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Abstract 

Young people suffering from the chronic illness fibromyalgia experience that 

peers in their proximity have a hard time understanding what the illness means, 

feels, and how it affects the everyday life. This thesis in Information Design 

explores how the use of narrative and rhetorical devices in text and pictures can 

raise the understanding of life with fibromyalgia. This thesis consists of one 

theoretical and one practical part. The theoretical part addresses theories 

concerning rhetoric, narrative and multimodality. Three methods are used in 

this part: qualitative interviews, a survey, and a user experience test performed 

on the target audience. The theoretical part works as a foundation for the 

practical part in which a design proposal of an informative material is 

presented.  

This thesis has concluded that narrative and some rhetorical devices are 

effective when informing young people about living with fibromyalgia. These 

rhetorical devices are metaphors, similes, anaphora. First and second person 

perspective, and a colloquial writing style that emphasizes the personality in a 

text are also shown to be effective. This does not exclude the effectiveness of 

other tropes, figures and devices, but they have not been part of this study.   

  



Sammanfattning 

Unga personer som lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi upplever att 

jämnåriga anhöriga ofta har svårt att förstå vad sjukdomen innebär och hur den 

påverkar vardagen för den som har det. I detta examensarbete i 

Informationsdesign undersöks hur berättartekniska och retoriska grepp kan 

användas i text och bild för att öka förståelsen för hur det är att leva med 

fibromyalgi. Denna studie består av en teoretisk del och en praktisk del. I den 

teoretiska delen presenteras teorier kopplade till retorik, berättarteknik och 

multimodalitet samt tidigare forskning inom berättarteknik. Här används även 

tre metoder: kvalitativa intervjuer, enkätundersökning och användartest på 

målgruppen. Den teoretiska delen lägger grunden för den praktiska delen där ett 

gestaltningsförslag av ett informationsmaterial presenteras.  

Denna studie har genom teorier och metoder kommit fram till att vissa retoriska 

stilfigurer och troper samt berättartekniska grepp i text och bild bör vara 

effektiva för att informera om fibromyalgi så att unga anhöriga förstår. Dessa är 

främst metaforer, liknelser, anaforen, direkt anföring och en talspråklig stil som 

förstärker känslan av personlighet. Detta utesluter dock inte att det finns fler 

troper, figurer och grepp som kan fungera väl i detta syfte, men dessa har inte 

undersökts i denna studie.  
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1. Inledning 

I denna inledande del ger jag en introduktion till vad denna studie handlar om. 
 

1.1 Problembakgrund 

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom vars huvudsakliga symptom är 

långvarig smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Forskning visar att 

fibromyalgi antagligen beror på en onormal bearbetning av smärtsignalerna, 

som orsakas av en störning i det centrala nervsystemet – hjärnan feltolkar alltså 

kroppens signaler. Man vet ännu inte varför denna störning uppstår och det 

finns heller ännu inget botemedel. Eftersom sjukdomen inte syns på kroppen 

kallas den ofta för ”den osynliga sjukdomen” (Fibromyalgiförbundet, 2018). 

Fibromyalgiförbundet (2018) uppger att ungefär 2–4 % av den vuxna 

befolkningen drabbas av fibromyalgi, varav majoriteten är kvinnor. De uppger 

även att debuten för fibromyalgi sjunkit de senaste åren och därför drabbar allt 

fler unga, och att ungefär 10 % av de som drabbas är barn och ungdomar.  

Fibromyalgiförbundet genomförde 2013 en undersökning bland unga med 

fibromyalgi som besvarades av 239 personer. I undersökningens rapport 

beskriver Brattberg (2013, s. 10) hur det är viktigt att göra sin omgivning 

medveten om den problematik fibromyalgi medför samt de begränsningar den 

drabbade upplever. Hon menar att samtal med närstående är en bra förutsättning 

för ett fungerande vardagsliv. En hög andel av respondenterna uppger dock att 

de ofta känner sig misstrodda på grund av sin ålder, samt att de upplever 

bristande förståelse och stöd från sin omgivning (Brattberg, 2013, s. 10).  

1.2 Problemformulering 

Många unga med fibromyalgi upplever att personer i deras närhet, exempelvis 

jämnåriga vänner, inte tar deras sjukdom på allvar eller förstår vad den innebär. 

Många anser också att det är svårt att förklara eftersom det är en sjukdom som 

inte syns på kroppen, samt för att smärta och trötthet är individuellt. Denna 

studie behandlar därför informationsdesignproblemet om hur unga med 

fibromyalgi genom ett informationsmaterial ska kunna förklara sin sjukdom för 

jämnåriga anhöriga, så att de får en djupare förståelse för vad det innebär att 

leva med sjukdomen.  
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1.3 Syfte och mål 
Denna studie i informationsdesign syftar till att undersöka hur det med 

berättarteknik och retoriska grepp i text och bild går att informera om 

fibromyalgi på ett sätt så att unga anhöriga förstår vad det innebär att leva med 

sjukdomen – till exempel hur smärtan de drabbade har kan kännas. Syftet är 

även att presentera ett gestaltningsförslag i form av ett informationsmaterial 

riktat till unga (cirka 15–25 år) med jämnåriga personer drabbade av 

fibromyalgi i sin närhet, vilket ska bidra till att förståelsen för sjukdomen 

fibromyalgi och dess symptom ökar. Målet är att med detta gestaltningsförslag 

av ett informationsmaterial kunna hjälpa unga personer med fibromyalgi 

förklara sin sjukdom och dess symptom – så att de drabbade känner att de blir 

tagna på allvar samt att de blir förstådda. Resultatet av denna studie kommer 

eventuellt även kunna appliceras på informationsmaterial om andra kroniska 

sjukdomar som upplevs svårförklarade.  

1.4 Frågeställningar 

För att kunna undersöka problemet och komma fram till ett resultat kommer jag 

under arbetet med denna studie besvara följande forskningsfråga: 

Hur kan berättartekniska och retoriska grepp användas i text och bild för att 

öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi? 

 

1.5 Målgrupp och kanal 
Gestaltningens målgrupp består av unga personer i åldrarna 15–25 år med 

jämnåriga personer som lider av fibromyalgi i sin närhet – exempelvis vänner, 

studiekamrater och kollegor. Eftersom fibromyalgi är en sjukdom som inte syns 

är chansen stor att många personer i målgruppen inte vet att de har anhöriga 

som lider av sjukdomen, således går det att anta att en stor del av målgruppen 

inte har några förkunskaper om fibromyalgi. 

I rapporten “Svenskarna och Internet” från 2017 utförd av IIS (Internetstiftelsen 

i Sverige) framkommer det att 100 % av de tillfrågade i åldrarna 16–25 

använder smart mobiltelefon, ser på film på nätet och använder chatt-tjänster 

(Davidsson och Thoresson, 2017, s. 5). Användningen av sociala nätverk ökar, 

och de flitigaste användarna är åldersgruppen 16–25 med en daglig användning 

på 76 procent (Davidsson och Thoresson, 2017, s. 44). I undersökningen 

framkom det att användningen av Instagram ökar, och att hälften (53 %) av alla 

internetanvändare använder Instagram (Davidsson och Thoresson, 2017, s. 48). 

Det framkommer även att det är betydligt fler yngre än äldre som använder 

Instagram, framför allt unga kvinnor (Davidsson och Thoresson, 2017, s. 35). 

