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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Fibromyalgi är en sjukdom som innebär en kronisk smärta och trötthet. 

Sjukdomen har funnits länge, men det är först nyligen som den kunnat nämnas som en 

diagnos. Det finns ännu ingen klarhet i orsak till varför man drabbas och därför heller ingen 

behandling av sjukdomen. I och med detta är diagnosen omdiskuterad och ifrågasatt. Syfte: 

Att studera hur patienter med fibromyalgi som söker hälso- och sjukvård upplever bemötandet 

från vårdpersonal. Metod: En kvalitativ, deskriptiv studie med intervjuer har genomförts. Sex 

personer diagnostiserade med fibromyalgi deltog i studien. Intervjuerna har transkriberats och 

analyserats utifrån Graneheim & Lundmans innehållsanalys (2004). Resultat: Deltagarna 

beskrev ett bristande bemötande i form av misstro, ignorans, helhetssynen, kunskap och 

samordning. Några beskrev även positivt bemötande med initiativtagande och empati. Det 

bristande bemötande leder till ett lidande bestående av otrygghet, egen kamp och 

uppgivenhet. Slutsats: Bemötandet av patienter med fibromyalgi inom vården upplevs vara 

bristande och överensstämmer inte med beskrivningen av mötet som ett vårdvetenskapligt 

begrepp. 
 

Nyckelord: Fibromyalgi, smärta, bemötande, upplevelser. 
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ABSTRACT 
 

Background: Fibromyalgia is a disease wich involve cronic pain and fatigue. The disease has 

appeared for a long time, but it has resently become possible to diagnose. It is still unclear 

what cause the disease, and the treatment of it is therefore still diffuse. The lack of knowledge 

leads to a lot of discussions and the diagnosis is questioned. Purpose: To study how patients 

with fibromyalgia experineces the attitudes from staff in hospitals and health centers. 

Method: The study has a qualitativ, descriptive design and has been carried out by 

interviews.  Six persons diagnosed with fibromylagia participated. The interview where 

transcribed and analysed on the basis of Granheim and Lundman and their content analysis 

(2004). Result: The participants described unsatisfied attitudes with disbelief, ignorance, lack 

of knowledge, comprehensive view and coordination. Some of the participants described 

experiences of good attitude with staff taking initiative and showing empathy. The unsatisfied 

attitudes leed to suffering and make the participants feel insecure, a struggle on their own and 

a feeling of resignation. Conclusion: The attitudes against patientes with fibromyalgia is 

not satisfied and does not correspond to the meeting as a concept in nursing theory. 
 

Keywords: Fibromyalgia, pain, attitudes, experiences.  
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BAKGRUND 
 

Fibromyalgi innebär en kronisk smärta som ofta är kombinerad med onormal trötthet och 

utmattning. Denna kroniska smärta är ännu inte fullständigt kartlagd när det gäller orsak eller 

utlösande faktorer, enligt vissa forskare orsakas fibromyalgi av en störning i det centrala 

nervsystemet. Detta innebär att det finns en överkänslighet i det centrala nervsystemet som 

leder till att förstärkta och för många smärtimpulser skickas till hjärnan (Bengtsson & 

Henriksson, 2000). Det som kunnat ses hos de drabbade patienterna är att sjukdomen vanligen 

utlöses av smärta, infektion, trauma eller kris. Om smärta eller psykisk kris startar förloppet 

har symtomen ofta en långsam utveckling medan det däremot vid orsakan av infektion eller 

trauma kommer som mer plötsliga symtom (Fibromyalgiförbundet, 2013).  
 

Smärtan som ses som ett av de primära symtomen vid fibromyalgi utlöser i sin tur sekundära 

symtom i form av långvarig stress. Stressen som kontinuerligt är befintlig hos den drabbade 

orsakar även sömnstörningar med trötthet, bristande energi, muskelsvaghet och allmän känsla 

av utmattning som följd. Tröttheten ger även kognitiva symtom såsom 

koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Dessa faktorer tillsammans ligger till grund 

för den bristande arbetsförmågan som vanligen ses hos denna patientgrupp (Bengtsson & 

Henriksson, 2000). Patienterna behöver prioritera om sina liv eftersom att många inte längre 

orkar fortsätta sitt liv i samma tempo som tidigare. I och med detta hamnar patienterna ofta i 

ett kristillstånd där de behöver omvärdera aktiviteter i livet vilket i sig kan leda till ett 

sorgearbete över förmågor de inte har i samma utsträckning längre (Anderberg, Bojner & 

Horwitz, 2007). 
 

I och med att mekanismerna bakom fibromyalgins uppkomst fortfarande inte är fastställda 

spekuleras det mycket kring vilka behandlingar som är lämpliga för sjukdomen (Olin & 

Schenkmanis, 2002). Bernardy, Klose, Busch, Choy & Häuser (2013) har utfört en 

litteraturstudie som syftar till att fastställa för- och nackdelar med kognitiv beteendeterapi vid 

behandling av fibromyalgi. Studien visar att kognitiv beteendeterapi kan ha en viss påverkan 

på symtom som smärta, nedstämdhet och vissa oförmågor. Effekten av beteendeterapi är dock 

liten och kräver upprepade sessioner för att resultera i förändring. Tidigare forskning(Busch, 

Barber, Overend, Peloso & Schachter, 2007) visar även att fysisk aktivitet kan ha viss 

fördelaktig påverkan på symtomen. Handledd konditionsträning kan reducera 

fibromyalgisymtom och den fysiska kapaciteten hos patienterna. Även styrketräning och 



	   6	  

rörlighet kan ha en viss påverkan men det krävs dock mer långsiktig forskning för att bekräfta 

detta (Busch, Barber, Overend, Peloso & Schachter, 2007). Andra studier visar att, framför 

allt, vattengymnastik som fysisk aktivitet kan förbättra hälsostatus hos patienter med 

fibromyalgi (Mannerkorpi, Nordeman, Ericsson & Arndorw, 2009). Det finns dessutom 

indikationer att massage kan ha viss reducering av symtom som smärta, oro och depression, 

men då bara under en kortare period. Dock anses även detta kräva mer efterforskning för att 

kunna fastställas (Li, Wang, Feng, Yang & Sun, 2014).  

 

Dessa ovannämnda studier är exempel på behandlingsmetoder som alla visar mer eller mindre 

positiva resultat, men som är i behov av vidare forskning för att kunna fastställas. Det är 

också en indikator på den rådande okunskapen och tveksamheterna kring diagnosen 

fibromyalgi.  
 

Oavsett vilken sjukdom eller vilket hälsorelaterat tillstånd som föreligger så kan vårdpersonal 

vända patienters sårbarhet och beroende till lugn och trygghet genom ett gott bemötande. Att 

som vårdpersonal visa förståelse genom att lyssna, beröra, möta och bekräfta patienterna 

skapas en trygghet hos patienterna. Denna trygga kontakt med vården kan påverka patientens 

tillfrisknande och påverka lindringen. Ett konkret exempel är sårläkning som kan gå 

långsammare på grund av stress, vilket vårdpersonal kan påverka genom att skapa en trygg 

kontakt med patienten (Enqvist, 2007). Enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård är det 

även av stor betydelse att det finns en lättillgänglig person inom vården som är specialiserad 

inom området som patienter kan vända sig till med frågor och funderingar (Larsson, Palm & 

Rahle-Hasselbalch, 2008).  
 

Socialstyrelsens riktlinjer(SOSFS 2005:12) om kvalitet och patientsäkerhet inom vården 

fastställer att vårdpersonal ska möta patienten med värdighet, respekt och omtanke oavsett 

ålder, kön, utbildning, social ställning, funktionshinder, etisk eller religiös tillhörighet eller 

sexuell läggning. Patienter ska dessutom informeras och vara så delaktiga som möjligt i 

vården. Det ska finnas rutiner för hur fastställda metoder används och därefter bör en 

kontinuerlig uppföljning ske. Även rutiner för hur nya metoder tas fram ska finnas och hur 

nuvarande metoder förändras eller avvecklas. Vårdpersonal ska ha den kompetens som krävs 

för att utföra arbetsuppgifter och det ska utifrån verksamhetens behov finnas en plan för 

personalens kompetensutveckling (SOSFS 2005:12).  
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Då fibromyalgi involverar ett flertal olika medicinska specialiteter blir diagnosen komplex 

och innebär en utmaning både för vårdpersonal och för patienter. Sjukdomen beskrivs i 

Lempp, Hatch, Carville och Choy’s (2009) studie som multidimensionell involverande både 

somatisk, psykiska och sociala faktorer. Lempp och medarbetare (2009) studerar, genom 

intervjuer, patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi där patienterna beskriver deras 

förväntningar gentemot vårdpersonal. Då diagnosen påverkar många aspekter i deras liv och 

vardag upplevs en viktig del av vården vara att få en mer grundlig undersökning samt en mer 

effektiv behandling. De understryker även vikten av ett mindre medicinskt och ett mer 

holistiskt synsätt där fokus på både kropp och psyke läggs. Detta för att skapa en mer 

individanpassad vård och ett mer individanpassat bemötande (Lempp et al, 2009). 
 

