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Sammanfattning  
Bakgrund: Fibromyalgi har blivit en allt vanligare sjukdom. Övervägande är det 

kvinnor som drabbas. Tidigare forskning har visat att läkare kan ha en tvivelaktig 

inställning till patienter med fibromyalgi och att sjuksköterskor kan ha svårt att bemöta 

patienterna. Litteraturstudiens teoretiska referensram var vårdlidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva på vilka sätt kvinnor med fibromyalgi upplever sig bli 

bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Metod: En litteraturstudie valdes som metod där artiklarna söktes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Åtta kvalitativa artiklar inkluderades. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserades.  

Resultat: Resultatet innefattade två kategorier, Upplevelsen av att bemötas med 

engagemang samt Upplevelsen av att bemötas med skepticism. Huvudfynden visade på 

såväl positiva som negativa upplevelser. Att bli sedd och bekräftad upplevdes positivt 

av kvinnor med fibromyalgi. Negativa upplevelser var exempelvis att bemötas av 

misstro samt att inte bli tagen på allvar.  

Slutsats: För att säkerställa att kvinnor med fibromyalgi upplever hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande som positivt, behövs förbättrande insatser.  Utebliven 

vård på grund av misstro kunde orsaka vårdlidande. Kvinnornas delaktighet i 

vårdinsatsen möjliggjordes genom bekräftande bemötande. Ett öppet förhållningssätt 

och kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdspersonal kan minska vårdlidande för 

kvinnor med fibromyalgi. Resultatet kan användas som vägledning till ett förbättrat 

bemötande.  

 

Nyckelord 
Bemötande, fibromyalgi, hälso- och sjukvårdspersonal, kvinnor, upplevelse, 

vårdlidande  

  

Tack 
Ett stort tack riktas till vår handledare Sten-Ove Andersson samt kursansvarig Carina 

Persson som har stöttat och varit oss behjälpliga under hela processen. 
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1 Inledning 

Skrivandet av litteraturstudien inleddes med bekantgörande samtal, eftersom vi inte 

kände varandra sedan tidigare. Smärta var ett ämne som tidigt kom på tal och det ansågs 

som ett intressant område att på något vis fördjupa oss inom. Vi kom fram till att vi 

båda har kvinnliga anhöriga som är drabbade av fibromyalgi. Ett intresse väcktes och 

därmed en vilja att studera kvinnors upplevelser av bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal i samband med sjukdomen. I litteraturstudiens inledningsfas fanns 

hos oss en begränsad kunskap om såväl sjukdomen fibromyalgi som kvinnors 

upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Ambitionen var att öka 

kunskapen inför vår kommande profession som sjuksköterskor.  

 

2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en beskrivning av sjukdomen fibromyalgi utifrån olika aspekter. 

Därefter följer ett avsnitt om hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienten 

följt av begreppsdefinitioner och slutligen en beskrivning av den teoretiska 

referensramen. 

Fibromyalgi har blivit en allt vanligare sjukdom (Åsbring & Närvänen, 2003). 

Prevalensen uppskattas att uppgå till cirka två procent av världspopulationen och det är 

framförallt kvinnor som drabbas. Risken för insjuknande ökar med stigande ålder 

(Huynh, Yanni & Morgan, 2008).  

 

2.1 Fibromyalgi 

Patofysiologin bakom fibromyalgi är okänd (Ryan, 2013). Sjukdomen beskrivs som ett 

smärtsyndrom där obalans råder mellan de perifera nociceptiva smärtimpulserna och de 

smärtmodulerande systemen i centrala nervsystemet (CNS) (Ericson & Ericson, 2012).  

Fibromyalgi skiljer sig från andra sjukdomar med muskelsmärta på så sätt att 

smärtan vid fibromyalgi utlöses av normalt icke smärtsamma retningar, så kallad 

allodyni (Huynh et al., 2008). Forskning tyder på att det finns en biologisk förklaring till 

smärtan och allodynin som uppstår vid sjukdomen. Ett långvarigt, stigande inflöde av 

smärtimpulser till CNS kan leda till ökad centralnervös retbarhet samt en försämrad 

funktion i kroppens smärthämmande system. Detta har påvisats som låga 

koncentrationer av serotonin. Brist på serotonin ger upphov till förändrad 
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smärtupplevelse och försämrad djupsömn, vilket har setts hos 80 procent av patienterna 

(Nitelius, 2007).  

 

2.1.1 Symtom 

Symtom som uppkommer vid fibromyalgi är framförallt kronisk smärta från exempelvis 

nacke, armar och rygg. Vanligtvis är smärtan lokaliserad till muskulaturen, men kan 

även framträda i leder och skelett (Ericson & Ericson, 2012). Smärtans karaktär och 

lokalisation varierar från timme till timme och från dag till dag. Andra förekommande 

symtom vid fibromyalgi är parestesier (känselförnimmelser i huden), huvudvärk, 

ängslan, oro och tarmbesvär. Kronisk trötthet (fatigue), sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter och minnesstörningar ses hos flertalet patienter med 

fibromyalgi (Ericson & Ericson, 2012; Huynh et al., 2008). 

 

2.1.2 Diagnostisering 

Vid palpation av olika punkter på kroppen, så kallade tender points, ska smärta utlösas 

på 11 av 18 punkter. Ytterligare ett kriterium för diagnos är att smärtan och värken ska 

ha pågått under minst tre månader (Ryan, 2013). Utöver dessa undersökningar tas 

blodprover som inte påvisar någon abnormitet. Uppfylls alla dessa kriterier kan diagnos 

ställas (Nitelius, 2007).  

 

2.1.3 Prognos 

Ett kroniskt förlopp där förbättringsperioder och försämringsperioder kan förekomma är 

vanligt för sjukdomen. Spontanläkning kan förekomma vid lättare former av 

fibromyalgi (Ericson & Ericson, 2012). Mengshoel och Heggen (2003) påvisar i sin 

studie att det går att friskförklaras från diagnosen. Patienterna i studien tror sig ha blivit 

friska exempelvis tack vare de biologiska förändringar som sker i kroppen vid 

graviditet. Även patienter som troligen blivit friska på grund av förändringar i deras 

livssituation beskrivs i studien. 

 

2.1.4 Symtomlindring 

Det finns för närvarande ingen botande behandling för sjukdomen. Behandlingen har 

sitt fokus i att stödja och underlätta för patienten att kunna hantera sin sjukdom (Ericson 

& Ericson, 2012). Exempel på icke-farmakologiska behandlingar som kan ge lindring 
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för patienten är akupunktur, kognitiv beteendeterapi samt funktionell träning (Huynh et 

al., 2008).  

Centralt verkande analgetika har visat sig lindra symtomen för patienterna. Anti-

epileptika och tricykliska antidepressiva läkemedel kan ges mot smärta och 

sömnsvårigheter (Ryan, 2011).  Antidepressiva läkemedel som exempelvis SNRI-

preparat lindrar morgonstelhet, smärta och sömnsvårigheter (Ericson & Ericson, 2012).  

 

2. 2 Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienten 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta patienten med omtanke och respekt (SFS 

2010:659). I mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient är det personalens 

ansvar att bemöta patienten på sådant vis att patienten ges lika rättigheter och 

möjligheter till deltagande i vården. Bemötande och behandling ska stå i relation till 

sjukdom och symtom. Hälso- och sjukvårdspersonalens förställningar om såväl 

patientens person som patientens livsval ska inte påverka dennes rättighet till god vård 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Åsbring och Närvänens (2003) studie om bemötande av kvinnor med fibromyalgi ur 

läkarnas perspektiv visar på det tvivel som läkare ofta uttrycker i förhållande till 

sjukdomen. Avsaknaden av objektiva fynd utgör en stor del av tvivlet och är en 

bidragande orsak till att läkarna ibland inte klassar fibromyalgi som en sjukdom. En del 

läkare i studien anser dock att även om läkaren inte finner några objektiva fynd hos 

patienten bör fibromyalgi ses som en legitim sjukdom. Läkarna kan anse att patienterna 

har ett pessimistiskt synsätt på livet. Vidare visar studien att läkare helst inte vill 

och/eller kan möta för många patienter ur denna patientgrupp eftersom det är 

psykologiskt påfrestande. Studiens läkare beskriver känslor av frustration, hjälplöshet 

och misslyckande i bemötandet av patienter med fibromyalgi eftersom de inte kan 

erbjuda en botande behandling. Framför allt är det de kvinnliga läkarna som håller en 

kontinuerlig kontakt med patienterna. De upplever dock att det är svårt att bibehålla en 

professionell relation vid bemötandet av patienterna, vilket leder till att läkarna 

ifrågasätter sin yrkesroll. Läkarna uttrycker en önskan om tydligare riktlinjer och 

vägledning när det kommer till denna patientgrupp, exempelvis genom diskussion med 

kunniga kollegor och annan personal inom området.  I studien framkommer några av de 

strategier som läkare använder sig av för att hantera och bemöta patienter med 

fibromyalgi. Exempel på strategier kan vara att få patienten att förstå vad hälso- och 
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sjukvården kan erbjuda, samt försöka finna andra orsaker till sjukdomen än rent 

biologiska. 