Det jag kan utläsa av dessa siffror från IIS är att målgruppen gestaltningen 

vänder sig till är flitiga användare av sociala medier. I den enkätundersökning 
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som genomförts i samband med denna studie uppger 43 procent av de 

tillfrågade att de helst sprider information om fibromyalgi genom sociala 

medier (läs mer under avsnitt 5.2 Enkät). Under de intervjuer som genomförts i 

denna studie framkom det även att de intervjuade ansåg att sociala medier var, 

förutom att delge information muntligt, det bästa sättet att nå ut till målgruppen 

(läs mer under avsnitt 5.1 Kvalitativa intervjuer). Jag har på grund av detta valt 

att utforma en bildserie med tillhörande bildtext som unga personer med 

fibromyalgi enkelt kan sprida på de sociala medier de är aktiva på. 

Informationsmaterialet kommer främst att vara anpassat för den sociala 

medieplattformen Instagram, men det är även möjligt att dela det på exempelvis 

Facebook. 

1.6 Avgränsningar 

För att minska arbetets omfattning har jag i denna studie valt att fokusera på 

målgruppen unga personer i åldrarna 15–25 år med jämnåriga personer som 

lider av fibromyalgi i sin närhet, trots att informationsmaterial som detta även 

bör finnas för anhöriga i andra åldersgrupper. Att informationen är anpassad till 

personer i denna åldersgrupp hindrar dock inte personer utanför målgruppen att 

ta del av informationen. 

Jag har även valt att främst fokusera på att undersöka hur det går att informera 

om att leva med sjukdomen – exempelvis hur smärtan kan kännas och hur 

sjukdomen kan begränsa personen som lever med den. Det är alltså ett medvetet 

val att inte informera om medicinska fakta rörande fibromyalgi, då min 

bedömning är att detta inte är av tyngst relevans för målgruppen.  

Under de genomförda intervjuerna uttryckte två av tre av de intervjuade att de 

trodde att en kort film hade varit bra för att sprida information om fibromyalgi 

till unga personer. Detta stöds även av statistik från Internetstiftelsen Sverige, 

som i undersökningen “Svenskarna och Internet” från 2017 uppger att det blir 

allt vanligare att titta på rörlig bild på internet, och att fyra av fem 

internetanvändare (81 %) tittar på film eller video på internet (Davidsson och 

Thoresson, 2017, s. 58). Trots dessa argument för att använda film som 

informationsmedel har jag valt att inte göra detta på grund av min egen 

bristande kunskap om filmmediet. Detta hade dock kunnat genomföras i ett 

vidare arbete.   
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1.7 Definition av begrepp 
Nedan förklaras begrepp som är centrala för denna studie.  
 
Fibromyalgi 

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som kan debutera när som helst under livet. 

Den kan drabba vem som helst, men majoriteten av de drabbade är kvinnor. 

Huvudsakliga symtom på sjukdomen är långvarig smärta i kroppens mjuka 

delar, exempelvis muskler. Även ledsmärta, trötthet och magbesvär är vanliga 

hos patienter med fibromyalgi. Sjukdomen kan också leda till en mängd andra 

symtom, både fysiska och psykiska. Många forskare tror idag att fibromyalgi 

beror på en onormal bearbetning av smärtsignalerna, som orsakas av en 

störning i kroppens smärtreglering. Eftersom man ännu inte säkert vet vad som 

orsakar fibromyalgi finns heller inget botemedel (Fibromyalgiförbundet, 2018). 

 

Anhörig 

Begreppet anhörig definieras ofta som ”familjemedlem” eller ”släkting”. I 

denna studie har jag valt att även inkludera andra personer i den drabbades 

närhet i begreppet, exempelvis vänner, kollegor och studiekamrater.  

 

Informationsdesign 

Informationsdesign är ett designbegrepp som kortfattat kan definieras som läran 

att utforma information anpassad till den tänkta målgruppens behov. Pettersson 

(2010, s. 168) menar att huvudmålet med informationsdesign är tydlig 

kommunikation som på bästa sätt är utformad och distribuerad så att den når 

och blir förstådd av målgruppen. 

 

Gestaltningsförslag 

I detta arbete använder jag begreppet “gestaltningsförslag” vid upprepade 

tillfällen. Med det syftar jag till det informationsmaterial som har utformas i 

samband med studien.  
 

 

 

  

http://www.fibromyalgi.se/
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2. Teori 

I följande avsnitt redogör jag för teoretiska perspektiv inom berättarteknik, 

retorik och multimodalitet. Dessa teoretiska perspektiv kommer tillsammans 

stärka gestaltningsbesluten under designprocessen. 

2.1 Berättelser och berättartekniska grepp 

I följande avsnitt kommer teoretiska perspektiv kopplade till berättarteknik 

presenteras. Jag försöker här klargöra vad en berättelse är, dess betydelse, 

samt vilka funktioner berättelsen som informativt medel kan ha. Jag skriver 

även om berättartekniska grepp som kan användas för att påverka målgruppen, 

exempelvis berättarperspektiv. 
 
 

2.1.1 Vad är en berättelse?  
NE definierar berättelse som en framställning i tidsföljd eller annan naturlig 

ordning av väsentliga omständigheter (NE, ”Berättelse”, 2018). Rehnberg 

(2014, s. 38) skriver att många forskare varit upptagna med att diskutera vad 

som utmärker en berättelse och vilka specifika kriterier som måste uppfyllas för 

att en text ska få räknas som en berättelse. Olika kombinationer av kriterier 

(exempelvis funktionella, strukturella eller innehållsliga) har använts för att 

kunna urskilja vad som är en berättelse. Carola Skott (2004, s. 9) beskriver till 

exempel hur en berättelse kan skiljas från övrig framställning genom att den har 

en början, mitt och slut, och att den skapar en meningsfull helhet där tid, 

mening, etik och identitet kan fångas och uttryckas. Rehnberg (2014, s. 38) 

menar dock att allt fler forskare de senaste åren sett det problematiska i att 

använda dessa strikta kriterier för att definiera en berättelse. David Rudrum 

(2005, i Rehnberg, 2014, s. 38) anser till exempel att det som gör en text till en 

berättelse har att göra med hur den används och uppfattas i dess kontext, och att 

berättandet därför är ett socialt fenomen som inte har en utgångspunkt i 

formella, lingvistiska kriterier. Rehnberg (2014, s. 41) menar att berättelser inte 

längre behöver ses som ordnade helheter, utan att det istället kan vara nätverk 

och brottstycken av berättelser. Berättelsen kan alltså betraktas som ett socialt 

redskap.  

2.1.2 Berättelsens funktion 

Filmskaparen Brian De Palma (citerad i Abbott, 2008, s. 6) sa: 

”People don’t see the world before their eyes until it’s put in a narrative mode”. 
 

Med det uttalandet menar De Palma att narrativ, det vill säga berättelsen, är en 

stor del av hur människan tolkar världen omkring sig – att även när vi ser 
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någonting statiskt, till exempel en bild, vill vårt medvetande skapa en berättelse 

kring det (Abbot, 2008, s. 7). Hydén och Hydén (1997, s. 9) beskriver hur 

berättandet är en integrerad del av vårt sätt att förmedla erfarenheter och 

kunskap; genom berättelser förstår vi både oss själva och andra, våra relationer 

och den värld vi lever i. De menar att berättelsen är en viktig form för att både 

nå, formulera och förmedla kunskap. Hellspong (2000, i Rehnberg, 2014, s. 46–

47) skriver att berättelser snarare är gestaltande än konstaterande – de visar 

någonting snarare än påstår det. Han menar att detta därför gör berättelsen till 

ett bra redskap för den som indirekt vill framföra en tes, då en tes som är 

inbakad i en berättelse omedvetet kan godtas av målgruppen. Hellspong skriver 

även att eftersom berättelser är öppna för olika tolkningar kan de bidra till att 

information lättare tas in i målgruppens befintliga tankeramar. 