Hayes et al (2010) studerar kunskaper och attityder som utmanar möjligheterna till en 

gynnsam vård av patienter med fibromyalgi. Detta studerades med hjälp av fokusgrupper, 

semistrukturerade intervjuer och enkäter. Studien strävar efter att få en förståelse för vilka 

utmaningar som vården av patientgruppen omfattar. 23% av allmänläkarna och 12% av 

specialisterna anser att patienter med fibromyalgisymtom simulerade sina symtom. De 

uppfattar även brister i sin kunskap om behandling och attityder som resulterar i frustration 

och en negativ bild av patienten. Kompetensen behöver enligt Hayes et al (2010) förbättras 

för att försäkra en fullgod kvalité i vården vilket behövs för att patienterna ska kunna hantera 

sin sjukdom och för att läkare ska känna sig stärkta, professionella och effektiva.  
 

Enligt Hallberg och Carlsson (1998) anger alla kvinnor i deras studie att de upplever att andra 

människor misstror deras smärta och lidande. Gemene man och vårdpersonal uttrycker 

attityder av misstro och tvivel, dels på ett klart och tydligt sätt, men även på ett underförstått 

vis. Här följer ett citat av en kvinna med fibromyalgi ur denna studie: “No body takes us and 

our problems seriously’, and I have not got any help at all... although I have made a suicide 

attempt” (Hallberg & Carlsson, 1998). Rodham, Rance & Blake (2010) har genomfört en 

studie där kvinnor med fibromyalgi med respektive partner intervjuades. Resultatet visar där 

att deltagare upplever ett behov av att kämpa för att bli tagna på allvar, både av vårdpersonal 

och andra människor i deras närhet. De nämner också att sjukdomen ses som en naturligt 

osynlig diagnos. Forskning som visar på misstro, tvivel, patienters upplevelser av bemötandet 

och den osynliga sjukdomen tyder på att problematik kan uppstå kring patienter med 

fibromyalgi. Lelorain, Bredart, Dolbeault & Sultan (2012) studerar huruvida vårdpersonalens 
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empati påverkar patienterna. Det visade sig att om vårdpersonalen visar empati har detta i 

helhet en fördelaktig effekt på patienterna.  
 

Enligt Bengtsson och Henriksson (2000) är det mycket väsentligt vid bemötandet av dessa 

patienter att komma ihåg att smärta är en subjektiv upplevelse som aldrig kan ifrågasättas av 

någon annan. Även om det inte alltid finns svar och ett konkret sätt att lindra patientens 

smärta kan man genom att visa förståelse och motta patienternas problem med värdighet 

underlätta och bekräfta den psykiska stressen smärtan innebär (Bengtsson & Henriksson, 

2000). 
 

Mötet som vårdvetenskapligt begrepp 
Det valda vårdvetenskapliga begreppet som planeras genomsyra studien är mötet, då ett möte 

mellan patient och vårdpersonal behöver uppstå för att ett bemötande ska upplevas.	  I teorin 

beskrivs det att vården ska omfatta ett möte mellan patient och vårdgivare där tiden delas upp 

mellan de som närvarar och den enskildes upplevelse ska tydliggöras för båda parterna. Detta 

möte kan göra det möjligt att skapa en gemensam och delad mening om situationen. För att 

kunna möta patienter i deras lidande är det viktigt att bjuda in till ett vårdande hermeneutiskt 

möte. Begreppet innebär att visa livsförståelse och förbindelse alltså att vara närvarande med 

hela sitt väsen. Begreppet innefattar även ett ömsesidigt beroende och att skapa mening i 

vardagen för att reducera lidandet (Rehnsfeldt, 2013). 	  

 

Detta möte inom vården beskrivs även som ett sensibelt möte och förklaras som en situation 

där patientens livsåskådning och värderingar ska förstås och främjas av vårdpersonal. Det 

karaktäriseras av att visa uppmärksamhet, ett genuint engagemang och ha en absolut närvaro i 

den konkreta situationen. Vårdpersonal ska i situationen använda både sina yttre och inre 

sinnesorgan vilket innebär att se, höra, beröra men även ta till sig intryck som bearbetas och 

genomsyrar den egna uppfattningen av situationen som patienten befinner sig i. Genom att 

använda sig av det sensibla mötet och vara lyhörd kan mer information om patienten 

framträda som till exempel patientens upplevelse om sin sjukdom, lidande, vardag, relationer 

och dennes eventuella verbalt outtalade önskan om vård. Detta kan skänka en mer målande 

helhetsbild av patienten och därifrån få förståelse för vad patienten anser är det viktigaste 

problemet med dennes situation (Delmar, 2012).   
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Teori och praktik stämmer inte alltid överens och detta tydliggörs bland annat i forskning som 

tidigare utförts på patienter med fibromyalgi. Där visas exempelvis att det i mötet av denna 

patientgrupp finns brister i bemötandet.  
 

Problemformulering 
Tidigare forskning inom området visar på ett bristande bemötande av patienter med 

fibromyalgi. Dock är forskningen inte tillräcklig för att kunna dra några slutsatser. Detta 

föranleder vidare studier inom bemötandet av denna patientgrupp.  
 

Syfte 
Att studera hur patienter med fibromyalgi som söker hälso- och sjukvård upplever 

bemötandet.  
 

Frågeställning 
Hur upplever patienter diagnostiserade med fibromyalgi bemötandet av personal i sina 

kontakter med hälso- och sjukvård? 

Hur upplever patienterna att bemötandet påverkar dem?  

METOD 
 

Design 
Kvalitativ deskriptiv design valdes då syftet var att studera och beskriva upplevelser för att få 

en djupare förståelse av patienternas subjektiva erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2009; Polit 

& Beck, 2010).   

Urval av deltagare	  
Ett strategiskt urval planerades för att maximera spridning av ålder, kön, utbildning och yrke 

för att få ett så varierat resultat som möjligt (Polit & Beck, 2010). Dock resulterade 

rekryteringen i ett bekvämlighetsurval som utfördes i en mellansvensk stad. 

Inklusionskriterierna var att informanterna hade diagnostiserats med fibromyalgi, var bosatta 

inom länet och var medlem i fibromyalgiföreningen. Deltagare planerades att exkluderas om 

de inte var svensktalande, om de hade någon form av kognitiv nedsättning eller hade någon 

annan typ smärtproblematik utöver fibromyalgin. Då de informanter som anmält sitt intresse 

var lämpliga utifrån exklusions- och inklusiondskriterierna kunde alla delta. Dock var 

exklusionskriteriet “annan smärtproblematik” inte möjligt att använda då de intresserade 
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informanterna led av annan smärtproblematik utöver fibromyalgin. Då responsen från 

urvalsgruppen var begränsad inkluderades samtliga personer som visade intresse ut till att 

delta. Med andra ord kunde inte deltagare väljas ut efter önskad variation. Studien planerades 

inkludera tio deltagare diagnostiserade med fibromyalgi plus minus fyra deltagare. Sju 

personer visade intresse att delta i studien varav en av dessa inte hade möjlighet att delta. 

Svaren vid rekrytering till datainsamling resulterade det i sex intervjuer. Åldern på 

urvalsgruppen hade ett spann på ungefär 18-80 år och de var alla kvinnor. Utbildningsnivån 

varierade mellan deltagarna och dess yrken omfattades av allt från omhändertagande arbeten 

administrativa arbetsuppgifter. Två av deltagarna var sjukskrivna vid tillfället för intervju.  
 