Sjuksköterskors bemötande av patienter belyses i en mindre observationsstudie av 

Eide, Sibbern och Johannessen (2010). Studien visar att sjuksköterskor vid patientens 

första konsultation vid en smärtklinik uppvisar brist på engagemang och vilja att 

försöka förstå patienter med fibromyalgi. Vid ett möte där patienten försöker förmedla 

sin upplevelse av smärta blir dennes känslor bemötta med ignorans från sjuksköterskan 

som istället för att bemöta känslorna väljer att avbryta patienten och via ledande frågor 

styra samtalets fokus åt ett annat håll. Sjuksköterskan ställer flera ledande frågor och 

låter inte patienten delge sin livsvärld. Studien visar även att sjuksköterskor upplever 

patienters känslor som psykiskt påfrestande. Samtalet styrdes av sjuksköterskorna till att 

handla om det synliga och medicinska kring sjukdomen fibromyalgi, vilket Eide et al. 

förklarar som ett sätt för sjuksköterskorna att enbart skrapa på ytan i syfte att undvika 

konfrontation av patienters ångest och oro.  

  

2.3 Att leva med fibromyalgi 

Kvinnors berättelser om upplevelsen av att leva med fibromyalgi delas i Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio, Mikkelsson, Anderberg (2012) studie in i tre olika grupper. 

Den första gruppen benämns ”vardagligt liv”. Kvinnorna i denna grupp anser att de har 

lyckats anpassa sitt liv efter fibromyalgin samt lärt sig leva med sjukdomen. Stöd från 

familj, vänner och kollegor har gjort att de kan fortsätta sina liv utan en allt för stor 

påverkan från sjukdomen. Den andra gruppen benämns som ”kumulativt liv”. I denna 

grupp har studien påvisat att arbetslivet påverkas negativt för en stor andel av kvinnorna 

med fibromyalgi. Påverkan på arbetslivet leder i sin tur till en negativ inverkan på 

kvinnornas sociala nätverk. Kvinnorna ansåg sig även ha drabbats av en sjukdom som 

de aldrig kan bli friskförklarade ifrån och den är därför något de tvingas att tackla, mer 

eller mindre hela livet. Den tredje och sista gruppen benämns ”trasigt liv”. För dessa 

kvinnor innebar sjukdomen förlorad kontroll över sin egen kropp. Dessa kvinnor ansåg 

att traumatiska händelser tidigare i livet var den utlösande faktorn för sjukdomen.  

 

2.4 Begreppsdefinition 

Nedan definieras de för syftet centrala begreppen bemötande samt hälso- och 

sjukvårdspersonal. 
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2.4.1 Bemötande 

Vid varje möte som sker inom vården mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 

inkluderas ett bemötande, därför anser vi att begreppet möte även innefattar ett visst 

mått av bemötande. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienter utgår från 

ett antal hörnpelare: professionellt förhållningsätt, det talade ordet, kroppsspråk samt 

vikten av att lyssna på patienten. Av Ivarsson (2015) beskrivs hörnpelarna på följande 

vis: ett professionellt förhållningssätt och att lyssna till patienten visar på hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att känna empati och bemöta patienten utifrån hens 

livsvärld. Det talade ordet och personalens kroppsspråk är centrala aspekter för att 

patienten ska känna sig väl bemött.  

Denna litteraturstudie har fokus på vilka sätt kvinnor med fibromyalgi upplever 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande med utgångspunkt i hörnpelarna ovan. 

Mötena äger rum i den offentliga eller privata sektorn, alltså inte i kvinnornas hemmiljö.  

 

2.4.2 Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras enligt patientsäkerhetslagen som all personal 

som på något vis medverkar i vården av patienter i både offentlig och privat sektor (SFS 

2010:659). I litteraturstudien menas den hälso- och sjukvårdspersonal som möter, och 

därmed bemöter, kvinnliga patienter med fibromyalgi.  

 

2.5 Teoretisk referensram  

2.5.1 Vårdlidande 

Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuder inte alltid en vård som är vårdande, trots 

ambitionen att ge god vård och erbjuda ett vårdande bemötande. Patienter vars vård inte 

upplevs som god och vårdande, kan skapa lidande. Behovet av vård gör patienten utsatt 

och sårbar. Att i en sådan situation uppleva ett icke vårdande bemötande kan förstärka 

patientens lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

En studie gjord av Dahlberg (2002) visar att vårdlidande uppstår hos en lidande 

individ när denne i stor grad blir åsidosatt av hälso- och sjukvårdspersonal. I studien 

konstateras att när hälso- och sjukvårdspersonalen inte bemöter patientens lidande 

fråntas dennes rätt till att aktivt delta i sin hälsoprocess. Det framkommer även att om 

patienten bemöts av nonchalans genererar det en upplevelse av förolämpning och 

förödmjukelse. Personalen inom hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) värna om patientens självbestämmande. Patienters 



  
 

8 

upplevelser bör ses som det centrala i god omvårdnad och vid ett första vårdtillfälle är 

det av stor betydelse att hälso- och sjukvårdspersonalen bemöter patienten utifrån 

dennes livsvärld (Ivarsson, 2015), vilket kan tolkas som att patienten blir sedd och hörd.  

Vårdlidande kan indelas i utebliven vård, utövande av makt, fördömelse och straff 

samt kränkning av patienters värdighet (Eriksson, 1994). En observerande blick är en 

egenskap som är av stor vikt för hälso- och sjukvårdspersonal. Att bemötas av blicken 

tolkas av patienten som vänlighet och omtanke (Nortvedt & Grimen, 2004). Eriksson 

(1994) menar att en bristfällig förmåga att uppmärksamma och bemöta patienternas 

behov kan vara orsaker till utebliven vård. Hälso- och sjukvårdspersonal utövar makt 

när de inte tar patienterna på allvar, patienterna kan känna sig maktlösa när detta sker. 

Inom hälso- och sjukvården finns förutfattade meningar om hur en patient ska vara och 

bete sig och när beteendet frångår det förväntade uppfattas patienten som besvärlig. 

Patienten upplever då en känsla av fördömelse och som ett straff kan personalen bemöta 

patienten med nonchalans. Eriksson påtalar även att om patienten uppfattar att hälso- 

och sjukvårdspersonalen ser hen som besvärlig och påfrestande att föra ett samtal med, 

kan det av patienten upplevas som straff och förnedring. Att bemöta patienten med 

sådan attityd kan vara uttryck för medvetna avsikter (Nortvedt & Grimen, 2004). Om 

hälso- och sjukvårdspersonalen bemöter patienten med ett bristande etiskt 

förhållningssätt genom att inte se individen eller att inte ge hen plats kan det upplevas 

kränkande och därmed skapa vårdlidande (Eriksson, 1994).   

De tidigare redovisade resultaten från Åsbring och Närvänens (2003) studie om 

läkares uppfattning om patienter med fibromyalgi samt Eide et al. (2010) studie som 

visar en tredje parts bedömning av sjuksköterskors bemötande i en observationsstudie 

har visat oss att kvinnor med fibromyalgi kan bli bristfälligt bemötta av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Upplevelsen av att bli bristfälligt bemött kan, menar vi, skapa 

vårdlidande. Vi har därför valt att utgå från Erikssons (1994) teori om vårdlidande. 