I sin avhandling från 2014 refererar Rehnberg bland annat till Czarniawska 

(1998, i Rehnberg, 2014, s. 43) som beskriver hur berättelser gör verkligheten 

mer greppbar samt att de organiserar våra erfarenheter av världen och vårt sätt 

att tänka. Rehnberg refererar även till Hydén (2008, i Rehnberg, 2014, s. 45) 

som menar att berättelsen fyller flera kognitiva funktioner: de hjälper oss till 

exempel att minnas och förstå vad som har hänt.  

2.1.3 Sjukdomsberättelsens betydelse 

Skott (2004, s. 101) skriver att när kroppsliga symptom blir hinder i världen 

omkring oss är narrativ kommunikation ett sätt att förklara, bli förstådda och 

förstå oss själva. För den som lyssnar kan berättelsen göra innebörden tydlig. 

Rehnberg (2014, s. 45) menar att sjukdomsberättelser fyller en organiserande 

funktion, vilket gör att den som lyssnar lättare kan förstå hur exempelvis ett 

sjukdomsförlopp ser ut. 

Även Pia Bülow (2008, s. 131), professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i 

Jönköping, skriver att berättande alltid fyller ett viktigt behov hos personer som 

lider av en sjukdom; de måste berätta för familj, läkare, arbetsgivare och vänner 

om hur de mår och hur de blev sjuka. Hon menar att berättelsen skapar mening 

bakom sjukdomen och att den kan hjälpa både den drabbade och personer i 

hens omgivning att förstå. Bülow skriver att vid vissa sjukdomar, exempelvis 

kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi, är berättandet extra viktigt eftersom 

dessa sjukdomar inte går att bekräfta genom traditionella medicinska tester. På 

grund av detta blir berättelsen som de drabbade berättar det enda som bevisar 

att sjukdomen existerar. Vidare menar hon att det därför är viktigt hur 

berättandet kring sjukdomen sker, då det är det som avgör om en diagnos kan 

sättas och om personen i fråga över huvud taget blir trodd. 
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2.1.4 Berättarperspektiv 

Lagerholm (2008, s. 168–169) skriver om hur avsändaren till en text genom 

berättarperspektivet kan framträda mer eller mindre tydligt. Han menar att 

berättarens ställningstagande till det som beskrivs i texten har mycket stor 

betydelse för läsarens ställningstagande, vilket innebär att läsaren påverkas om 

berättelsen betraktas utifrån en romanfigurs perspektiv, erfarenhet och 

värderingar. Vidare menar Lagerholm att om författaren låter en av sina 

karaktärer själv uttrycka en reflektion eller värdering uppstår empati för denna 

karaktär. Han beskriver hur detta exempelvis kan uppnås genom direkt 

anföring, vilket innebär att en person får komma till tals med egna repliker. 

2.1.5 Språkliga uttryck för personlighet och närvaro 

Lagerholm (2008, s. 186) menar att talspråk i allmänhet är mer personligt än 

skriftspråk, och att exempel på språkliga uttryck för personlighet och närvaro är 

första och andra persons pronomen, värderande ord, frågor, utrop, aktiva verb, 

återkopplande uttryck och modala satsadverbial samt modala verb. Med modala 

satsverbial syftar Lagerholm (2008, s. 186) till adverb som markerar talarens 

uppfattning om det yttrade, exempelvis ju eller kanske. Med återkopplande 

uttryck menas uttryck som kräver respons från mottagaren, exempelvis eller 

hur, vilket kan etablera en närmare kontakt med läsaren.  

 

2.2 Retorik 

Retorik handlar om studiet av hur språk, tecken och symboler används för att 

påverka en publik. I följande avsnitt kommer teoretiska perspektiv kopplade till 

retorik presenteras och klargöras. Dessa teoretiska perspektiv ligger som grund 

till de beslut som tagits i samband med gestaltningen. I nedanstående avsnitt 

används ibland begreppet “talare” eller “retoriker”. I dessa fall syftar 

begreppen även till “skribent”.  

 
2.2.1 Ethos, pathos och logos 

Inom retoriken finns tre olika typer av bevismedel som en talare eller skribent 

kan använda för att påverka en publik: ethos, pathos och logos (Lindqvist 

Grinde, 2008, s. 55). Dessa retoriska bevismedel är någonting retorikern alltid 

bör ha i åtanke när hen utformar en text, då dessa kan hjälpa vid val av 

argument och formuleringar (Lindqvist Grinde, 2008, s. 56–57).  

 

Logos handlar om att ge sakliga bevis eller argument för våra påståenden, och 

att detta kan göras genom att exempelvis anföra ett exempel (Lindqvist Grinde, 

2008, s. 79–80). Pathos handlar om att väcka känslor hos publiken, då just våra 

känslor spelar en viktig roll i hur vi fäller omdömen och tar beslut (ibid). Det 

innebär att retorikern bör förstå vad och vilka känslor som kan påverka en 

specifik målgrupp när hen utformar texten, och att få fram detta genom 
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formuleringar och ordval. Lindqvist Grinde (2008, s. 86) skriver om hur 

Aristoteles menade att människor är mer mottagliga för medlidande om de 

själva varit med om svårigheter och därför kan relatera, samt att målande 

beskrivningar av händelser kan väcka medlidande. Ethos betecknar de strategier 

talaren använder för att framstå som trovärdig och pålitlig (Lindqvist Grinde, 

2008, s. 89). Lindqvist Grinde skriver bland annat att ärlighet är nödvändigt för 

att kunna övertyga publiken (ibid).  

 

2.2.2 Retoriska figurer och troper 
Lindqvist Grinde (2008, s. 254, 290) skriver att troper och figurer, det vill säga 

språkliga uttryck och ornament, har olika funktioner, och att de hör till våra 

mest effektiva retoriska verktyg. De flesta troper och figurer kan användas för 

att skapa variation i texten och därmed undvika att målgruppen tråkas ut, men 

ofta har de även en påverkande effekt. Lindqvist Grinde (2008, s. 292) menar 

att det bland annat finns vissa retoriska figurer och troper som kan vara 

förenklande, pedagogiska och målande, exempelvis metaforer, liknelser, 

metonymi och synekdoke.  

 

Metaforen är en trop baserad på likhet, vilket innebär att man nämner någonting 

som liknar det man vill säga, exempelvis “han är en buffel” (Lindqvist Grinde, 

2008, s. 257). Lindqvist Grinde är noggrann med att poängtera att en metafor 

och liknelse eller jämförelse skiljer sig åt, då det i en metafor finns ett 

likhetsförhållande, men inget jämförelseled. Det kan därför vara svårare för 

publiken att förstå en metafor än en liknelse, men Lindqvist Grinde (2008, s. 

258) menar att den istället är mer effektiv. Vidare menar han att metaforen kan 

fylla många funktioner: den kan vara pedagogisk genom att beskriva någonting 

svårt med enklare ord och den kan väcka känslor.  

 

Liknelsen är en metafor som innehåller ett jämförelseord, till exempel “likt” 

eller “som”. Lindqvist Grinde (2008, s. 272) menar att liknelser ofta kan 

användas i ett pedagogiskt syfte, särskilt om liknelsen bygger på någonting som 

åhöraren kan relatera till. 

 

Metonymi bygger på närhet (Lindqvist Grinde, 2008, s. 259), vilket innebär att 

skribenten ersätter ett eller flera ord med någonting som står i direkt relation till 

dem. Ett exempel Lindqvist Grinde (ibid) ger på detta är när du erbjuder gästen 

“en kopp”, när du egentligen menar koppens innehåll. Metonymin kan 

användas på liknande sätt som metaforen – för att till exempel konkretisera 

någonting abstrakt.  

