
 

 

 
 

PERSONERS HANTERING AV LÅNGVARIG SMÄRTA VID 
FIBROMYALGI OCH DERAS UPPLEVELSE AV BEMÖTANDET 

FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  
Examinationsdatum:  
Kurs: 49 
Författare: Felix Granath    Examinator: Jenny Stern/ 
Författare: Malin Isaksson                      Cecilia Håkansson        
       Handledare: Margareta Westerbotn 



 

    
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund  
  
Fibromyalgi är en sjukdom som kännetecknas av trötthet och diffus långvarig smärta. Det är 
en sjukdom som tidigare haft många fördomar vilket har lett till att denna patientgrupp ofta 
bemöts med misstro och oförståelse av både hälso- och sjukvårdspersonalen samt omgiv-
ningen. Det är en sjukdom utan botemedel och som är svår att behandla. 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva hur personer med Fibromyalgi upplever bemötandet av hälso- och 
sjukvårdspersonalen och hur de hanterar långvarig smärta. 
 
Metod  
 
En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes för att besvara studiens syfte.  
Elva stycken personer med Fibromyalgi deltog i studien. Intervjuerna analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat 
 
Deltagarnas upplevelser sammanfattades i tre kategorier med sex stycken underkategorier. De 
tre kategorierna som framkom var: att bemötas som patient med långvarig smärta, hur lång-
varig smärta påverkar det dagliga livet och strategier för hantering av långvarig smärta för 
personer med Fibromyalgi. Underkategorierna innehåller: vårdpersonalens bemötande, påver-
kan på det sociala livet, smärtans inverkan på arbetslivet och hushållssysslor, fysisk aktivitet 
och planeringens betydelse för hantering av långvarig smärta och sjukvården och läkemedels-
behandlingens inverkan på smärthantering.  
 
Slutsats 
 
Personer med långvarig smärta och Fibromyalgi upplever ett bristande bemötande från hälso-
och sjukvården. De bemöts ofta med misstro och oförståelse både från omgivningen och av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Smärtan och tröttheten har en stor påverkan på dagliga livet. 
För att hantera den långvariga smärtan används olika strategier såsom fysisk aktivitet,  läke-
medelsbehandling men framförallt är planering i det dagliga livet viktigt.  
 
Nyckelord: Bemötande, Dagligt liv, Fibromyalgi, Lidande, Långvarig smärta, Smärthante-
ring 
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BAKGRUND 

Fibromyalgi  

Fibromyalgi (FM) är ett smärtsyndrom som karaktäriseras av långvarig och kronisk muskel-
smärta. FM är en diagnos som använts sedan 1980-talet för att skilja sjukdomen från andra 
muskuloskeletala sjukdomar. Trots att det är en diagnos med ett antal diagnoskriterier är det 
många med FM som vanligen möts med misstro från omgivningen och det är inte ovanligt 
med missuppfattningar att det är en inbillningssjukdom. Innan det fanns en diagnos har varie-
rande terminologi använts för att beskriva symtomen, bland annat det kränkande begrepp som 
“SVBK” - sveda, värk och brännkärringar (Magnusson & Mannheimer, 2015). I befolkningen 
är, enligt författarna Anderberg och Bojner Horwitz (2007), cirka tre till fem procent drab-
bade av FM och av de är 90 procent kvinnor. Att det främst är kvinnor som är drabbade beror 
sannolikt på psykosociala och biologiska faktorer. På grund av okunskap är det många som 
inte får rätt diagnos trots typiska smärtor för FM. Innan de drabbade får rätt diagnos är det 
många som går med smärtor i flera år. Därför är troligen siffrorna när det gäller antalet fall av 
FM underskattade. Depression, utmattningssyndrom, kroniskt smärtsyndrom eller långvarig 
stressreaktion är diagnoser som ofta ställs, när det egentligen är FM (Anderberg & Bojner 
Horwitz, 2007).  
 
Orsak   
 
Norén (2014) menar att det kan bero på inflammation i centrala nervsystemet (CNS) vilket då 
skulle kunna förklara den generella smärtan i kroppen och även tröttheten. Enligt Magnusson 
och Mannheimer (2015) skulle FM kunna vara en följd av långvarigt inflöde av smärtimpul-
ser till det centrala nervsystemet, som i sin tur kan orsaka de bestående förändringarna. Störd 
smärtmodulering och dysfunktion i de nedåtgående smärthämmande bansystemen kan vara 
en del av dessa förändringar. I en svensk studie gjord av Kadetoff , Lampa, Westman, An-
dersson och Kosek (2011) jämförde forskarna FM med Reumatoid artrit (RA). Forskarna hit-
tade förhöjda värden av encytokin IL-8, ett inflammatoriskt ämne som finns i ryggmärgsväts-
kan, hos FM patienter, men inte hos patienter med RA. Resultatet tyder på dubbelriktad kom-
munikation mellan CNS och perifera vävnader. Detta kan öppna upp för nya behandlingsme-
toder och ökad förståelse för dessa mekanismer (Kadetoff , Lampa, Westman, Andersson & 
Kosek, 2011).  
 
Symtom   
 
Förutom den vanligtvis konstanta smärtan ses även symtom som trötthet, huvudvärk, kogni-
tiva problem exempelvis vad gäller minne och koncentration, feberkänsla, domningar, stick-
ningar samt ljud- och ljuskänslighet (Norrbrink & Lundberg, 2014). Dessa symtom och ka-
raktäristiska egenskaper av FM beskrivs även i en Amerikansk studie av Cudney, Butler, 
Weinert och Sullivan T (2002) där tio kvinnor  berättar hur det är att leva med FM. Förfat-
tarna lyfter fram den konstanta smärtan i kroppen som orsakar konsekvenser i tillvaro, livs-
glädje och sociala relationer för de drabbade kvinnorna. En av kvinnorna berättar att hon ald-
rig vänjer sig vid smärtan, utan förväntar sig att den finns där mer eller mindre hela tiden. 
Trots konstant smärta var kvinnorna i studien överens om att det var tröttheten som upplevdes 
värst. På grund av tröttheten försvåras relationer och försämrar många aspekter av kvinnornas 
tidigare livsstil. Resultatet i en Finsk intervjustudie visade även där att trötthet var det vanlig-
ast förekommande symtomet. Kvinnor med FM beskrev tröttheten som problematisk och att 
den är värre än smärtan (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, & Mikkelsson, 2011).  
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Trötthet relaterat till sömnproblematik beskrivs även i flera andra forskningsstudier 
(Theadom & Cropley, 2010; Diviney & Dowling, 2015). Flera av patienterna med FM upp-
levde sömnproblematik i form av uppvaknanden under natten, svårigheter att somna, oro/ne-
gativa tankar och en känsla av att  inte vara utvilade vid uppvaknande (Theadom & Cropley, 
2010). Depression är ett vanligt symtom hos personer med FM som följd av tröttheten, den 
kroniska smärtan eller den frustration som de känner i samband med sjukdomen (Cudney 
et.al 2002). I en studie där de undersökt depressiva symtom hos kvinnor med och FM visade 
resultatet att 71 procent upplevde måttlig till svår depression (Soriano-Maldonado, Amris, 
Ortega, Segura-Jiménez,  Estévez-López,  Álvarez-Gallardo & Ruiz, 2015). I en svensk och 
en amerikansk studie berättar de deltagande kvinnorna att vädret är ett problem. Speciellt 
kallt väder, men även snabba väderförändringar bidrar till att öka spänningar och smärta i 
kroppen (Arnold et al., 2008; Liedberg, Burckhardt & Henriksson, 2006). 
 
Diagnos 
 
Diagnosen FM är accepterad av WHO och av socialstyrelsen och har klassifikationsnummer 
M79.7. (Socialstyrelsen, 2018). I nutid finns det enligt American Collage of Rheumatology 
(ACR) specifika symtom och kriterier för att diagnostiseras med FM. ACR förklarar att FM 
kan misstänkas vid symtom som smärta och ömhet vid tryck på 18 specifika triggerpunkter 
och områden på kroppen. Områdena är, rygg, nacke, bäcken samt armar och ben. För att 
kunna ställa en korrekt diagnos krävs det att den drabbade haft utbredd smärta i minst 3 må-
nader i båda kroppshalvorna samt smärta vid tryck mot minst 11 av dessa triggerpunkter. 
Symtom som trötthet och kognitiva problem (minne, tankar) tas också i beaktning under dia-
gnostiseringen. Flertalet av de drabbade upplever även en växlande och utbredd smärta som 
förvärras vid beröring och tryck utanför dessa triggerpunkter. Karaktäristiskt för FM är den 
varierande smärta som flyttar sig mellan olika delar av kroppen. Detta ingår även i symtom-
bilden för FM och blir därav en vägledning och belägg för diagnostiseringen. En ytterligare 
viktig del i diagnostiseringen är att den drabbade inte har några andra hälsoproblem som kan 
förklara smärtan eller de övriga symtomen (American Collage of Rheumatology, 2010). En-
ligt Norrbrink och Lundberg (2014) ställs diagnosen FM när alla andra smärttillstånd har ute-
slutits och när de bakomliggande orsakerna till smärtan är oklara (Norrbrink & Lundberg, 
2014).  
 
Behandling 
  
Det finns för närvarande inget botemedel för FM och ingen behandling är 
universellt effektiv för kontroll av smärta och associerade funktioner i detta tillstånd (Fitz-
charles & Yunus, 2012). FM och andra långvariga smärttillstånd behandlas sällan genom en 
specifik behandlingsmetod, utan behandlingen är uppbyggd av flera olika behandlingsformer 
enligt Magnusson och Mannheimer (2015). Behandlingsformerna beskrivs som fem olika 
grundpelare där behandlingen för fibromyalgi och andra långvariga smärttillstånd bör utgå 
från dessa. De fem grundpelarna är ökad kunskap, fysisk aktivitet, sociala aktiviteter, läkeme-
delsbehandling och sjukgymnastik. Kvinnor med FM berättar i en svensk forskningsstudie 
(Juuso, Skär, Olsson, & Söderberg, 2013) att de mår bättre när de får möjlighet att planera 
och göra saker i sin egna takt utan stress, samt att undvika stressfulla situationer och att an-
passa aktiviteter efter sin kroppsliga förmåga gör att de mår bättre, trots smärta och trötthet. 
Kvinnorna lyfter fram vikten av självkontroll över deras situation. De beskriver att självkon-
trollen inte minskar smärtan men den gör dem lugnare och tryggare i sig själva och att detta 
ger dem en inre styrka.  
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Kvinnorna berättar även att självkontrollen kan få dem att tvinga sig själva att bli fysisk ak-
tiva och komma ut på aktiviteter, som i sin tur minskar smärtan och tröttheten (Juuso, Skär, 
Olsson, & Söderberg, 2013). 
 