 

3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i och med stöd ifrån bakgrundskapitlet ovan formuleras följande 

problem. Diagnosen fibromyalgi blir allt vanligare och det är framför allt kvinnor som 

insjuknar. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal inom den offentliga och privata 

sektorn som uttrycker tvivel och bristande intresse gentemot kvinnor med fibromyalgi. 

Vid vårdkontakt kan ett sådant bemötande leda till vårdlidande för kvinnorna. Därför är 

det betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonalen och blivande sjuksköterskor 
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erhåller kunskap om på vilka sätt kvinnor med fibromyalgi upplever bemötandet från 

personalen. För att vårdlidande i möjligaste mån ska minskas behövs kunskap om och 

förståelse av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen gentemot kvinnor med 

fibromyalgi.  

 

4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med litteraturstudien är att beskriva på vilka sätt kvinnor med 

fibromyalgi upplever sig bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare 

frågeställningar är: 

 Vilka konsekvenser får bemötandet för kvinnornas behandling/vård?  

 Vad signalerar bemötandet? 

 Hur tolkar kvinnorna bakomliggande föreställningar hos och anledningar till 

personalens bemötande och vårdande? 

 

5 Metod 

Vi har valt att genomgående använda Kristenssons (2014) metoddesign, med undantag 

av Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys. En litteraturstudie valdes för 

sammanställning av relevant litteratur. Studien är ämnad för att kunskapen som skapas 

ska kunna omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). Den undersökningsfråga som är 

definierad i problemformuleringen låg till grund för en strukturerad sökning kring det 

valda området fibromyalgi. Undersökningsfrågan ledde sedan över till litteraturstudiens 

syfte. Litteratur av vetenskaplig karaktär har sammanställts och utgör studiens resultat.  

 

5.1 Urval 

Sökningarna utfördes i databaserna CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature) och PubMed samt ett fåtal sökningar i PsycINFO. Kristensson (2014) 

beskriver de tre databaserna enligt följande: PubMed innehåller framförallt vetenskaplig 

litteratur av medicinsk karaktär. CINAHL är en omfattande databas inom det 

vårdvetenskapliga området. Artiklar gällande psykologi och beteendevetenskap finns 

framförallt i databasen PsycINFO.  
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5.1.1 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Inklusionskriterierna utgick ifrån syftet, vilket föranledde följande kriterier: artiklarna 

skulle vara skriva på svenska eller engelska, innefatta kvinnor med fibromyalgi som är 

18 år eller äldre samt belysa deras perspektiv på hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande. Inklusionskriterierna fastställdes manuellt genom läsning. Ett fåtal 

sökningar avgränsades till kvinnor genom avgränsning i databaserna, se Bilaga A. Peer-

reviewed sattes som avgränsning i databaserna, vilket enligt Kristensson (2014) innebär 

att artiklarna är granskade för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Någon avgränsning 

gällande publiceringsår har inte gjorts. Under pilotsökningen sattes avgränsning till tio 

år, dock genererade det inte i relevanta sökresultat. Undersökningsfrågan blev därför 

den som fick styra avgränsningen. 

  

5.2 Datainsamling 

En pilotsökning genomfördes i alla tre databaser för att skapa en sökstrategi enligt 

Kristensson (2014). Majoriteten av sökresultaten berörde kvinnors upplevelser och 

erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Utifrån syftet identifierades nyckelbegreppen 

upplevelse, bemötande, fibromyalgi och kvinnor. Eftersom enbart nyckelbegreppen inte 

gav relevanta sökresultat användes Karolinska Institutets Termer för ”Upplevelser” och 

”Bemötande” i olika former. De sökningar och sökord som redovisas är de som 

resulterat i artiklar till analysen och resultatet samt de som varit intressanta och fört den 

manuella sökningen vidare. Sökorden kombinerades med hjälp av den Booleska 

sökoperatorn AND, vilket redovisas i Bilaga A. Svensk MeSH har använts för att ta 

reda på de korrekta söktermerna i PubMed. CINAHL headings och Thesaurus användes 

på motsvarande vis i CINAHL och PsycINFO. Fatigue syndrome, Chronic användes 

som sökord eftersom det framkom vid pilotsökningen att syndromet ofta beforskas i 

samband med fibromyalgi. Litteraturstudiens resultat berör inte kroniskt 

trötthetssyndrom (fatigue) utan är sammanställt av de delar i artiklarnas resultat som 

handlar om fibromyalgi. Exempel på sökord som valdes bort är sense of coherence, 

attitudes och well being. Sökorden valdes bort eftersom de inte genererade i relevanta 

sökresultat i förhållande till syftet. 

I CINAHL och PsycINFO gjordes avgränsning till peer-reviewed i databasen. 

Eftersom funktionen saknas i PubMed kontrollerades intressanta artiklar mot 

tidskriftsdatabasen Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb Global Serials Directory, 

2013).  
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Sökning efter relevant litteratur har även genomförts via snowballing. Snowballing 

innebär att referenslistan hos de artiklar som varit intressanta eller adekvata utifrån 

litteraturstudiens syfte har lästs överskådligt (Kristensson, 2014). Dubbletter av 

inkluderade artiklar framkom och inga nya artiklar tillkom. Bibliotekarier på 

universitetet har funnits till hands för tips och råd kring sökord och strategi samt för att 

finna tidskrifter i Universitetsbibliotekets arkiv. Kristensson förespråkar att vända sig 

till lärosätenas bibliotek för att tillhandahållas handledning under sökprocessen.  

 

5.2.1 Urvalsförfarande 

För att få en överblick över sökträffarna lästes inledningsvis artiklarnas titlar. Alla titlar 

lästes vid sökningar som gav 200 eller färre sökträffar. Vid fler sökträffar justerades 

sökningen. Titlarna berörde möten, bemötande, kvinnor eller hur det är att leva med 

fibromyalgi samt hur sjukdomen upplevs. Ansågs titlarna vara passande till syftet lästes 

artiklarnas abstrakt. Relevanta ord för syftet har eftersökts vid läsning av abstrakten, 

exempelvis fibromyalgi, kvinnor och bemötande. Har abstrakten visat sig vara relevanta 

har artikeln lästs i fulltext.  

Den övervägande orsaken till att artiklar exkluderades var att män inkluderades i 

urvalen. Det var exempelvis svårt att utläsa vad i resultaten som var ur männens 

perspektiv. Slutligen valdes tio artiklar ut för kvalitetsgranskning.  

 

5.3 Dataanalys  

5.3.1 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen granskades fem artiklar vardera individuellt.  När frågetecken 

uppstod diskuterades dessa gemensamt. Efter att alla artiklar lästs diskuterades 

granskningarna för att uppnå konsensus. Vid kvalitetsgranskningen användes 

granskningsmallar hämtade från Statens beredning av medicinsk utvärdering (SBU, 

2014). De kvalitativa artiklarna granskades genom mallen Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Den kvantitativa 

artikeln granskandes genom mallen Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier. 

Utifrån mallarna bedömdes artikelns kvalitet till hög, medelhög eller låg. 

Poängsättningssystemet som påvisar kvaliteten valdes bort eftersom systemet ansågs 

vara missvisande. Orsaken till modifieringen var att i artiklarna förs inte alltid ett etiskt 

resonemang. Det kan bero på begränsad ordmängd hos tidskriften (I-M. Söderström, 

personlig kommunikation, 1 oktober, 2015). Att resonemanget saknas minskar artikelns 
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poäng och kan därmed bli missvisande, likaså att ingen hänsyn tas till frågans relevans 

eftersom varje fråga erhåller samma poäng. Ett väldefinierat syfte, ett tydligt beskrivet 

resultat samt väl beskriven metod och urvalsförfarande bedömdes vara viktiga aspekter 

för en artikel med hög kvalitet. 

Efter kvalitetsgranskningen valdes slutligen åtta av de tio granskade artiklarna. 

