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Abstrakt 

Introduktion Fibromyalgi är ett syndrom som betecknas av utbredd fluktuerande långvarig 

smärta med andra varierande symptom. Symptomen förstärker varandra och leder vanligen 

till fysisk inaktivitet. Då orsaken till fibromyalgi ännu inte är fastställd används varierande 

metoder som symtombehandling. Ofta utvecklas copingstrategier för att minska symtom och 

funktionsnedsättning. Som rehabilitering finns flera fysioterapeutiska behandlingsmetoder, 

som ofta görs i grupp. För människan är det viktigt att ingå i fungerande grupper, som kan 

gynna rehabiliteringen. Inom detta område finns ingen funnen litteratursammanställning, till 

författarnas kännedom, som beskriver hur grupprocessens effekt kan användas inom 

fysioterapi. Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur individer med fibromyalgi 

påverkas av gruppdynamik vid rehabilitering. Metod En litteratursökning i databaserna 

Pubmed, Cinahl, Amed, Sport Discus, Medline, PsycInfo, ERIC och PsycArticles 

genomfördes. Databaserna genomsöktes med följande sökord: “Fibromyalgia AND 

qualitative AND group”, “Fibromyalgia AND rehabilitation AND group AND qualitative”, 

“Fibromyalgia rehabilitation AND quality of life AND self-efficacy” och “Fibromyalgia 

AND rehabilitation AND group process”. 261 studier hittades varav elva kvalitativa studier 

inkluderades. Resultat Utifrån artiklarna framkom nio kategorier: samvaro med andra i 

samma livssituation, bli bekräftad, humor och glädje, ömsesidigt utbyte, bryta isoleringen, 

personlig utveckling, information, ofördelaktiga sidor och utformning av gruppinterventioner. 

Konklusion Gruppen visade sig vara verkningsfull i syfte att reducera isolering, känna sig 

sedd och förstådd samt öka tillämpning av copingstrategier. Detta tyder på att processer inom 

gruppen kan bidra till gemenskap och underlätta en tillvaro som är utmanande. Gruppen som 

verktyg genererade i ökat välmående i livssituationen för personer med fibromyalgi. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, fysioterapi, grupprocess, kvalitativ 
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Bakgrund 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi (FMS) är ett reumatiskt tillstånd (Heymann, Paiva, Martinez & Júnior, 2010) 

som betecknas av utbredd långvarig smärta (Wolfe et al, 1990) som ofta även har ökad 

smärtkänslighet (Ericson & Ericson, 2012). FMS drabbar 2% av befolkningen globalt 

(Ericson & Ericson, 2012) och 2-4 % inom landet. Av de som insjuknar är 80% kvinnor 

(Läkemedelsverket, 2017). Kännetecknande för syndromet är att smärtan som ofta uppträder 

på olika områden på kroppen, vilket kan variera från dag till dag (Wolfe et al., 1990). 

Huvudsymtomen är led- och muskelsmärta, sömnsvårigheter, trötthet och utmattning (Ericson 

& Ericson, 2012). Andra vanligt förekommande symtom är fatigue, stelhet, kognitiva 

svårigheter, humörsvängningar, yrsel (Jones, Rutledge & Aquino, 2010) och sänkt livskvalitet 

(Bernard, Prince & Edsall, 2000). Samsjuklighet är vanligt då personer med FMS även kan ha 

Irritable bowel syndrome, kroniskt utmattningssyndrom, huvudvärk, migrän, 

urinvägsproblem, hypertoni och depression. FMS diagnostiseras genom anamnestagning och 

palpation av specifika punkter, så kallade tender points som finns i kroppens fyra kvadranter 

(Wolfe et al., 1990). Enligt kriterier ska minst 11 av 18 tender points smärta vid ett statiskt 

tryck på fyra kilo (Ericson & Ericson, 2012). I regel tar det 

två år från det att patienten söker innan diagnos har ställts 

(Arnold & Clauw, 2017). Spontant tillfrisknande 

förekommer, men oftast är smärtan kvarvarande intermittent i 

form av skov-visa förlopp (Läkemedelsverket, 2017). Någon 

skala för svårighetsgrad för FMS finns inte. I rehabiliteringen 

kan specifika mätinstrument användas för att få en 

uppfattning om syndromets omfattning (Eich et al., 2017). 

 

Samsjukligheten gör att symptomen förstärks av varandra, 

vilket ofta leder till minskad fysisk aktivitet och en stillasittande livsstil. Detta leder på sikt till 

försämrad kondition, styrka och balans som kan resultera i en minskad fysisk förmåga hos 

kvinnor. Fysisk förmåga påverkas av olika faktorer såsom social bakgrund, arbetsliv, 

biologiska, psykologiska, livsstil, beteende och copingstrategier. Om dessa parametrar är ur 

balans eller inte är tillgodosedda riskerar personen förutom att drabbas av en minskad 

livskvalitet även fysisk funktionsnedsättning (Jones et al., 2010). Fysisk aktivitet i lagom dos 
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leder däremot ofta till förbättrad smärtreglering jämfört med hos stillasittande kvinnor med 

FMS (Mcloughlin, Colbert, Stegner & Cook, 2011) 

 

Teorier bakom sjukdomen  

Eftersom FMS involverar stress-, immun-, hormon- och smärtsystemet ger detta en varierad 

symtombild (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). Smärtan är av generell centraliserad 

karaktär som orsakas av en obalans i centrala nervsystemet. Detta medför en ökad 

smärtkänslighet (Lidbeck, 2007) vilket gör den svårbehandlad i jämförelse med många andra 

smärttillstånd (Ericson & Ericson, 2012). Teorier om vad som orsakar besvären finns, men 

ingenting är i nuläget klarlagt. För att få en optimal långvarig förbättring bör behandlingen 

vara individanpassad och inte bara fokusera på ett av de drabbade kroppssystemen 

(Anderberg & Bojner Horwitz, 2007).  

 

Eftersom syndromets orsak är idiopatisk går de patofysiologiska orsakerna inte att behandla, 

vilket gör att vården i nuläget bygger på att behandla symptomen (Ericson & Ericson, 2012). 

Läkemedel som används syftar till att dämpa symptom som exempelvis smärta, depression 

och sömnsvårigheter, men inget specifikt läkemedel finns för FMS. Många väljer dock att 

använda farmakologisk behandling i liten utsträckning eftersom läkemedel ofta upplevs ha en 

ojämn effekt och inte alltid hjälper (Bennet et al., 2009). Biverkningar från dessa läkemedel 

är en annan anledning till att många med FMS väljer att undvika medicinering (Hallberg & 

Carlsson, 2000). Däremot används icke-farmakologiska behandlingsalternativ i stor 

utsträckning. Personer som insjuknar i FMS utvecklar varierande copingstrategier för att 

minska symtom och funktionsnedsättning. Dessa strategier syftar till att öka livskvalitet vilket 

kan vara till hjälp i vardag och arbetsliv (Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006).  

 

De vanligaste strategierna är enligt Bennet et al. (2009) vila, distraktion, värme och 

kosttillskott. De fysioterapeutiska behandlingsformerna utöver fysisk träning är bland annat 

TENS (transkutan elektrisk nerv stimulering), massage, värme och akupunktur (Theadom, 

Cropley, Smith, Feigin & McPherson, 2015). Bassängträning, mental träning, avspänning och 

övningar i kroppskännedom är några exempel på behandlingar som sker i grupp (Anderberg 

& Bojner Horwitz, 2007). Trots att vetenskapliga belägg finns inbakade i riktlinjer för 

bemötande och rehabilitering är det idag vanligt att många personer med FMS syndromet 

upplever att fysioterapeuter inte förstår hur det är att leva med syndromet (Mengshoel & 
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Grape, 2017). Detta kan ses som en indikation på att fysioterapeuter behöver sträva mot att 

stärka sin allians med patienten.  

 

Rehabilitering 

I svenska riktlinjer för rehabilitering av långvarig smärta ingår arbete i multimodalt team då 

tidsbegränsade mål i samråd med patienten läggs upp. Patienten remitteras ofta till ett 

rehabiliteringscenter där arbetet sker efter en individuell målsättning och efter andra 

standardiserade riktlinjer för personer med FMS. Åtgärderna sker under en tidsperiod på ca 

fyra till åtta veckor och syftar till att förändra ett beteende som skapar gynnsamma 

förutsättningar. Målsättningen för rehabiliteringen för personer med FMS är att klara av att 

leva ett så normalt och besvärsfritt liv som möjligt, men de drabbade kan inte förvänta sig att 

bli helt besvärsfria (Sveriges kommuner och Landsting, 2013).  