I en Amerikansk studie beskrivs vikten av en multimodal behandlingsmetod där patienten står 
i fokus och upplever delaktighet (Schneiderhan, & Orizondo, 2017). Multimodal rehabilite-
ring inkluderar det interprofessionella teamet, innefattande läkare, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, arbetsterapeuter och psykologer. Interprofessionella teamet planerar och samordnar 
åtgärder för att uppnå ett gemensamt mål som framtagits tillsammans med patienten (Social-
styrelsen u.å). Enligt Schneiderhan och Orizondo (2017) är multimodal rehabilitering den ef-
fektivaste behandlingsmetoden för FM och långvariga smärttillstånd. Schneiderhan och Ori-
zondo (2017) beskriver att kognitiv beteende terapi (KBT) och fysisk aktivitet alltid bör in-
kluderas i den multimodala rehabiliteringen samt att läkemedelsbehandling även är en central 
del och ingår i den multimodala rehabiliteringen. I en Australiensk studie tar Kwiatek (2017) 
upp vikten av utbildning och strategier för patienter gällande självhantering av deras tillstånd. 
Kwiatek (2017) beskriver att ett systematiskt, patientcentrerat och evidensbaserat förhåll-
ningssätt kan ge kliniskt meningsfulla förbättringar av symtomkontroll, coping strategier, 
självkännedom och livskvalitet för patienter med FM. McCabe (2007) beskriver att patienter 
med smärta behöver mänsklig tröst lika mycket som de behöver läkemedel- och tekniskt bo-
temedel.  
 
Vårdens syn på FM  
 
FM är en diagnos med fördomar som är svår att behandla och kan medföra ett lidande för de 
drabbade. Eftersom det är en diagnos som ges efter uteslutningsmetoden förekommer det att 
vårdpersonal är skeptiska till smärtan och symtomen (Durif-Bruckert, Roux & Rousset, 
2015). I en fransk studie berättar patienterna att läkarna saknar kunskap om diagnosen och att 
de ifrågasätter symtomen vilket leder till att patienterna upplevde att läkaren misstrodde dem 
(Durif-Bruckert, et al., 2015). Även i en svensk studie (Juuso et al., 2013) berättar deltagarna 
att de upplever att de inte ses som en trovärdig person. Att bry sig om andra och själv bli om-
händertagen, trodd på och accepterad är en viktig del för kvinnor med FM). Då detta medför 
en otillräcklig vård medför det även ett lidande för patienten (Eriksson, 1994). 

Dagligt liv 

Dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd är beroende av varandra samt integrerar med 
varandra enligt Carnevali (1996). Att kunna ha balans mellan kraven i det dagliga livet och 
sina inre och yttre resurser  påverkar individens hälsa och livskvalitet. Om det dagliga livet är 
tillfredsställande och resurserna tillräckliga kan balans på hög nivå uppnås. Även om indivi-
dens funktionella förmåga är starkt begränsad kan balans uppnås om det finns tillgång till 
yttre resurser. Enligt Carnevali (1996) delas de inre resurserna upp i kunskap, uthållighet, 
styrka, sinnesförnimmelser, kommunikation, färdigheter och mod. De inre resurserna innebär 
bland annat att göra sig förstådd och kommunicera, att skaffa kunskap om sin behandling och 
sjukdom och motivation till att utföra egenvård. Alla resurser som finns utanför gruppen eller 
individen räknas som yttre resurser. Exempel på̊ yttre resurser är tekniska hjälpmedel, bostad, 
pengar, transportmöjligheter, kommunikationsmöjligheter och husdjur. Carnevali beskriver 
hur dagligt liv kan försvåras om andras förväntningar inte stämmer överens med patientens 
funktionella förmåga och egna önskningar. Hur förpliktelser och förväntningar ofta skapas av 
individen själv i det dagliga livet, men även av andra personer.  
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I en studie av Juuso, Skär, Sundin och Söderberg (2016) intervjuades kvinnor med FM om 
sin arbetsplats upplevelse. Kvinnorna berättar hur de känner sig stressade och oroliga för sin 
arbetssituation och därför tvingar sig själva att gå till jobbet. Kvinnorna beskriver att de är 
rädda att förlora sina jobb samt att de är oroliga för hur de ska kunna sköta sina jobb vilket 
påverkade deras dagliga liv i stor utsträckning. Bekymmer över arbete ökade deras smärta 
vilket ledde till att de mådde sämre. Denna studie exemplifierar med Carnevalis (1996)  mo-
dell då oron över arbetssituationen påverkar de yttre resurserna negativt. I en annan studie av 
Lempp, Hatch, Carville och Choy (2009) berättar deltagarna att deras sociala liv förändrades 
efter att de fått diagnosen FM, framförallt att de inte umgås lika mycket med vänner och fa-
milj. Att de upplevde psykiska problem som gjorde att de skämdes eller blev isolerade. Även 
denna studie visar på att obalansen mellan kraven i det dagliga livet och sina yttre och inre 
resurser påverkar individens hälsa och livskvalitet.  

Lidande  

Ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (Svensk sjuk-
sköterskeförening, 2016). Det är nödvändigt att förstå patientens värld både för att förstå me-
ningen av vårdandet och för att lindra lidandet (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Den överord-
nade uppgiften för all vårdverksamhet är att lindra mänskligt lidande. En ökad kunskap om 
det naturliga lidandet, medlidandet och omsorgen behövs hos vårdpersonal för att för att lära 
sig möta patienten också med hennes lidande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017).  När det 
finns total hopplöshet och förtvivlan, kan lidandet bli beskrivet som totalt mörker (Rehnsfeldt 
& Eriksson, 2004). Historiskt har vårdandet och olika vårdorganisationer uppkommit i syfte 
att lindra det mänskliga lidandet. Tyvärr har utvecklingen lett till att det ofta är vården som 
skapar lidande för människan och patienten (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) beskriver tre 
olika former av lidande i vården - sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Med sjuk-
domslidande menar Eriksson (1994) att det lidande som människan upplever i relation till be-
handling och sjukdom. En vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom är smärta och re-
lationen smärta-lidande är central. Det kan vara outhärdligt med kroppslig smärta och det kan 
driva människor till en andlig och själslig död (Eriksson, 1994). Vårdlidande menar Eriksson 
(1994) är det lidande som framkallats ur en vårdsituation. Den vanligaste formen av vårdli-
dande är när en patients värdighet och värde som människa kränks. Livslidande är det lidande 
som är relaterat till allt vad det kan innebära att leva enligt Eriksson (1994). Hela människan 
och dennes livssituation berörs vid sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient.  
 
Fm leder till ett livslidande 
 
Då FM påverkar hela människan och dennes livssituation och liv leder sjukdomen till ett livs-
lidande i enlighet med vad Eriksson (1994) anser. Då det än så länge inte går att ta något 
blodprov eller att muskelvävnaden inte visar några sjukliga förändringar kan patienten känna 
sig förtvivlad över att man inte hittar någon orsak till smärtan (Almås, Stubberud & Grønseth, 
2011). Patienter som förstår orsaken till sin smärta kommer lida mindre än de som inte kan 
tillskrivas någon orsak till smärtan (McCabe, 2007). En känsla av att ha förlorat sin identitet 
beskrivs i flera studier (Rodham, Rance & Blake, 2010; Arnold, Crofford, Mease, Burgess, 
Palmer, Abetz, &  Martin, 2008) vilket leder till ett livslidande då livssituationen blir påver-
kad av detta (Eriksson, 1994).   
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Vårdlidande vid FM 
 
Trots att bemötandet är en av de viktigaste faktorerna i vården visar flera studier där man un-
dersökt patienters och sjukvårdspersonalens upplevelser vid FM att det är stora brister i be-
mötandet (Diviney & Dowling, 2015; Rodham et al., 2010; Haugli, Strand & Finset, 2002). 
I en svensk studie gjord av Jakobsson (2007) uppgav cirka 40 procent att det någon gång bli-
vit illa bemött när de sökt vård. Av dessa 40 procent rapporterades en signifikant högre grad 
av besvär i form av sömnbesvär, nedstämdhet/depression och långvarig smärta. Patienter i 
flera studier ansåg sjukvårdspersonalen som negativ, oförstående och upplevde en känsla av 
att inte bli trodd på eller blivit behandlad med respekt (Diviney & Dowling, 2015; Rodham et 
al., 2010; Haugli, Strand & Finset, 2002) vilket i enlighet med Eriksson (1994), då leder till 
ett vårdlidande.  

Bemötande 

En av faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, omsorg och vård är ett gott bemötande. 
Både patientsäkerheten, patientinflytande och delaktighet främjas av ett gott bemötande (So-
cialstyrelsen, 2015). Att vara beroende av vård innebär en utsatthet som sjuksköterskan i mö-
tet med patienten måste vara öppen för och uppmärksamma, detta är en värdegrund för om-
vårdnad. Ett gott bemötande och känsla av respekt ska ges personer som är i behov av om-
vårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Nåden och Eriksson (2004) har gjort en studie 
för att förstå vikten av värderingar och moraliska attityder inom omvårdnaden för att bevara 
den mänskliga värdigheten. Både patienter och sjuksköterskor beskriver där hur viktigt det är 
med ansvar och respekt i mötet mellan vårdpersonal och patient. I hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30) finns reglerat hur en god vård skall bedrivas och innebär bland annat att den 
skall främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal (SFS, 2017:30, 
kap. 5, 4 §) och att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans värdighet (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). 