 

Synekdoke innebär att ett eller flera ord ersatts med någonting som är mer eller 

mindre – att helheten får beteckna delen eller att delen får beteckna helheten 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 262). Lindqvist Grinde (ibid) skriver att synekdoke 

kan ge intryck av att någonting beskrivs realistiskt, och kan alltså fungera som 
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ett verktyg för trovärdighet. Synekdoken kan också ha funktionen att tydliggöra 

någonting, och precis som metaforen och metonymin konkretisera det abstrakta. 

 

Lindqvist Grinde (2008, s. 293) skriver att det finns flera troper som kan 

användas för att skapa och förstärka känslor. Även hit hör metaforer, metonymi 

och synekdoke, då de känslor åhörarna får för bildledet (till exempel “min ros”) 

kan smitta av sig till sakledet (“min älskade”). Andra troper och figurer som 

kan förstärka känslor är hyperbol, anafor och klimax.  

 

Hyperbol är en överdrift, där funktionen är förstärkande (Lindqvist Grinde, 

2008, s. 266). Hyperbolen kan också användas i ett pedagogiskt och 

tydliggörande syfte. Ett exempel på en hyperbol är “Alla var där”, där “alla” 

antagligen betyder “många”.  

 

Anaforen beskrivs av Lindqvist Grinde (2008, s. 281) som en figur där minst ett 

ord i början av flera följande satser eller rader upprepas. Anaforen kan ofta ge 

ett strukturerat och väldisponerat intryck, och kan därför bidra till att texten 

uppfattas som rationell och trovärdig. Lindqvist Grinde (ibid) menar också att 

alla slags ordupprepningar kan ha en förstärkande effekt.  

 

Klimax innebär att tre följande satser uttrycker någonting med stigande 

styrkegrad, samtidigt som satserna blir längre (Lindqvist Grinde, 2008, s. 285). 

Klimax kan göra att känslan hos publiken intensifieras (ibid). 

 
2.2.3 Visuell retorik 

Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 7) skriver att vi inte bara använder ord 

när vi talar med varandra, utan att vi ofta även använder bilder, och att bilden 

som kommunikationsmedel kan hjälpa åhöraren att förstå. De skriver (2004, s. 

64) att bilder som “avbildar” eller “påminner” oss om någonting annat ofta 

anspelar på känslor, exempelvis att en bild på en glad bebis kan ge oss en varm 

och glad känsla. De menar också (2004, s. 66) att bilder kan visa hur händelser 

egentligen har gått till, vilket kan göra det lättare att minnas en bild av ett 

skeende än en beskrivning i textform. Vidare beskriver Wærn, Pettersson och 

Svensson (2004, s. 70) hur metaforer i bilder ofta kan användas för att förklara 

olika fenomen, exempelvis genom att visa hur hjärtat fungerar som en pump.  

2.3 Multimodalitet 

Holsanova skriver (2010, s. 19) att nya texter ofta är multimodala, vilket 

innebär att de inte är enbart rent språkliga utan också innehåller exempelvis 

bilder, grafik, kartor eller ljud som tillsammans med texten skapar mening. 

Holsanova (2010, s. 53) menar att den skrivna texten kan styra tolkningen av en 

bild, och att bilden i sin tur kan komplettera den skrivna texten genom att 

illustrera, skapa bakgrund, kontext, associationer och stämning till den. Text 

och bild i samverkan kan alltså förtydliga budskapet och skapa en djupare 
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förståelse hos målgruppen. Lärandeteorier brukar därför rekommendera att 

information presenteras både språkligt och visuellt (ibid). Holsanova (2010, s. 

36) menar även att bilder, foton, kartor och andra grafiska element tidigt kan 

dra till sig uppmärksamheten från läsaren och därmed fungera som intressanta 

ingångspunkter. Även Eriksson (2009, s. 49) skriver att forskare kommit fram 

till att en illustrerad text är mer effektiv för inlärningen än enbart text, då 

människan har lättare att komma ihåg någonting som vi både läst och sett, och 

bilderna hjälper läsaren skapa mentala bilder av olika begrepp och fenomen. 

 

2.4 Källkritik 

Thurén (2003, s. 21) menar att det finns fyra principer att förhålla sig till och 

använda som riktlinjer vid bedömning av källors tillförlitlighet: Äkthet, tid, 

beroende och tendens.  

Dessa fyra principer har jag i huvudsak utgått från vid bedömning av de källor 

jag använt mig av under denna studie. Först och främst bedömer jag samtliga av 

de använda källorna som äkta och trovärdiga. De som skrivit de böcker och 

artiklar jag tagit del av är alla forskare eller professorer vid universitet både i 

Sverige och utomlands. 

Av de källor jag använt är den äldsta från 1997, vilket kan betraktas som något 

föråldrat. Många av de nyare källorna jag använt mig av är från 2008, vilket vid 

denna studies genomförande är tio år sedan. De ämnen källorna behandlar är 

dock i många fall ämnen som berättarteknik och retorik – ämnen som funnits 

och undersökts under en väldigt lång tid – och jag anser därför att dessa trots att 

de eventuellt kan betraktas som något föråldrade är trovärdiga. 

I vissa fall har jag i denna studie använt mig av källor som refererar till andra 

källor. Detta är alltid en risk, eftersom det då finns en möjlighet att det 

ursprungliga budskapet förändras. I de fall dessa källor använts i denna studie 

har jag dock ändå bedömt dem som tillförlitliga, då de i flera fall uttryckt 

information och åsikter som är snarlika de från andra källor. 
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3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras två studier jag läst under arbetet, som båda behandlar 

ämnen relevanta till denna studie. Den ena handlar om hur strategiskt 

berättande som kommunikationsform kan användas för att påverka 

målgruppen. Den andra handlar om hur berättelser kan påverka målgruppen 

vid sjukvårdsinformation. Vidare diskuteras även hur jag ställer mig källkritisk 

till studierna.  

3.1 Organisationer berättar: Narrativet som resurs i 
strategisk kommunikation 

Jag har under detta arbete läst doktorsavhandlingen ”Organisationer berättar: 

Narrativet som resurs i strategisk kommunikation” av Hanna Sofia Rehnberg. 

Den är utgiven av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 

2014. 

Syftet med Rehnbergs avhandling (2014, s. 17) är att undersöka hur strategiskt 

berättande (i avhandlingen även kallat ”corporate storytelling”) används och 

anpassas för organisationers olika behov. Detta har hon gjort genom att 

analysera berättelser publicerade i marknadsföringssyfte av fyra företag 

(Fjällräven, Max hamburgerrestauranger, den kommunala organisationen 

Malmö stad och en församling i Svenska kyrkan). Rehnberg skriver (2014, s. 

48) att hon i sin avhandling har inriktat sig på det strategiska berättandets 

funktion i syfte att påverka människor.  

Rehnberg (2014) analyserar i sin avhandling flera fall av hur strategiskt 

berättande används och hur berättelserna påverkar de undersökta 

organisationernas målgrupper. Hon kommer bland annat fram till att eftersom 

berättelser handlar om och berättas av individer skapar de identifikation med 

målgruppen (2014, s. 241). Hon menar att berättelsen som 

kommunikationsform därför är lämpad att använda i syfte att få organisationer 

att framstå som mänskliga, eftersom målgruppen genom att identifiera sig med 

berättaren kan skapa personliga relationer till den (Rehnberg, 2014, s. 242). 