 

Då långvarig smärta påverkar många aspekter av individen rekommenderar Läkemedelsverket 

(2017) att rehabiliteringsprocessen för personer med mer utbredd problematik genomsyras av 

ett av ett holistiskt synsätt. Inom smärtrehabilitering får individen rådgivning, information om 

smärtmekanismer och stöttas till att acceptera att leva med den smärta som kan vara svår att 

påverka (Sveriges kommuner och Landsting, 2013). Hos 25% av de personer som fått FMS 

har en smärtminskning skett så att de efter 2 år inte har längre diagnosen, vilket talar för att 

det finns chans att förbättras. Däremot kommer de flesta personer med FMS att leva med 

smärtan livet ut (Granges, Milko & LittleJohn, 1994). För att lindra långvarig smärta är 

nyorientering viktig och att få utrymme att tala om sin smärta (Lundberg et al, 2006). Det 

finns inte av författarna funna riktlinjer som visar att gruppen har en plats i rehabiliteringen av 

FMS, även fast gruppen  är en vanligt förekommande behandlingsform inom fysioterapeutisk 

rehabilitering (Broberg & Lenné, 2017) 

 

Fibromyalgi och bemötande 

Då det ännu inte finns någon tydlig fysiologisk förklaring till syndromet beskylls ofta 

personer med FMS för att låtsas eller inbillas vara sjuka (Bernard et al., 2000). Dessa personer 

erfar vanligen dessutom misstro från sitt sociala nätverk där de upplevs som 

uppmärksamhetssökande och lata (Sancassani et al., 2017), vilket på så vis gör FMS till ett 

osynligt syndrom. Tidigare var sveda-värk-bränn-kärring, kärring-värk eller 

klimakteriekärring vanliga benämningar inom sjukvården på personer med FMS (Olin, 2002), 

vilket delvis förklarar att denna patientgrupp blivit missförstådd och inte fått den hjälp de har 
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behövt inom sjukvården (Silverwood, Chew-Graham, Raybould, Thomas & Peters, 2017). 

Trots att diagnosen har varit fastställd sedan 1990 (Wolfe et al., 1990) kvarstår en viss misstro 

till denna patientgrupp inom sjukvården (Silverwood et al., 2017; Madden & Sim, 2006). 

Detta kan även problematisera relationen mellan terapeut och patient (May et al., 2004). 

Fysiska funktionsnedsättningar innebär att typen av aktiviteter personen kan deltaga i 

begränsas. Detta kan förklara det sociala utanförskapet denna patientgrupp ofta känner 

(Socialstyrelsen, 2007).   

 

Enligt Palstam, Gard & Mannerkorpi (2013) ger arbetsplatsen personer med FMS bekräftelse 

då de upplever att de känner sig behövda, blir sedda och får uppskattning. Att vara del i ett 

större sammanhang där individen kan känna att hen gör nytta är välgörande (Palstam et al., 

2013). Socialt stöd kallas för en omgivningsfaktor som kan hindra eller förstärka hälsan ur en 

personlig kontext (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Gruppens betydelse  

En grupp kan beskrivas som två eller fler personer som interagerar med varandra. Varje 

individ påverkas och påverkar de övriga. Deltagarna i gruppen ska dels känna tillhörighet till 

gruppen och även ha ett eller fler gemensamma mål. Grupper kan exempelvis vara familj, 

kompisgäng, arbetskollegor eller en träningsgrupp. Det optimala antalet deltagare beror på 

syftet med gruppen. Om en grupp är stor med uppåt tjugo personer mister den ofta sin 

funktion, då den blir mer formell och oftast skapas då mindre grupper i den stora gruppen. En 

skolklass är ett exempel på en stor grupp, som ändå fungerar bra då syftet är att deltagarna ska 

motta information. Om målet däremot är att vara mer intim som att dela personliga 

erfarenheter och upplevelser är det lämpligare med ett mindre antal, mellan fem till åtta 

personer (Nilsson, 2016). Då personer möts i en grupp sker grupprocesser. Med en 

grupprocess menas hur gruppen tillsammans kommer till en gemensam lösning på ett problem 

eller hur deras sammankomst resulterat i vad de uppnått tillsammans. En grupprocess utgör 

länkarna av relationerna som bygger grunden till deltagarnas gemensamma interaktion i hur 

de påverkar varandra (Sandahl et al. 2014) 

 

 

Personer med besvär som både påverkar kropp och själ möter ofta sin fysioterapeut 

individuellt innan de övergår till att fortsätta rehabiliteringen i en liten grupp. Att mötas i 

grupp syftar till att skapa trygghet och öka självständigheten hos patienten. Vanligt inom 
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denna typ av terapeutisk fysioterapi är att patienterna ses i en sluten grupp vilket innebär att 

samma deltagare ses under en längre period. I en öppen grupp kan deltagarna däremot komma 

och gå som de vill och är bättre lämpad för en större träningsgrupp inriktad på somatiska 

problem (Roxendal, 1987). Eftersom fysioterapeuten i denna typ av grupp agerar som ledare 

går det med gott ledarskap för att skapa goda förutsättningar för gruppens utfall genom att få 

varje individ att hitta sina egna resurser. Då fysioterapeuten jobbar med individuellt utformad 

träning för ökad hälsa i ett sammanhang kan detta påverka aktivitet, delaktighet och även att  

individens upplever ökad samhällsgemenskap (Broberg & Lenné, 2017).  

 

För den enskilde individen är grupper viktigt att ingå i, då detta ger en känsla av tillhörighet 

och gemenskap i samhället. Personer som inte ingår i någon grupp kan mista känslan av att 

vara accepterad vilket kan bidra till dålig självbild och svag självkänsla (Nilsson, 2016). 

Grupper kan gynna rehabiliteringen i form av socialt stöd från vänner och familj, vilket har en 

funktion att bidra till ökat välbefinnande (Löfgren et al., 2006).  

 

Då individen drabbas av ett så kallat osynligt syndrom med oklar medicinsk bakgrund blir det 

viktigt att som människa rekonstruera sin identitet. Enligt Söderberg, Lundman & Norberg 

(1999) kan detta nyskapande av identitet stärkas inom gruppdynamiken av en homogen 

grupp. 

 

Den fysioterapeutiska gruppen 

Då området fysioterapi ämnar till att evidensbaserade interventioner tillsammans med 

patientens önskemål ska styra behandlingens upplägg (Broberg & Lenné, 2017) behövs ett 

starkt underlag för att förvissa sig om känslor, tankar och åsikter hos personer med långvarig 

smärta. På detta område kan fysioterapeuten fördjupa sina kunskaper vilket öppnar upp för att 

ytterligare sätta sig in i dessa personers perspektiv (Lundberg et al, 2006) 

 

Patienternas upplevelser är ett relevant mätinstrument för hur de upplever sin sjukdom där de 

ges utrymme att “berätta som det är”. Genom detta perspektiv kan vårdgivare ges förståelse 

för vad deras lidande innebär (Hallström & Carlsson, 2000). Då delaktighet i olika grupper 

har betydelse för personer med FMS att reglera sina symptom (Palmstrand et al., 2013), kan 

det vara gynnsamt att få en större inblick hur gruppdynamik påverkar dessa individer.  
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Det finns i dagsläget enskilda studier men inga funna litteraturöversikter av författarna som 

behandlar grupprocessen för personer med FMS och dess betydande komponenter i 

rehabilitering. Eftersom gruppverksamhet är en vanlig behandlingsform inom fysioterapi är 

det av vikt att ha kunskap om grupprocessens betydelse för individer med FMS med 

intentionen att hålla en hög kvalité av rehabiliteringsinsatser för denna grupp.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur individer med FMS påverkas av gruppdynamik 

vid rehabilitering.  

Frågeställningar 

1. Hur upplever personer med FMS att det är att ingå i en grupp med personer som har 

samma syndrom? 

2. På vilket sätt kan grupprocessens inverkan användas i rehabilitering för personer 

med FMS? 

 

Metod 

Vetenskaplig ansats 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar vill författarna beskriva genom en 

litteraturstudie, där ämnet granskas i sökta vetenskapliga kvalitativa artiklar. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys ett bra tillvägagångssätt för 

ovana författare av en kvalitativ litteraturstudie på kandidatnivå. Metoden ämnar till att fånga 

upp erfarenheter, upplevelser (Olsson och Sörenssen, 2011) och i detta fall även skapa 

förståelse för personer med FMS.  

 

Allmän litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats där 

kvinnors erfarenheter av urinkontinens var beskrivna. Vid problemområden där människors 

erfarenheter och upplevelser är i fokus rekommenderas en litteraturöversikt med analys av 

berättelser som metod (Friberg, 2012a). Denna design valdes då målet var att fånga kvinnors 

subjektiva upplevelser och erfarenheter. 