Artiklarna redovisas i Bilaga B. En av de exkluderade artiklarna var av kvantitativ 

ansats. Artiklar av hög och medelhög kvalitet inkluderades, med ett undantag för Hur 

bör kvinnor med fibromyalgi bemötas på rätt sätt? (Baltsén, Roslund, Gard, Lindström, 

& Larsdotter Persson, 2002).  Vid granskning erhöll studien låg kvalitet på grund av ett 

knapphändigt beskrivet metodavsnitt samt korta citat som ibland bestod av lösryckta 

meningar.  

 

5.3.2 Innehållsanalys 

En innehållsanalys har gjorts i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning. Ett induktivt förhållningssätt valdes och artiklarna lästes flera gånger. 

Under läsningen gjordes markeringar av vad som upplevdes relevant i förhållande till 

syftet. Markeringarna jämfördes och delades upp i mindre delar, så kallade utsagor. 

Utsagorna jämfördes med varandra för att urskilja likheter och skillnader och därur 

påbörja sammanställningen till en ny helhet. Koder konstruerades utifrån utsagorna och 

kondenserades sedan till kategorier.  

 

Tabell 1 Exempel från innehållsanalysen  

 

Utsagor (x) = artikelnr., se Bilaga B 

 

 

Koder 

 

Kategorier 

 

When health care personnel and(….)were interested 

in listening to their story and were willing to help 

them, they felt lucky. (8) 

 

All women described, in one way or another, their 

perception of other persons’ doubt as to the reality 

of their pain and suffering, i.e. disbelief. These 

distrusting attitudes were expressed explicitly or 

implicitly(….)and also by health care professionals. 

(1) 

 

 

Engagemang 

– lycka 

 

 

Möter misstro 

 

Upplevelsen av 

att bemötas med 

engagemang 

 

Upplevelsen av 

att bemötas med 

skepticism 
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6 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie ska etiska ställningstaganden redogöras och forskningsetiska 

resonemang föras. Forskarens etik innebär att den insamlade litteraturen behandlas på 

ett vördnadsfullt sätt och forskningsetik handlar exempelvis om att deltagande i 

studierna inte kommit till skada (Kristensson, 2014). Genom att försöka sätta vår 

förförståelse inom parantes vid valet av artiklar och analys av litteraturen har risken för 

att påverka resultatet minimerats. Att sätta förförståelsen inom parantes innebär att 

nästintill inget utrymme lämnas för tolkning och därmed minskas påverkan från våra 

subjektiva upplevelser (Kristensson, 2014). Genom hela processen har vi påmint oss 

själva och varandra gällande förförståelsen. Ingen medveten förfalskning eller plagiat av 

litteraturen har förekommit. Granskning av litteraturstudien har skett i den oberoende 

instansen Urkund. Artiklarnas innehåll har inte förvrängts och inget för resultatet 

relevant innehåll, har undanhållits. I de inkluderade artiklarna förs ett etiskt 

resonemang. Har resonemanget inte gått att finna i texten har tidskriftens förordningar 

setts över.  

  

7 Resultat 

Vid innehållsanalysen identifierades de två kategorierna Upplevelsen av att bemötas 

med engagemang samt Upplevelsen av att bemötas med skepticism. Syftet med 

litteraturstudien är att belysa på vilka sätt kvinnor med fibromyalgi upplever sig bli 

bemötta av hälso- och sjukvårdspersonalen. I resultatet besvaras syftet med tillhörande 

frågeställningar med utgångspunkt i Ivarssons (2015) hörnpelare: professionellt 

förhållningssätt, det talade ordet, kroppsspråk och visat intresse.  

 

7.1 Upplevelsen av att bemötas med engagemang  
 

Kvinnor upplever att hälso- och sjukvårdspersonal visar dem förståelse (Baltsén et al., 

2002; Undeland & Malterud, 2007), vilket de beskriver som positivt (Baltsén et al., 

2002). Läkare har även upplevts hjälpsamma till att finna en diagnos (Undeland & 

Malterud, 2007). Upplevelser av att inte blivit bemötta med ifrågasättande attityd 

framkommer. Kvinnor upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen tar dem på allvar 

och ser deras behov (Åsbring & Närvänen, 2002; Baltsén et al., 2002), vilket upplevs 

som positivt (Baltsén et al, 2002).  
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Kvinnor upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnar till dem i mötet (Baltsén 

et al., 2002; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014). Flera kvinnor upplever att läkare 

och sjukgymnaster har tagit sig tid för samtal och visat dem intresse samt att läkare även 

har visat sig lättillgängliga (Baltsén et al, 2002). Lycka upplevs när hälso- och 

sjukvårdspersonalen visar intresse och vilja att lyssna till samt hjälpa kvinnorna (Juuso 

et al., 2014). Kvinnorna beskriver ett bra bemötande som att bli betrodda, lyssnade till 

och därtill ges tid att berätta (Söderberg, Lundman & Norbergs, 1999). Ett bekräftande 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal skapar utrymme för dialog och tillåter 

kvinnorna delaktighet i beslut kring behandling (Juuso et al., 2014). Att bli bekräftad 

och betrodd tolkar kvinnorna som att vara lyckligt lottade (Söderberg et al., 1999).  

Sjukgymnaster upplevs besitta kunskap om fibromyalgi genom att informera och 

undervisa, likaså upplevs det positivt när läkaren uppvisar kunskap i mötet med 

patienten (Baltsén et al., 2002). Positivt är även när hälso- och sjukvårdspersonal 

erkänner sin eventuella bristande kunskap, eftersom det möjliggör kunskapsutbyte 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnorna med fibromyalgi (Juuso et al., 

2014). 

Denna kategori visar att kvinnor med fibromyalgi upplevs bli bemötta med 

engagemang från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvinnorna blir sedda och bekräftade 

genom att bli tagna på allvar, lyssnade till samt blir bemötta av kunskap och intresse. 

 

7.2 Upplevelsen av att bemötas med skepticism  
 

Kvinnor upplever misstro i bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen (Baltsén et 

al., 2002; Henriksson, 1995; Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg et al., 1999; 

Åsbring & Närvänen, 2002; Juuso et al., 2014; Undeland & Malterud, 2007; Werner & 

Malterud, 2003). Misstro uppvisas mot kvinnornas smärta och lidande, direkt eller 

indirekt (Hallberg & Carlsson, 1998). I Söderbergs et al. studie framkommer kvinnors 

upplevelser av att vara tillintetgjorda efter vårdkontakt. Juuso et al. visar på kvinnor 

som mottagit sarkastiska svar när de tillfrågat behandling. Berättelser framkommer om 

att komma gråtandes hem från läkarbesök där läkare bland annat föreslagit bad i isvak 

för att tillfriskna. Misstron tros komma av att sjukdomen inte syns utanpå (Söderberg et 

al., 1999; Baltsén et al., 2002). Kvinnor upplever att hälso- och sjukvårdspersonal, i 

synnerhet läkare, inte förstår vad sjukdomen innebär (Henriksson, 1995; Baltsén et al., 

2002; Söderberg et al., 1999; Werner & Malterud, 2003).  Kommentarer som ”att inte se 

sjuk ut” eller att ”alltid se frisk ut” samt att upprepade gånger tvingas förklara sjukdom 
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och symtom kan för kvinnorna signalera bristande förståelse hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Werner & Malterud, 2003). Likaså upplever kvinnorna bristande 

förståelse från läkare vid antydan om att symtomen uppkommit av annan orsak än 

fibromyalgi (Henriksson, 1995). Henrikssons studie visar även att kvinnor upplever 

bristande empati i bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna upplever att 

hälso- och sjukvårdspersonal besitter bristfällig kunskap om fibromyalgi (Baltsén et al., 

2002; Undeland & Malterud, 2007). De beskriver möten med hälso- och 

sjukvårdspersonal där de upplevt att personalen inte visat tilltro till sin egen förmåga att 

hjälpa kroniska smärtpatienter (Hallberg & Carlsson, 1998).  

Kvinnor berättar att de vid tillfällen blivit remitterade till olika specialister och hur 

det upplevs som både positivt och negativt (Baltsén et al., 2002; Henriksson, 1995). 

Henriksson (1995) visar på kvinnor som söker förklaring till sina symtom, men 

upplever istället att de blir remitterade utan att bli informerade. Ibland upplevs 

agerandet som aktivt, men vid andra tillfällen upplevs remitteringen som ett sätt att 

lägga över ansvaret på någon annan (Baltsén et al., 2002).  