Datainsamling 
Semistrukturerad intervjuguide utformad av författarna användes för att samla in data som var 

av intresse. Deltagarna hade dock möjlighet att tala fritt om ämnen som togs upp (Polit & 

Beck, 2010). Den relevanta data som samlades hade fokus på patientens upplevelse av 

vårdpersonalens attityd och bemötande, samt även samordning kring patient och mellan 

vårdpersonal. Vikt lades vid att studera hur patienten påverkades av bemötandet samt hur det 

skulle kunna utvecklas och förbättras. En pilotintervju utfördes innan datainsamling för att 

upptäcka eventuella misstolkningar eller andra problem med intervjuguiden, se bilaga 2 

intervjuguide. Efter den genomförda pilotintervjun fördes en utvärderande dialog med 

informanten. Därefter utfördes ett fåtal mindre förändringar för att undvika upprepningar 

under kommande intervjuer. Teman som användes i intervjuguiden var innan diagnos/allmänt, 

kunskap, bemötande med tillhörande frågor. Under perioden då datainsamlingen pågick 

tillkom lämpliga frågor för att få mer uttömmande svar.  
 

Tillvägagångssätt 
Under ett medlemsmöte på en av fibromyalgiföreningens lokaler utfördes en presentation av 

den planerade studien. Via fibromyalgiföreningen skickades mail till alla medlemmar med en 

förfrågan om deltagande i studien. Vid intresse och frågor om deltagande i studien skickades 

mail till författarna där de intresserade även bifogade uppgifter om ålder, kön, utbildning och 

yrke. Då responsen var begränsad, med endast fyra intresserade deltagare, skickades en 

påminnelse via mail till alla medlemmar en vecka efter att informationsbrevet skickats ut. 

Påminnelsen gav inga ytterligare svar, däremot erhölls svar från två intresserade efter 

rekommendation från studiens kontaktperson på fibromyalgiföreningen. Därefter bedömdes 

antalet informanter vara tillräckligt. Målet var att efter insamlad grupp informanter med visat 
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intresse välja ut de som lämpade sig mest för studien. Skilda åldrar, kön, yrken och utbildning 

målsattes för att maximera spridningen på informanterna och för att erhålla ett så varierat 

resultat som möjligt. Detta var dock inte möjligt på grund utav det fåtaliga deltagarintresset.  
 

Deltagarna erhöll skriftlig information om den planerade studien via ett informationsbrev som 

mailades ut i samband med förfrågan om deltagande, samt muntlig information både vid 

tidpunkten för rekrytering, men även vid själva intervjutillfället. Närvarande vid intervju var 

informant, intervjuare och observatör. Författarna turades om att agera intervjuare respektive 

observatör. Observatören inflikade vid behov med passande frågor. Lokal bokades på 

sjukhusområdet eller lokal på universitetsområdet inför varje intervju för att få en ostörd och 

lugn miljö. En av deltagarna intervjuades i dennes hem efter önskemål. En intervju 

genomfördes på universitetsområdet. Resterande fyra intervjuer hölls på lokal på 

sjukhusområdet. Informanterna, både vid universitetsområdet och sjukhusområdet, möttes 

upp på förbestämd plats för att gemensamt uppsöka bokad lokal. Varje intervju spelades in 

med hjälp av intervjuarens och observatörens mobiltelefoner. Tidsåtgång för intervjuerna 

planerades till 45 minuter, de skiljde sig dock åt mellan intervjutillfällena.  
 

Analys 
En manifest innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera 

data. Intervjuerna transkriberades för att sedan tillsammans med observationsanteckningar 

bearbetas och analyseras. Bearbetning och analys inleddes med att läsa igenom texterna 

upprepade gånger för att sedan bryta ner dem till meningsbärande enheter, kondenserade 

enheter, koder, underkategorier och kategorier. Vissa kategorier saknar underkategorier. 

Därefter sammanfattades resultat av datainsamlingen i löpande text (Granheim & Lundman, 

2004). Transkriberingen delades upp mellan författarna medan resterande delar av 

dataanalysen, det vill säga noggrann bearbetning och analys av texterna, utfördes av 

författarna tillsammans.  

 

Tabell 1- Exempel av analysprocessen 
	  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ingen har tagit 
tag i det och 
diagnostiserat. 

Ingen har 
engagerat sig 
och 
diagnostiserat. 

Bristande 
engagemang och 
diagnostisering 

Upplevelse av 
bristande 
engagemang 

Engagemang 
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Etiska överväganden 
Samtycke till att delta i studien var ett krav för att genomföra studien, något som var en 

självklarhet. Ett annat villkor som fanns uppsatt var att deltagarna fick information om 

forskningens syfte och frågeställningar och att deltagandet var frivilligt. Denna information 

blev de medverkande upplysta om innan de godkände att delta i studien. De informerades 

även om att de när som helst hade rätt att avbryta deltagandet i studien. Personuppgifter och 

data som samlades in under studiens gång skulle vara konfidentiellt, endast författarna hade 

tillgång till de insamlade uppgifterna (CODEX, 2013). 

 

RESULTAT 

 

I samband med dataanalysen har flera områden kunnat identifieras som poängterats starkt av 

informanterna angående bemötande från vårdpersonal. Dessa områden har placerats under 

kategorier som sammanfattar informanternas beskrivningar och uttalanden under intervjuerna. 

Kategorierna omfattar begreppen bristande bemötande, gott bemötande samt lidande. De olika 

kategorierna har även underkategorier som tydliggör och exemplifierar deras innehåll. Citat 

som ansetts vara beskrivande och talande har plockats ut för att sedan användas i texten.  

Tabell 2- Översikt av kategorier 
 
Kategorier	   Underkategorier	  
Bristande	  bemötande	   Misstro	  

Ignorans	  
Helhetssyn	  
Kunskaper	  
Samordning	  

Gott	  bemötande	   Initiativtagande	  
Empati	  

Lidande	   Otrygghet	  
Egen	  kamp	  
Uppgivenhet	  

	  
 

Bristande bemötande 

Misstro 
Informanterna uttryckte att de inte alltid känner sig trodda av vårdpersonal och det nämndes 

att det finns personal som uttryckt att fibromyalgi endast är en skröna och att det inte är en 

riktig sjukdom. En av informanterna beskrev en situation på följande vis “jag kommer 
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fortfarande ihåg att dom sa att: vi tror på att du har värk, och det var ju ingen läkare innan 

dom som … riktigt trodde på mig”. Informanten hade alltså träffat flera läkare utan att få 

bekräftelse på att de tror på hennes smärtor. Det fanns även fler informanter som uttryckte att 

de inte blivit muntligt bekräftade.  

 

Det uttrycktes att det finns en känsla av att vårdpersonal har varit negativt inställda till 

fibromyalgi. Flera informanter känner att de är besvärliga patienter och att det suckas bakom 

ryggen på dem. ” Hos väldigt många kan man uppleva att det tänker ”ja, nu kommer hon 

igen(suckar).””. Det framkom utöver känslan av att vara en besvärlig patient även att 

informanter fått kommentarer från vårdpersonal i stil med att fibromyalgi inte är relevant eller 

behöver åtgärdas. Även kommentarer om att hänsyn inte behöver tas till diagnosen figurerade 

i kombination med hånflin.  
 

Det spekulerades kring att misstron från vårdpersonalens sida kan bero på att fibromyalgi inte 

är en synlig sjukdom och att den drabbade ibland kan se stark ut i kroppen rent fysiskt. Detta 

har ofta lett till misstro och att informanten får kommentarer om att det inte är så illa. Det 

nämndes även att en positiv och glad fasad föranleder till misstro och att det är svårt att tro på 

någons smärta om personen är glad. ”Jag försöker förtränga det onda eller smärtan då. Så jag 

visar nog upp en ganska glad och positiv fasad.(gråter). Och då är det ännu svårare att tro att 

man har ont.”. Det upplevdes att utstrålning och en glad attityd påverkar personalens tro på 

besvären som patienterna har.  
 