Sjuksköterskans professionella omvårdnadsansvar 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017b) har den legitimerade sjuksköterskan omvård-
nadsansvaret för patienten, och leder därmed omvårdnadsarbetet. En del av omvårdnadsar-
betet syftar till att erbjuda människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin 
hälsa. Omvårdnadsarbetet syftar även till att tillgodose patientens grundläggande behov och 
upplevelser i det dagliga livet. Sjuksköterskan ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, 
genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Detta kan ske i teamsamverkan med patien-
ten och- eller dennes närstående. Sjuksköterskans arbete ska stödja sig på lagar och förord-
ningar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) “Skall vården ges med respekt för alla männi-
skors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (HSL 1997:142, 2 §). 
International Council of Nurses (ICN) (2017) har fastställt en etisk kod för sjuksköterskor. 
Koden innefattar fyra områden som sammanfattar riktlinjer för etiskt handlande: Sjuksköters-
kan och allmänheten, som syftar till sjuksköterskans primära professionella ansvar som i 
första hand ska vara riktat till människor i behov av vård. Sjuksköterskan och yrkesutöv-
ningen, syftar till sjuksköterskans personliga ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att ge-
nom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan och professionen 
syftar till att sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara rikt-
linjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. Sjuksköterskan och medarbetare 
syftar till att verka för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare.  
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Koden är en viktig del i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterske-
förening, 2017a). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) har även beskrivit sex kärnämnen 
som sjuksköterskan ska förhålla sig till. Dessa är: Personcentrerat vård, säker vård, informa-
tik, samverkan i team, evidensbaserad vård, och förbättringskunskap. De sex olika kärnäm-
nena påminner om ICN:s etiska kod.  

Problemformulering 

I en studie gjord av McCabe (2007) framkommer det att undersökningar visar att det finns 
otillräcklighet i smärtbedömning och hanteringen av smärta vid FM vilket beror på bristande 
kunskap och missuppfattning av patientbedömningar. Symtomen och bristen på förståelse 
och acceptans försämrar livskvaliteten för patienter med FM och påverkar både det sociala 
livet och arbetslivet negativt (Arnold et al., 2008). Studier bekräftar att bristen på kunskap 
och förståelse om FM har betydelse för hur patienter upplever stigmatisering och diskrimine-
ring både av samhället och sjukvårdspersonalen (Lempp et al.,  2009; Liedberg et al., 2006). 
Flera studier visar att bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen vid FM har stora brister 
(Diviney & Dowling, 2015; Rodham et al., 2010; Haugli, Strand & Finset, 2002). 
 
Mot denna bakgrund finns intresse att få en djupare förståelse av hur personer med FM hante-
rar sin smärta och hur de upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen då 
ovanstående information visar på otillräcklighet i både kunskap och smärthantering vid FM 
samt stora brister i bemötandet. Vi bedömer att det behövs mer kunskap och information 
kring FM och av denna anledning bör denna studie genomföras. Mer lärdom om dessa patien-
ters upplevelser kring sjukdomen och hur deras livskvalitet och dagliga liv påverkas kan leda 
till att hälso- och sjukvårdspersonal får mer insikt i hur dessa patienter bör bemötas och vad 
som kan göras för att hjälpa dessa patienter att hantera sin smärta.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva hur personer med Fibromyalgi upplever bemötandet av hälso- och 
sjukvårdspersonalen och hur de hanterar långvarig smärta. 
 
METOD  

Val av metod  

En kvalitativ intervjustudie som forskningsmetod valdes för att besvara studiens syfte. En 
kvalitativ forskningsmetod är lämplig när man vill undersöka personers upplevelser eller upp-
fattningar kring ett visst fenomen (Kristensson, 2014). I detta fall sökte vi efter kunskap och 
förståelse för hur personer med FM upplever bemötandet från sjukvården och hur de hanterar 
långvarig smärta. Danielsson (2017) menar att personliga beskrivningar kommer ge en större 
förståelse och djup för det fenomen som undersöks. Genom den kvalitativa intervjun ges till-
träde till människors upplevelse av den levda världen (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi var-
ken vill ha en ostrukturerad eller en sluten intervju anser vi att en semistrukturerad intervju 
passar bäst där vi tänkt att fokusera på vissa teman och frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
en semistrukturerad intervju är frågorna förutbestämda, och de ställs till samtliga deltagare i 
studien. Följdfrågor används inom denna metod och ställs utifrån det som deltagaren berättar 
Kvale och Brinkmann (2009). En kvalitativ studie utgår ifrån en individuell verklighetsupp-
fattning där varje människa är unik. Kvalitativ forskning syftar till att gå in på djupet och för-
söka beskriva hur, vad och varför saker och ting sker. För att sedan tolka detta  utifrån dess 
sammanhang och kontext (Kristensson, 2014). 
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Urval  

Personer som diagnostiserats med FM valdes att intervjuas för att undersöka hur de upplever 
bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen och hur de hanterar långvarig smärta. Då in-
tresset var att ta reda på hur personer med FM hanterar sin långvariga smärta samtidigt som 
man eventuellt har ett jobb att sköta, en familj att ta hand om och är “mitt i livet” valdes ål-
dern 18-65 ut, som vi anser vara en yrkesverksam ålder. Deltagarna valdes inte ut slump-
mässigt utan deltagarna valdes ut med variation i åldrarna. Detta för att få en djupare bild av 
FM med fler infallsvinklar mellan åldrar. Henricsson och Billhult (2017) menar att det  kan 
bidra till mer variation i deras utsagor och då många olika infallsvinklar, perspektiv och syn-
sätt som möjligt i vårt ämne var önskvärt valdes detta. Ålder är den enda variabeln som an-
vändes för att få variation. Några urvalskriterier gällande kön valdes inte ut, då att visa på 
könsskillnader inte var syftet, dock var de enda deltagarna som visade intresse för studien 
kvinnor. Då intervjuerna skedde på svenska skulle deltagarna förstå och behärska det svenska 
språket i tal och skrift. Elva deltagare valdes för att belysa det område som valts och svara på 
syftet. Antalet deltagare var ej bestämt från början utan tanken först var sex till åtta deltagare, 
men då det ansågs tidsmässigt genomförbart med fler ökades antalet deltagare och vid elva 
intervjuer ansågs mättnad vara uppfylld. Enligt Henricsson och Billhult (2017) är det i en 
kvalitativ studie viktigare att hitta färre personer med olika och rikliga erfarenheter än ett 
stort antal deltagare.  

Datainsamling  

Då vi inte ville begränsa oss geografiskt och effektivisera tiden genom att inte fysiskt behöva 
vara på plats för en intervju  använde vi oss utav datorstödd intervjuande (kan vara via 
elektronisk post, chatt eller Skype) som används i allt större utsträckning (Kvale & Brink-
mann, 2009). Andra fördelar med intervjuer där deltagaren själv skriver ner sina svar kan ge 
deltagaren bättre möjlighet att svara på negativt laddade svar och intima frågor än vid en da-
tainsamling där hen möter forskaren ansikte mot ansikte (Malterud, 2009).  
 
För att hitta deltagare till studien sände författarna, som Ali och Skärsäter (2017 beskriver, en 
förfrågan om deltagande till tre olika Facebookgrupper  och de olika administratörerna med 
en förfrågan att annonsera efter personer till en studie om FM. Efter godkännande av admi-
nistratör lades ett anslag om studien och studiens syfte upp, där vi inkluderade urvalskriteri-
erna och bad intresserade personer att kontakta oss via elektronisk post (e-post) eller direkt 
via Facebook-Messenger. Facebook-Messenger är ett program och en chatt-app som tillhan-
dahåller text kommunikation mellan användare av Facebook (Facebook, 2018). Ett nytt Fa-
cebook konto skapades endast för detta ändamål. Annonsen kunde läsas av alla medlemmar i 
de tre olika Facebookgrupperna som tillsammans har över 4000 medlemmar. Då responsen 
var på över 40 personer och många svarade inom kort fanns det möjlighet att välja ut delta-
gare utefter deras ålder då alla som visade intresse även skrev sin ålder. Det valdes ut åtta del-
tagare som kontaktades med ett informationsbrev och en av deltagarna valdes slumpmässigt 
ut för en pilotintervju. Efter genomförd pilotintervju skickades intervjuguiden till resterande 
deltagare. Fem personer till som visat intresse för studien valdes ut för intervju då två av del-
tagarna ej svarade på intervjuguiden inom utsatt tid samt att det ansågs att intervjudeltagande 
kunde ändras från åtta till elva deltagare. Alla som ville delta i studien kunde ej deltaga på 
grund av att studiens tidsram gjorde att det ej fanns tid att analysera fler intervjuer samt att 
det i en kvalitativ studie inte är viktigt med ett stort antal deltagare (Henricsson & Billhult, 
2017).  
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Alla deltagare som medverkade i studien gavs samma informationsbrev och de personer som 
vi valde att ej ha med i studien gavs identisk information, detta för att efterfölja rättviseprinci-
pen som innebär att alla deltagare ska behandlas likadant (Kjellström, 2017). Informationen 
som gavs till dessa personer var att deltagarantalet redan var uppnått och att vi därför ej be-
hövde fler deltagare till studien så de som ej valdes ut var inte på några specifika grunder el-
ler premisser utan på grund av att deltagarantalet var mättat. 
 
Intervjuguide  
 
En intervjuguide med semistrukturerade frågor skapades med syfte att besvara studiens syfte 
(Bilaga A). Frågeguiden hade från början ett större syfte och för att inte styra deltagarna med 
vår eventuella förförståelse valdes att ha en allmän hållen frågeguide. Då vi ville ha så beskri-
vande svar som möjligt använde vi öppna frågor, öppna frågor är frågor som ej kan besvaras 
med ja eller nej (Wibeck, 2017). I intervjuguiden är en fråga markerad som följdfråga inom 
parentes, denna fråga fick alla deltagare och syftade som en följdfråga på bakgrundsfrågorna. 
De andra följdfrågor som användes var när det ansågs att något svar behövde förtydligas på 
grund av bristande information eller om svaret var konstigt formulerat, detta för att undvika 
missförstånd.  
 