 

Studien hade en induktiv ansats där analysen görs så objektiv och fördomsfri som möjligt 

(Friberg, 2012) Induktiv ansats är en lämplig metod för att analysera kvalitativa texter om 

personers erfarenheter vilket exempelvis kan vara hur det är att leva med en kronisk sjukdom 

(Höglund-Nielsen & Granskär, 2017).  
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Litteratursökning 

En inledande sökning gjordes i Luleå tekniska biblioteks sökmotor, som innefattar ett stort 

antal databaser. Detta gjordes för att skapa en grund och översikt över det område som 

granskades i denna kandidatuppsats. Enligt Friberg (2012) är detta ett tillvägagångssätt som 

möjliggör för författarna att hitta ett avgränsat område och söka förförståelse inom området. 

Den egentliga litteratursökningen gjordes sedan i databaser som författarna ansåg var 

relevanta för att besvara studiens syfte.  

 

Svensk MeSH användes för att hitta rätt termer och sökord (Karolinska institutet, 2018). De 

MeSH termer som användes var: fibromyalgia, qualitative, group therapy, quality of life, self-

efficacy, group process och rehabilitation. 

 

Genomsökta databaser var: Pubmed, Cinahl, Amed, SportDiscus, Medline, PsycInfo, ERIC 

och PsycArticles. Samtliga databaser söktes igenom fyra gånger med olika kombinationer av 

sökord, vilka var följande: “Fibromyalgia AND qualitative AND group”, “Fibromyalgia AND 

rehabilitation AND group AND qualitative”, “Fibromyalgia rehabilitation AND quality of 

life AND self-efficacy” och “Fibromyalgia AND rehabilitation AND group process”. 

Sökningarna utfördes mellan 21-03-2018 och 22-03-2018. Tabell 1 till 4 visar en översikt av 

sökningen med de olika kombinationerna av sökord.  

 

Inledningsvis lästes titel och abstrakt av de studier som ansågs vara relevanta. De artiklar som 

inte fanns tillgängliga som fulltext i de valda databaserna beställdes via Luleå Tekniska 

Universitets Bibliotek. För att få en tydlig bild av varje relevant artikel lästes alla studier av 

båda författarna flera gånger. Efter att artiklarna hade lästs i fulltext gjordes en avgränsning 

utifrån litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier: 

- Studier som innefattar personer med diagnosen fibromyalgi som ingått i någon form 

av grupp.   

- Samtliga av gruppens deltagare har fibromyalgi och innefattar alla kön.  

- Kvalitativa studier med intervjuer 

- Studier som behandlar gruppens betydelse i rehabilitering av FMS. 

- Studier på engelska och svenska 

 

http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=psyh&authtype=ip&custid=s3912402
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=pdh&authtype=ip&custid=s3912402
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Exklusionskriterier:  

- Studier som undersöker annan långvarig smärta eller reumatiska sjukdomar. 

- Reviewartiklar, metaanalyser, RCT studier eller pilotstudier. 

 

Efter att sökningen hade begränsats kvarstod elva antal studier som ansågs lämpliga och 

passande för att besvara studiens syfte.  

 

Tabell 1: “Fibromyalgia AND qualitative AND group“ 

Databas Träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Pubmed 53 7 2 3 

Cinahl 32 1 0 0 

AMED 4 2 1 0 

SportDiscus 10 1 1 1 

Psycinfo 22 8 3 2 

Psycarticles  0 0  0  0 

Medline  49 3  2 1 

Eric  0 0  0  0 

Totalt 170 21 9 7 

 

Tabell 2: “Fibromyalgia AND rehabilitation AND group AND qualitative”  

Databas Träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Pubmed 22 3 2 1 

Cinahl 2 1 1 0 

AMED 2 1 1 0 

SportDiscus 9 1 0 1 

Psycinfo 3 1 1 0 

Psycarticles  0 0 0 0 

Medline  10 2 2 0 
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Eric  0 0 0 0 

Totalt 48 9 7 2 

 

Tabell 3: “Fibromyalgia rehabilitation AND quality of life AND self-efficacy” 

Databas Träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Pubmed 26 3 1 1 

Cinahl 3 1 0 0 

AMED 1 0 0 0 

SportDiscus 1 0 0 0 

Psycinfo 2 1 1 0 

Psycarticles 0 0 0 0 

Medline 2 2 1 0 

Eric 0 0 0 0 

Totalt 35 7 3 1 

 

Tabell 4: "Fibromyalgia AND rehabilitation AND group process”  

Databas Träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Pubmed 2 1 0 1 

Cinahl 0 0 0 0 

AMED 3 2 2 0 

SportDiscus 0 0 0 0 

Psycinfo 1 1 1 0 

Psycarticles 0 0 0 0 

Medline 2 1 1 0 

Eric 0  0 0 0 

Totalt 8 5 4 1 
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De inkluderade artiklarnas referenslista granskades och resulterade i att inga ytterligare 

artiklar inkluderades i studien. Således innefattar denna studie totalt elva stycken artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 

Med stöd av Friberg (2012) fastlås studiernas gemensamma nämnare och olikheter genom 

granskning. Kvalitetsgranskningen skedde i flera steg. De elva artiklarna delades upp mellan 

författarna för att kunna granskas var för sig. Enligt Fribergs (2012) kriterier granskade 

författarna ingående studiens olika delar efter frågeställningarna i  bilaga 1. Varje artikel 

delades in i låg, medel och hög kvalitet enligt författarnas egen uppfattning, baserad på 

Fribergs (2012) granskningsmall i bilaga 2. Efter att samtliga studier noggrant hade 

undersökts enskilt av båda författarna så fastslogs den slutgiltiga bedömningen i samråd 

sinsemellan. 

 

Dataanalys 

De granskade kvalitativa artiklarna bröts ner till beståndsdelar där information som stämmer 

överens med syftet plockades ut. Dessa sammanfogades till en för litteraturstudien ny helhet.  

Studierna analyserades i fyra steg genomläsning av artiklarna upprepade gånger för att få en 

ökad förståelse av studien samt identifiera fynden i relation till denna litteraturstudies syfte, 

skapade en tabellöversikt över alla inkluderade studier, urskilja likheter och skillnader för att 

se vad som karaktäriserar studien med tyngdpunkt på metodiskt tillvägagångssätt och därefter 

analyserat studiens resultat. Utifrån författarnas egna tolkning av det analyserade materialet 

sorterade artiklarnas fynd till nio stycken kategorier. Dessa kategorier användes som 

huvudrubriker för de kvalitativa studiernas innehåll och avser att spegla vad artiklarna 

uppnådde i stort. Utifrån författarnas perspektiv var dessa kategorier är gjorda med avsikt att 

förmedla de intervjuade personernas övergripande känslor, tankar och åsikter. Kategorierna 

var avsedda att uttrycka det analyserade materialets essens uppdelade i underrubriker för att 

på så vis skapa en översiktlig bild för läsaren (Friberg, 2012).   
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Resultat 

Resultatet kan sammanfattas i nio stycken kategorier. 

Tabell  6 - Resultatets Kategorier 

 

Kategori Beskrivning 

1. Att bli bekräftad 

  

Vikten av att bli sedd av andra 

2. Humor och glädje 

  

Betydelsen av en avslappnad attityd i gruppen 

3. Ömsesidigt utbyte Hur gruppmedlemmarna delat med sig av 

erfarenheter till varandra 

4. Bryta isoleringen 

  

Gruppens betydelse i att lindra ensamhet 

5. Samvaro med andra i samma livssituation Gemenskapens betydelse 

6. Personlig utveckling Hur deltagarna vuxit som personer tillsammans 

med andra 

7. Information Utbytet av information i gruppen rörande 

syndromet 

8. Ofördelaktiga sidor 

  

Röster om nackdelar med grupprehabilitering 

9. Utformning av gruppinterventioner. Önskvärda ledaregenskaper och övriga aspekter. 

  

Gruppernas storlek varierade stort. Fyra artiklar hade 11- 25 deltagare (Mannerkorpi & Gard, 

2003; Rasmussen, Amris & Rydahl-Hansen, 2017; Miranda et al., 2016; Beltrán-Carillo, 

Tortosa-Martinez, Jennings & Sánchez., 2013), medans fyra artiklar hade grupper med 3-8 

deltagare (Kashikar-Zuck et al., 2016; Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino 

2011; Juuso, Söderberg, Olsson & Skär, 2014; Beal, Stuifbergen, Volker, & Becker, 2009). I 

resterande tre studier var inte antal deltagare angett eller oklart (Sallinen, Kukkurainen & 

Peltokallio, 2011; Homma, Yamazaki, Ishikawa & Kiuchi, 2016; Van uden-Kraan et al., 

2008). Gruppinterventioner, ålder på deltagarna, antal träffar, huvudfynd och studiernas 

kvalité redovisas i tabell 7. 
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Tabell 7: Översikt över de elva inkluderade studierna. 