Ignorans 
Erfarenheterna tydde på att det ofta saknas engagemang och intresse hos vårdpersonalen för 

fibromyalgi och att patienterna blir förbisedda. De stannar inte upp och tar tag i symtomen 

och det frågas inte heller om dem. Flera informanter saknar en fylligare information kring 

diagnosen. Det upplevs att vårdpersonal borde ha uppmärksammat dem tidigare då de sökt 

vård men ändå gått odiagnostiserade i flera år. ”Ingen har tagit tag i det och diagnostiserat.” 

Det saknas med andra ord drivkraft för att diagnostisera eller behandla och det talas om 

planerade åtgärder som aldrig genomförs “det var någon läkare som pratade om att man 

kanske skulle kunna få en remiss till smärtklinik eller någonting men det har liksom runnit ut i 

sanden”.  En informant berättade om att den endast fått råd om att söka mer information på 

nätet utan andra rekommendationer eller åtgärder. Flera situationer belystes där endast 
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medicinsk smärtlindring har använts som åtgärd vilket beskrivs som en känsla av att sopa 

problemet under mattan på ett billigt och lättvindigt sätt.  

 

Det spekulerades under en intervju huruvida situationen för fibromyalgipatienter skulle se 

annorlunda ut om män drabbades i samma utsträckning som kvinnor. Det förklarades då att 

kön och genusperspektivet påverkar hur man bemöter dessa patienter och att fibromyalgi som 

är en kvinnosjukdom automatiskt blir en fulsjukdom som många inom vården inte lägger 

engagemang i. ”Men det är väl mycket så med kvinnosjukdomar att det är inte så fint … hade 

det varit en riktig kroppens hjärtinfarkt, om männen drabbats i samma utsträckning då skulle 

vi nog sett något annorlunda”. Det upplevs att fibromyalgi inte är viktigt då män inte drabbas 

av diagnosen i samma utsträckning som kvinnor.  
 

Det upplevs att vårdpersonal brister i engagemanget då de inte heller har lyssnat och varit 

lyhörda. “Sjukgymnasterna tycker jag alltid brukar överskatta min förmåga så att de ger mig 

övningar som jag sedan inte klarar av ... det hjälper då inte att jag protesterar och själv säger 

att det här är för svårt för mig”. Personal värderar inte informanternas erfarenheter och lyssnar 

heller inte på protester utan ignorerat dem och fortsatt med en vårdplan som de själva anser 

fungerande. Det uppfattas att förståelse för patienter saknas. 

 

Helhetssyn 
Vården upplevs inte vara anpassad efter diagnosen utan är allt för generell, det utförs ingen 

djupgående undersökning med flera vinklar. Det arbetas på ett snävt vis med fokus på den 

kroppsdel som visar symtom och inte på hela människan. Det saknas med andra ord ett 

holistiskt synsätt inom vården av fibromyalgi. Det påpekades att fibromyalgi har många 

diffusa symtom och att det därför är viktigt att se patienterna i helhet. Att påtala fibromyalgin 

vid möte med vårdpersonal angående en annan smärtproblematik, utöver fibromyalgin, 

upplevs som att det leder till felbedömning eller att det inte påverkar vården av dem. Vården 

anpassas alltså inte efter diagnosen “därav som jag liksom valt att inte berätta om det eller tar 

upp det med läkare för att jag har förstått att det gör varken till eller från om jag gör det”. Det 

upplevs alltså att det inte gör någon skillnad om fibromyalgin nämns av informanten eller inte 

då bedömningen ändå inte utförs med en helhetssyn eller någon djupare undersökning av 

problematiken.   
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Det beskrivs en syn på enbart sjukdomen och inte på hela människan, en känsla av att vara ett 

objekt som ska åtgärdas och inte som en människa som behöver hjälp. 
 

“jag har en känsla av att läkare mest ser kroppen som en apparat, eller det är den känslan 

jag har fått på de läkarbesök jag varit på. Att, ja men, det är inte en människa de har 

framför sig utan det är en spännande apparat som ska undersökas, så…kroppen är en 

maskin och liksom sådär”.  

 

Vårdpersonalen har alltså inte lyckats förmedla ett mänskligt bemötande utan fått informanten 

att känna sig som en maskin som behöver repareras. Detta genom att endast se diagnosen och 

inte människan bakom sjukdomen.  

 

Det beskrevs att vid inneliggande vård för annan sjukdomsproblematik var det ingen som 

påtalat, frågat eller lyft fibromyalgin utan det fokuserades enbart på kontaktorsaken. ”Man 

frågar inte så mycket utan, ”jaha” säger de bara. Ungefär. Mm. Och sen är det inget mer.” Det 

förekom alltså inte frågor om hur diagnosen påverkar informanten eller omständigheter i 

sjukhusmiljön som eventuellt skulle kunna anpassas efter diagnosen.  

 

Kunskaper 
Det har upplevts som en otrygghet att kunskapsnivån ofta uppfattas som låg. Vårdpersonalen 

vet inte alltid vad fibromyalgi är, hur det diagnostiseras eller behandlas. Det förekommer 

mycket spekulationer och teorier och det är oklart vart de ska remitteras då flera uppger att de 

har remitterats till fel enhet. En del av informanterna upplever att de vet mer själva om 

fibromyalgi än vårdpersonalen och de önskar att de ska vara experten och inte en själv. 

Diagnoser ställs med tvivel och osäkerhet. “De tror inte på sig själva tror jag, de märker att, ja 

vad ska jag göra nu då? Kan jag ringa mamma och fråga? (skrattar).”. Det upplevs att det 

råder en kunskapsbrist om sjukdomen.  
 

De uttrycktes även en förståelse för kunskapsbristen då det inte finns tillräckligt med 

forskning kring fibromyalgi och att det bristande bemötandet kan bero på kunskapsbristen i 

sig. “Många säger att de har blivit så oförskämt bemötta och bedömda. Men jag tror att det är 

den här okunskapen alltså som kryper fram”. Skulle kunskaperna vara större kring 

fibromyalgi skulle eventuellt bemötandet vara bättre. Det underströks att personal försöker 
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hjälpa så gott de kan, men att det leder till frustration hos vårdgivarna då det inte finns någon 

tydlig lösning på problematiken.  

 

Det önskas en centralisering av fibromyalgin så att den synliggörs i samhället. ”Det måste bli 

mer centraliserat ... att vi ska komma fram stort i annonsering … att det stod fibromyalgi 

någonstans på Akademiska, exempelvis, så folk såg det.”. Genom att sprida information och 

uppmärksamma fibromyalgi i samhället kan man öka kännedomen om sjukdomen.  

 

Samordning 
Bristande samordning tillsammans med det faktum att inte ha en kontaktperson som känner 

till dem är några faktorer som nämns. Det önskas personal som kan knyta ihop säcken och 

styra i remitteringar och kontakter med andra yrkesgrupper. ”Och kanske någon som 

frågade…. För många gånger glömmer man kanske bort att: jag har ju det och det också. 

Någon som knöt ihop säcken”. Det tog lång tid att få diagnos och remitteras vidare och att 

komma i kontakt med andra yrkesgrupper. All denna väntan på nästa steg skapar en 

osäkerhet. Vårdpersonal behöver förbättra sitt samarbete mellan yrkesprofessionerna och 

arbeta mer i team. Detta för att få en bredare syn på sjukdomsproblematiken och 

behandlingen av patienter med fibromyalgi. “Att man tar hjälp lite mer av olika 

yrkeskategorier och att man jobbar i team”. Som exempel efterfrågades mer involvering av 

arbetsterapeuter samt smärtteam. 

 

Gott bemötande  
 

Initiativtagande  
Det uttrycktes bland vissa att det finns ett engagemang inom hälso-och sjukvården på så sätt 

att personal uppmärksammat deras problematik, undersökt och försökt finna orsaken till deras 

besvär, även om de inte alltid kunde hitta svaret.  “Jag tycker faktiskt i det stora hela att jag 

blivit väldigt bra bemött”. En del upplever ett gott initiativtagande med goda kunskaper och 

att det vet vad fibromyalgi är. Även att anpassa vården efter fibromyalgin upplevs som 

positivt. ”Hon(vårdpersonal) uppmärksammade det och sa det att ”du ska inte göra de här 

övningarna på grund av att du har fibromyalgi, det kommer förvärra symtomen om vi gör det 

här och det här” till exempel “. Dock önskas det i mötet ett ökat initiativtagande från 
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vårdpersonalen med bättre informering kring diagnosen tillsammans med rekommendationer 

och tillvägagångssätt om vad man kan göra själv. 
 