Hon menar även att berättelsen kan öka målgruppens inlevelse (2014, s. 46). 

Vidare diskuterar Rehnberg (2014, s. 242) att en annan anledning till att 

använda berättelser som kommunikationsform är det ökade mediebruset, då 

berättelser engagerar målgruppen vilket gör att det blir lättare att behålla dess 

uppmärksamhet. Hon skriver även att eftersom det kan vara känsligt att bestrida 

människors personliga erfarenheter och upplevelser – det berättelser i huvudsak 

beskriver – blir berättelsen ett effektivt påverkansmedel.  
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I sin sammanfattande diskussion skriver Rehnberg (2014, s. 244) att berättelser 

används för att levandegöra och personifiera det abstrakta och ogripbara; de 

synliggör individen och skapar en möjlighet att påverka och göra skillnad på 

individnivå. 

 

3.1.1 Källkritik 
Denscombe (2016, s. 327) anser att universitetsförlag ger en tillförsikt om ett 

verks akademiska kvalitét. Hanna Rehnbergs avhandling är utgiven av Uppsala 

Universitet, vilket jag uppfattar stärker dess trovärdighet. Denscombe (2016, s. 

326) skriver också att akademiska tidskrifter låter experter granska texten innan 

den trycks, vilket även det ger en försäkran av kvalitét och trovärdighet. I detta 

fall granskades och godkändes avhandlingen av professor Viveca Adelswärd 

vid Linköping Universitet. 

Jag kan ställa mig kritisk till att Rehnbergs avhandling främst handlar om 

organisationers användande av berättande i marknadsföringssyfte. Då syftet 

med detta arbete inte innefattar ekonomisk vinning bör informationen som 

framkommer i avhandlingen i viss mån behandlas med varsamhet. Rehnberg 

skriver dock (2014, s. 242) att berättelser som kommunikation även används av 

organisationer som inte är vinstdrivande, och att det är en metod som numera 

inte enbart används i näringslivet utan också i exempelvis offentlig förvaltning.  

 
3.2 Narrative versus Nonnarrative: The Role of 

Identification, Transportation and Emotion in Reducing 

Health Disparities 

Jag har under detta arbete även läst studien “Narrative versus Nonnarrative: The 

Role of Identification, Transportation and Emotion in Reducing Health 

Disparities”, utförd av Sheila T. Murphy (et. al.) vid University of Southern 

California 2013. I studien har empiriska tester utförts för att undersöka om 

fiktiva berättelser har större inverkan på hälsorelaterad kunskap och attityder 

jämfört med ett traditionellt informationsformat med exempelvis medicinska 

fakta och diagram. 

Murphy et. al. (2013) skriver att berättelsens inverkan har uppmärksammats i 

flera tusen år, men att berättelsen som informationsmedel trots detta sällan 

används i sjukvårdsinformation. Inom kommunikation och information rörande 

cancer har forskare föreslagit att berättelser kan vara värdefulla, då de bland 

annat kan främja bearbetningen av ny och svår information samt bidra med 

kognitiva och känslomässiga effekter. 

Murphy et. al. (2013, s. 7–10) menar att tre teoretiska mekanismer ofta beskrivs 

som det som gör berättelser övertygande: ”identifikation”, ”transportering” och 

”känslor”. I studien hänvisar de till Banduras (2004, i Murphy et. al. 2013, s. 8) 
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socialkognitiva teori som innebär att människor inte bara lär sig från egna 

erfarenheter, utan också genom att observera andra. De skriver även att 

individer påverkas mer av personer som liknar dem själva – genom 

”identifikation” med dem. Med ”transportering” syftar Murphy et. al. (2013, s. 

8) till det kognitiva tillstånd där målgruppen blir så engagerade och försjunkna i 

en berättelse att de upplever att de ”transporteras” in i den. I studien refererar 

även Murphy et. al. till forskare som menar att känslor spelar en central roll i 

hur människan bearbetar en berättelse. 

För att kunna undersöka hur fiktiva berättelser påverkar målgruppen 

genomfördes ett test där 758 kvinnor av olika etniciteter deltog. Två 11 minuter 

långa filmer producerades där samma information kring livmoderhalscancer 

och cellprovtagning presenterades, men där den ena förmedlar informationen 

genom en fiktiv berättelse med karaktärer, medan den andra förmedlade 

informationen genom läkare, grafer och diagram. 

Deltagarna tilldelades slumpvis en av de två filmerna. De fick besvara frågor 

rörande livmoderhalscancer både före och efter de sett den tilldelade filmen. 

Efter testerna genomfördes analyser som visade att filmen med den fiktiva 

berättelsen var mer effektiv än det traditionella informationsformatet utan 

berättelse. De kvinnor som fick ta del av informationen via den fiktiva 

berättelsen visade en större förståelse och kunskap kring livmoderhalscancer, 

och de hade även en mer positiv inställning till att utföra cellprovtagning. 

Murphy et.al (2013, s. 7) är noggranna att påpeka att trots att denna studie har 

använt en fiktiv berättelse, utesluter inte det möjligheten att icke fiktiva 

berättelser, som dokumentärer och personliga berättelser, kan ha samma effekt. 

 

3.2.1 Källkritik 
Denna studie är utförd av Sheila T. Murphy, Joyee S. Chatterjee och Lourdes 

Baezconde-Garbanati vid University of Southern California, samt Lauren B. 

Frank från Portland State University. Samtliga har avlagt doktorsexamen och är 

verksamma vid stora universitet i USA. Studien är referentgranskad och 

publicerad i den akademiska tidskriften Journal of Communication. Tidskriften 

publiceras av Oxford University Press vilket är världens största 

universitetsförlag (Oxford University Press, 2018). Jag anser att dessa faktorer 

bidrar till studiens kvalitét och trovärdighet. Det går dock att kritisera att denna 

studie behandlat information rörande livmoderhalscancer, vilket är en sjukdom 

som jag uppfattar vara både mer beforskad samt mer allmänt känd än 

fibromyalgi. Jag anser dock att de kunskaper Murphy et. al. förmedlar i denna 

studie även kan appliceras på informationsmaterial rörande andra sjukdomar.  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder jag använt för att besvara min 

forskningsfråga. Efter varje metodbeskrivning finns en del som kallas 

metodkritik, där jag diskuterar eventuella negativa aspekter av de metodval jag 

gjort.  
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har under arbetet utfört tre kvalitativa intervjuer: två intervjuer med unga 

vuxna diagnostiserade med fibromyalgi, samt en intervju med en jämnårig vän 

till en av dessa. Syftet med dessa intervjuer var att skapa förutsättningar att 

utforma ett målgruppsanpassat material samt för att få en djupare förståelse för 

problemet och därmed kunna styrka syftet med att detta arbete utförs. De 

intervjuer som genomfördes finns återgivna skriftligt och kan läsas i sin helhet 

under Bilaga 5. De frågor som intervjun utgick från kan läsas i sin helhet under 

Bilaga 3 och Bilaga 4. 

 

Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 83) menar att intervjuer kan 

utformas på olika sätt: de kan vara strukturerade, ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Jag valde att utforma samtliga intervjuer i enlighet med det 

Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind beskriver som en semi-strukturerad 

intervju, där intervjuaren utgår en lista av frågor hen vill ha svar på, men som är 

öppna för flexibilitet beroende på vad den intervjuade berättar. 

 

Häger (2007, s. 67) skriver att det ibland kan vara bäst att inte fråga alls, utan 

att istället vara tyst. Han menar att tystnad i en konversation kan få människor 

att vilja bryta tystnaden och då utveckla sina svar. Även Riessman (i Hydén och 

Hydén, 1997, s. 34) menar att det är viktigt att låta den som intervjuas få tid och 

utrymme att berätta, samt att öppet formulerade frågor ofta har större förmåga 

att locka fram berättande. Jag valde att använda längre tystnader under 

intervjuerna, samt att ställa öppna frågor där jag bad den intervjuade berätta. 