Författare 

(år) 

Deltagare 

(ålder) 

[antal 

träffar] 

Metod Intervention Kvalité 

 

Huvudfynd 

Beal et al., 

(2009) 

18 kvinnor.  
(34-71 ) 

[10] 

Strukturerade 
intervjuer 

Information, 
diskussion och 

beteendeförändrande 

intervention  
 

Medel - Interaktion med andra deltagare fick dem att känna 
att det är någon annan som förstår,  

- utbytet gav inspiration till nya sätt att hantera 

symptom. 
- Förståelse för att de är olika individer och att FMS 

kan drabba vem som helst.  

- Åsikter om sessionerna - väldigt bildande, 
heltäckande, skapade ökad förmåga till 

självobservation, kan vara en resurs för andra, 

instruktören var en god förebild och gav 
empowerment.. 

Beltrán-

Carrillo et al., 

(2013) 

25 kvinnor 
(38-82)  

[72] 

Intervjuer, 
fokusgrupper, 

observation 

Fysioterapeutiska 
gruppinterventioner 

 

Medel - Reducering av muskelstelhet och smärta 
- Ökad  funktion och spänst 

- Undvika inaktivitet och dess ofördelaktiga 

konsekvenserna 
- Psykosociala fördelar 

- En social möjlighet 

- Känna sig förstådd och tillit till andra med likadan 
problematik 

- Ta emot och ge kärlek, stöd och hjälp 

- Lära sig och utveckla en positiv syn för att hantera 
FMS 

Homma et al., 

(2015) 

11 kvinnor, 2 
män. (29 -73) 

[Ej angett] 

Intervjuer Diskussion 
 

Medel - Störningsmoment 
- Betydelsen av att möta andra 

- Relativistisk syn på sig själv genom relationer med 

andra 
- Sammanhängande förklaring av vad som hände 

- Erkännande av de fördelar som kommer med 

sjukdomen  

- Förmåga att förstå hur sjukdomen påverkar 

familjen 

- Förbättrad självbild 

Juuso et al., 

(2014) 

19 kvinnor 

(36-64) 
[2] 

Diskussion i fyra 

olika fokusgrupper 

Diskussion 

 

Hög - Känsla av gemenskap och tillhörighet 

- Bli förstådd och lyssnad på 
- Bli stärkt av stödet från andra 

- Möta förväntningar av andra 

- Ha förväntningar på sig själv 
- Ha tillgång till information 

- Förmedla information 

Kashikar-

Zuck et al., 

(2016) 

17 tjejer 

(12-18)   

[16] 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Träning och diskussion Låg - Genomförbarhet 

- Tolerans/acceptans 

- Säkerhet 
- Innehåll 

- Format 

- Uppfattad inverkan 
- Fortsätta att utföra fysisk aktivitet  

Kengen 

Traska et al., 

(2012) 

8 kvinnor 
(54-81) 

[1] 

Gruppintervju Diskussion 
 

Låg - Pacing/planering 
- Fokus på tanke-kropp-själ distraktioner 

- Undvika smärta utlösande faktorer 
- Socialt stöd 

- Pressa sig själva/sätta på en mask 

- Mediciner  

Mannerkorpi 

& Gard, 

(2003) 

19 kvinnor 

(28-59)  
[30] 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Träning och diskussion Hög - En positiv upplevelse av kroppen 

- Uppleva avslappning 
- Uppleva fysisk kapacitet 

- Förstå sin begränsade kapacitet 



 

       

13 
 

- Ändra mönstret av fysisk aktivitet  

- Dela erfarenheter av att leva med FMS 

- Distansera sig från andras upplevelser 

- Kvar utanför 
- Inte vara ensam 

- Dela glädje 

- Distansera sig från sjukdomen 
- Skapa nya mönster för tankar och handlanden 

- Komma ner i varv 

- Skapa ny relation till kropp och själ 
- Skapa nya relationer till social roll 

- Skapa nya mönster för att hantera smärta 

- Ett förkroppsligande lärande 

Miranda et 

al., (2016) 

11 deltagare 

(Ej angett) 
[20] 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Diskussion och träning 

 

Medel - Gruppen gav en drivkraft för att utveckla kunskap 

om egenvård 
- känslor och sensation  av empowerment 

- ändring i familjerelationer 

Rasmussen et 

al., (2017) 

17 kvinnor 

(34-50) 

[3-5 timmar/dag 
under 10 dagar] 

Semistrukturerade 

intervjuer i fyra 

olika fokusgrupper  

Multiprofessionellt 

rehabiliteringsprogram 

i 2 veckor träning och 
diskussion 

Hög - Lära sig acceptera att leva med smärtan från en 

kronisk sjukdom 

- Ökad självacceptans av att leva med sjukdomen 
- Uppleva acceptans av andra 

- Utveckla nya copingstrategier 

Sallinen et al., 

(2011) 

20 kvinnor, (34-

65) 

[17-20 dagar] 

Narrativ intervju 

metod.  

Föreläsningar, 

diskussioner, 

fysioterapeutiska 
gruppinterventioner 

rådgivning och 
individuella 

behandlingar.  

Hög - Tillåtelse att prata 

- Behov av kunskap baserad från erfarenheter 

- Ömsesidighet 
- Självutvärdering genom jämförelse  

 
 

Van Uden-

Kraan et al., 

(2008) 

32 deltagare 

med FMS, 

bröstcancer och 
artrit 

(Ej angett) 

[Sporadiskt 
under 1-6 år] 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Diskussioner och 

informationsutbyte i 

onlinegrupp 

Medel - Utbyte av information 

- Uppmuntran till känslosamt stöd 

- Få förståelse och erkännande 
- Dela erfarenheter och hjälpa andra 

- Underhållning 

- Vara osäker på informationens kvalité 
- Bli konfronterad av den negativa sida av 

sjukdomen 

- Konfronteras med personer som klagar 
- Bli bättre informerad 

- Känna sig mer säker i relationen med sin läkare 

- Känna sig säker med behandlingen 
- Öka acceptansen för sjukdomen  

- Känna sig säker i att hantera sociala sammanhang 

- Bli mer optimistisk och känna kontroll över 
framtiden 

- Förbättra självkänslan 

- Socialt välmående 
- Gemensamt handlande 

 

Samvaro med andra i samma livssituation 

De flesta gruppmedlemmarna fick en känsla av tillhörighet och gemenskap (Juuso et al., 

2014; Beltrán-Carillo et al., 2013; Van uden-Kraan et al., 2008). Flera av deltagarna formade 

vänskapsband till varandra (Beltrán-Carillo et al.,2013; Van uden-Kraan et al., 2008), vilket i 

onlinegruppen även ledde till att de träffades utanför forumet (Van uden-Kraan et al., 2008). 

Tillsammans kunde de lättare acceptera och leva med syndromet (Homma et al., 2016; Van 

uden-Kraan et al., 2008), och även upptäcka att det fört något gott med sig (Homma et al., 

2016).  
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“Vi träffar varandra, vi uppmuntrar varandra och vi är där för varandra. Ja det är en 

gemenskap vi har” (Juuso et al., 2014) 

 

De flesta upplevde att de saknade gruppgemenskapen efter interventionen var över och hade 

velat fortsätta vara i samma grupp (Rasmussen et al., 2017). Att dela med sig gjorde att 

deltagarna upplevde ökad trygghet i sina beslut om sin behandlingsform (Van uden-Kraan et 

al., 2008). I gruppen kände de tillåtelse att berätta öppet men även prata om annat som inte 

rörde FMS (Sallinen et al., 2011; Juuso et al., 2014; Van uden-Kraan et al., 2008). Studien 

som var gjord på onlinegruppen visar att forumet hade blivit en del av deras dagliga liv (Van 

uden-Kraan et al., 2008).  

 

Deltagarna berättade även hur viktigt det var för dem att känna sig behövd av andra, vilket 

några kände att de fick utlopp för i föreningen (Juuso et al., 2014). Genom att lyfta och 

uppmuntra andra deltagare kan det stärka en själv (Beltrán-Carillo et al., 2013) och känna 

tillfredsställelse i att se andra må bättre. Flera deltagare värdesatte sig själva utifrån den 

uppskattning de fick av andra (Van uden-Kraan et al., 2008). De som hade lång erfarenhet av 

att leva med FMS hade behov av att dela med sig till gruppen. De uttryckte tacksamhet 

gentemot andra med FMS som de tidigt mött då de nu kunde delge sina erfarenheter och 

kunskaper för att hjälpa andra i framtiden (Sallinen et al., 2011). 