Kvinnor beskriver möten med hälso- och sjukvårdspersonal när de upplevt ett 

nonchalant bemötande där personalen ryker på axlarna åt deras symtom. Även 

upplevelsen av att inte blivit ordentligt undersökta framkommer (Werner & Malterud, 

2003; Undeland & Malterud, 2007; Baltsén et al., 2002; Juuso et al., 2014). De upplever 

sig bli bemötta med bristande intresse från hälso- och sjukvårdspersonal (Henriksson, 

1995). Kvinnorna upplever sig inte heller bli bemötta med acceptans och respekt trots 

att de vid flera tillfällen tvingats förklara sjukdomen (Werner & Malterud, 2003). Vid 

besvär relaterade till fibromyalgi tas inte kvinnorna eller deras besvär på allvar 

(Hallberg & Carlsson, 1998; Baltsén et al., 2002; Juuso et al., 2014; Åsbring & 

Närvänen, 2002; Werner & Malterud, 2003), men när kvinnorna söker vård för besvär ej 

relaterade till fibromyalgi upplever de att bemötandet förändras (Juuso et al., 2014). 

Kvinnorna upplever negativt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal (Baltsén 

et al., 2002; Söderberg et al., 1999; Undeland & Malterud, 2007). En vanlig beskrivning 

är att läkaren till en början är positivt inställd till kvinnan och hennes symtom, dock 

förändras attityden till tvivel och ifrågasättande (Åsbring & Närvänen, 2002; Baltsén et 

al., 2002; Juuso et al., 2014). Attityden förändras i takt med att medicinska 

undersökningar inte visar på någon abnormitet (Åsbring & Närvänen, 2002; Juuso et al., 

2014). När kvinnor upplever sig bli ifrågasatta av sin läkare eller blir kränkta på annat 

sätt leder det till tvekan att uppsöka vård eller att de väntar så länge som möjligt innan 
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de kontaktar läkaren igen. Kvinnorna upplever även att läkare ofta uppvisar ett 

dualistiskt tänkande. När inga synliga symtom finns för att påvisa sjukdomen, upplevs 

det som om läkarna direkt börjar fundera på om det istället finns psykologiska orsaker 

(Åsbring & Närvänen, 2002). I studien av Henriksson (1995) beskriver kvinnorna det 

som förvirrande att bemötas av personalens olika uppfattning gällande hälsosituationen.  

I mötet med hälso- och sjukvårdspersonal upplever kvinnor att deras sjukdom har 

avfärdats som ”trendsjukdom” (Undeland & Malterud, 2007). Kvinnor upplever att 

läkare kategoriserar deras problem som påhittade eller relaterade till psykologiska 

orsaker redan innan några undersökningar utförts, vilket upplevs djupt stigmatiserande 

(Åsbring & Närvänen, 2002). Kvinnor i olika åldrar upplever att åldern har varit en 

nackdel i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Werner & Malterud, 2003; Juuso 

et al., 2014). Bemötandet signalerar att antingen är de för unga för att få tillgång till ett 

behandlingsprogram eller är de för gamla för att berättigas en grundlig utredning 

(Werner & Malterud, 2003). Medelålders kvinnor beskriver att läkare relaterar deras 

besvär till klimakteriet, vilket leder till upplevelsen av att inte bli tagen på allvar 

(Henriksson, 1995; Werner & Malterud, 2003). Bekräftar inte hälso- och 

sjukvårdspersonalen kvinnorna i sitt sjukdomslidande och de symtom som kommer av 

fibromyalgi menar de att hälsan försämras och hela livet påverkas (Juuso et al., 2014).  

Kvinnorna upplever att när de vill diskutera psykologiska orsaker väljer läkarna 

istället att medikalisera besvären, vilket kvinnorna upplever som ett kränkande 

bemötande (Åsbring & Närvänen, 2002). Kvinnorna upplever även möten när inget 

händer, kvinnorna sjukskrivs och medicineras utan att förbättras (Baltsén et al, 2002).  

Läkare upplevs skriva ut en mängd olika mediciner för att tysta ned kvinnorna 

(Undeland & Malterud, 2007). I Werner och Malteruds (2003) studie framkommer 

upplevelsen av att bli rekommenderad smärtstillande läkemedel trots att kvinnorna 

upprepade gånger bestridit medicinering. I motsats beskrivs smärtstillande läkemedel 

och sömntabletter även som validering av lidande (Hallberg & Carlsson, 1998). 

Gemensamt för denna kategori är att kvinnor med fibromyalgi upplevs bli bemötta 

av misstro från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplever ickebekräftelse 

genom att visas bristande intresse och nonchalans, ett bemötande som kan tolkas som 

att inte bli tagen på allvar.  

 

8 Diskussion  

Nedan förs diskussion kring vald metod och de resultat som framkommit.  
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8.1  Metoddiskussion 

Diskussion förs kring styrkor och svagheter i vårt tillvägagångssätt samt om 

genomförandet kan ha påverkat resultatet.  

Den slutgiltiga sökningen utfördes i tre databaser. Att flera databaser använts är en 

styrka för litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). Det visar läsaren att författarna har 

försökt finna all relevant litteratur i förhållande till syftet. För att skapa överblick över 

ämnesområdet och för att utarbeta den slutgiltiga sökstrategin lades mycket tid vid 

pilotsökningen, vilket enligt Kristensson (2014) är av vikt eftersom det är grunden till 

ett adekvat resultat. Även snowballing har använts som sökstrategi. Att söka efter 

litteratur genom flera sökvägar förespråkas av Kristensson. Pilotsökningen var även till 

hjälp gällande att finna sökord relaterade till syftet. För samma ändamål har Karolinska 

institutets Termer för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika former, Svensk MeSH, 

CINAHL headings och Thesaurus använts. Enligt Kristensson (2014) krävs det att 

sökorden har nära anknytning till syftet för att den mest relevanta litteratur ska hittas. 

En styrka kan anses vara att likartade sökord har använts i de olika databaserna. Hade 

fler sökord identifierats hade resultatet möjligen blivit annorlunda.  

Att inte sätta någon avgränsning gällande artiklarnas tidsspann anser vi vara en 

styrka. Kristensson (2014) förordar att sträva efter så ny forskning som möjligt, men 

anser att undersökningsfrågan bör styra och därför ska författarna själva ta ställning till 

artiklarnas tidsavgränsning. Studiens trovärdighet ökar när avgränsningar sätts utifrån 

syftet (Polit & Beck, 2012). När avgränsningen valdes bort upptäcktes att mycket av 

forskningen kring undersökningsfrågan bedrevs under 1990-talet. Risken att relevanta 

sökresultat missats minimeras vid ett brett tidsspann. Trots att ingen tidsavgränsning har 

använts menar vi att litteraturstudiens resultat kan ses som trovärdigt eftersom det inte 

finns någon väsentlig skillnad mellan Henrikssons studie från 1995 och Juuso et al. 

studie från 2014. Olika erfarenheter från liknande kontext beskrivs, dock visar studierna 

på att kvinnorna med fibromyalgi upplever sig blivit bemötta på liknande sätt. 

Den Booleska sökoperatorn OR användes framförallt i pilotsökningen. En sökstrategi 

som prövades vid sökningen var att sätta samman likartade sökord i större block, vilka 

sedan kombinerades med AND. Sökningen resulterade inte i relevanta sökträffar. Beslut 

togs att använda AND. Explode och Major Concept har även testats vid pilotsökning 

och kanske hade det givit ett annat sökresultat vid vidare användning. Dubbletter har 
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hittats i databaserna CINAHL och PubMed samt vid snowballing, vilket minskar risken 

för att litteratur har missats. 

Tillvägagångssättet för urvalsförfarandet anser vi är en styrka. Abstrakt, och helst 

även titlar, skulle vara adekvata för litteraturstudiens syfte för att gå vidare till läsning i 

fulltext. Påståendet styrks av Kristensson (2014) som menar att gallring av artiklar är av 

vikt för att inte irrelevanta artiklar av händelse ska inkluderas i litteraturstudiens 

resultat. 