Detta på grund av att de intervjuade skulle ha möjlighet att delge sina 

berättelser utan att känna sig stressade eller avbrutna. 

 

Lag (2003: 460) handlar om etikprövning av forskning som avser människor 

och är aktuell när en forskare utför metoder som innefattar andra människor än 

de som genomför studien. Eftersom andra människor var närvarande vid de 

kvalitativa intervjuerna delgavs dessa i enlighet med Lag (2003: 460) 

information om: 

 

• Forskningens syfte  

• Forskningshuvudman 

• Att deltagande i forskningen är frivilligt 
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• Att deltagaren när som helst har rätt att avbryta sin medverkan  

• Att intervjun spelas in  

• Att deltagaren har rätt att vara anonym. 
 

Denna information delgavs via ett samtyckesformulär som skrevs under med 

namn, datum och ort innan intervjun genomfördes. Samtliga intervjuade var 18 

år fyllda vid tidpunkten för intervjun. De intervjuade hade även möjlighet att i 

förväg läsa de frågor jag skulle utgå från under intervjun. 

 
4.1.1 Metodkritik 

Angående de genomförda intervjuerna finns flera saker jag bör ställa mig 

kritisk till. Jag har under arbetet intervjuat tre personer: två personer som lider 

av fibromyalgi samt en vän till en person som lider av fibromyalgi. Under 

intervjuerna har det bland annat framkommit att sjukdomen påverkar de 

drabbade på olika sätt, till exempel kan de symptom som yttrar sig variera från 

person till person. För att få mer mångfacetterad information hade därför fler 

intervjuer behövts genomföras för att i gestaltningsförslaget kunna delge fler 

upplevelser kopplade till fibromyalgi. Jag anser också att en klarare bild av 

målgruppen kunde ha uppnåtts om fler jämnåriga vänner till de drabbade hade 

intervjuats. Den information som framkom under intervjuerna är dock snarlik 

med den som samlats in genom den utförda enkätundersökningen (se följande 

avsnitt, 4.2 Enkät), och jag bedömer den därför ändå som tillförlitlig.  

 

På grund av etiska skäl valde jag att inte intervjua personer under 18 år. 

Intervjuer med exempelvis en 16-årig drabbad eller anhörig hade kunnat ge 

annan information kring problemet eftersom livet för dessa ofta ser annorlunda 

ut än för en 22-åring.  

4.2 Enkät 

Martin och Hanington (2012, s. 172) skriver att enkäter är en vanlig metod för 

att samla in information från större grupper människor på kort tid. För att kunna 

få tillgång till relevant information från fler personer än de intervjuade 

utformades en digital enkät som delades i en grupp på Facebook för personer 

med fibromyalgi. Gruppen hade vid delningen av enkäten 15,179 medlemmar – 

både personer med fibromyalgi och anhöriga. Vid delningstillfället klargjorde 

jag att den riktade sig mot personer med fibromyalgi i åldrarna 15–25 år. Syftet 

med enkäten var att samla in information som kunde användas för att grunda 

gestaltningsbeslut på samt att styrka motivationen till problembakgrunden.  
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Frågorna som ställdes i enkäten var: 

 

• Hur gammal är du? 

• Hur gammal var du när du fick fibromyalgi? 

• Upplever du att vänner och bekanta har svårt att förstå vad det innebär 

att leva med fibromyalgi? 

• Har du någon gång upplevt att personer i din närhet visat misstro eller 

bristande respekt på grund av din fibro? 

• Vad tycker du är svårast att förklara? 

• Hur sprider du helst information om fibromyalgi? 

4.2.1 Metodkritik 

      Denscombe (2014, s. 241) skriver att hur framgångsrik en enkätundersökning 

blir beror på tre saker: 

 

• svarsfrekvens 

• ifyllnadsgrad 

• svarens validitet.  

 

Han menar att om en enkätundersökning ska ha något värde för forskningen 

måste en tillräckligt stor andel av frågorna besvaras av en tillräckligt stor 

mängd respondenter. Eftersom målgruppen för enkätundersökningen är kroniskt 

sjuka personer kan det innebära att trötthet och brist på motivation kan påverka 

svarsfrekvensen. Tillräckligt många orkar kanske inte besvara frågorna, trots att 

jag vid utformningen tagit detta i beaktning och därför använt mig av få och 

konkreta frågor.  

 

Trots att det i enkätundersökningens beskrivning framkommer att 

respondenterna ska vara mellan 15 och 25 år har den fyllts i av personer utanför 

målgruppen. Detta kan ge ett missvisande helhetsresultat och det är därför 

någonting jag bör ha i beaktning vid analys av resultatet.   

4.3 Användartester 

För att undersöka målgruppens attityder och åsikter kring gestaltningsförslaget 

har jag i denna studie genomfört ett användartest i form av en fokusgrupp. 

Wikberg Nilsson et. al. (2015, s. 87) skriver att en fokusgrupp är en grupp 

användare inom ett område som diskuterar utifrån vissa frågeställningar eller ett 

visst tema, och att dessa användare oftast är från målgruppen för uppdraget. 

Vidare menar de att fokusgrupper kan användas under flera faser i en 

designprocess och att det senare i processen kan ge värdefull feedback på 

konceptet som utvecklats.  
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Jag har därför valt att under denna studie låta personer ur målgruppen testa och 

utvärdera prototypen av det informationsmaterial som gestaltats. Precis som 

innan intervjuerna delgavs de deltagande i fokusgruppen genom ett 

samtyckesformulär information kring studien och dess syfte, att diskussionerna 

som uppkommer i samband med fokusgruppen kommer spelas in samt deras 

rätt till anonymitet och att avsluta medverkan. Detta i enlighet med Lag (2003: 

460) (se avsnitt 4.1 Kvalitativa intervjuer). 

4.3.1 Metodkritik 

Av etiska skäl var samtliga deltagare i fokusgruppen över 18 år. Även detta kan 

påverka det resultat jag kan utläsa, då personer under 18 år i många fall har 

andra erfarenheter och bakgrund som kan påverka hur de upplever och tolkar 

gestaltningsförslaget.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som kunnat uppnås och mätas i de 

metoder jag använt.  
 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Tre kvalitativa och semistrukturerade intervjuer har genomförts i syfte att 

samla information att grunda gestaltningsbeslut på samt för att styrka syftet att 

genomföra studien. I följande avsnitt redogör jag för den information som 

framkom under de kvalitativa intervjuerna samt ger en sammanfattande 

reflektion.  
 

5.1.1 Redogörelse av intervjuerna 
Arbetets första intervju genomfördes i hemmiljö med en kvinna som drabbades 

av fibromyalgi vid 12 års ålder. Idag är hon 22, och har således levt med 

sjukdomen under hela sin tonårstid. I detta avsnitt kommer hon att benämnas 

”S”. 

 

Under intervjun framkom det att S vid tiden för upptäckten av sjukdomen inte 

fick mycket information från läkare, utan att hon istället fick förlita sig på olika 

informationskällor hon själv fann på internet. Hon uppgav att det därför bland 

annat på grund av hennes egen informationsbrist varit svårt för henne att 

förklara vad sjukdomen innebär för jämnåriga personer i hennes omgivning. 

Hon tror också att informationen som finns ofta är svår att ta till sig för friska 

personer. Hon uppfattar även att fibromyalgi är också ett relativt okänt begrepp, 

särskilt bland yngre. 