 

Bli bekräftad 

En anledning till att delta var att träffa andra personer med liknande besvär för att få höra 

deras berättelser och på så vis att kunna applicera det sen på dem själva (Juuso et al., 2014; 

Homma et al., 2016), samt att upptäckte att andra med FMS lever liknande liv (Homma et al., 

2016). De reflekterade över likheter och skillnader, vilket resulterade i nya perspektiv 

(Homma et al., 2016; Beal et al., 2009; Rasmussen et al., 2017). Gruppen kom fram till att de 

före FMS haft en liknande livshistoria och hade gemensamma nämnare i deras beteende 

såsom perfektionism och överdriven prestation, vilket gav dem ökad förståelse för varför de 

drabbats (Sallinen et al., 2011; Homma et al., 2016). Då olikheter uppdagades kände många 

att FMS skulle kunna drabba vem som helst (Beal et al., 2009; Rasmussen et al., 2017).  

  

”Här behöver du inte förklara dig hela tiden” (Juuso et al., 2014) 
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Det var gynnsamt att träffa andra med samma diagnos (Kashikar-Zuck et al., 2016; 

Mannerkorpi & Gard, 2003), med liknande erfarenheter (Juuso et al., 2014) då förstod vad de 

andra går igenom (Mannerkorpi & Gard, 2003). Då många av dem tidigare blivit misstrodda 

av kollegor, partners och andra sociala kontakter var det speciellt värdefullt att mötas 

(Mannerkorpi & Gard, 2003; Homma et al., 2016). Gruppen gav stort utrymme för deltagarna 

att vara sig själva då de kände att de slapp leva i en föreställning om att de hela tiden behöver 

visa upp ett visst beteende för att bli tagna på allvar (Mannerkorpi & Gard, 2003; Rasmussen 

et al., 2017). Gruppen kunde lättare få individerna att smälta att de fått FMS och kunde lättare 

acceptera en framtid med syndromet (Homma et al., 2016; Rasmussen et al., 2017) då detta 

speglades i de andra deltagarna (Rasmussen et al., 2017).  

 

Det mest belönande med att delta i en grupp var uppmuntran och tillåtelsen att prata öppet och 

dela saker de tidigare inte vågat prata om (Miranda et al., 2016;Van uden-Kraan et al., 2008; 

Sallinen et al., 2011; Juuso et al., 2014) och de svårigheter de står inför dagligen (Sallinen et 

al., 2011). Vidare kände de att andra genuint ville lyssna på deras upplevelser (Sallinen et al., 

2011), då de i andra sociala sammanhang upplevde att personer var trötta på att höra om 

syndromet (Van uden-Kraan et al., 2008). Personer med FMS har en större förståelse för 

varandras smärta till skillnad från friska utomstående (Homma et al., 2016; Beal et al., 2009;  

Kengen Traska et al., 2012). Ingen i gruppen misstrodde någons symtom vilket skapade en 

trygg plattform för att vara sig själv (Beltrán-Carillo et al., 2013). Det var extremt värdefullt 

att få träffa andra i samma situation, som verkligen förstår (Kengen Traska et al., 2012).  

 

Humor och glädje 

Att dela känslor av glädje och välmående med andra var stärkande (Mannerkorpi & Gard, 

2003). Humor gav en avslappnande effekt och minskade smärtan (Rasmussen et al., 2017; 

Beltrán-Carillo et al., 2013; Van uden-Kraan et al., 2008), vilket ansågs av vissa som en 

nödvändighet för att hantera smärtan (Beltrán-Carillo et al., 2013; Van uden-Kraan et al., 

2008).  

 

“Det var en lättnad att vara med i en grupp där det var accepterat att vara glada 

tillsammans“ (Rasmussen et al., 2017).  

 

När skratt och glädje delades slapp deltagarna att må dåligt över de saker de inte kunde göra 

(Rasmussen et al., 2017). De medverkande kunde skämta om symtom och begränsningar 
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vilket gjorde det lättare att distansera sig från syndromet (Mannerkorpi & Gard, 2003). De 

som kunde vara glada trots FMS stärkte sig själva och de andra i gruppen (Homma et al., 

2016). 

 

Ömsesidigt utbyte 

I gruppen gav deltagarna varandra emotionellt stöd, tröst och bekräftelse när de delade 

erfarenheter med varandra (Van uden-Kraan et al., 2008; Mannerkorpi & Gard, 2003; 

Kashikar-Zuck et al., 2016; Sallinen et al., 2011). Att möta likasinnade i samma situation ger 

styrka och större möjligheter att ta hand om sig själv och gör även symptomen mer 

lätthanterliga i vetskapen om att vara med andra är i samma sits (Miranda et al., 2016; Kengen 

Traska et al., 2011; Rasmussen et al., 2017; Homma et al., 2016). Diskussioner med andra gav 

även ett nytt perspektiv på sina egna och andras erfarenheter, vilket gjorde att de  med nya 

ögon kunde prioritera vad som är viktigt i livet (Mannerkorpi & Gard, 2003). Att träffa andra 

i en svår situation fick dem att känna att de ville finnas där för varandra (Van uden-Kraan et 

al., 2008; Homma et al., 2016). Grupprocessen underlättade för den enskilda personen att 

acceptera sjukdomen, vilket var stärkande (Rasmussen et al., 2017).  

 

“Det är som att bli invirad i en varm filt” (Van uden-Kraan et al., 2008) 

 

Genom att låta sig inspireras av andra deltagares copingstrategier fick de tips och idéer på 

tillämpning (Sallinen et al., 2011; Van uden-Kraan et al., 2008; Beal et al., 2009). Ett fåtal 

uppmuntrades av andra medlemmar att kontakta sjukvården och blev på så vis diagnostiserade 

(Van uden-Kraan et al., 2008). Vissa individer blev beskrivna som positiva förebilder 

(Beltrán-Carillo et al., 2013; Homma et al., 2016; Van uden-Kraan et al., 2008) och fick även 

andra deltagare att förbättra sina träningsresultat (Beltrán-Carillo et al., 2013) och utveckla en 

mer positiv bild av hur de såg sig själva (Van uden-Kraan et al., 2008).  

 

“Ibland vill jag göra vissa saker på det sättet jag brukade göra förr, men då kommer jag ihåg 

det som personerna i gruppen sa, och förstod att det kan vänta, eller jag kan göra det senare“ 

(Miranda et al., 2016) 

 

Att möta de som hade värre symptom blev motiverande eftersom de såg sina egna besvär ur 

ett nytt perspektiv (Sallinen et al.,, 2011; Van uden-Kraan et al., 2008). Vissa blev avskräckta 

från att se hur andra hanterade sina besvär och tyckte det gav bättre motivation att ta hand om 
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sig själv (Beal et al., 2009, Van uden-Kraan et al., 2008). Andra identifierade sig inte med de 

andra i gruppen utan såg sig själv som mer handlingskraftiga och mindre deprimerade. Alla 

personer från studien av Sallinen et al. (2011) ansåg att deras egna symptom var mindre 

allvarliga i jämförelse med de andra i gruppen. (Sallinen et al, 2011). Före tiden i gruppen 

kändes FMS meningslös och som att livet var förstört. Efter de delat och hört andras livs 

historier så kunde de se en mening med deras syndrom och förstå att deras liv inte är 

detsamma och att de måste leva med förändrade livsplaner (Homma et al., 2016).  

 

Bryta isoleringen 

Många upplevde att gruppen fick dem att komma ur sin isolering (Van uden-Kraan et al., 

2008; Juuso et al., 2014; Beal et al., 2009; Beltrán-Carillo et al., 2013). Känslan av att vara 

isolerad byttes ut mot tillhörighet och gemenskap (Juuso et al., 2014; Sallinen et al., 2011).  

 

“På det här sättet spenderar jag lite tid med personer som kommer hit [träningsgrupp]. För 

att jag är väldigt ensam, jag bor själv… det finns dagar då jag inte ens öppnar dörren… jag 

öppnar inte ens min mun” (Beltrán-Carillo et al., 2013) 

 

De besvär som deltagarna brottades med upplevdes mindre allvarliga när det fanns andra 

deltagare som kunde hjälpa dem (Mannerkorpi & Gard, 2003; Homma et al., 2016). Det 

kändes tryggt att inte vara ensam i kampen med oklara symtom och konstanta besvär (Van 

uden-Kraan et al., 2008; Mannerkorpi & Gard, 2003; Homma et al., 2016; Sallinen et al., 

2011; Rasmussen et al., 2017). Vissa individer upplevde inte sig själva lika utanför som innan 

(Sallinen et al., 2011) och var inte längre rädda för att bli tagna för galningar (Van uden-

Kraan et al., 2008).  