Kvalitetsgranskningen utfördes individuellt och diskuterades ingående tillsammans 

för att uppnå konsensus. Det finns alltid olika sätt att förstå och betrakta ett och samma 

fenomen. Att flera läser och granskar litteraturen möjliggör ny och djupare tolkning och 

förståelse, forskartriangulering kan därför anses ha använts. Forskartriangulering ökar 

litteraturstudiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). 

Kristenssons (2014) granskningsmallar valdes bort eftersom de är översatta, 

omformulerade och modifierade utifrån Letts et al. bedömningsformulär. SBU:s 

granskningsmallar var bekanta för oss sedan tidigare och valet styrks av Kristensson 

som menar att mallarna är adekvata. Vid en litteraturstudie kan dock modifiering av 

mallarna behövas. Mallarna modifierades genom att poängsystemet valdes bort. Vid 

granskning erhöll Baltsén et al. (2002) studie låg kvalitet. Trots detta valdes artikeln 

tack vare dess resultat som svarade an mot litteraturstudiens syfte. Studiens resultat 

beskriver bra bemötanden mer utförligt än övriga inkluderade artiklar. 

Innan sammanställning av analysen lästes artiklarna och relevanta utsagor 

markerades individuellt. Markeringarna diskuterades sedan för att uppnå konsensus. 

Denna typ av triangulering ökar litteraturstudiens trovärdighet (Polit och Beck, 2012). 

Trovärdigheten hade stärkts ytterligare om vi individuellt även identifierat koder och 

sedan diskuterat våra fynd tillsammans för att finna likheter och skillnader samt skapat 

ny förståelse kring utsagorna.  

Vid den integrerade analysen översattes inte utsagorna för att läsaren ska kunna 

avgöra om tolkning och felöversättning har gjorts. Det i kombination med att 

kategorierna anses vara heterogena utåt och homogena inåt kan tänkas vara aspekter 

som höjer trovärdigheten. Vid identifieringen av utsagor väcktes tankar och funderingar 

om det skulle varit bättre att beskriva erfarenheter istället för upplevelser. Erfarenheter 

torde ge ett rikare resultat. Processen var långt gången och ingen tid fanns att byta 

riktning. Erfarenheter kanske skulle inneburit fler sökord och därför även resulterat i 

fler artiklar, vilket i sin tur kunde inneburit ett rikare resultat.  
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Strävan efter att sätta vår förförståelse inom parantes torde vara särskilt viktig 

eftersom vi har anhöriga med fibromyalgi. Det anses vara betydelsefullt att ta ställning 

till sin förförståelse samt redovisa om förförståelse föreligger, för att läsaren kan skapa 

en uppfattning kring tolkningsgraden (Forsberg & Wengström, 2013). Att sätta 

förförståelsen inom parentes resulterar i ett resultat som i minsta möjliga grad har 

påverkats. Sättet att hantera förförståelsen ses som en styrka.  

Litteraturstudiens metodavsnitt med tydligt beskrivet tillvägagångsätt leder till att 

litteraturstudien kan replikeras och förhoppningsvis framkommer då ett liknande 

resultat. Att tydligt redovisa tillvägagångssättet gör det möjligt för läsaren att själv 

avgöra om studien är replikerbar eller ej (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). Det är 

även upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till annan eller liknande 

kontext (Polit & Beck, 2012). De studier som sammanställts i resultatet är övervägande 

gjorda inom den privata eller offentliga sektorn i Skandinavien, med undantag från 

Henrikssons (1995) studie där tio kvinnor från USA jämfördes med tio kvinnor från 

Sverige. Eftersom alla artiklar visade på mer eller mindre liknande resultat kan 

resultatet ses som överförbart på kvinnor med fibromyalgi boende i Skandinavien.  

 

8.2  Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med litteraturstudien var att beskriva på vilka sätt kvinnor med 

fibromyalgi upplever sig bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet besvarades 

med hjälp av tre frågeställningar. Resultatet visar att kvinnor med fibromyalgi upplever 

misstro i bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Att bli sedd och bekräftad i 

samband med vårdkontakt är andra utmärkande fynd. Resultatet diskuteras i förhållande 

till det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande. Vårdlidande kan innebära att hälso- 

och sjukvårdspersonalen inte ser patienten i hens livsvärld (Eriksson, 1994). 

Det tycks framgå av resultatet att kvinnornas upplevelser av att bemötas av misstro 

och bli ifrågasatta kan leda till att kvinnorna upplever att de får irrelevanta 

behandlingsförslag och den vård de är berättigade till uteblir. Enligt patientlagen (SFS 

2014:821) är målet med hälso- och sjukvården att vård ska ges på lika villkor för alla 

individer, alla människors lika värde och värdighet ska respekteras. Vårdlidande kan 

uppstå vid utebliven vård och orsaker till att vården uteblir kan vara hälso- och 

sjukvårdspersonalens oförmåga att se och bemöta patientens behov (Eriksson, 1994). 

Att misstro kvinnor med fibromyalgi kan signalera att hälso- och 

sjukvårdspersonalen besitter bristfällig kunskap om fibromyalgi. Resonemanget stryks i 
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Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérez och Gil-González (2013) studie där 

hälso- och sjukvårdspersonal framhåller sin okunskap vid behandling av patienter med 

fibromyalgi. Vid okunskap tänker vi att förmågan att se kvinnornas behov minskar och 

bemötandet kan därmed upplevas bristfälligt. För att minska den misstro och okunskap 

som kan finnas i bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen belyser Thorne, 

Harris, Mahoney, Con och McGuinnes (2004) kommunikation som ett betydelsefullt 

verktyg i mötet med alla kroniska smärtpatienter, däribland patienter med fibromyalgi. 

Att misstro kvinnan och hennes behov, känslor och tankar kring sjukdom och 

behandling kan resultera i minskad delaktighet i vården. Bemötandet anser vi visar att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte respekterar kvinnan och hennes behov. Resultatet 

visar att kvinnorna upplever delaktighet när de bemöts av engagerad och bekräftande 

hälso- och sjukvårdspersonal. Ur ett bra bemötande skapas möjlighet till delaktighet och 

god vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktighet anser vi vara kärnan i god och 

individanpassad vård. När patienten är delaktig i sin vård genom att vara informerad och 

får svar på sina frågor leder det till minskad oro och ängslan (Eriksson, 1994). I Eide et 

al. (2011) studie framkommer att patienter med fibromyalgi ofta har frågor och 

funderingar om sin sjukdom till sjuksköterskor. Därför anser vi att upplevelsen av 

bekräftande bemötanden och delaktighet är viktigt för att vårdlidande ska minimeras för 

kvinnor med fibromyalgi. 

I resultatet framkommer upplevelsen av att kvinnorna ibland inte blir tagna på allvar, 

sedda och bekräftad i sitt sjukdomslidande, känslor som enligt Eriksson (1994) leder till 

maktlöshet. Vi anser att hälsa och välbefinnande är individuellt och upplevelsen av 

dessa bör tas på största allvar. Resultatet visar att kvinnor med fibromyalgi kan uppleva 

lycka när hälso- och sjukvårdspersonalen tror på dem. Att bli betrodd innebär att 

individen blir tagen på allvar och dennes upplevelser betraktas som sanna (Eriksson, 

1994). När kvinnan däremot ses som något hon inte vill vara, blir tillintetgjord och 

misstrodd beskriver Eriksson det som kränkande och leder till skuld, skam och 

förtvivlan. Resultatet visar att hälso- och sjukvårdspersonalen inte alltid bekräftar 

kvinnor med fibromyalgi i deras lidande. Kvinnorna upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bemöter dem med ickebekräftelse i en situation där vi anser att 

kvinnorna är hjälpsökande och utsatta. Att som patient utsättas för ett bemötande som 

inte är vårdande i en situation när hen är sårbar, lidande och i behov av vård kan ge 

förödande konsekvenser och signalerar att patienten inte är värd vårdandet (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Av resultatet går det att utläsa att kvinnorna upplever sig ha blivit 

utsatta för ickevårdande bemötanden som styrs av misstro och ickebekräftelse.  