Pilotintervju  
 
En pilotintervju genomfördes  med en person som uppfyllde beskrivna urvalskriterier för att 
kontrollera om frågornas utformning gav oss svar på syftet och om deltagaren förstod hur hon 
skulle göra. Pilotintervjun genomfördes för att utvärdera frågornas relevans och kvalitet (Da-
nielson, 2017). Eftersom intervjuerna ej skedde i verkliga livet behövdes den tekniska utrust-
ningen ej prövas och tidsplanering behövdes ej kontrolleras som enligt Danielsson (2017) an-
nars bör göras. Pilotintervjun gav tillfredställande svar och frågorna uppfyllde relevans och 
kvalitet vilket gjorde att intervjuguiden ej behövde korrigeras och därmed inkluderades pilot-
intervjun i resultatet. Enligt Polit och Beck (2017) är det ok att inkludera pilotintervjun i re-
sultatet förutsatt att ingenting ändras i frågeguiden eller i upplägget.  
 
Intervjuer  
 
Intervjuerna genomfördes via Facebook-Messenger. Informanterna erhöll ett informations-
brev kring intervjun (se bilaga B) och ett frågeformulär innehållande sju frågor, (se bilaga A). 
Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, en förklaring till hur intervjuerna 
skulle gå till samt forskningsetisk upplysning såsom frivillighet, rätten till att avbryta studien 
och att konfidentialitet utlovas (Danielson, 2017). Informanterna fick möjlighet att ställa 
eventuella frågor före intervjuns start. Efter avstämning med informanterna, påbörjades inter-
vjuerna som var i asynkron. Vilket betyder att mottagaren inte behöver svara direkt (Ali & 
Skärsäter, 2017). Deltagarna fick sju dagar på sig besvara frågorna via Facebook-Messenger. 
Efter de inkommande svaren ställdes följdfrågor till informanterna, om vi önskade tydligare 
svar. Detta gjordes i sju utav intervjuerna vilket ledde till ökad relevans, kvalitet och svar på 
vårt syfte. Insamlandet av intervjuer pågick mellan 28 april och den 2 maj 2018. Materialet 
kopierades därefter över till Word-dokument för analysering på en lösenordskyddad dator. 
Totalt ingår elva intervjuer i föreliggande studie.  
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Databearbetning  

Fördelen med att använda chattintervjuer är i enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver att den är självutskrivande, det vill säga att den skrivna texten är klar för analys så 
snart den skrivits ner. Frågorna markerades med fetstil och svaren i vanlig text då analysen av 
intervjuerna underlättas av en överskådlig utskrift (Danielsson, 2017). Materialet skrevs ut i 
pappersformat, ordagrant i sin helhet för att kunna se alla nyanser i innehållet i enlighet med 
vad Danielsson (2017) skriver. För att bevara konfidentialitet gavs varje intervju ett nummer. 
Namn och platser ändrades i materialet om detta behövdes och ersattes med ett X följt av ett 
förtydligande inom parentes då Kristensson (2014) menar att varje intervju ska skrivas ut avi-
dentifierade för att inte kunna härledas till speciell person eller plats.  
 
Vi genomförde intervjuerna via Facebook- Messenger och utformade intervjuguiden baserat 
på vårt syfte. När deltagaren genomfört intervjun skickades antingen ett meddelande där vi 
tackade för deras medverkan alternativt, om vi ansåg att vi behövde fördjupande svar för att 
få svar på vårt syfte, skickades några följdfrågor och därefter ett “tack” meddelande.  

Dataanalys  

För att analysera materialet valdes en kvalitativ innehållsanalys då det enligt Kristensson 
(2014) är en bra metod för att hitta likheter, mönster och skillnader i texten. Analysen är 
gjord med en induktiv ansats, vilket betyder att vi förutsättningslöst har analyserat materialet 
utan att på förhand antagit någonting (Fridlund & Mårtensson, 2017).  För att få en övergri-
pande bild och känsla av innehållet lästes texterna flertalet gånger i sin helhet av båda förfat-
tarna, var och en för sig för att därefter mötas och jämföra vad vi kommit fram till. 
För att identifiera de synliga och uppenbara likheterna och skillnaderna i texterna gjordes en 
manifest innehållsanalys, dvs för att se det som direkt uttrycks i texten för att sedan identifi-
era mönster, likheter och skillnader (Kristensson, 2014). Då det är viktigt att syftet hela tiden 
är i fokus (Kristensson, 2014), då syftet är det som lägger grunden för forskningsprocessen 
(Henricsson, 2017), valdes de meningsbärande enheterna som svarade på syftet genom att de 
färgmarkerades och klipptes ut. En stor del av intervjuerna besvarade vårt syfte vilket gjorde 
att det till en början blev mycket text som ströks över. De utklippta meningsbärande enhet-
erna sammanställdes i olika grupper och kondenserades med ett fåtal eller enstaka ord ner till 
en kod för att åskådliggöra och framhäva det betydelsefulla i varje meningsenhet. Enligt Kris-
tensson (2014) är en kod en slags etikett på ett eller flera ord som sammanfattar de menings-
bärande enheterna. Samtliga koder grupperades och jämfördes vilket menar Danielsson 
(2017) är en fördel då många koder  är närbesläktade med varandra och kan tillhöra samma 
grupp. Därefter träffades författarna igen för att diskutera, jämföra och sammanfatta koderna i 
underkategori och kategori. Författarna framförde sina åsikter, och justerade kategoriseringen 
tillsammans. Författarna förde en dialog sinsemellan och kompromissade sina förslag tills 
enighet rådde. Analysen var ej en linjär process utan ett alternerande mellan kategori och un-
derkategori och även efter framtagandet av kategorier lästes texterna igen för att kontrollera 
att inget uteslutits på vägen som passade in under en kategori. Danielsson (2017) menar att ett 
alternerande mellan underkategori och kategori kan göras då kategorin ibland kan bli synlig 
när underkategorier bildas. En kategori ska enligt Kristensson (2014) sammanfatta kodernas 
innebörd och underkategorierna utgör en grupp av koder med gemensam innebörd och är en 
del av en kategori (Danielsson, 2017).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  
Meningsenhet Kod  Underkategori Kategori 

Där möttes jag av en lä-
kare som slog bort 
fibron. Förr kallade 
man det för svid,bränn 
o kärringsjuka sa han 
och underförstått tyckte 
han det var korrekt.  

Läkaren avslog dia-
gnosen. Underför-
stått tyckte han 
SVBK var korrekt.  

Bemötandet från 
sjukvården 

Att bemötas som 
patient med lång-
varig smärta 

Jag brukar förklara att 
jag upplever min fibro 
som att ha förkylnings-
influensa. De där första 
dagarna när man börja 
känna sig trött, hängig o 
ont i kroppen  det är 
mina bra dagar. 

Jämför FM med 
förkylningsinflu-
ensa 

Smärtans inverkan 
på arbetslivet och 
hushållssysslor 

Långvarig smärta 
påverkar det dag-
liga livet 

 
Resultatet presenteras genom text som besvarar studiens syfte. Från innehållsanalysen kom vi 
fram till tre kategorier med sex underkategorier, dessa redovisas i tabell två. För att presen-
tera de kategorier och underkategorier som framkommit under analysen används en samman-
fattande tolkning av innebörden. För att stärka trovärdigheten används citat från flera inter-
vjudeltagare vilket enligt Kristensson (2014) tyder på att analysen är baserad på texten som 
helhet. Citaten åskådliggör innehållet i kategorin som redogörs vilket visar på att tolkningen 
har stöd i intervjutexterna (Kristensson, 2014).  

Forskningsetiska överväganden  
Forskning som genomförs via internet följer samma etiska regler som gäller vid all forskning. 
De regler som finns i den fysiska världen, ska följas i den virtuella (Ali & Skärsäter, 2017). 
Att värna om människors integritet, självbestämmande och alla människors lika värde är 
grunden i forskningsetik. För att värna om deltagarna i vår studie har hänsyn tagits till de tre 
grundläggande etiska principerna, respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprin-
cipen. Respekt för personen omfattas av informerat samtycke, göra-gott principen av konfi-
dentialitet och rättviseprincipen innebär bland annat att alla deltagare ska behandlas lika 
(Kjellström, 2017). En etisk prövning har ej gjorts då det inte är obligatoriskt med en etik-
prövning inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå (SFS, 2003:460, 2 §). I enlighet 
med personuppgiftslagen (SFS, 2010:1969, 9 § ) har de personuppgifter som behandlats varit 
adekvata och relevanta i förhållande till syftet med studien och behandlats på ett korrekt sätt i 
enlighet med god sed.  

Informerat samtycke 
 
Deltagarna i studien fick ett informationsbrev (se Bilaga A) där studiens syfte förklarades 
samt information om att studien är helt frivillig, detta i enlighet med vad som står i Helsing-
forsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013).  
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Deltagarna upplystes även om att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande utan närmare 
motivering, då frivilligheten inte bara gäller deltagandet utan även rätten att avbryta medver-
kan (Kjellström, 2017). Detta styrks även av Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) där det 
framgår att deltagaren har rätt att dra tillbaka sitt samtycke till medverkan utan några negativa 
följder. Deltagarna gavs betänketid efter att vi skickat ut informationsbrevet, för att deltagar-
nas självbestämmande skulle underlättas (Kjellström, 2017). Information om hur intervjun 
skulle gå till och vilka som ansvarar för studien stod med i informationsbrevet då detta är in-
formation som krävs enligt svensk lag (SFS, 2003:460, 16 §). Deltagarna upplystes även om 
de frågade att det fanns möjlighet att ta del av resultatet av studien då detta enligt Helsing-
forsdeklarationen ska ges (WMA, 2013) samt att det framgick i informationsbrevet att stu-
dien kommer publiceras på en högskoleportal.  
 