Ett ökat engagemang från vårdpersonalens sida spekulerades dock av vissa vara ett resultat av 

att de var enträgna patienter eller hade en viss position yrkesmässigt som gav dem 

fördelar.  “I Stockholm så fick jag massor av saker eftersom jag satt i landstinget. Så jag har 

varit gynnad”. En del informanter relaterade med andra ord det goda engagemanget till ett 

fördelaktigt driv från deras egen sida.  
 

Empati 
Vissa beskrev att de bemötts av ett empatiskt förhållningssätt. Det vill säga personal som tog 

sig tid att lyssna, bekräftade vad som sades, visade förståelse och som tog patienterna på 

allvar. “Jag har haft en fantastisk husläkare. Som tyvärr blev utbränd. Ja, och det var nog för 

att han var så förstående och lyssnade och så där.”. Personal som är lyhörda och bekräftar 

patienten ger, som citatet ovan beskriver, en positiv upplevelse av bemötandet.  

 

Det efterlystes och önskades dock ett aktivt lyssnade, visad förståelse och bekräftande av 

patientens sjukdomsberättelse i större omfång än vad nuläget har att erbjuda.  
 

”Att de lyssnar på mig och min sjukdomshistoria och att de tar mig på allvar … att de 

stämmer av med mig, att det är rimligt.  Att det fungerar”.  
 

De vill alltså att vårdpersonal ska visa förståelse och bekräfta dem.  
 

Att bli lyssnad och trodd på är någonting som förekommer och är inte obefintlig men det har 

funnits en tonvikt på erfarenheter där detta varit bristande. Empati är någonting som 

informanterna saknar och efterlyser. Även om de bemötts med empati i någon mån så önskar 

de se mer av den.  
 

Lidande 
 

Otrygghet 
Avsaknaden av ett medicinskt hem eller känslan av att inte ha någon tillhörighet inom vården 

är påtaglig. Det beskrevs hur de som patienter bollas fram och tillbaka mellan olika 
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vårdinstanser och läkare utan någon som fångar upp dem, de faller mellan stolarna. Varken 

vården eller de som patienter vet var de ska vända sig. “Var hamnar vi i vården? Var hamnar 

vi i det här huset? Var finns plasten för oss här? Ingenstans”. Den oklarhet som råder kring 

patientgruppen leder till frågor och osäkerhet hos patientgruppen och visar på den bristande 

vetskapen om deras tillhörighet inom vården.  

 

Egen kamp 
Erfarenheter om att behöva ta eget ansvar för att få ett gott bemötande av vården nämndes. 

Olika strategier beskrevs för att aktivt leta upp och lyckas hitta rätt personal som är duktiga 

och kan diagnostisera fibromyalgin. Olika hemsidor där vårdpersonal är betygsatta togs upp 

där en av informanterna då valde personal utifrån betygsättningen. Situationer beskrevs där 

det inte skett någon remittering vidare till någon som kan hjälpa dem utan att det är vänner 

som har gett rekommendationer om vem de ska vända sig till för att få hjälp. ”Honom (läkare 

som satte diagnos) hade jag blivit rekommenderad att gå till, men inte blivit remitterad ... det 

var från vänner, bekanta, som jag pratat med.”.  
 

För att få diagnosen har en av informanterna själv läst på om fibromyalgi och känt igen sig för 

att sedan gå till vården och påtala att de tror sig ha diagnosen. Det uttrycktes att de har en 

känsla av att ha fått tvinga fram diagnosen själva. Tiden efter diagnostisering beskrevs på 

följande vis “det kändes inte som någon befrielse eller lättnad, att nu har jag fått det på papper 

(diagnosen)... utan det kändes nästan mer som att jag blev arg för att jag hade fått kämpat så 

länge”. Informanten upplevde situationen som en lång kamp för att få diagnosen. Dessutom 

nämndes att bemötandet i sig blir bättre om man är talför och kan beskriva symtom och hur 

länge man lidit av dem och att detta leder vidare till ett förbättrat bemötande. De behöver 

alltså agera på ett visst sätt, vara framåt, tala för sig och kämpa för att komma någon vart.  

 

Uppgivenhet 
Ett dåligt bemötande beskrevs stanna kvar i minnet och skapa funderingar. Att diagnosen 

kallas slaskdiagnos och inte tas på allvar uppges skapa tvivel hos patienterna, både på sig 

själva och på sin diagnos. Någon nämnde till och med en skam över sin sjukdom. 

“Många gånger känns det som att alla inte tror på den här diagnosen ... det känns 

ganska jobbigt gör det. Om man tvivlar själv liksom. Jag kanske bara inbillar mig att 

jag har ont och sådär. Tankar bara snurrar.”.  

Ett negativt bemötande leder både till skam och tvivel på sig själv.  
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En informant beskrev en resignering som resultat av det dåliga bemötandet, men även 

ledsamhet togs upp som en effekt av ett negativt bemötande. I och med att det inte finns 

någon att vända sig till med sin fibromyalgiproblematik söker informanterna sällan vård i den 

utsträckning de kanske hade velat. “Jag har ju så sällan sökt för fibromyalgin eftersom det inte 

finns någon att vända sig till, om jag vänder på problemet …man har blivit neglicherad.” Det 

gör varken till eller från att nämna sin fibromyalgidiagnos. Informanter beskrev att ett 

respektlöst bemötande gör en uppgiven på samma vis som när vårdpersonal uppger att de inte 

kan erbjuda någon åtgärd.  
 

DISKUSSION 
 

Studiens huvudresultat visade på brister i bemötandet som omfattades av misstro, ignorans, 

bristande helhetssyn, kunskapsbrist och en otillräcklig samordning. Det framgick att det fanns 

ett gott bemötande i form av ett visst initiativtagande och empati, dock behövdes detta 

förbättras. Det beskrevs även hur lidandet för informanterna ökade och minskade beroende på 

hur bemötandet såg ut.    

 

Resultatdiskussion  
 

Bristande bemötande 

Misstro 
Misstro var en upplevelse som lyftes fram som en stor brist i mötet med vårdpersonal som 

inte tar patienten på allvar och ser sjukdomen som en skröna. Hallberg & Carlsson(1998) 

redovisar ett resultat med liknande utfall där misstron beskrivs som både tydlig och klar men 

även på ett underförstått vis. Detta kan jämföras med denna studie med citat som tyder på att 

misstro har uppvisats med tydlig verbal kommunikation. Att inte bli trodd beskrevs dock även 

som en känsla, exempelvis då informanterna inte fått muntlig bekräftelse på att vårdpersonal 

tror dem. Hayes et al(2010) påvisar resultat som anger att en större del av läkarna i 

undersökningen bedömer fibromyalgipatienternas symtom som simuleringar. Det visar på att 

det finns en misstro från vårdens sida som patienterna verkar känna av enligt det aktuella 

resultat och även enligt Hallberg & Carlsson(1998). Dessutom lyfter Bengtsson & 

Henriksson(2000) att smärta är en subjektiv upplevelse som alltså inte kan ifrågasättas av 
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någon annan än den som lider av smärtan. I och med detta bör inte vårdpersonal misstro 

patienter eftersom att de då utgår från att patientens upplevelser inte är sanningsenliga eller 

relevanta. Dessutom stämmer detta inte överens med mötet som vårdvetenskapligt begrepp 

där patienten bör bemötas med en förståelse för deras situation.  
 

Det spekulerades i om misstron uppstår på grund av att informanterna ser starka ut i sin kropp 

och visar upp ett lättsamt och gladlynt yttre. Detta skulle kunna jämföras med resultatet från 

Rodham et al(2010) som visade känslor av att fibromyalgi är en osynlig sjukdom. De 

beskriver hur patienter med fibromyalgi gömmer undan sina erfarenheter för omvärlden som 

ett försök till att normalisera dem själva vilket då bidrar till att fibromyalgin fortsätter vara 

osynlig. Detta kan tänkas stämma överens med det aktuella resultatet där en positiv fasad och 

en stark kropp visas upp vilket eventuellt gör informanternas symtom osynliga.  