 

“Fibromyalgi gör så att du förlorar många kontakter. Detta för att du inte kan gå på 

födelsedagsfirande, du glömmer saker, du är ofta trött och så vidare. Detta är ett sätt att 

återuppbygga sociala kontakter” (Van uden-Kraan et al., 2008)  

 

Även om deltagarna hade stöttande familjer upplevdes gruppen som ett viktigt stöd för att 

avlasta familjerna (Juuso et al., 2014), vilket förenklade för deltagarna att prata om 

sjukdomen med familj, vänner och arbetskollegor. Då familjen fick ta del av informationen  

upplevde deltagarna att familjens förståelse och acceptans hade ökat (Rasmussen et al., 2017). 
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Tilliten till andra människor hade ökat (Homma et al., 2016). Det var även enklare för att 

prata om FMS i andra sammanhang (Van uden-Kraan et al., 2008). Efter interventionen ansåg 

deltagarna att det var lättare att tala om det de inte utföra och hade lättare säga ifrån när det 

var något som inte fungerade (Van uden-Kraan et al., 2008; Homma et al., 2016). Gruppen 

stärkte dem så att de oftare kunde stå på sig (Homma et al., 2016). Efter interventionens slut 

ville de utöka interaktion med utomstående (Homma et al., 2016; Rasmussen et al., 2017).  

 

Personlig utveckling  

I gruppen kunde många släppa på dåligt samvete och öka tillåtelsen att ta hand om sig själva 

(Rasmussen et al., 2017). Sessionerna gav ökad förmåga till självobservation då de upptäckte 

vad som gjorde dem bättre och sämre (Beal et al., 2009). Vissa såg tidigare sin smärta som en 

källa till allt ont men kunde nu istället se på smärtan som ett sätt för kroppen att kommunicera 

(Homma et al., 2016).  

 

“Mycket har förändrats till det bättre hemma, för att jag förstår att det inte är deras fel att de 

inte vet hur jag känner. Jag vet mina gränser, värdesätter mig själv och säger nej när jag inte 

kan göra något. Förut skulle jag gjort allt jag trodde jag behövde göra” (Miranda et al., 

2016) 

 

Att ta del av andras erfarenheter bekräftade individens upplevelse i sin egen kropp, vilket gav 

tillit till att symptomen de upplever är verkliga och normala och inte inbillar sig (Rasmussen 

et al., 2017; Homma et al., 2016). De som tidigare var rädda för att bli ifrågasatta brydde sig 

mindre om vad andra tyckte och hur de blev uppfattade av andra utanför gruppen (Homma et 

al., 2016).  

 

Information 

Gruppens diskussioner gav deltagarna ny information (Miranda et al., 2016).  

 

“Information för mig, personligen så ger det inte mindre smärta, men du måste lära dig att 

leva med det, och du har lärt dig var som gör det bättre eller värre, och det är genom 

information” (Juuso et al., 2014)  

 

Deltagarna önskade ett utbyte av kunskap om FMS (Sallinen et al., 2011; Homma et al., 

2016). Informationen var skräddarsydd för deltagarna, innehöll inga medicinska termer och 
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gavs på ett lättförståeligt språk (Sallinen et al., 2011), vilket deltagarna hade saknat från 

sjukvårdspersonal. Informationen gav en djupare förståelse om syndromet (Sallinen et al., 

2011; Van uden-Kraan et al., 2008) och en större egenmakt i möten med sjukvården (Van 

uden-Kraan et al., 2008). De som haft FMS en längre tid kunde med gruppens hjälp uppdatera 

sin kunskap om syndromet (Sallinen et al., 2011). I den onlinebaserade gruppen gavs även 

tips om användbara hjälpmedel (Van uden-Kraan et al., 2008).  

 

Ofördelaktiga sidor 

Några deltagare kände rädsla över för mycket fokus på FMS och att det gavs för lite 

uppmärksamhet åt glädje och välmående (Juuso et al., 2014). Vissa tyckte det var jobbigt att 

bli konfronterade av de negativa sidorna av syndromet (Van uden-Kraan et al., 2008).  

 

“Du får reda på att andra personer också har det jobbigt på morgonen och under dagen och 

det är inte kul, du vet. Jag ville höra att de mådde bra, att de hade hittat något. Jag kände att 

jag behövde höra det” (Mannerkorpi & Gard, 2003) 

 

Vissa deltagare berättade att de delat in de andra deltagarna i olika fack. De som ansågs som 

aktiva individer försökte göra något åt sin situation, medans de som betraktades ha en passiv 

attityd väntade på att bli botade av en läkare (Homma et al., 2016). Deltagare som sågs som 

passiva fick de andra att känna frustration (Homma et al., 2016; Mannerkorpi & Gard, 2003).  

Då en av deltagarna hade en negativ syn på interventionerna och inte ville samarbeta ansåg de 

andra att gruppdynamiken blev negativt laddad, vilket ledde till ett sämre utfall av grupp-

interventionerna (Rasmussen et al., 2017). 

 

Vissa personer ville inte diskutera copingstrategier och saknade egentid med instruktören 

(Kashikar-Zuck et al., 2016). En deltagare var oförmögen att ta emot det stöd gruppen ville ge 

henne:  

 

“... jag vet att många av dom blev vänner med varandra... men jag hörde inte dit. Jag var så 

ensam... en utomstående... jag tror inte de visste hur de skulle närma sig mig med alla dessa 

problem och vad de skulle säga till mig... dom försökte trösta mig när jag mådde sämre/ 

[gråter]... köpte ett ljus och allt.. men de kom mig inte tillräckligt nära.. och jag var inte 

tillgänglig… att ta emot... jag var så utmattad... jag kunde inte ta emot det stöd jag blev 

erbjuden...” (Sallinen et al., 2011) 
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Några ansågs sig redan ha tillräckligt med stöttning från sin religion eller andra grupper och 

ville hellre vara bland friska personer än möta andra med samma syndrom (Homma et al., 

2016). En deltagare ville inte fortsätta att medverka i studien på grund av att hon inte ville gå 

dit och “skryta” om sitt tillfrisknande. Det fanns även en uppfattning hos deltagarna att det 

finns en viss punkt där personerna antingen blir för friska eller för sjuka för att kunna ha 

något utbyte av gruppen (Sallinen et al., 2011). I den onlinebaserade gruppen fick några av 

deltagarna inte längre ut något av forumet för att all typ av information redan cirkulerat 

medans andra tyckte det var svårt att verifiera informationens kvalité. Många såg 

informationen som värdefull men att de kunde fått den på annat håll utan forumets hjälp (Van 

uden-Kraan et al., 2008)  

 

Utformning av gruppinterventioner  

I tre studier berördes betydelsen av den person som håller i interventionen (Beal et al., 2009; 

Rasmussen et al., 2017; Beltrán-Carillo et al., 2013). Deltagarna i en grupp tyckte det var 

viktigt med en skicklig professionell ledare med auktoritet (Rasmussen et al., 2017) medans 

gruppmedlemmarna i en annan studie tyckte att instruktören utöver det förstnämnda även 

skulle vara en älskvärd person (Beltrán-Carillo et al., 2013). Deltagarna blev stärkta om 

instruktören var en god förebild, trovärdig och inte ömkade dem (Beal et al., 2009). Det var 

även viktigt att gruppen var anpassad för personer med FMS (Rasmussen et al., 2017) och att 

målet för gruppinterventionerna var realistiskt. Gruppens deltagare uppskattade det holistiska 

synsättet som var genomgående i interventionerna (Beal et al., 2009). De möten som skedde i 

forum och föreningar över internet ansågs vara ett komplement till fysiska möten (Juuso et al., 

2014). 

Metoddiskussion 

I denna litteratursammanställning genomsöktes sju databaser fyra gånger med olika sökord, 

alla hämtade från MeSH. Sökningen resulterades i att elva artiklar inkluderades då de ansågs 

vara relevanta för studien.  

Ett flertal databaser rekommenderades av Luleå tekniska universitets bibliotek. Från dessa 

databaser valdes ett fåtal ut av författarna som ansågs lämpliga för att finna artiklar utifrån 

studiens syfte. Om den egentliga sökningen hade genomförts med andra sökord eller i andra 

databaser än de som användes för denna studien hade resultatet förmodligen blivit annorlunda 

(Olsson och Sörensen, 2011). I urvalsprocessen exkluderades 250 artiklar utifrån titel och 
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abstrakt. Relevanta artiklar kan ha gått förlorade för att de inte lästes i fulltext och utgöra en 

svaghet för studien. Artiklar av betydelse kan även av misstag förbisetts under 

litteratursökningen och under granskning av referenslistor. Författarna anser dock att de 

artiklar som inkluderats var relevanta och således kunde besvara studiens syfte.  