Konfidentialitet 
 
För att upprätthålla konfidentialitet och privatliv skapades ett Facebook konto, med skyddat 
lösenord, enbart för denna studie. Studiens material kopierades över till dokument som förva-
rades i en mapp på lösenordskyddad dator. Innan intervjuerna skrevs ut för analys ersattes 
deltagarens namn med en siffra för att skydda deltagarnas identitet och med respekt för män-
niskovärdet i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013).  För att data inte skulle 
kunna härledas till en enskild person utelämnades till exempel namn på arbetsplats, orter och 
personer (Kjellström, 2017). Insamlad data raderades efter utskrift och Facebook kontot togs 
bort vid studiens slut i enlighet med Kristensson (2014). Även om insamlad data raderas har 
deltagarna själva kvar sina svar på intervjuguiden eftersom det är en konversation på deras 
Facebook-Messenger. Så deltagarnas möjlighet att ta reda på vilken information de lämnat ut 
finns kvar så länge de själva väljer att radera den information de lämnat ut. Vid citering änd-
rades meningarna något för att konfidentialitet skulle upprätthållas.  
 
RESULTAT  
Intervjuerna genomfördes med elva kvinnor som alla hade diagnosen FM och åldersspannet 
var mellan 20 och 58 år. Deltagarna hade en stor variation i yrke, familjesituation och arbets-
tillstånd vilket vi ansåg gav oss en stor variation och spridning i resultatet och eftersom en 
kvalitativ studies resultat ej behöver kunna generaliseras (Kristensson, 2014) ansåg vi detta 
som positivt. Vårt syfte var att fördjupa förståelsen samtidigt som vi ansåg det intressant och 
gav en extra tyngd i att i vissa svar belysa om det bara var en deltagare eller majoriteten som 
ansågs.  
 
Tabell 2. Presentation av analysprocessens framkomna kategorier 

Kategori Underkategori 

Att bemötas som patient med 
långvarig smärta 

Vårdpersonalens bristande bemötande  
Betydelsen av att få en diagnos 

Långvarig smärta påverkar det 
dagliga livet 

Påverkan på det sociala livet   
Smärtans inverkan på arbetslivet och hushållssysslor  

Strategier för hantering av 
långvarig smärta för personer 
med FM. 

Fysisk aktivitet och planeringens betydelse för hante-
ring av långvarig smärta 
Sjukvården och läkemedelsbehandlingens inverkan på 
smärthantering 
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Att bemötas som patient med långvarig smärta 

Vårdpersonalens bristande bemötande 
 
Majoriteten av deltagarna uppgav att de blivit illa bemötta av sjukvården. Flera händelser be-
skrivs där deltagarna har blivit nonchalerade och upplevt att sjukvården inte har trott på deras 
berättelser. Åtskilliga gånger nämns att läkare har påtalat att deras symtom inte är “riktiga” 
utan att de symtom de söker för egentligen handlar om att de är stressade, uppmärksamhets-
sökande eller har dålig självkänsla. De har då blivit hemskickade utan någon hjälp. Det fanns 
ett starkt inslag av berättelser där deltagarna har  upplevt att de blivit hånade och behandlade 
som de är psykiskt sjuka.  
 

“Jag blev misstrodd och, i min mening behandlad som om jag var psykiskt sjuk, men 
tydligen inte tillräckligt psykiskt sjuk för att få hjälp” (Informant nr.2) 

 
Det framkom att flera deltagare upplevde att det saknades kunskap hos sjukvårdspersonalen 
och att många fördomar och äldre föreställningar om sjukdomen fanns kvar. En deltagare be-
rättar om ett möte där läkaren sagt att det inte rörde sig om FM, och i samma mening förkla-
rade att förr kallade man FM för svid, bränn och kärringsjuka, med indikation på att läkaren 
ansåg att det är en korrekt beskrivelse. I resultatet framkommer att flera bemötanden inom 
hälso och sjukvården har lett till att personer med långvarig smärta har lämnat sjukvården 
utan att ha fått någon hjälp. En deltagare berättar om en förnedrande situation där läkaren bett 
henne att sätta sig på huk och sträcka upp armarna vilket hon gör och då får svaret “Det är 
inget fel på dig. Gå tillbaka till jobbet”, vilket resulterade i att hon sprang in på sjukhusets to-
alett och grät. En läkare föreslog till en annan  deltagare att hon skulle självmedicinera sig 
med alkohol för att få bort de inre spänningarna som han antydde orsakade smärtan.  

 
“Han tyckte jag skulle "ta mig en rejäl bläcka så att jag blev av med mina inre spän-
ningar.” (Informant nr. 1) 

 
Betydelsen av att få en diagnos 
 

Flera av deltagarna önskar att sjukvården skulle ha tagit deras symtom på allvar och beskriver 
det som en lättnad när de väl fick en diagnos, som att deras röst hade blivit hörd. Övervä-
gande del av deltagarna berättar att det negativa bemötandet från hälso- och sjukvården 
mestadels var innan deltagarna fått sin diagnos. Fåtal berättar att trots att de fått sin diagnos 
FM så upplever de fortfarande att de inte får den hjälp och det bemötande de önskar från 
hälso- och sjukvården. Medan majoriteten upplever att när de väl blivit diagnostiserade med 
FM har de blivit tagna på allvar och fått hjälp och ett gott bemötandet.  Att de fått den stött-
ning och behandling de önskar att de skulle fått från första mötet med sjukvården.  

Långvarig smärta påverkar det dagliga livet  

Påverkan på det sociala livet 
 
Alla deltagarna ansåg att deras sociala liv har blivit påverkat av att leva med långvarig 
smärta. Merparten berättar att vänskapsrelationer och andra relationer berörts negativt och det 
framkom att deltagare förlorat vänner och bekanta. Relationer har blivit ansträngda på grund 
av de konsekvenser den långvariga smärtan för med sig, både är smärtan i sig men framförallt 
tröttheten påverkar det social livet. Känslan av att känna sig isolerad de dagar smärtan är som 
värst belystes i intervjuerna.  
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En ängslan för hur mycket smärta och trötthet som ska komma i efterhand påverkar även det 
sociala sammanhang då en del av deltagarna anser att det inte är värt att deltaga i vissa soci-
ala sammanhang. Studien visar att leva ett liv med konstant smärta påverkar det psykiska må-
endet i hög grad. Känslor av att känna sig misslyckad, ledsen och otillräcklighet framfördes 
under intervjuerna. Upplevelsen av att ha förlorat sin identitet och istället blivit en sjukdom 
belystes. En deltagare berättar att leva med långvarig smärta upplevs som att vara fånge i sin 
egna kropp, då hjärnan vill mer än kroppen klarar av. Allt detta påverkar det sociala livet i 
hög grad. 
 

“Det sociala blir lidande och man kan inte umgås med vänner och familj så mycket 
man önskar // ...//  Har förlorat många vänner och vissa relationer har blivit med an-
strängda” (Informant nr. 10) 

 
Det framfördes av flera deltagare att de får stort stöd av sin familj och de närmast anhöriga 
som förstår och har en daglig inblick i deras mående, men det belystes en påfrestande oro för 
att anhöriga ofta måste ställa upp. Det framkom att det var en jobbig känsla att vara i beroen-
deställning av sin partner.  
 
Övervägande antal av deltagarna påpekade negativa känslor de upplevt från omgivningens 
bemötande. Att de fått kommentarer om att fibromyalgi inte är en riktig sjukdom och att det 
bara är psykiskt framkom i flera av intervjuerna. Det framfördes att eftersom det är en sjuk-
dom som inte syns utanpå kroppen och inte går att bevisa har omgivningen svårt att förstå att 
FM är en riktig sjukdom. En deltagare beskrev FM som ett stort osynligt handikapp. En delta-
gare berättade att bemötandet från sjukvården och omgivningen var det värsta med sjukdo-
men. I övervägande del av intervjuerna framfördes en besvikelse och sorgsenhet över att be-
höva leva med långvarig smärta. Majoriteten berättar att de har svårt att acceptera sin sjuk-
dom men det framkom även att inställningen till att acceptera sin situation gör att det blir lät-
tare att hantera FM. En deltagare anser att hon själv har ansvaret för att hennes liv ska bli så 
bra som möjligt utefter hennes förutsättningar och att man kan leva glad, lycklig och med ett 
givande liv även med FM 
 

“De värsta dagarna gör det ont överallt. Jag vill bara gråta och försvinna från jor-
den... jag är irriterad och jättetrött. Ingen styrka, kan knappt gå. Kan inte hjälpa 
mina barn och känner mig misslyckad” (Informant nr. 7) 

 
Smärtans inverkan på arbetslivet och hushållssysslor 
 
Det framkom att långvarig smärta och FM påverkar individen på skilda sätt. Även om symto-
men hos majoriteten är desamma så är dess påverkan på den enskilda individen skiftande. 
Somliga klarar av att ha ett heltidsjobb och anser att detta är viktigt samtidigt som vissa av 
deltagarna är sjukskrivna på hundra procent. Av de som arbetar var alla eniga om att det var 
på bekostnad av att andra saker blev lidande och att de då inte hade energi i samma utsträck-
ning som hos en “frisk” människa. En deltagare berättar att det är en stor fördel att ha ett fritt 
jobb som kan varieras beroende på dagsform. Fördelen med att ha en timanställning framför-
des då det finns större möjlighet att kunna styra över och anpassa sina tider själv i större ut-
sträckning.  
 
“Jag tvivlar också på min förmåga att kunna ha ett arbete och det får mig att känna mig otill-
räcklig. Jag är även rädd att bli tvingad till att arbeta fast jag egentligen inte klarar av det. 
Jag är rädd för att aldrig kunna få en dräglig vardag” (Informant nr. 11) 



 14 

Av de deltagarna som uppgav att de är sjukskrivna uttrycktes även oro för den ekonomiska 
framtiden och en ängslan för att tvingas ut i arbetslivet även om smärtan skulle vara den-
samma. 
 
Det framfördes att vardagliga hushållssysslor som att diska, laga mat, tvätta och städa upp-
levs som ansträngande och ofta leder till mer smärta. En deltagare berättade att dagar när 
smärtan är som värst är det problematiskt att även äta maten då det smärtar både i käkarna 
och armarna. En annan deltagare berättar att en sån enkel rörelse som att lyfta en kaffekopp 
var svår att utföra när hennes första symtom inträdde. Flertalet av deltagarna nämnde att det 
krävs mycket energi för att utföra hushållsarbete vilket leder till att vila behövs efter genom-
förda hushållsarbeten.  