 

Ignorans 
Det upplevs att vårdpersonal inte engagerar sig i patienter med fibromyalgi på så sätt att de 

inte stannar upp, frågar, informerar eller tar tag i utredningar, diagnostisering eller 

behandlingar. De talades om åtgärder som sedan inte blir genomförda och vissa gånger blir 

medicinering med smärtstillande en snabb och enkel åtgärd. Det upplevs att informationen är 

bristfällig och en informant har fått som enda råd att läsa mer på internet själv vilket tyder på 

ett bristande engagemang då tid inte läggs på att förklara och informera patienten. Enligt 

Delmar (2012) bör dock mötet med vården inge ett genuint engagemang och närvaro från 

personalens sida för att få ett helhetsintryck och förstå patientens situation. Detta är någonting 

som i föreliggande studie upplevs vara otillräcklig.  

 

Det lyftes även fram att fibromyalgi är en kvinnosjukdom som blivit en fulsjukdom. En 

informant spekulerade med andra ord i att det inte finns ett engagemang eller intresse för 

diagnosen på grund av att majoriteten av patientgruppen är kvinnor. Detta strider mot 

socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:12) där patienter ska mötas med lika värde oavsett 

kön. Det bristfälliga engagemanget som beskrivs i resultatet kan relateras till studien av 

Rodham et al (2010) där det beskrivs att fibromyalgi är en osynlig sjukdom. Att sjukdomen 

möts av ett bristande engagemang med dess osynlighet skapar därför spekulationer kring om 

det är ett resultat av att det är en kvinnosjukdom. 
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Detta i och med att det beskrevs att vårdpersonal varken lyssnat, varit tillräckligt lyhörda, 

visat förståelse eller gjort patienten delaktig. Att informanterna upplever bemötandet på detta 

vis strider mot socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:12) där det fastställs att patienter ska 

bemötas med värdighet, respekt, omtanke och patienter ska även vara delaktiga i vården, 

något som bör vara en självklarhet i yrket inom vården. Även Enqvist (2007) påpekar vikten 

av att visa patienten förståelse. Det är dock tydligt att viss personal har bemött informanterna 

enligt socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:12), även om majoriteten beskrev det som 

bristfälligt. 

 

Helhetssyn 
I studien har det framkommit att vården för patienter med fibromyalgi inte har ett holistiskt 

synsätt. Detta kan ses som problematiskt när det ställs i relation till resultatet från studien av 

Lempp et al (2009). Där beskrivs fibromyalgi som en multidimensionell sjukdom med 

psykiska, somatiska och sociala delar som verkligen är i behov av ett helhetsperspektiv med 

både individanpassad vård och bemötande. I den föreliggande studien beskrev patienter hur 

de avstår från att nämna sin diagnos. Detta i och med att de inte upplever att vården är 

holistisk och att det inte gör någon skillnad i bemötande och utfall av mötet med vården, vare 

sig de nämner sin fibromyalgi eller inte.  

 

Kunskaper 
En viktig återkommande aspekt som under intervjuerna nämndes var kunskapsbristen som 

leder till en otrygghet. Den bristande kunskapen omfattas av en otillräcklig förståelse för 

sjukdomen och ibland har informanterna känt att de själva har mer kunskap än 

vårdpersonalen. Med tanke på att den bakomliggande orsaken till diagnosen inte är känd och 

att det inte finns klarlagda behandlingsmetoder (Olin & Schenkmanis, 2002) är det inte 

förvånande att informanterna upplever en kunskapsbrist. Det faktum att kunskaperna brister 

gällande de fakta om sjukdomen som faktiskt är kartlagda är dock någonting personal måste 

förbättra. Bengtsson & Henriksson (2000) nämner att när vårdpersonal inte har konkreta svar 

och lösningar på en smärtproblematik är det av stor vikt att ge ett så gott bemötande som 

möjligt med förståelse, värdighet och genom att bekräfta den psykiska stressen. Detta kan 

vara ett gott råd för att kunna ge ett gott bemötande när de själva inte har kunskaperna.  
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Den bristande kunskapen uppfattas påverka vårdpersonalen genom att göra dem frustrerade 

då de har försökt hjälpa utan att det har lett till någon framgång för informanterna. De har 

alltså en viss förståelse för deras frustration som ibland yttrar sig som ett bristande bemötande 

gentemot dem. Denna del av resultatet bekräftas i studien av Hayes et al(2010) där 

vårdpersonal bedömer sina kunskaper om fibromyalgi som bristande och anser att detta leder 

till frustration över att deras åtgärder inte ger resultat och det kan i sig leda till en negativ bild 

av patienterna.  

 

Samordning 
En annan faktor som bidrar med en känsla av otrygghet är en bristande samordning och 

kontinuitet inom vården. Det skapar en otrygghet att ofta behöva träffa ny personal som inte 

känner till individens sjukdomshistoria och problematik. Enligt nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård ska patienterna ha en lättillgänglig kontakt inom vården dit de kan vända sig. 

Detta är viktigt för dessa patienter(Larsson et al, 2008). Eftersom fibromyalgi ger kronisk 

smärta kan det tänkas att det är viktigt att ha en lättillgänglig och trygg kontakt inom vården, 

precis som patienter med hjärtsjukdom beskrivs ha tillgång till enligt de nationella riktlinjerna 

för hjärtsjukvård (Larsson et al, 2008). 
 

I resultatet framgår det även att det känns otryggt att vårdpersonalen sällan samarbetar för att 

få en så optimal vård som möjligt. Tidigare forskning visar att vården kan förbättras betydligt 

av att professionerna har ett gott samarbete med varandra och att det har en viktig påverkan på 

sjukvårdens processer och utfall. Det som är svårt att utröna i forskningen är de specifika 

nyckelfaktorerna som ökar effektiviteten i samarbetet. Det är alltså en utmaning att hitta de 

konkreta råden för att förbättra samarbetet (Zwarenstein, Goldman & Reeves,2007).   
 

Gott bemötande  
 

Initiativtagande 
I det sensibla mötet ska patienten uppmärksammas och det ska finnas ett aktivt intresse för att 

hjälpa patienten (Delmar, 2012). Informanterna beskrev hur de vid enstaka tillfällen mött 

personal som visade ett deltagande och engagemang i deras besvär, men att de inte kunnat 

hitta något svar eller lösning på problemen. Även om personal inte kunnat diagnostisera är det 

ett korrekt agerande från deras sida.  
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Empati 
Enligt nationalencyklopedin definieras empati som en visad förståelse för en annan människa 

och förmedlas genom att lyssna och bekräfta (Nationalencyklopedin, 2014). Även om 

informanterna beskrev saknad empati förekom dock erfarenheter av personal som visat 

förståelse genom att lyssna och bekräfta. Det finns med andra ord bemötande där 

Socialstyrelsens riktlinjer följs där det visas respekt, omtanke och värdighet(SOSFS 2005:12). 

Detta är även aspekter som ingår under mötet som vårdvetenskapligt begrepp där vikten av ett 

gott samspel mellan patient och personal tas upp. I mötet ska man genom att använda alla sina 

sinnen bearbeta det som uttrycks för att få en förståelse för varandra(Delmar, 2012).   

Lelorain et al (2012) har redovisat resultat som visar på att vårdpersonalens bemötande med 

tonvikt på empati verkligen har en stor betydelse för patienterna och en god empati har en 

gynnsam effekt hos dem. Även Enqvist (2007) menar på att en god empati påskyndar 

tillfrisknande och påverkar lindringen. Detta empatiska förhållningssätt upplevdes dock inte 

vara vanligt förekommande i bemötandet enligt informanterna och är därför en av de faktorer 

som behövde förbättras.  

 

Lidande 
 

Otrygghet 
Otryggheten beskrevs som en saknad av tillhörighet och en känsla av att falla mellan stolarna 

och bollas runt. Informanterna beskrev saknaden av ett medicinskt hem, det vill säga en 

avdelning eller mottagning för fibromyalgipatienter dit det kan vända sig och där det känner 

sig trygga. Detta kan återigen kopplas till Rodham et al (2010) där fibromyalgi beskrivs som 

en osynlig sjukdom. Eventuellt kan det finnas ett synsätt som förespråkar att en sjukdom som 

inte syns utåt inte heller existerar och att det då får patientgruppen att känna sig vilsna inom 

vården. 