Studien innefattade endast kvalitativa studier, vilket kan ses som en begränsning då det även 

finns kvantitativa studier som även kunde ha tillfört värdefull information (Graneheim och 

Lundman, 2004) Detta var ett medvetet val av författarna, eftersom fokus lades på att lyfta 

upplevelser och erfarenheter inkluderades endast kvalitativa studier. Många studier behandlar 

främst kvinnor med fibromyalgi eftersom de vanligen drabbas (Ericson och Ericson, 2013). 

Författarna valde dock att i detta fall inkludera både kvinnor och män i alla åldrar, vilket kan 

ses som en styrka eftersom vi inte exkluderar någon. Studier som innefattade andra 

reumatiska sjukdomar eller kroniska smärttillstånd skulle kunna ha inkluderats då de är 

snarlika med den granskande syndromet fibromyalgi då de går under kategorin långvarig 

smärta (Ericson och Ericson, 2013) . Författarna valde ändå att exkludera dessa typer av 

studier för att studier endast gjorda på fibromyalgi skulle förhöja specificiteten (Olsson och 

Sörenssen, 2011).  

Alla av de inkluderade artiklarna i studien var engelskspråkiga. Då engelska inte är 

författarnas modersmål kan översättning av studierna ha medfört ett felaktigt resultat. Vid 

utformningen av resultatet och översättningen till svenska har författarna varit medvetna om 

att feltolkningar kan uppstå. Vid osäkerhet om översättning har författarna genom att använda 

lexikon och rådfrågning således bevarat informationens ursprungliga betydelse. Resultatets 

utfall var också beroende av författarnas förförståelse, vilket enligt Henricson (2012) innebär 

tidigare kunskap, kännedom och synsätt. I detta fall innebär det författarnas erfarenhet om 

psykologi, fysioterapi, gruppdynamik och artikelsökning.  

Kvalitetsgranskningen av kvalitativa studier gjordes enligt Friberg (2012). Artikelgranskning 

medför alltid en risk för partiskhet, eftersom studierna tolkats av författarna. Ett försök till en 

så objektiv bedömning som möjligt gjordes genom att författarna diskuterade varje kvalité 

tillsammans, för att sedan komma fram till ett gemensamt beslut.   
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Resultatdiskussion 

Det breda spannet mellan antal träffar och upplägg på interventionerna blir problematiskt när 

de elva artiklarnas resultat ska likställas med varandra. Om de analyserade studierna hade 

innehållit interventioner som innebar kontinuerliga möten mellan deltagarna under en längre 

tidsperiod och med mer standardiserade metoder skulle resultatet antagligen blivit 

annorlunda, därför att olika typer av interventioner påverkar upplevelsen av att vara i grupp på 

olika sätt (Roxendal,1987) samt i vilken utsträckning gruppmedlemmarna delat sina 

upplevelser med varandra (Nilsson, 2016) Om studierna hade varit mer lika varandra skulle 

detta förenkla arbetet att kunna dra slutsatser och jämföra de olika studierna, vilket skulle ge 

denna litteraturstudien ett mer samstämmigt resultat. Ett par av kategorierna kan tyckas 

motsägelsefulla då deltagarna å ena sidan upplever humor och glädje, men att gruppen ändå 

kan ha ofördelaktiga sidor. Detta kan av författarna förklaras som att gruppmedlemmarna inte 

varit eniga i hur de upplevt gruppen och gett olika svar eller att gruppen olika av samma 

medlemmar under ett längre tidsspann. 

 

Då det i vissa studier visades att deltagarna intervjuades i fokusgrupper är det diskuterbart hur 

utfallet skiljer sig mot individuella intervjuer. Fokusgrupper är en typ av gruppintervju som 

används i forskning för att lättare få igång diskussioner och upptäcka attityder och 

uppfattningar hos deltagarna. De kan även användas för att studera personer i grupper där 

deltagarna har en specifik diagnos, och ofta får frågor som är komplexa för utomstående att 

sätta sig in i (Wibeck, 2010). De tillfrågade kan ha svårt för att prata om upplevelser vilket 

förenklas av att de andra deltagarna kan ställa frågor till varandra. Intervjuer i fokusgrupper 

har visat sig fungera för känsliga frågor då deltagarna kan välja att berätta, att låta bli att dela 

svåra personliga erfarenheter eller förbli tysta i vissa frågor. Likväl kan människors åsikter 

färgas av varandra vilket kan ta sig i uttryck av varje enskild persons röst inte kommer till sin 

fulla rätt. Detta på grund av risken för konformitet, vilket innebär att gruppens medlemmar 

handlar efter outtalade normer, värderingar och attityder. Enskilda personer riskerar även att 

försvinna i gruppen då de tror att deras närvaro inte räknas, vilket talar för att individuella 

intervjuer kan lyfta fram den enskilda personen (Nilsson, 2005).  

 

En studie av Finlay & Elander (2016) som gjorts på en liten grupp personer med kronisk 

smärta som träffats under flera år visade att de genom gruppen upplevt att deras välmående 
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förbättrades. Många av gruppens medlemmar upplevde att de gick från isolering till 

integration (Finlay & Elander, 2016). Det kan antagas att träffas under lång tid i samma grupp 

kan leda till ett liknande resultat för personer med FMS. I en grupp som behandlas i denna 

litteraturstudie hade många deltagare ett uttalat behov av att fortsätta ses efter att 

interventionen var slut, vilket ytterligare stärker denna hypotes.  

 

Spannet varierade mellan att ha träffats en enstaka gång till med 72 gånger. Denna variabel 

verkade inte påverka hur många möten som ägt rum, då de flesta fick en positiv upplevelse av 

gruppdynamiken. Detta föreslår att kvalitén på mötet mellan deltagarna har större betydelse 

än hur mycket de träffas. Ifall betydelsefulla behov inte tillgodoställts i gruppen eller om 

ogynnsamma processer uppvisas (Nilsson, 2016) kan det förslagsvis vara dags att upplösa 

gruppen, eller avsätta mer tid för enskilda deltagare. Däremot poängterar Finlay & Elander 

(2016) att deltagarna kände att gruppen gav dem möjligheter till ett livslångt stöd, vilket 

motsäger en splittring av gruppen. I onlinegruppen (Van uden-Kraan et al., 2008) innebar 

interaktionen för många en viktig del av att hantera vardagen, vilket även talar för att grupper 

för personer med FMS ger stöd under längre perioder. Dock upplevdes denna grupp inte som 

någon ersättning till fysiska möten utan som ett komplement till rehabilitering. I en av 

studierna upptäckte deltagarna med kronisk muskelsmärta att de genom gruppen kunde göra 

små förändringar som på sikt kunde påverka dem i framtiden (Steihaug, 2007). Om gruppen 

tillsammans skapar förändringar i beteende och förhållningssätt tenderar dessa att bli 

varaktiga för den enskilda individen, annat än om individen hade gjort förändringarna själv 

(Nilsson, 2016).  

 

Valbarhet berörs väldigt lite i denna litteratursammanställning. Finlay & Elanders (2016) 

forskning visar emellertid att då deltagarna upplevde att ingå i gruppinterventioner som 

obligatoriskt då de fann en trygghet i att ha gruppen att falla tillbaka på.  

Vidare beskriver denna litteraturstudie att gruppen utgjorde en trygghet, då de genom en 

onlinegrupp kunde vara del av varandras liv även på ett personligt plan. Trots ett stort behov 

av gruppen är anpassning viktig för individen ur avseendet kapacitet, mål och önskemål. 

Detta gör att det idag inte finns något färdigt recept på hur gruppinterventioner för personer 

med FMS ska se ut, vilket delvis kan bero på variation i symptom.   

 

I likhet med en studie gjord på en liten grupp patienter med kronisk smärta tyckte deltagarna 

det var viktigt med realistiska mål och anpassade aktiviteter (Andersen et al., 2014). Att 
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grupperna blivit betydelsefulla kan bero på brist på gemenskap, acceptans och förståelse i 

andra sociala sammanhang, då de i denna grupp inte behövde visa upp ett visst beteende och 

gavs tillstånd att vara öppen.  

 

En annan aspekt som de granskade studierna inte har berört ingående är hur stor plats en 

instruktör som ledare bör ta i gruppen. Nilsson (1993) beskriver att en ledare för en grupp ska 

bland annat ha goda kunskaper om de processer som sker i en grupp, villig att ta ansvar, 

kunna tydliggöra gruppens mål, besitta social kompetens, lyhörd för dialog med de andra 

deltagarna, skapa ett trevligt klimat, inte utföra makt samt kunna hantera eventuella problem 

och konflikter (Nilssons, 1993). Vidare föreslår Nilsson (2016) att ledaren kan fördela ansvar 

på deltagarna så de känner att de har en plats och är viktiga i sitt sammanhang. Enligt  en 

studie gjord på långvarig smärta kan kliniker kan motverka fördomar, lyfta positiva sidor av 

gruppen och även stötta gruppen i att ta beslut (Andersen, 2014). Desceaux, Chan & Brooks 

(2016) uppger att de viktigaste egenskaperna hos en fysioterapeut är kommunikation, 

professionalism och trovärdighet. Enligt denna litteratursammanställning uppskattade 

deltagarna att instruktören var en professionell och auktoritär person, vilket bekräftar Nilsson 

(1993) och Desceaux et al (2016) teorier. Vikten av instruktörens professionalitet och 

kompetens gavs även stor betydelse för personer med kronisk smärta (Andersen et al., 2014). 