Strategier för hantering av långvarig smärta för personer med FM 

Fysisk aktivitet och planeringens betydelse för hantering av långvarig smärta 
 
Fysisk aktivitet påtalades ett flertal gånger i intervjuerna och verkade vara det som låg till 
grund för hanteringen av smärtan. Samtliga deltagare utövade någon form av fysisk aktivitet, 
dock visade studien på variation mellan deltagarna. En del utförde fysisk aktivitet på en lugn 
intensitet och en del utförde fysisk aktivitet på en hög intensitet. Oavsett individuell metod 
blev resultatet smärtlindrande och lugnande, förutsatt att deltagarna använde sig av sin indivi-
duella metod. En del av deltagarna förklarade att högintensiv träning ger en bra smärtlindring 
medans lågintensiv träning i form av promenader ökar smärtan. En del av deltagarna upp-
levde motsatsen. Det vill säga, de upplevde ökad smärta vid högintensiv träning och smärt-
lindring vid lågintensiv träning.  
 

“Jag har lärt mig att min kropp generellt fungerar bättre och jag har mindre ont när 
jag rör på mig. Högintensiv träning fungerar jättebra medans promenader är döden” 
(Informant nr. 3) 

 
“Jag hanterar smärtan genom bland annat fysisk aktivitet med en lugn intensitet, det 
får inte bli för mycket eller för hård träning. Eftersom då får jag oftast mera ont” (In-
formant nr. 5) 

 
Deltagarnas fysiska aktiviteter bestod bland annat av cykling, vattengympa, löpträning, pro-
menader, yoga och styrketräning på gym. Flera av deltagarna belyste vikten av balans, de för-
klarade att återhämtningen mellan de olika fysiska aktiviteterna var viktigt för symtomkon-
troll och minskad smärta. Deltagarna framförde även vikten av att lyssna på kroppen och att 
aldrig anstränga den mer än den orkar. En del av deltagarna beskrev det som en hårfin balans-
gång, där för lite fysisk aktivitet gav ökad smärta och därför mycket fysisk aktivitet gav ökad 
smärta. Detta mynnade ut i planering, som likt begreppet fysisk aktivitet också var något som 
verkade ligga till grund för hanteringen av smärta.  
 
Deltagarna belyser vikten av planering, där de förklarar att planeringen hjälper dem till att få 
kontroll över deras liv och situation. Flera av deltagarna beskriver att planeringen syftar till 
att möjliggöra lediga dagar, utrymme i deras vardag och en känsla av balans. De förklarar att 
de lediga dagarna ger dem möjlighet till återhämtning och en chans att utföra aktiviteter och 
vardagssysslor utan stress, som för övrigt är något som kan medföra en ökad smärta enligt 
deltagarna.  
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“Planering är allt, jag hade inte klarat mig utan det” (Informant nr. 1) 
 
Planeringen var som vid fysisk aktivitet, individuell. En del av deltagarna arbetade halv-eller 
heltid, hade familj, fritidsaktiviteter och allmänt mycket runt omkring sig. De beskrev att pla-
neringen var allt för dem, för att få allt att gå ihop. De förklarade att de mådde bra av att 
kunna arbeta, umgås med familj och vänner och utföra olika fritidsaktiviteter. Vilket med-
förde vikten av planering. En annan del av deltagarna beskrev att för mycket arbete, aktivite-
ter och saker att göra medförde ökad smärta och lidande. Vilket också styrker vikten av pla-
nering, fast ur ett annat perspektiv. De ena deltagarna ville planera för att få ihop allt och göra 
mycket, medans en del ville planera för att få mindre saker att göra. 
 
Sjukvården och läkemedelsbehandlingens inverkan på smärthantering 
 
Stöd från sjukvården var också en del i hanteringen av smärtan. Deltagarna beskrev att bland 
annat kuratorskontakt och sjukgymnastik utgjorde ett stöd. De förklarade att samtalsterapi 
och stöd från kurator hjälpte dem att öka sitt välbefinnande och minska smärtan. En del av 
deltagarna deltog på KBT-samtal (kognitiv beteende terapi). Sjukgymnastik gav stöd i mer 
praktiska delar som fysisk aktivitet och ökad kroppskännedom. Detta förklarade även delta-
garna hjälpte dem i sin hantering av smärtan.  
 

“Jag får hjälp av en sjukgymnast att träna upp kroppen, vilket är helt underbart. Jag 
går även på KBT-samtal. Jag tror att man behöver någon form av samtalskontakt 
med denna sjukdom, psyket får sig rejäla smällar emellanåt” (Informant nr. 3) 

 
Deltagarna lyfte även fram utbildning som ett sätt att hantera sin smärta, något som sjukvår-
den hjälpt dem med. Utbildning i stress, smärta och sömn gavs, detta för att bland annat ge 
ökad självacceptans och förståelse för sin sjukdom och dess symtom. Deltagarna beskrev 
utbildningarna som positiva. 

 
“Jag går på en specialist VC i kronisk smärta, sjukgymnastik, KBT-samtal, utbildning 
i stress, smärta och sömn för att få ökad självacceptans och förståelse, de är super-
duktiga och jag känner att jag har lärt mig massor och fått nytta av det i min vardag” 
(Informant nr. 3) 

 
Läkemedelsbehandling var enligt deltagarna en viktig och central del för hanteringen av 
smärtan. Resultatet visade att merparten av deltagarna tog Alvedon (Paracetamol) regelbun-
det för att lindra och hantera smärtan. NSAID (Non steroid anti inflammation drug) - preparat 
lyftes fram under intervjun, dock användes dessa läkemedel sparsamt på grund av biverk-
ningar. 
 

“Jag tar Alvedon o Naproxen för att kunna hantera smärtan, dock försöker jag att ta 
så lite Naproxen som möjligt på grund av de magbesvär jag får av den” (Informant 
nr. 1) 

 
En del av deltagarna tog även opioider, antiepileptika och antidepressiva läkemedel för att 
lindra och hantera smärtan, de beskrev att dessa läkemedel lindrade smärtan och det funge-
rade bäst för dem. 

 
“Jag äter Cymbalta, Lyrica och Tramadol vid behov. Utan dem hade jag varit helt 
sjukskriven. ” (Informant nr. 7) 
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Läkemedelsbehandlingen visade sig vara individuell. Gemensamt för deltagarna var att de an-
såg läkemedelsbehandlingen som ett viktigt komplement till de övriga strategierna för hante-
ring av smärtan.  

 
DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Resultatet visar olika sätt att uppleva och hantera den den långvariga smärtan på. Den gemen-
samma nämnaren är att alla deltagarna ofta lider av plågsamma livssituationer och har ett väl-
digt begränsat vardagsliv. Även stora brister i bemötandet hos hälso- och sjukvården samt att 
många olika strategier för att hantera den långvariga smärtan och dess biverkningar framkom.  
 
Resultatet visar att det finns en stor okunskap hos sjukvårdspersonalen på vårdcentraler när 
det kommer till FM och smärta vilket leder till ett negativt bemötande och onödigt lidande för 
patienten. Det blir uppenbart i studien att okunskap om långvarig smärta hos sjukvårdsperso-
nalen leder till att patienter ofta får diagnoser som depression eller stress när det egentligen är 
FM. Detta styrks även av Anderberg och Bojner Horwits (2007) som förklarar att depression, 
utmattningssyndrom, kroniskt smärtsyndrom eller långvarig stressreaktion är diagnoser som 
ofta ställs, när det i själva verket är FM. Vår studie visar på både nedvärderande, kränkande 
och oacceptabelt bemötande från sjukvården i vissa fall. Magnusson och Mannheimer (2015) 
förklarar att uttrycket “SVBK” - sveda, värk och brännkärringar användes innan det fanns en 
diagnos men vår studie visar på att uttrycket fortfarande används av sjukvården, även om det 
är i underförstådd bemärkelse. Enligt Tarlier (2004) är respekt, tillit och ömsesidighet tre vä-
sentliga delar för att skapa en god patientrelation och på så sätt få patienten att uppleva ett 
gott bemötande. För att vården ska fungera optimalt är det viktigt att personal bemöter patien-
ten på ett vänligt, respektfullt och stödjande vis (Fossum, 2013). Vi anser att hälso- och sjuk-
vården ej uppfyller detta och att vår studie visar att patienter flertalet gånger bemöts både 
ovänligt, kränkande och inte får det stöd de behöver. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall 
vård bedrivas så att den främjar goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdsperso-
nal (SFS, 2017:30, kap. 5, 4 §). Det framkommer i studien att det dåliga bemötandet som 
många patienter upplevt strider mot vad lagen säger då det skapat en dålig kontakt mellan pa-
tient och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt studier gjorda utanför Sverige (Diviney & 
Dowling, 2015; Rodham et al., 2010; Haugli, Strand & Finset, 2002) framkommer brister i 
bemötandet och upplevelser som att ha blivit behandlad negativt och respektlöst, vilket tyder 
på att det inte bara är inom svensk hälso- och sjukvård dessa problem finns. Värdigheten och 
människovärdet kränks i och med dåligt bemötande vilket enligt Eriksson (1994) menar är ett 
vårdlidande. För att minska lidandet är det nödvändigt att förstå patientens värld (Rehnsfeld 
& Eriksson, 2004). Vår studie indikerar i enlighet med Eriksson (1994) att en del personer 
med FM utsätts för en av de vanligaste formerna av vårdlidanden, det vårdlidande som upp-
står när en patients värdighet och värde som människa kränks. 
 