 

Egen kamp 
Informanterna har erfarenheter av att behöva ta eget ansvar för att hamna hos rätt 

vårdpersonal, få rätt hjälp samt ett gott bemötande. Flera olika strategier har beskrivits där 

informanterna letat rätt på och lyckats hitta lämplig personal. När det gäller diagnostiseringar 

har det skildrats att det är en kamp att få diagnosen och att den har tvingats fram av 

informanterna själva. Just det att behöva kämpa för att bli tagen på allvar beskriver Rodham et 
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al (2010) i sin studie vilket stämmer överens med resultatet i den aktuella studien. Studiens 

resultat visade på att informanterna behövt kämpa själva med olika detaljerade strategier i 

sökandet efter tillmötesgående personal vilket inte bör vara nödvändigt för att få ett gott 

bemötande. 

 

Uppgivenhet 
Det bristande bemötandet ger känslor som tvivel, skam, ledsamhet samt att de resignerar, 

tappar sitt engagemang och mer sällan söker vård. Det beskrevs även att de lärt sig ställa krav 

då de fått ett bristande bemötande. Det beskrevs att det är lika påfrestande att få ett olämpligt 

bemötande som att få höra att det inte finns något att göra åt diagnosen. Det har för 

informanterna hjälpt att anpassa sig i mötet med vården genom att exempelvis vara mer talför 

för att få ett mer tillmötesgående bemötande. Enqvist (2007) beskriver att vårdpersonalen ska 

finnas som stöd och kunna vända sårbarhet och beroende till trygghet och lugn. Patienten ska 

inte behöva anpassa sig till vårdpersonal och vara talför och framåt utan att de ska kunna möta 

olika typer av patienter och få dem att känna sig trygga.  

 
 
Metoddiskussion 
 

Studien har en kvalitativ design vilket innebär att fokus ligger på erfarenheter som kan skänka 

en djupare förståelse av ett fenomen utifrån personliga upplevelser (Polit & Beck, 2010). När 

en kvalitativ studie genomförs är det studiens trovärdighet som kritiskt bedöms vilket 

innefattar giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2010).  
 

Trovärdighet  
Giltighet innebär att studiens resultat är sanningsenligt och stämmer överens med 

verkligheten. Om det som avses att studeras lyfts med en karaktär som är typisk eller 

representativ för det valda ämnet kan resultatet bedömas som sant (Graneheim & Lundman, 

2010). I denna studies fall har båda författarna samt handledare läst igenom analysdelen med 

dess kategorier och underkategorier. Handledare har inte medverkat under intervjuerna och 

kan därför inte bedöma om stämningen under intervjuerna speglats korrekt i dataanalysen. 

Däremot har författarna delat upp intervjuerna på så sätt att de intervjuat varannan informant 

och varit observatör på de resterande. På så sätt finns två personers intryck av känslan som 
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fanns i rummet. Den insamlade datan har sedan analyserats, tolkats och reflekterats av två 

personer i olika roller vilket kan tänkas skänka en större giltighet till resultatet.  
 

Giltigheten ökar om studien innehåller en grundlig redogörelse för urval och analysarbete och 

process. Dessutom påverkar förekomsten av citat giltigheten positivt genom att läsaren får 

möjlighet att bedöma giltigheten själv (Graneheim & Lundman, 2010). Urval och 

analysarbetets process anses vara väl beskriven och ger läsaren en chans att bedöma 

giltigheten i resultatet.  
 

Att ha en stor spridning på urvalsgruppen förhöjer resultatets giltighet då fler skilda 

erfarenheter som uppdagas under en dataanalys uppstår om det förekommer informanter av 

olika kön och åldersgrupper. Ett större antal deltagare är också fördelaktigt för att öka 

giltigheten (Granheim & Lundman, 2010). Målet från studiens start var att maximera 

spridningen så mycket som möjligt gällande ålder, kön, utbildning och yrke. Planen var att 

välja ut informanter utifrån bakgrundsvariablerna, något som dessvärre inte var möjligt. 

Åldern skiljer sig med ett spann på ca 18-89 år vilket ökar giltigheten, däremot svarade enbart 

kvinnor och inte män vilket sänker giltigheten på resultatet. Det ska dock påpekas att 

fibromyalgi är en kvinnosjukdom med endast en liten andel män. Det hade varit intressant att 

utforska drabbade män om deras erfarenheter av bemötandet med både likheter och 

skillnader.  
 

Målsättningen var att finna åtta informanter där vi planerade att sex var minsta antalet som 

krävdes. Ett ökat antal informanter hade självfallet ökat giltigheten genom den ökade 

variationen och fler personliga upplevelser som hade nämnts. Med tanke på den begränsade 

responsen för deltagande i studien beslutades dock sex informanter vara tillräckligt.  

 

En aspekt som behöver uppmärksammas är vilka deltagare som valt att delta i studien och av 

vilket syfte. De personer som är medlemmar i fibromyalgiföreningen kan vara mer missnöjda 

och har därför valt att ansluta till föreningen. Det finns även en risk att endast de i 

fibromyalgiföreningen som ville delta var de som faktiskt ansåg att bemötandet är bristande. 

De patienter med fibromyalgi som känner sig tillfredsställda med vårdpersonalens bemötande 

kan tänkas avstått deltagande då de inte sett meningen med att dela med sig av erfarenheter 

som är goda. Resultatet har mycket tonvikt på brister i bemötandet, det har dock förekommit 

positiva upplevelser av bemötandet också som har ansetts viktiga att berätta om.  



	   26	  

 

Tillförlitligheten bedöms efter författarens stränga kontroll av sina egna ställningstagande 

under studiens process. Detta genomfördes genom att ständigt reflektera och diskutera olika 

tolkningar och abstraktionsnivåer tillsammans med dess alternativ och eventuellt nya vägar. 

Detta ledde till att analys med koder och kategorisering blev mer noggrann. Tillförlitligheten 

ökas om flera författare läst igenom intervjuerna och tolkat innehållet tillsammans (Granheim 

& Lundman, 2010). I denna studie transkriberandes intervjuerna av den som intervjuat för att 

sedan markera de delar av texten som var lämpligt för studiens syfte. Därefter lästes 

transkriberingarna med markeringar av den motsatte observatören som i sin tur läste igenom 

transkriberingarna om och om igen för att se till att all text av värde för syftet var markerat. 

Sedan fördes de utvalda delarna in i analysen. Oklara delar av transkriberingarna har 

diskuterats fram och tillbaka i flera led med nya synsätt under dataanalysens process, både 

under transkribering, indelning av meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, 

kategorier och teman. Dataanalysen har även skickats till handledare för att få ytterligare en 

syn på indelningen.  
 

En av intervjuerna hölls på universitetsområde, en i hemmet hos informanten och de 

resterande i lokaler på sjukhusområdet. Universitetsområdet hade en hektisk miljö, en faktor 

som kan ha upplevts stressande både för intervjuare och informant. Lokalerna på 

sjukhusområdet var i en lugnare miljö och de fyra intervjuer som hölls där upplevdes också 

mer harmoniska. Även intervjun som hölls i hemmet uppfattades som lugn och bekväm. Det 

som i efterhand kan tänkas som en förbättring är att ha erbjudit intervju i hemmet för alla. När 

frågan uppstod av en informant föreslog vi det för de resterande informanterna som 

planerades för intervju. Vid själva intervjutillfället placerade intervjuare och observatör sig på 

ett strategiskt sätt. Förhoppning var att undvika känslan av ett förhör och på så sätt få en 

vardagligare stämning kring bordet.  
 

Strukturen på intervjuguiden hölls under alla intervjuer dock kunde det läggas till följdfrågor, 

beroende på vad som nämndes. Detta gjorde att samtalet blev mer öppet och bekvämt desto 

fler intervjuer som utfördes.  
 

Förförståelse  
Förförståelse är för forskaren en förutsättning för att upptäcka ett fenomen som kan behöva 

forskning och därefter samla data för att öka sin kunskap och förståelse. Det är denna 
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förförståelse som stimulerar forskaren att känna en vilja att uppmärksamma och engagera sig i 

ämnet. Det är dock viktigt att förförståelsen inte blir ett hinder som spärrar nya synsätt som 

eventuellt ligger utanför den egna förförståelsen och upplevelsen av ett fenomen genom att 

kontinuerligt reflektera över den egna förförståelsen(Rosberg, 2010). I denna studie har en av 

författarna en närstående med fibromyalgi. Detta har dock funnits som en reflektion under 

hela processens gång och fokus har legat på informanterna och inte på jämförelser med den 

närståendes upplevelser. Det fanns dock en medvetenhet om att en förförståelse kunde 

påverka resultatet.  
 