Eriksson (1994) skriver att mycket kan göras för att lindra lidande. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan exempelvis välja att ta till konkreta åtgärder, bekräfta eller 

bara finnas till hands för den som lider. Det är viktigt att våga möta lidandet för att 

undanröja risken för vårdlidande.  

 

9 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva på vilka sätt kvinnor med fibromyalgi 

upplever sig bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. I resultatet framkom att 

kvinnorna upplever såväl negativa som positiva bemötanden från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplever att de inte tillhandahålls den vård de är 

berättigade till, vilket kan skapa vårdlidande. Misstro från hälso- och 

sjukvårdspersonalen tycks vara en påfallande orsak till upplevelsen. Glädjande är att 

flera kvinnor upplever sig blivit bekräftade samt givits möjlighet att aktivt delta i sin 

vård.  

Resultatet påvisar bristerna samt vad som bör bli bättre i hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande. Att tidigt mötas av engagerad och kunnig hälso- och 

sjukvårdspersonal tycks vara värdefullt för kvinnorna för att förtroende ska skapas. 

Misstro och ickebekräftelse från hälso- och sjukvårdspersonalen kan ha sin grund i 

bristfällig kunskap, vilket tyder på ett behov av fördjupad utbildning för den hälso- och 

sjukvårdspersonal som möter patienter med fibromyalgi. Ett öppet förhållningssätt med 

kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra till större kunskap och 

förståelse gällande fibromyalgi. Det i sin tur kan leda till minskat vårdlidande för 

kvinnorna. Resultatet kan användas som vägledning till ett förbättrat bemötande. Vad 

kvinnorna definierar som gott bemötande bör nyttjas av hälso- och sjukvårdspersonal 

inom privat och offentlig sektor.  

Största delen av forskningen om fibromyalgi bedrevs under 1990-talet och tidigt 

2000-tal, vilket väcker funderingar kring om det har skett någon förändring under 

senare år. Ytterligare forskning om kvinnors upplevelse av bemötande vid fibromyalgi 

anses vara befogat. 
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Bilagor  

Bilaga A Databassökning  

Tabell 2, databassökning i CINAHL 

Sökning 

nr 

Sökord  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

C1 ”Fibromyalgia” 3 508 0 0 0 

C2 “Experience” 149 751 0 0 0 

C3 “Health 

communication” 

35 511 0 0 0 

C4 [MH] Fibromyalgia 3 151 0 0 0 

C5 [MH] Women 10 908 0 0 0 

C6 [MH] Stigma 6 566 0 0 0 

C7 [MH] Interpersonal 

Relations 

19 934 0 0 0 

C8 [MH] Attitude of 

Health Personnel 

19 976 0 0 0 

C9 [MH] Attitude to 

Illness 

5 973 0 0 0 

C10 [MH] Physician-

Patient Relations 

17 255 0 0 0 

C11 [MH] Fatigue 

Syndrome, Chronic 

1 743 0 0 0 

C12 [MH] Professional-

Patient Relations 

18 872 0 0 0 

C13 C1 AND C2 AND C5 

Avgr: Peer-rewieved 

8 2 1 Nr: 1 

C14 C4 AND C3 

Avgr: Peer-reviewed 

15 8 3 0 

C15 C4 AND C5 

Avgr: Peer-reviewed 

26 6 4 Nr: (1) 

C16 C6 AND C4  

Avgr: Peer-reviewed 

4 2 1 Nr: 2 

C17 C7 AND C4 

Avgr: Peer-reviewed 

24 9 4 0 

C18 C8 AND C4 

Avgr: Peer-reviewed 

11 5 3 Nr: 3, 4, (1) 

C19 C9 AND C4 

Avgr: Peer-reviewed + 

kvinnor 

23 10 4 Nr: (2), (3) 

C20 C4 AND C10 

Avgr: Peer-reviewed + 

kvinnor 

16 3 2 Nr: (6) 

 

C21 C16 AND C11 

Avgr: kvinnor 

1 1 1 Nr: (2) 

C22 C4 AND C12 

Avgr: Peer-reviewed 

12 4 3 Nr: (4), (8)  

Databassökningen utfördes 2015-09-23 – 2015-10-26.  
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Varje artikel som har inkluderats i studien är numrerad.  

”x” anger fritextord och (x) anger dubbletter. 
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Tabell 3, databassökning i PubMed 

Sökning 

nr 

Sökord  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

P1 ”Fibromyalgia” 8782 0 0 0 

P2 ”Health 

communication” 

97 349 0 0 0 

P3 Fibromyalgia [Mesh] 6574 0 0 0 

P4 Interpersonal relations 

[Mesh] 

270 103 0 0 0 

P5 Professional-patient 

relations [Mesh] 

123157 0 0 0 

P6 Attitude of health 

personnel [Mesh] 

126 322 0 0 0 

P7 Fatigue syndrome, 

Chronic [Mesh] 

4552 0 0 0 

P8 Prejudice [Mesh] 24 108 0 0 0 

P9 P1 AND P2 

Avgr: Kvinnor  

33 11 5 0 

P10 P3 AND P4 AND P6 

Avgr: Kvinnor 

12 8 4 Nr: 5 

P11 P3 AND P5 

Avgr: Kvinnor 

52 17 11 Nr: 6, (2), (5) 

P12 P3 AND P6 

Avgr: Kvinnor 

34 8 2 Nr: 7, (5) 

 

P13 P7 AND P4 AND P3 9 3 2 Nr: (2) 

P14 P7 AND P5 AND P3 6 2 2 Nr: (2) 

P15 P7 AND P6 AND P3 5 1 1 0 

P16 P7 AND P8 12 5 1 0 

Databassökningen utfördes 2015-09-23 – 2015-10-26.  

Varje artikel som har inkluderats i studien är numrerad.  

”x” anger fritextord och (x) anger dubbletter. 
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Tabell 4, databassökning i PsycINFO 

Sökning 

nr 

Sökord  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

S1 [DE] Fibromyalgia 1 463 0 0 0 

S2 [DE] Interpersonal 

relationships 

14 029 0 0 0 

S3 [DE] Therapeutic 

Processes  

20 725 0 0 0 

S4 [DE] Nursing 16 287 0 0 0 

S5 [DE] Client 

Satisfaction 

4 471 0 0 0 

S6 S1 AND S2 

Avgr: Peer-reviewed 

1 2 1 

 

0 

S7 S1 AND S3 

Avgr: Peer-reviewed 

18 7 3 0 

S8 S1 AND S4 

Avgr: Peer-reviewed 

5 2 2 Nr: 8 

S9 S1 AND S5 

Avgr: Peer-reviewed 

2 2 1 0 

Databassökningen utfördes 2015-09-23 – 2015-10-26.  

Varje artikel som har inkluderats i studien är numrerad.  
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Bilaga B Litteraturmatris 

 
Tabell 5, litteraturmatris över inkluderade artiklar 

Artnr. Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Författare: 

Hallberg, L., & 

Carlsson, S. 

År: 1998 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences  

Titel: 

Psychosocial 

Vulnerability and 

Maintaining 

Forces Related to 

Fibromyalgia 

Det huvudsakliga syftet 

är att vidga förståelsen 

för vad det innebär för 

patienten att lida av 

fibromyalgi.  

Metod: Grounded 

Theory, GT. Kvalitativ 

ansats 

Urval: Strategiskt 

heterogent urval, 22 

kvinnliga informanter 

deltog i ostrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Enligt Glaser & 

Strauss (1967) 

Kvinnorna känner sig ofta inte 

betrodda eller trygga i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal. De 

blir remitterade till många olika 

specialister och undersökningar 

vilket leder till att kvinnorna 

känner sig oförstådda i sin 

sjukdom av personalen. 

Konsekvensen blir att kvinnorna 

ibland inte söker vård eller 

upplever att de måste överdriva sin 

smärta.   

Medelhög 

2 Författare: 

Åsbring, P., & 

Närvänen, A-

L. År: 2002  

Land: Sverige. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research  

Titel: Women´s 

Experiences of 

Stigma in Relation 

to Chronic Fatigue 

Syndrome and 

Fibromyalgia. 

Syftet med denna 

studie är att undersöka 

om kvinnor upplever 

sina sjukdomar som 

stigmatiserande samt 

undersöka vilka 

strategier de använder 

för att undvika 

stigmatisering. 