 

S berättade att hon ofta känner att jämnåriga personer i hennes omgivning visar 

misstro; att de tror att hon kommer med ursäkter för att slippa vissa aktiviteter 

och att hon ställer in planerade aktiviteter för att hon är lat. Hon menar dock att 

det ibland blir en överdrift åt andra hållet, och att de då istället ”daltar” med 

henne. S uppgav att det hon tror är svårast att förstå är att måendet hos personer 

med fibromyalgi ofta skiftar väldigt snabbt. Hon tror att det är en av de 

viktigaste sakerna att informera om gällande fibromyalgi. 

 

S anser också att smärtan är svår att förklara för jämnåriga i hennes närhet. Hon 

berättade att hon ofta försöker använda ord och liknelser som hon tror att 

hennes vänner kan relatera till. 

  
Vid intervjun diskuterades även det som S anser svårast med att lida av 

fibromyalgi samt vad hon tycker är viktigt att jämnåriga i hennes omgivning får 

veta om sjukdomen. Hon berättade även om svårigheterna att lida av en 
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sjukdom som inte syns utåt, de svårigheter hon upplever när hennes vänner inte 

förstår samt de följder fibromyalgin kan ge – exempelvis psykisk ohälsa, 

ensamhet och fysiska problem som till exempel magbesvär.  

 

Vid frågan om hur S tror att information om fibromyalgi bör spridas bland unga 

uppgav hon att hon tror att sociala medier, som exempelvis Facebook, bör 

användas. Hon tror också att information med målande bilder och ett tydligt 

”berättar-jag” skulle fungera bra. Hon spekulerade även i att sådan information 

förutom att sprida kunskap om sjukdomen även kan nå ut till personer som lider 

av fibromyalgi men ännu inte vet om det. 

 

Arbetets andra intervju genomfördes via Skype med en kvinna som  

diagnoserades med fibromyalgi vid 22 års ålder. Idag är hon 23, och har således 

levt med kännedom om sjukdomen i ungefär ett år. I detta avsnitt kommer hon 

att benämnas ”G”.  

 

G upplever att reaktionerna kring hennes sjukdom har varit olika beroende på 

vem hon berättat för. Hon upplever även att äldre personer i överlag hanterar 

informationen bättre. G berättade att hon i början ofta var väldigt öppen med sin 

sjukdom, men att hon nu för tiden har mer distans till personer i hennes egen 

ålder, exempelvis klasskamrater. Hon upplever att dessa ofta inte visar mycket 

förståelse, utan istället fäller kommentarer om att hon är tråkig, gnällig och 

måste skärpa sig. G känner ofta att hon måste sätta upp en fasad och låtsas att 

hon är frisk när hon umgås med dem.  

 

G tror att ett av de största problemen med fibromyalgi är att det inte syns på 

kroppen, och att det antagligen är därför vissa har svårt att förstå. Eftersom hon 

ofta kan fungera relativt normalt trots att hon mår dåligt, tror hon att personer i 

hennes närhet har svårt att förstå hur hon kan utföra vardagliga aktiviteter. Hon 

jämförde det på följande sätt: 
 
“Man tvivlar ju inte på någon som är förkyld, som snörvlar eller hostar.“ 
 

G tycker det är svårt att förklara på ett sätt så att personer i hennes närhet 

förstår. Hon berättade att hon gärna försöker använda liknelser som hjälper 

personer att förstå vad smärtan och tröttheten innebär. 

 

G anser att det bästa är att informera om sitt eget sjukdomstillstånd muntligt, 

men att hon tror att unga personer tar till sig information bättre via sociala 

medier eftersom det där kan spridas och leda till mer kunskap. Hon gav förslag 

på ett kort videoklipp eller en text. Hon anser även att det är viktigt vem 

avsändaren är av informationen. G upplever att mycket information, trots att 

den största delen av de som drabbas av fibromyalgi är kvinnor, har ett manligt 

perspektiv. Hon uppgav att hon personligen har lättare att identifiera sig med en 

annan kvinna, och att det enligt henne är bättre att sprida information via ett 

kvinnligt perspektiv till en målgrupp som mestadels består av kvinnor.  
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Arbetets tredje intervju genomfördes på offentlig plats med en 22-årig kvinna 

som är vän till en av de tidigare intervjuade, ”S”. När hon tillkännagavs att ”S” 

led av fibromyalgi var hon 15 år gammal. I detta avsnitt kommer hon att 

benämnas ”V”.  

 

V berättade att hon fick kännedom om att S led av fibromyalgi genom ett sms 

hennes mamma skickade, där hon kortfattat beskrev sjukdomen. V hade inte 

tidigare hört talas om fibromyalgi, och upplevde att S inte själv ville berätta 

mycket på eget initiativ. V fick istället ställa frågor till henne samt söka 

information på internet. V tror att S var tveksam inför att berätta på grund av att 

hon var rädd för att verka känslig eller gnällig, och att personer runt henne 

skulle visa misstro.  

 

V uppgav att hon flera gånger upplevt att personer i S närhet, exempelvis 

jämnåriga vänner, visat misstro för sjukdomen. Hon berättade att hon själv 

alltid försökt visa hänsyn och förståelse när S ställt in planerade aktiviteter till 

följd av fibromyalgi, men att hon hört andra uttryckt att de tycker S är tråkig 

samt att de tjatat på henne.  

 

Det V tycker är svårast att förstå är hur fibromyalgi känns, eftersom smärta 

kommer i så många former och nivåer. Hon tror att det bästa sättet är att 

förklara med jämförelser – smärtor och sjukdomstillstånd även friska 

människor kan relatera till, som exempelvis förkylning, feber eller blåmärken. 

V upplever att en av de största bristerna i informationen hon tidigare tagit del av 

är att den känns “luddig”, och hon saknar konkreta exempel på hur fibromyalgi 

kan kännas.  

 

V tror att information kring fibromyalgi bäst sprids muntligt på ett personligt 

sätt, gärna genom ett samtal där personen som är drabbad själv kan berätta om 

sina symptom. Hon tror dock att detta inte fungerar för alla och att sociala 

medier därför kan vara ett bra verktyg för att sprida informationen.  

 
5.1.2 Sammanfattande reflektion 

Den uppfattning jag fått genom att utföra dessa intervjuer är att de jag 

intervjuat, trots olika bakgrund och hälsotillstånd, har liknande upplevelser 

kring fibromyalgi. De båda intervjuade som lider av fibromyalgi uppgav att 

reaktionerna kring sjukdomen skiljer sig beroende på vem de berättar för. Båda 

upplever att yngre, jämnåriga personer ofta har svårare att förstå och relatera, 

samt att de ofta visar misstro. Även den intervjuade vännen har upplevt att 

jämnåriga personer i den drabbades närhet visat misstro. Samtliga tror att detta 

troligtvis kan bero på att fibromyalgi inte syns på kroppen och att det därför blir 

svårt att förstå.  

 

Samtliga intervjuade berättade att det de anser svårast att förklara och förstå är 

vad smärtan och tröttheten innebär. De drabbade använder sig gärna av 
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liknelser och jämförelser när de förklarar, och vännen upplever att hon tar till 

sig informationen lättast när hon får höra en jämförelse och konkreta exempel 

hon själv kan relatera till, exempelvis att “det känns som ett blåmärke”. Det de 

intervjuade tycker är viktigt att informera om är bland annat att måendet hos en 

person med fibromyalgi kan skifta snabbt. 