När information samlades i början av arbetet uppdagades mycket negativa föreställningar om 

bemötandet kring fibromyalgi både i skrift och muntlig kommunikation. Redan från början 

diskuterade författarna vikten av att det finns en medvetenhet kring förförståelsen då negativa 

intryck förekommer. Det har i och med detta uppstått flera långa diskussioner om reflektioner 

kring datan som samlats in. Därför valdes även att lyfta de positiva upplevelserna av vården 

för att visa på att det inte bara är negativa upplevelser som förekommer utan även en del 

positiva upplevelser.   

Etiska överväganden  
De etiska övervägandena kring intervjuerna följdes. Det innebär att informanterna 

informerades om studiens syfte, frågeställningar och att deltagande i studien var frivilligt. De 

fick även information om att de när som helst fick avbryta intervjun samt att den insamlade 

datan skulle hållas konfidentiell. Både intervjuare och observatör var under intervjuerna 

lyhörda för och beredda att överväga att avsluta intervjuerna om situationen kändes för 

påfrestande. 
 

Känslor som uppstod vid samtalen var både glädje, sorg och ilska och ibland alla tre i 

kombination. Det bedömdes dock aldrig att intervjuerna behövde avslutas på grund av detta. 

Även om starka känslor framträdde som exempelvis sorg och tårar fanns ändå ett lugn i 

samtalet och en känsla av att informanterna ville fortsätta berätta. Flera av dem uttryckte 

glädje över att studien genomfördes. I och med detta uppfattades att nyttan övervägde den 

eventuella påfrestningen som de kan ha känt under intervjuerna.   
 

Kliniska implikationer 
Resultatet visar på både negativa och positiva upplevelser av vården tillsammans med förslag 

på hur bemötandet kan förbättras. Resultatet kan då både användas som en positiv 
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återkoppling till vårdpersonal där bemötandet varit gott. De upplevelser där informanter har 

lyft missnöje med bemötandet och även givit önskemål om förbättringar kan användas för att 

understryka att bemötandet inte alltid är optimalt och eventuellt ge råd om hur detta kan 

åtgärdas, det vill säga vilka punkter som är viktigast att fokusera på i mötet. Ett förslag för 

framtiden är ett fibromyalgiteam bestående av exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och kurator/psykolog. Detta team skulle kunna vara specialiserade inom ämnet, 

kunna hålla sig uppdaterade och arbeta från flera olika vinklar. Detta skulle kunna ge en 

utökad trygghet för patienterna även om kunskap om diagnosens orsak och behandling ännu 

inte är fastställd.  
 

Behov av vidare forskning 
Då både tidigare forskning inom ämnet och även den nu genomförda studien visar på ett 

bemötande med brister av patienter med fibromyalgi är ämnet relevant för vidare studier. 

Denna studie är av litet omfång och det vore därför intressant att se vad samma typ av studie 

skulle ge för resultat utifrån ett större geografiskt område och med fler deltagare och annat 

urval. Detta för att stärka tillförlitligheten.    
    

Slutsats 
Av studiens resultat kan det förstås att patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens 

bemötande på olika sätt. En tyngdpunkt ligger på ett bristande bemötandet i form av misstro, 

ignorans, helhetssyn, samordning och kunskaper. Ett gott bemötande nämns i mindre 

utsträckning, men då i form av initiativtagande och empati. Resultatet visar även på ett 

lidande relaterat till bristerna i bemötandet. Detta gestaltas i form av otrygghet, att behöva 

kämpa själv och en känsla av uppgivenhet. Detta uppfattas som problematiskt då det inte 

stämmer överens med beskrivningen av mötet som ett vårdvetenskapligt begrepp som bygger 

på att närvaro, engagemang och förståelse. Skulle vårdpersonal använda sig av det sensibla 

och det hermeneutiska mötet, så som det beskrivs i teorin, skulle en bättre förståelse fås för 

patienterna vilket även skulle ge ett bättre bemötande. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Information om en studie som undersöker hur personer med fibromyalgi blir bemötta inom 

vården.  
 

Bakgrund och syfte 

Studien syftar till att undersöka hur patienter i Uppsala län med fibromyalgi upplever 

bemötandet inom vården.  
 

Hur går studien till? 

För att samla in information om patienternas upplevelse kommer intervjuer utföras där 

deltagarna svara på frågor men också prata fritt om sin upplevelse. Intervjuerna beräknas till 

45 minuter då en intervjuare och en observatör kommer delta. 
 

Hantering av data och sekretess 

Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga enbart vi som utför studien 

kommer att ha tillgång till informationen. Det resultat som redovisas i arbetet kommer med 

andra ord inte kunna härledas till vem som sagt vad. 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 

När studien har genomförts och resultatet har arbetats fram kommer alla deltagare få ett 

exemplar av examensarbetet via mail. 
 

Förfrågan om deltagande 

Vi är två sjuksköterskestudenter som genomför denna studie som en del av vårt 

examensarbete. Med hjälp av Fibromyalgiförbundet har vi fått möjlighet att kontakta er som 

är diagnostiserade med fibromyalgi. Vi tillfrågar härmed dig om du, genom en intervju, vill 

dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser genom att medverka i denna studie. 

Intervjun kommer att likna ett vardagligt samtal.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens 

gång. Vid intresse och/eller frågor om medverkande i studien, kontakta oss via mail, se nedan. 

Om vi inte fått svar den (datum) kommer vi att skicka en påminnelse via mail. Eventuellt 

kommer inte alla som erbjuder sig att delta i studien att intervjuas.   
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Ansvariga 

Ansvariga för arbete är Maria Åslund, Charlotte Wikberg under handledning av Lena 

Normark legitimerad sjuksköterska och adjunkt på Institutionen för Folkhälso och 

Vårdvetenskap Uppsala universitet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Åslund  

Telefon: 072- 3111468 

Charlotte Wikberg 

Telefon: 076-0510081 

Mailadress: aslundwikberg@gmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Innan diagnos/Allmänt 
 

Hur länge har du varit diagnostiserad med fibromyalgi? 

 

I vilka län har du sökt vård för din fibromyalgi? 

 

Om jobb: Hur mycket jobbar du? Har du varit sjukskriven pga din fibromyalgi?  

 

Om sjukskriven: Hur länge har du varit sjukskriven? 

 

Berätta om perioden från att du började känna symtom av din fibromyalgi till dess att du blev 

diagnostiserad. På vilket sätt har diagnosen påverkat ditt liv?  
 

Har du några andra diagnoser? Om ja: Tror du att dessa kan förknippas på något sätt med din 

fibromyalgi?  
 

Kunskap 
 

Vad upplever du att vårdpersonal har för kunskaper om fibromyalgi?  
 

Anser du att de är uppdaterade inom området fibromyalgi?  
 

Följdfråga: Frågar personal om mer än symtomen: smärtan och tröttheten? Lyfts andra symtom 

upp av vårdpersonal? 

 

Bemötande 
 

Hur upplever du bemötandet från: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

kuratorer, arbetsterapeut, smärtspecialist?  
 

Finns det skillnader i bemötandet av dig mellan de olika yrkeskategorierna? Om ja: utveckla och 

ge exempel.  
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Hur skiljer det sig i bemötandet beroende på om du vårdas inom öppenvård eller slutenvård. 

Exempelvis vårdcentral eller sjukhus? 

 

Hur har du blivit bemött inom vården angående din fibromyalgi efter diagnostisering? Kan du ge 

något exempel? 

 

Hur påverkar vårdpersonalens bemötande dig och ditt liv?  
 

Hur skulle du vilja bli bemött inom vården i den bästa av världar? Vad skulle kunna förbättras 

eller vad är bra i vårdpersonalens beteende? Har du blivit erbjuden kontakt med alla 

yrkeskategorier vi nämnt? Om nej: hade du velat ha kontakt med dessa?  
 

Vad är viktigt i vårdpersonalens bemötande? 

 

Varför är det viktigt med ett gott bemötande från vårdpersonal för dig?  
 
	  	  