 

Metod: Grounded 

Theory, GT. Kvalitativ 

ansats 

Urval: Teoretiskt 

heterogent urval 

bestående av 25 kvinnor, 

12 med CFS och 13 med 

Fibromyalgi deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Systemisk 

analys enligt Strauss & 

Kvinnorna känner sig ifrågasatta 

av hälso- och sjukvårdspersonalen 

eftersom inga patologiska fynd har 

kunnat identifieras. När kvinnorna 

inte blir tagna på allvar går de in i 

försvarsställning och känner sig 

anklagade. De kvinnor som har 

upplevt ett bra bemötande har haft 

synliga symtom. När läkarna 

påstår att symtomen är 

psykologiska upplever en del 

kvinnor att läkaren tvingar dem till 

Hög 
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Corbin (1990) och 

Glaser & Strauss (1967) 

att uppsöka en psykolog för att bli 

berättigade till sjukpenning. Detta 

upplever kvinnorna vara djupt 

kränkande.  

3 Författare: 

Söderberg, S., 

Lundman, B., 

& Norberg, A. 

År: 1999 

Land: Sverige 

Tidskrift: 
Qualitative Health 

Research 

Titel: Struggling 

for Dignity: The 

Meaning of 

Women´s 

Experiences of 

Living With 

Fibromyalgia 

Syftet med denna 

studie är att belysa 

meningen av kvinnors 

upplevelse av att leva 

med fibromyalgi. 

Metod: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Kvalitativ ansats 

Urval: Ändamålsenligt 

urval där 14 kvinnor 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 
Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Första gången kvinnorna söker 

vård för sina symtom upplever de 

misstro från hälso- och 

sjukvårdspersonalen eftersom de 

ser ”för friska ut”. Diagnosen blir 

en lättnad eftersom kvinnorna då 

upplever att sjukdomen existerar. 

Personalen upplevs ha negativ 

attityd samt saknar förståelse.  

Hög 

4 Författare: 
Baltsén, J., 

Roslund, M., 

Gard, G., 

Lindström, I., 

& Larsdotter 

Persson, A.  

År: 2002 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Nordisk 

Fysioterapi 

Titel: Hur bör 

kvinnor med 

fibromyalgi 

bemötas på rätt 

sätt? 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

hur kvinnor med 

fibromyalgi upplever 

bemötandet från 

vårdpersonal och familj 

samt att identifiera 

faktorer som kan bidra 

till ett gott bemötande.  

Metod: Multipla 

fallstudier enligt 

Merriam (1994). 

Kvalitativ ansats.  

Urval: Konsekutivt 

urval, 10 kvinnor deltog 

i semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

enligt Merriam (1994). 

Kvinnorna känner sig bekräftade 

när de blir betrodda och upplever 

sig inte bli tagna på allvar när 

läkaren visar misstro för vad 

kvinnorna tror beror på att 

symtomen inte syns. Rutinmässig 

och passiv vård upplevs som 

kränkande. Flertalet kvinnor har 

upplevt ett gott bemötande av 

läkare. Att lyssna, ta sig tid och 

besitta kunskap är några exempel 

på vad kvinnorna anser vara ett 

gott bemötande. Dock har alla 

kvinnor även upplevt ett 

bristfälligt bemötande gällande 

Låg 



  
 

III 

dessa exempel. 

5 Författare: 

Werner, A., & 

Malterud, K. 

År: 2003 

Land: Norge 

Tidskrift: Social 

Science & 

Medicine 

Titel: It is hard 

work behaving as 

a credible patient: 

encounters 

between women 

with chronic pain 

and their doctors 

Syftet med studien var 

att undersöka den möda 

patienter behöver gå 

igenom för att bli 

betrodda, förstådda och 

bli tagna på allvar vid 

ett läkarbesök.  

Metod: Trancendental 

fenomenologi. Kvalitativ 

ansats. 

Urval: Ändamålsenligt 

heterogent urval där 10 

kvinnor deltog i 

semistrukturerade 

djupintervjuer.  

Analys: 

Fenomenologisk analys 

enligt Giorgi (1985). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen 

bemöter inte kvinnorna med 

acceptans eller respekt och 

kvinnorna anser sig även bli 

utredda för psykologiska besvär 

istället för fysiska. Kvinnorna 

anser sig heller inte bli tagna på 

allvar när de söker vård för andra 

symtom. De beskriver hur de i 

mötet med läkaren själva behöver 

ta initiativet. Personalen uttrycker 

att kvinnorna ser ”för friska ut” 

exempelvis när de är vältränade, 

har sminkat sig eller är i ung ålder.   

Hög 

6 Författare: 
Undeland, M., 

& Malterud, K. 

År: 2007 

Land: 

Danmark 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Primary 

Health Care 

Titel: The 

fibromyalgia 

diagnosis – hardly 

helpful for the 

patients? 

Syftet med denna 

studie var att undersöka 

upplevelser och 

konsekvenser av den 

process som det 

innebär att bli 

diagnostiserad med 

fibromyalgi. 

Metod: Kvalitativ 

fokus-gruppstudie. 

Kvalitativ ansats.  

Urval: Ändamålsenligt 

urval, 11 kvinnor deltog 

i fokus-gruppintervjuer.  

Analys: Systematisk 

textkondensering enligt 

Giorgi (1985) och 

Malterud (2003) 

Kvinnorna upplever att läkarna har 

svårt att förklara symtomen och 

vad sjukdomen innebär. En av 

kvinnorna kände sig misstrodd när 

hon föreslog fibromyalgi som 

möjlig diagnos. Flera kvinnor 

beskriver hur läkare har uttryckt 

att sjukdomen endast är en 

”trendsjukdom”. Läkarna har vid 

enstaka tillfällen varit förstående 

och hjälpsamma, dock uttryckt att 

diagnosen inte innebär någon 

sjukpenning. Efter att kvinnorna 

har fått diagnosen upplever de 

även att läkarna tappat intresset för 

Hög 
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dem. 

7 Författare: 
Henriksson, C. 

År: 1995 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences  

Titel: Living with 

Continuous 

Muscular Pain – 

Patients 

Perspectives 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

hur kvinnor med 

fibromyalgi, bosatta i 

två olika länder, 

uppfattar och beskriver 

sin situation.  

Metod: Mixed-Method 

Urval: Ändamålsenligt 

urval bestående av 10 

kvinnor i USA och 10 

kvinnor i Sverige. 

Kvinnorna deltog i 

semistrukturerade fokus-

gruppintervjuer med 

kvantitativt synsätt.  

Analys: Strukturanalys 

Det har tagit många år innan 

kvinnorna har fått diagnosen. 

Kvinnorna har blivit remitterade 

till flera olika specialister under 

åren. Läkarna har ifrågasatt 

kvinnornas arbetsmoral. 

Kvinnorna upplever brist på 

empati och intresse samt känner 

sig misstrodda på grund av att 

läkarna anser sjukdomen vara 

psykologisk. Läkarna uttrycker att 

symtomen bland annat beror på 

kvinnornas ålder och klimakteriet.  

Medelhög 

8 Författare: 
Juuso, P., Skär, 

L., Olsson, M., 

& Söderberg, 

S.  

År: 2014 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

Titel: Meanings 

of Being Received 

and Met by Others 

as Experienced by 

Women With 

Fibromyalgia 

Syftet med denna 

studie var att belysa 

betydelsen av 

bemötandet från andra, 

som upplevt av kvinnor 

med fibromyalgi 

Metod: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Kvalitativ ansats 

Urval: Ändamålsenligt 

urval där 9 kvinnor 

deltog i ostrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 
Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

enligt Lindseth & 

Norberg (2004) 

Kvinnorna beskriver sig som 

kränkta, förnedrade och 

förminskade när de upplever sig 

bli ifrågasatta av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Att inte bli 

lyssnad på samt att bemötas av 

bristande engagemang leder till en 

upplevelse av att inte bli tagen på 

allvar och en starkare 

sjukdomskänsla efter ett 

sjukhusbesök. Vid tillfällen då 

personalen lyssnar och talar öppet 

om sin okunskap upplever 

kvinnorna lycka och förtroende.   

Hög 

 

 


