlinjer för hur 

den personcentrerade vården bör se ut för att kunna främja hälsa samt bedriva en säker och 

effektiv vård hos personer med fibromyalgi. 

 

Fortsatta studier  

När vi sökte artiklar till bakgrunden såg vi att det fanns få studier som innefattar män. Vi 

såg också att det inte fanns några studier som enbart byggde på mäns upplevelser. Vidare 

studier kring fibromyalgi skulle därmed kunna vara att jämföra män och kvinnors 

upplevelser eller att göra en studie som bara innefattar män. Det skulle också vara 

intressant att studera hur vårdpersonal faktiskt ser på sjukdomen fibromyalgi och hur 

vårdpersonalen ser på mötet med personer som är diagnostiserade med sjukdomen. Kanske 

genomföra en studie där vårdpersonalens upplevelser av mötet jämförs med de 

diagnostiserade personernas upplevelser. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Vi hoppas att denna studie och studier likt denna kan belysa problematiken som personer 

med fibromyalgi upplever i mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Vi tror att 

detta kan bidra till att vårdpersonal aktivt ökar sin kunskap om sjukdomen för att kunna 

förbättra mötet, behandlingen och omvårdnaden för personer med fibromyalgi. 

 

Speciellt tack 

Vi vill tacka fibromyalgiförbundet som hjälpte oss komma i kontakt med möjliga deltagare 

på ett smidigt och effektivt sätt. Stort tack till alla våra informanter som ställt upp och gjort 

denna studie möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare och 

handledningsgrupp som kommit med givande kritik som hjälpt oss framåt i arbetet. 
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I 
 

BILAGA A 

 

Intervjuguide 

 

 

Hur personer med fibromyalgi upplever mötet med hälso- och 

sjukvården i samband med deras sjukdom 
 

 

 

Bakgrund 

● Ålder? 

● Kan du berätta om din sjukdomsdebut? 

 

Stödord: 

- När fick du diagnosen fibromyalgi? 

- Ålder vid diagnostisering? 

- Tid (månader, år) från första symtomet till diagnostisering? 

 

Mötet 

● Hur upplever du mötet med hälso- och sjukvården i samband med din sjukdom? 

● Hur har mötet med hälso- och sjukvården påverkat dig?  

● Upplever du några skillnader i mötet med hälso- och sjukvården före din diagnos 

jämfört med efter att du diagnostiserats med fibromyalgi? 

● Beskriv vad du tycker skulle kunna förbättras i samband med mötet inom hälso- 

och sjukvården? 

 

Stödord: 

- Positivt/negativt. 

- Fysiskt/psykiskt. 

- Utveckla gärna. 

- Berätta mer. 

- Skillnad mellan professionerna? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

  



II 
 

BILAGA B 

 
Fibromyalgiförbundet 

Jordhyttegatan 11  

414 73 Göteborg  

 

 Kandidatuppsats sjuksköterskeutbildningen 

  

Vi heter Maxine Björnevret och Madeleine Sunnanhed och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör mötet inom hälso- och 

sjukvården för personer med diagnosen fibromyalgi. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med personer diagnostiserade med fibromyalgi som väljs utifrån 

följande kriterier; Diagnostiserad med fibromyalgi sedan minst ett år, upplevt symtom 

minst tre år, minst 18 år gammal, kan bli intervjuad på svenska.  

  

 

Hur personer med fibromyalgi upplever mötet med hälso- och sjukvården i 

samband med deras sjukdom 

 

Problemområde 

Genom att undersöka hur personer med fibromyalgi upplever mötet med hälso- och 

sjukvården kan deras upplevda erfarenheter öka förståelsen hos vårdpersonal angående de 

eventuella problem som personer med fibromyalgi stöter på inom vården. Med en ökad 

förståelse för hur dessa personer upplever mötet med personal inom hälso- och sjukvård, 

kan detta bidra till bättre möten. 

De flesta studier vi har funnit handlar om kvinnor som lever med fibromyalgi. Vi väljer 

därför att belysa både män och kvinnor som lever med sjukdomen då vi anser att båda 

könen är lika viktiga att studera. 

  

Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi upplever mötet med hälso- 

och sjukvård i samband med deras sjukdom. 

  

Metod för datainsamling  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Denna form av 

studie har vi valt för att vi vill höra våra informanter berätta om deras upplevelser. Vi 

tänker att öppna frågor där de själva får formulera sina svar är bättre och mer givande i vår 

studie än flervalsfrågor.  

Datainsamling kommer att samlas in via intervjuer med sex till åtta personer som lever 

med sjukdomen fibromyalgi. En pilotintervju kommer att genomföras för att kunna 

utvärdera ifall våra frågor är relevant för studien. Därefter sker ytterligare fem till sju 

intervjuer. Med tanke på att vi vill ha deltagare från olika delar av Sverige planerar vi att 

intervjua informanterna via telefon. Samtalen kommer att spelas in.  

 

  



III 
 

Etiska överväganden  

Det är frivilligt att delta och ett deltagande kommer inte att påverka personens framtida 

vård. Alla uppgifter som kan knytas till specifik person kommer att hanteras konfidentiellt 

och utelämnas från studien. Inspelade samtal kommer efter godkänd studie att raderas. 

Deltagarna kan närsomhelst i studien välja att avbryta sitt medverkande. 

  

Med vänlig hälsning  

  

Sophiahemmet Högskola  

  

Maxine Björnevret, XXX - XXX XX  

Madeleine Sunnanhed, XXX - XXX XX  

  

maxine.bjornevret@stud.shh.se 

madeleine.sunnanhed@stud.shh.se  

 

Handledare: 

Sara Heldring, XX-XXX XX  

sara.heldring@shh.se 
 

  

mailto:maxine.bjornevret@stud.shh.se
mailto:madeleine.sunnanhed@stud.shh.se
mailto:sara.heldring@shh.se


IV 
 

BILAGA C 

 

Informerat samtycke 
 

Hur personer med fibromyalgi upplever mötet med hälso- och sjukvården 

 i samband med deras sjukdom. 

 

Studien genomförs av Maxine Björnevret och Madeleine Sunnanhed. Vi studerar till 

sjuksköterskor på Sophiahemmet Högskola och denna studie är vårt examensarbete. Efter 

att studie är godkänd från högskolan kommer den att publiceras i Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA). Studien syftar till att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi 

upplever mötet med hälso- och sjukvård i samband med deras sjukdom. 

 

● Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas.  

● Deltagande i studien kommer inte att påverka din framtida vård. 

● Alla uppgifter som kan knytas till specifik person kommer att hanteras 

konfidentiellt samt uteslutas från studien. 

● Intervjun kommer att spelas in. Ljudfilen raderas efter att studien är godkänd.  

● Intervjun kommer att transkriberas. Alla personuppgifter kommer att uteslutas från 

transkriptionen.  

● Citat från intervjun kan komma att användas, dessa kommer att vara anonyma. 

● Allt material kommer endast att användas i denna studie. 

 

Innan intervjun börjar kommer vi be om ditt muntligt informerade samtycke att delta.  

 

 