Detta område kan dock med fördel studeras vidare, för att få en bredare bild vad som gäller 

för personer med FMS.   

 

För att få en lyckad rehabilitering tycks flera aspekter spela in, såsom instruktörens 

egenskaper, upplägget för interventionerna och deltagarna. Enligt Nilsson (2005) varierar den 

enskilda individens insats med hur väl denne accepterar gruppens mål. I detta fall har gruppen 

för personer med FMS som gemensamma nämnare att de känner sig misstrodda och 

missförstådda av samhället eller i andra sociala sammanhang, har långvarig smärta, liknande 

livssituation samt liknande och/eller likadana symptom. Aspekter som stärker deltagarnas 

delaktighet är vi-känsla, individuellt engagemang och tilltro till varandra. Där 

gruppdeltagarna kände att de fick mycket ut av att vara där för andra och ömsesidigt utbyte 

indikerar det därmed på en stark känsla av ovan nämnda aspekter. Belöningarna i att ingå i en 

grupp behöver vara större än det som ges för att det ska ha ett tillräckligt högt värde för 

individen att stanna kvar (Nilsson, 2005). Det kan diskuteras att de deltagarna som inte kände 

sig nöjda i gruppen kan ha upplevt detta.   
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Accepterar inte individen gruppens mål eller har mål som skiljer sig för mycket från de 

gruppen har, leder det till försämrad sammanhållning (Nilsson, 2005). I vissa fall upplevde 

deltagarna att det fanns aspekter som påverkade dem negativt, medans andra personer redan 

var nöjda med att ingå i andra grupper och var inte i behov av att möta andra med FMS i 

rehabiliteringssammanhang. För de som länge ingått i en grupp kunde förändring bidra till att 

gruppen inte längre gav det stöd den tidigare hade gjort. Då denna typ av upplevelser 

härbärgerar individen verkar denna grupp inte ha så stor betydelse för dessa individer och inte 

heller skulle stärka dem i sin rehabilitering. 

 

Enligt Nilsson (2005) är en stark sammanhållning essentiell för att gruppen ska kunna utstå 

inre och yttre påfrestningar. En stark påverkansfaktor för sammanhållning är som tidigare 

nämnt att målet för deltagarna är tillräckligt likt. Om en grupp ska var gynnsam bör följande 

ingredienser finnas med: sammanhållning, engagemang, aktivt utbyte av kunskap och 

erfarenheter samt kunskap om hur det går till att medverka i en grupp. Individer som har 

tidigare har ingått i få grupper har i vissa fall otillräckliga erfarenheter och känner därmed 

bristfällig tillhörighet, vilket vidare kan förklara att ett fåtal av gruppens deltagare fick ett 

negativt utbyte eller påverkade gruppens dynamik negativt. (Nilsson, 2005). Detta kan 

diskuteras som en orsak till att deltagarna inte kunde ta emot den hjälp som andra var villiga 

att ge, vilket påverkade den enskilda deltagarens mål och gruppens dynamik. Flera uppgav 

även att det är nedbrytande att hela tiden konfronteras med syndromets negativa sidor, vilket 

en studie på patienter med kronisk smärta bekräftar (Andersson et al., 2014), Detta skapar 

slitningar och till en mindre stöttande enhet, vilket potentiellt sett alltid kan uppstå (Nilsson, 

2016). Denna risk kan dock minimeras genom att ha gott ledarskap.  

 

Eftersom inga tidigare litteraturstudier till författarnas kännedom behandlat gruppdynamiken 

för personer med fibromyalgi har det i denna diskussion dragits paralleller till 

sjukdomar/syndrom som har flera gemensamma nämnare med fibromyalgi. Kvalitativ 

forskning där personer diagnostiserade med långvarig smärta och Reumatoid artrit har därför 

studerats och jämförts med denna litteraturstudies resultat.  

Rehabilitering i grupp har bidragit till att skapa copingstrategier där personerna lärt sig 

hantera sina besvär. Studier som behandlar kronisk smärta fann också att deltagarna hade 

lättare att tillämpa copingstrategier med råd och inspiration av andra (Andersen, Kohberg, 

Herborg, Søgaard, & Roessler, 2014; Finlay & Elander 2016., Steihaug 2007). Tiden 
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tillsammans resulterade i värdefull vänskap (Andersen et al., 2014; Finlay & Elander 2016) 

som liksom denna studie gav en framtida trygghet till stöd.  

I likhet med denna sammanställning underlättade gruppen för individen att sätta gränser och 

att det var lättare att be om hjälp i andra sammanhang (Andersen et al., 2014). Jämförelsevis 

visar studier att emotionellt stöd från familj och vänner ofta var kritiskt viktigt för personer 

med reumatoid artrit (Tiwana et al.,2015; Kostova, Caiata-Zufferey & Schulz, 2014). Brister i 

nära relationer kan göra att personerna med sjukdomen känner sig missförstådda. Även 

okunskap från de anhörigas sida gjorde det svårare för personerna att söka hjälp (Tiwana et 

al., 2015). Deltagare berättade att känna sig förstådd och accepterad var en viktig aspekt för 

att känna hoppfullhet inför sin situation (Larsen, King, Stege, & Egeli., 2015). Eftersom FMS 

också innebär långvarig smärta kan vi anta känslan att bli missförstådd är en förklaring många 

av kategorierna i resultatet.  

Det upplevdes gynnsamt att i en grupp kunna sätta sina egna besvär i relation till andra, för att 

få ett nytt perspektiv på sin egen tillvaro och se sig själv mindre sjuk. Intressant nog fann även 

deltagare i en studie som gjorts på en grupp med patienter med kronisk smärta (Andersen et 

al., 2014) att de andra deltagarna var sjukare än de själva. I gruppen för kronisk smärta 

resulterade i jämförelse mellan gruppens deltagare och andra grupper (Finlay & Elander., 

2016). Det framkom även att i jämförelsen kan de stärka sig själva oavsett om andra 

gruppmedlemmar värderades som negativa eller positiva. Detta bekräftar uppfattningen om 

att nybildning av sin identitet sker tillsammans med andra (Söderberg et al., 1999), och att 

detta även gäller för personer med FMS. 

 

Denna litteratursammanställning visar att acceptans genom andra personer med FMS och 

information kan hjälpa individen vidare i processen att förenkla livet med sjukdomen. 

Acceptans var en viktig faktor även hos personer med kronisk smärta (Larsen et al., 2015:  

Andersen et al. 2014).  För de med kronisk smärta som inte accepterade blev det svårare att 

leva med sina besvär (Andersen et al., 2014). Socialt och emotionellt stöd var avgörande för 

personer med RA att främja acceptansen för sjukdomen (Kostova et al., 2014). Deltagarna 

hade fått ökad förståelse genom kunskap om sin sjukdom även vid kronisk smärta (Finlay & 

Elander., 2016).  
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Förväntad betydelse av studien  

Genom detta examensarbete hoppas författarna kunna bidra till en ökad förståelse för 

personer med FMS. Arbetet behandlade främst den upplevda inverkan som gruppen har på 

individen och därmed tror författarna sig kunna tydligt synliggöra grupprocessens effekter 

inom fysioterapi. Förhoppningsvis kommer denna studie bidra till att bevara och förstärka 

betydelsen för fysioterapeutiska interventioner i grupp för personer med FMS. 

 

Konklusion 

Denna sammanställning visar att många olika aspekter av att delta i gruppverksamhet. Detta 

har stärkt deltagarna genom bland annat ökad livslust, välbefinnande och acceptans. Det är till 

synes, utifrån de inkluderade artiklarna, fördelaktigt för personer med FMS att delta i en 

grupp med andra personer med samma syndrom. Gruppen visade sig vara verkningsfull i syfte 

att reducera isolering, känna sig sedd och förstådd samt få ökad tillämpning av 

copingstrategier. Att mötas tillsammans gjorde det även möjligt att uppleva gemenskap och 

distansera sig från syndromet, vilket kan tyda på att gruppen kan underlätta en tillvaro som är 

utmanande. Detta som underlag indikerar på att gruppen är stärkande för merparten av 

personer med FMS, då de upplevde att gruppen som verktyg genererade ökat välmående i sin 

livssituation. 
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