Studien indikerar att även om det finns kunskap kring långvarig smärta, upplever personer 
som blivit diagnostiserade med FM att de känner sig bortglömda och ensamma i sin sjukdom 
vilket även styrks av en studie gjord av Lempp m.fl. (2009) där deltagarna i studien berättar 
om känslan av ensamhet och isolering. Det framkommer i vår studie att det finns hjälp att få 
och att det finns speciella smärtspecialist enheter, men trots det visar vår studie att långtifrån 
alla får det stöd och den hjälp de önskar från sjukvården.  
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Vi ställer hos här frågan om sjukvården verkligen hade kunnat göra mer eller om det är så att 
sjukvården har gjort allt för att hjälpa patienten men att den komplexa sjukdomsbilden gör 
FM så svårbehandlad och att patienten då upplever att de inte får den hjälp de behöver.   
 
En individuell skillnad kring den fysiska aktivitetens form sågs i vår studie. Enligt Magnus-
son och Mannheimer (2015) ska fysisk aktivitet vara en av de fem behandlingsmetoderna för 
FM. De förklarar att fysisk aktivitet kan lindra smärtan, men även medföra en förbättrad 
sömn, psykiskt mående och minskad risk för depression (Magnusson, & Mannheimer (2015). 
Att fysisk aktivitet har en förmåga att lindra smärta nämns även i flera studier (Juuso et al., 
2013; Schneiderhan, & Orizondo, 2017). Utifrån vårt resultat anser vi att man bör vara försik-
tig med att säga att fysisk aktivitet endast har positiva egenskaper då vi såg tydliga individu-
ella skillnader i hanteringen av smärta utifrån formen av fysisk aktivitet. Den litteratur vi fun-
nit (Magnusson & Mannheimer, 2015; Schneiderhan & Orizondo, 2017) betraktar fysisk akti-
vitet som positiv, medan vårt resultat tyder på att fysisk aktivitet även kan ha en negativ in-
verkan genom exempelvis ökad smärta. Därav anser vi att vikten av professionell hjälp och 
rätt stöd är viktigt för att hitta rätt form av fysisk aktivitet. Vi har efter vår studie och vårt re-
sultat fått en bredare bild kring hantering av smärta genom fysisk aktivitet, detta upplever vi 
som positivt då vi får en djupare förståelse för behandlingsformen “fysisk aktivitet”.  
 
Resultatet pekade även på vikten av planering och återhämtning som också är en viktig del 
för hantering av smärta. Detta möjliggjorde tid för återhämtning i vardagen. Vikten av plane-
ring över sin egen situation lyftes även fram i en annan forskningsstudie (Juuso et al., 2013). 
Vårt resultat visar, förutom vikten av planering, även på individuella skillnader. En del av 
deltagarna planerade för att få fler lediga dagar och mer luft i sitt schema, då de upplevde 
ökad smärta vid stress och lite tid att återhämta sig. Medan en del av deltagarna upplevde en 
ökad smärtlindring vid ett högt tempo och många aktiviteter, vilket gjorde planeringen viktig 
för dem för att få in allt. I en Australiensk studie tar Kwiatek (2017) upp vikten av utbildning 
och strategier för patienter gällande självhantering av deras tillstånd. Även Magnusson och 
Mannheimer (2015) beskriver ökad kunskap som en av de fem behandlingsformerna för FM. 
Utifrån vårt resultatet syns ett samband mellan ökad kunskap, utbildning, strategier, självhan-
tering och planering. För att planeringen ska fungerar behövs en ökad kunskap kring FM och 
sig själv. Utbildning och strategier är nödvändiga för att uppnå någon form av självhantering. 
Vi anser att detta lägger grunden för en planering som blir fungerande för individen. Plane-
ring är utifrån resultatet en viktig och central del i hanteringen av smärta. Vi anser att vården 
ska ge förutsättningar till en god planering till individer med FM, för att på så sätt minska sin 
smärta och sitt lidande.  
 
Vidare framkom det i studien att även om deltagarna funnit strategier för att hantera sin 
smärta så medför FM ett lidande och en stor påverkan på det dagliga livet. Almås m.fl. 
(2011) menar att möjligheten att vara kvar i arbetslivet minskar och livskvaliteten reduceras 
för vissa patienter med FM vilket även stämmer överens med fynden vi gjort i vår studie. En 
oro över inte kunna jobba nämns inte bara i vår studie utan även i en finsk studie (Juuso et.al. 
2016) där de även framkommer att oron leder till ännu mer smärta, vilket mycket väl kan 
stämma för deltagarna i vår studie även om det inte uttryckts på samma sätt. Enligt Carnevali 
(1996) påverkas individens hälsa och livskvalitet genom att det finns balans mellan kraven i 
det dagliga livet och sina inre och yttre resurser. Det vår studie visar är att balansgången för 
personer med FM är hårfin. Flera deltagare inte har tillräckligt med inre resurser då de bland 
annat har svårt att förstå sin sjukdom, stundtals svårt att utföra fysiska uppgifter, vara fysiskt 
uthållig och ofta känner sig nedstämda.  
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Ekonomin kan bli lidande när smärtan försvårar att arbeta och avsaknaden av människor som 
förstår och finns där de mest smärtsamma dagarna gör även att de yttre resurserna rubbas. Då 
studien visar att det många gånger saknas både inre och yttre resurser, enligt Carnevalis 
(1996) modell, för att kunna hantera det dagliga livets krav påverkas livskvaliteten och delta-
garnas hälsa negativt. Känslan av att vara ensam och isolerad samt att det sociala livet påver-
kas beskrivs även i en studie gjord av Lemp m.fl. (2009). Studien visar att personer med FM 
ofta upplever att andra (vänner, arbetskamrater, försäkringskassan) har förväntningar som 
inte stämmer överens med deras funktionella förmåga vilket enligt Carnevali (1996) försvårar 
det dagliga livet. Att tillvaron, livsglädjen och sociala relationer påverkas av den långvariga 
smärtan beskrivs inte bara i vår studie utan även i en studie av Cudney m.fl. (2002). Den 
svåra smärtan påverkar hela människan och dennes livssituation vilket enligt Eriksson (1994) 
benämns som ett livslidande. Det är inte bara den drabbade som blir lidande utan lidandet är 
som är kraftfält som gör att alla runt omkring blir involverade - familj, vänner och vårdperso-
nal. Då resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplevt att deras sjukdom förnekats av 
både sjukvård och samhället menar Rehnsfeldt och Eriksson (2004) att lidandet kan bli större 
än det redan är.  

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie som metod, vilket enligt 
Kristensson (2014) anses vara en lämplig metod när människors erfarenheter och upplevelser 
ska beskrivas. Vi anser att metoden vi använde kan anses lämplig för att besvara syftet då 
deltagarna svarade tydligt, beskrivande och personligt. Vid de tillfällen vi ansåg att vi inte 
fick tillräckligt med svar eller att det uppstod några frågetecken var det inga bekymmer att 
fråga uppföljande eller fördjupande frågor. Kristensson (2014) menar att människan är unik 
och att människans verklighetsuppfattning är individuell och präglas genom hennes tolk-
ningar vilket den kvalitativa forskningen utgår ifrån (Kristensson, 2014). Utifrån denna me-
tod fick vi ta del av individuella tankar, funderingar, upplevelser och strategier som var bety-
delsefulla och avgörande för vårt resultat. Vi anser att en litteraturöversikt med kvantitativa 
studier ej hade givit samma resultat då vårt syfte var att ta reda på människors upplevelser 
och beskrivningar och en kvalitativ metod då är mer lämplig (Kristensson, 2014). Om en lit-
teraturöversikt med kvalitativa studier hade gjorts hade resultatet möjligen kunnat bli snarlikt 
vårt, dock hade det aldrig kunnat bli identiskt och vi anser att vi fått fram resultat som vi ej 
hade funnit andra kvalitativa studier. Så vi anser att vår intervjustudie ändå var värd att ge-
nomföras.   
 
Urvalet var personer som diagnostiserats med FM i åldern 18-65 år. Trots att vi ej hade några 
urvalskriterier gällande kön så var det endast kvinnor som visade intresse att medverka i stu-
dien, detta styrker det som tidigare skrivits i bakgrunden att det främst är kvinnor som är 
drabbade av FM (Anderberg & Bojner Horwitz, 2017).  
 
Då vi ville finna ett djup med beskrivande svar och komma nära individen ansåg vi i enlighet 
med Kjellström (2017) att intervjuer lämpade sig bättre än en enkätstudie då vi anser att vi ej 
hade fått samma resultat. Vi bedömer att ett liknande resultat hade kunnat ses om intervjuerna 
hade skett i ett fysiskt möte, men anser ändå inte att den metoden är mer fördelaktig. För att 
få så innehållsrika svar som möjligt användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Semistrukturerade intervjuer är enligt Kristensson (2014) en bra metod att använda sig av för 
oerfarna intervjuare. Den kvalitativa semistrukturerade metoden gav oss författare en möjlig-
het till att ställa öppna och tydliga frågor.  
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Detta medförde ett begripligt och intressant resultat, som speglade litteraturen i vår bakgrund 
men som även visade på nya tankar och tolkningar kring hanteringen av FM, exempelvis de 
individuella metoderna vid fysisk aktivitet. Vi valde ut sju stycken frågor som vi ansåg skulle 
ge oss djupa, personliga och beskrivande svar och på så sätt få svar på vårt syfte. I enlighet 
med Danielsson (2017) hade vi ej en frågeguide som översteg en A4-sida. Om vi valt struktu-
rerade intervjuer med stängda frågor som metod, hade mer kvantitativ data istället för kvalita-
tiv data genererats (Danielson, 2017). Detta anser vi ej hade givit oss de resultat vi behövde 
för att besvara studiens syfte, eftersom vi inte hade nått deltagarnas personliga tankar, upple-
velser och strategier.  
 
Intervjuerna genomfördes via Facebook-Messenger i chattformat. Detta betyder att vi inte 
träffade deltagarna rent fysiskt. Fördelarna med vår intervjumetod är att den som blir inter-
vjuad kan få en känsla av anonymitet och själv välja vilka personliga uppgifter som lämnas 
ut. Intervjun kan utföras tryggt i deltagarens hem eller på den plats deltagaren själv valt (Ali 
& Skärsäter, 2017). En annan fördel med vår metod är att frågorna kan besvaras vid den tid-
punkt som passar deltagaren bäst. Detta betyder även att vi som författare kan fördjupa inter-
vjun genom att ställa uppföljande frågor som vi anser förtydligar och är relevanta för svaret 
på vårt syfte. Deltagarna i denna typ av intervjustudie ges mer tid och möjlighet att reflektera 
över sina svar än vid en fysisk intervju (Ali & Skärsäter, 2017). Metoden gav oss möjlighet 
att kunna inkludera deltagare oavsett vart i världen de bor. Genom denna intervjuform spa-
rade vi som författare tid genom att vi inte behövde transportera oss någonstans för att  ge-
nomföra intervjun. Intervjuerna blev självutskrivande och därför behövdes ingen tid läggas på 
transkribering. Då vi sparade tid genom denna metod valde vi att genomföra fler intervjuer än 
vad som rekommenderas vid ett examensarbete då vi ansåg att vi hade möjlighet att lägga 
mer tid på analysen. Det kan vara så att resultatet hade blivit annorlunda med färre antal del-
tagare då färre upplevelser och beskrivningar getts. 
 
En av nackdelarna med intervjumetoden som valdes kan vara det fysiska mötet, där vi inte 
träffar deltagarna. Detta medför att vi går miste om deltagarnas känslouttryck, kroppsspråk 
och vaksamhet som kan berätta om deltagaren upplever frågorna som känsliga (Kristensson, 
2014). En svaghet med denna metod var att några av de deltagare som anmält intresse av att 
delta i studien ej svarade på det utskickade frågeformuläret inom den angivna tidsramen. I 
denna studie var detta inget bekymmer då vi fått stor respons på vår förfrågan om deltagande. 
Vi kontaktade dessa personer igen och berättade att vi skulle behöva några ytterligare delta-
gare varpå vi snabbt fick ihop tillräckligt med intervjuer.    
 
Vi/ läste en valbar kurs som gällande smärta och smärtbehandling och fick därifrån ett in-
tresse för ämnet och kunskap om smärta. Då Kristensson (2014) menar att forskarens förför-
ståelse och tolkningar är ofrånkomliga diskuterade vi huruvida vi hade en förförståelse eller 
inte. Det vi kom fram till är att kursen gav oss ett intresse för att ta reda på mer om långvarig 
smärta och vi insåg att det saknas kunskap om FM och långvarig smärta i den kliniska vår-
den. Den kunskap vi fick med oss från kursen var en resurs i planeringen av intervjustudien 
då Danielsson (2017) menar att införskaffa kunskap och att läsa in sig på området ingår i för-
beredelsen av en intervjustudie. Vi kan inte veta helt säkert huruvida tidigare kunskap har på-
verkat resultatet men vår förmodan är att resultatet blivit detsamma även utan tidigare kun-
skap i ämnet. 
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Trovärdighetsbegreppet används inom kvalitativ forskning för att bedöma en studies kvalitet. 
Tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet är de fyra begrepp som ingår i tro-
värdighetsbegreppet och dessa är viktiga att ta hänsyn till under studien . För att stärka resul-
tatet och öka tillförlitligheten analyserades allt material av båda författarna för att resultatet 
inte skulle präglas av den ena författarens  eventuella förförståelse (Kristensson, 2014). För-
fattarna valde att använda deltagare i varierande åldrar, från 20 till 58 för att få ett varierat ur-
val då det kan bidra med olika perspektiv och infallsvinklar och på så sätt öka tillförlitlig-
heten ytterligare. Direkta citat gavs från intervjuerna för att visa läsaren att resultatet är base-
rat på ett hållbart insamlat datamaterial vilket stärker verifierbarheten (Kristensson, 2014). Vi 
missade ingenting i databearbetningen då texterna var självutskrivande  
 
Med hänsyn till det etiska förhållningssättet skickades ett informationsbrev till deltagarna där 
studiens syfte och studiens frivillighet förklarades. Deltagarna uppmanades att godkänna in-
formationsbrevet genom att skriva “Ok”. Vi tog hänsyn till de deltagare som ej svarade på in-
formationsbrevet genom att inte kontakta dem igen utan tolkade uteblivet svar som att de ej 
ville delta, i enlighet med den grundläggande etiska principen, respekt för personen (Kjell-
ström, 2017). Vi bedömer att vi ej skulle gjort något annorlunda i det forskningsetiska ställ-
ningstagandet. 

Slutsats   
Studien visar att det finns brister i bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen och att 
mer kunskap ofta ledde till bättre bemötande. Det framkom att bemötandet från hälso- och 
sjukvårdspersonalen ofta skilde sig beroende på om det var innan eller efter diagnosen var 
fastställd. Indikationer på att det ofta finns fördomar och en oförståelse kring sjukdomen hos 
både hälso- och sjukvården samt samhället sågs. Deltagarna i studien var alla överens om att 
den långvariga smärtan påverkar det dagliga livet. Framförallt sågs att det sociala livet blir 
lidande och svårigheter med att ha arbete kan i vissa fall förekomma. En slutsats som kan 
dras är att smärthanteringen vid FM är individuell men att fysisk aktivitet och planering har 
en viktig del i hanteringen av långvarig smärta. Funnet resultat visar att det behövs mer forsk-
ning för att förstå hur FM ska behandlas. Studien visar även att mer kunskap och förståelse 
om långvarig smärta och FM hos hälso- och sjukvårdspersonal är önskvärt för att kunna 
hjälpa patienten på bästa vis.  

Fortsatta studier   
För att personer med långvarig smärta och FM ska få en ökad förståelse och hjälp med sin 
sjukdom behövs det mer kunskap och forskning som visar att detta är en ”riktig” sjukdom. 
Framförallt behövs den kunskap och forskning som i dagsläget finns nå ut och spridas till be-
fintlig hälso- och sjukvårdspersonal. När man förstår den bakomliggande orsaken blir det för-
hoppningsvis lättare att behandla smärtan och minska lidandet för denna patientgrupp. Vår 
förhoppning är att via forskning går att komma fram till de exakta bakomliggande orsakerna 
till FM för att då kunna erbjuda fler behandlingsmetoder. Det är även önskvärt om det i fram-
tiden går att via till exempel ett blodprov eller ryggmärgsprov se om personen är drabbad av 
FM för att då lättare kunna diagnostisera sjukdomen.  

Klinisk tillämpbarhet   

Vi hoppas att denna studie kan väcka tankar hos både sjukvårdspersonal och samhället för att 
öka förståelsen och kunskapen kring långvarig smärta.  



 21 

Efter att ha läst vår studie önskar vi att alla inom hälso- och sjukvården bemöter patienter 
med långvarig smärta med respekt och värdighet och att samhället ser FM som en riktig dia-
gnos. Resultatet i studien kan hjälpa personal inom hälso- och sjukvården att förstå hur smär-
tan påverkar det dagliga livet och hjälpa till att finna strategier, såsom planering och åter-
hämtning, för att underlätta för dessa patienter. Resultat visar att samma diagnos kan ge en 
mängd olika symtom och att det finns flera olika behandlingsmetoder vilket belyser vikten av 
att vården är personcentrerad och utgår från individen. För sjuksköterskan och annan personal 
som möter denna patientgrupp är individuella behandlingsplaner av stor vikt samt att se män-
niskan bakom sjukdomen för ökad förståelse och kunskap.  
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BILAGA A 
INTERVJUGUIDE 
                                  
Bakgrund 
  
Vill du berätta lite om dig själv, såsom hur gammal är du och om du arbetar eller stude-
rar, och i så fall (till) vad då?  
  
Frågor kring syfte: “Syftet var att beskriva hur personer med Fibromyalgi upplever be-
mötandet av hälso och sjukvårdspersonalen och hur de hanterar långvarig smärta. 
 
Vill du berätta lite om hur du upplevde att sjukdomen startade och vilka symtom upp-
levde du först? (följdfråga: hur gammal var du då sjukdomen startade?) 
  
Vill du berätta om hur du upplevde tiden fram till att du fick diagnosen Fibromyalgi 
och hur lång tid tog det innan du fick diagnosen? 
  
Vill du beskriva hur en dag ser ut då för dig då du upplever smärtor från Fibromyalgin 
som värst och en dag som du upplever som bäst, det vill säga då du inte upplever så 
mycket besvär från din sjukdom. 
  
Vill du berätta hur du gör för att hantera din dagliga smärta och hur länge har du an-
vänt metoden/-erna? 
  
Vill du berätta hur du upplever att symtomen smärta påverkar dig i ditt dagliga liv, 
främst med tanke på 
- din hälsa? 
- dina närstående? 
- sociala aktiviteter? 
  
Avslutande fråga 
  
Har du något du vill tillägga intervjun, något som du tycker vi glömt att fråga dig om?                                                                                             
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BILAGA B 
 
Förfrågan om deltagande  
 
Vi heter Malin Isaksson och Felix Granat och är sjuksköterskestudenter vid Sophia-
hemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 
högskolepoäng. Området som ska studeras berör upplevelse och hantering av att leva 
med Fibromyalgi med fokus på långvarig smärta. Studien kommer att genomföras med 
hjälp av digitala intervjuer via Facebook-chatten Messenger. Då intervjun kommer ge-
nomföras på det svenska språket är ett krav att du ska förstå och behärska det svenska 
språket i både tal och skrift.   
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Konfidentialitet utlovas, vilket betyder att ingen obehörig 
kommer ha tillgång till personuppgifter eller annan information som rör studien. Det 
självständiga arbetet är en kandidatuppsats och kommer då det är examinerats publice-
ras på en högskoleportal. 
 
Om du är intresserad av deltagande och/eller vill ha mer information om studien, vänli-
gen kontakta undertecknade via e-post enligt adressen adressen: malin.isaks-
son@stud.shh.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Felix Granath, Sjuksköterskestuderande vid Sophiahemmet högskola 
felix.granat@stud.shh.se 
  
Malin Isaksson, Sjuksköterskestuderande vid Sophiahemmet högskola 
malin.isaksson@stud.shh.se 
  
Handledare: Margareta Westerbotn, Lektor vid Sophiahemmet Högskola 
margareta.westerbotn@sophiahemmethogskola.se 
  
  
 
 