 

Samtliga intervjuade anser att det bästa sättet att informera om fibromyalgi är 

på ett muntligt och personligt sätt, men att de tror att sociala medier kan 

användas för att nå ut till yngre personer. Samtliga tycker det är viktigt att 

informationen delges på ett sätt så att målgruppen kan förstå, relatera och 

identifiera sig med den. De tror att detta kan göras genom exempelvis 

metaforer, målande bilder, ett personligt berättar-jag och liknelser. En av de 

intervjuade uppger att hon anser att avsändaren är viktig: att eftersom 

majoriteten av de som drabbas av fibromyalgi är kvinnor bör informationen 

delges med kvinnan i fokus.   
 

5.2 Enkät 
Under detta arbete har en enkätundersökning utförts med syfte att samla in 

information som är relevant för de gestaltningsbeslut som tagits samt för att 

kunna styrka syftet med arbetet. Nedan redogörs resultaten av 

enkätundersökningen.  

 

5.2.1 Redogörelse av enkätundersökning  
Enkätundersökningen som utformades under detta arbete spreds i en grupp på 

Facebook för personer med fibromyalgi (se avsnitt 4.2 Enkät). 

Enkätundersökningen fanns att tillgå för gruppens medlemmar i tre veckor. 

Under dessa tre veckor besvarades den av 20 personer vars ålder var av relevans 

för undersökningen, det vill säga personer som har eller har haft fibromyalgi 

när de var 15 till 25 år gamla. Nedan kommer svaren på frågorna redogöras. 
 

Hur gammal är du? 

De 20 svarande är mellan 15 och 47 år gamla. Majoriteten av de svarande är 

under 25 år, och den största åldersgruppen av de svarande (fem personer) är 24 

år gamla.  

 

Hur gammal var du när du fick fibromyalgi? 

Svaren på denna fråga varierar kraftigt. Den lägsta ålder som uppges är 9 år 

gammal och den äldsta 23 år gammal. Två personer uppger att de inte med 

säkerhet vet, men att de var unga. Majoriteten av de svarande fick fibromyalgi 

under tonåren (13–19 år).  

 

Upplever du att vänner och bekanta har svårt att förstå vad det innebär att leva 

med fibromyalgi? 

På denna fråga har 13 personer (61,9 %) svarat “ja” och 7 personer (38,1 %) har 

svarat “ibland”. Ingen person har svarat “nej”. 
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Har du någon gång upplevt att personer i din närhet visat misstro eller 

bristande respekt på grund av din fibro? 

På denna fråga har alla 20 svarande (100 %) svarat “ja”.  

 

Vad tycker du är svårast att förklara? 

Detta är en öppen fråga där respondenterna själva fått formulera svar, och 

resultatet är därmed varierat. Många tycker det är svårt att förklara tröttheten: 

att de inte orkar göra saker andra personer i deras ålder gör, att de inte orkar 

delta i aktiviteter och att de känner konstant trötthet. Många svarar också att det 

är svårt att förklara att fibromyalgi kan skilja sig för olika personer, samt att 

måendet kan variera mycket från dag till dag. Många tycker det är svårt att 

förklara smärtan – hur den känns och att den är konstant trots att personen i 

fråga kan se ut att må bra. Några upplever att det är svårt att förklara hur 

sjukdomen påverkar deras vardag, och att det även förekommer andra symptom 

än smärta.  

 

Hur sprider du helst information om fibromyalgi? 

10 personer uppger att de helst sprider information muntligt, medan 8 personer 

uppger att de helst sprider information via sociala medier. En person uppger att 

hen helst sprider information både muntligt och genom sociala medier. En 

person uppger att hen helst sprider information via trycksaker, exempelvis 

broschyrer.  

 

Vad tycker du är viktigt att information riktad till vänner till en person med 

fibromyalgi ska innehålla?  

Även denna fråga var öppen, där respondenterna själva fått formulera svar, och 

svaren är således varierade. Flera av de svarande pålyser att det är viktigt att 

informera om att alla med fibromyalgi inte känner likadant och att symtomen 

kan skilja sig och att de inte alltid syns. De vill också informera om att dagarna 

kan se olika ut: vissa dagar känns det bra, medan det kan vara mycket sämre 

dagen efter. Flera anger också att fibromyalgi kan drabba vem som helst, 

oavsett ålder och kön. Många poängterar att respekt hos närstående är viktigt, 

och att de gärna vill att de lyssnar, visar förståelse och ger stöd.  

5.2.2 Sammanfattande reflektion 

20 respondenter deltog i enkätundersökningen, vilket kan anses vara en låg 

ifyllnadsgrad. Trots det låga deltagarantalet anser jag att de svar respondenterna 

uppgivit kan användas för att grunda gestaltningsbeslut på, vilket kan leda till 

en mer trovärdig gestaltning. Min uppfattning är att svaren som uppgavs i 

enkätundersökningen i många fall stämmer väl överens med den information 

jag kunnat utläsa från de intervjuer som genomförts. Jag anser därför att svaren 

är relevanta för detta arbete.  
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Precis som bland de intervjuade upplever många av respondenterna att personer 

i deras omgivning visar misstro och att de har svårt att förstå vad det innebär att 

leva med fibromyalgi. Detta motiverar enligt mig syftet med detta arbete 

ytterligare. Även svaren om vad information kring fibromyalgi bör innehålla 

stämmer med de svar som uppgavs i intervjuerna: att symtomen och 

smärtgraden kan variera beroende på person och dag, att de som lider av 

fibromyalgi kan må dåligt trots att det inte syns, samt att det är viktigt att de 

närstående lyssnar och visar respekt. Denna information anser jag vara relevant 

vid utformningen av gestaltningen, specifikt vid informationsurval. Slutligen 

uppger majoriteten av de svarande, precis som vid intervjuerna, att de helst 

delger information om fibromyalgi muntligt. Många svarade dock att sociala 

medier är en kanal de gärna använder. Även detta motiverar de 

gestaltningsbelslut som tas under designprocessen.  
 

5.3 Användartester 
Under detta arbete har ett användartest i form av en fokusgrupp genomförts 

med syfte att undersöka målgruppens åsikter, känslor och inställning kring det 

gestaltningsförslag som utformats under arbetet. I detta avsnitt redogör jag för 

detta användartest.  
 

I fokusgruppen deltog fyra kvinnor mellan 21 och 23 år. Det var planerat att sex 

personer skulle medverka, men två personer fick förhinder samma dag. Jag 

anser dock att diskussionen som uppstod mellan de fyra deltagarna i 

fokusgruppen ändå var givande. Användartestet började med att de fyra 

deltagarna fick svara på tre frågor:  

• Vad vet du om fibromyalgi? 

• Känner du någon som har fibromyalgi? 

• Vad är dina tankar kring fibromyalgi och personer som har det? 

Genom dessa frågor framkom det att två av personerna inte visste vad 

fibromyalgi är. En person hade läst om det nyligen och visste därför lite om 

sjukdomen. En av personerna har en nära vän som lider av fibromyalgi och vet 

därför en del om sjukdomen, exempelvis att den är kronisk och att den 

begränsar vardagen för personen som har den. När de diskuterat dessa frågor 

fick de alla samtidigt öppna gestaltningsförslaget på Instagram med sina egna 

mobiltelefoner. Att de alla fick använda sina egna mobiler, som de är vana vid, 

gjorde att de fullt kunde fokusera på gestaltningsförslaget istället för att försöka 

navigera och förstå hur det fungerar.  
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När de alla hade läst och tittat på gestaltningsförslaget fick de ytterligare frågor 

att utgå från vid en diskussion. Dessa var: 

• Vad vet du om fibromyalgi efter att du  

sett bilderna och läst texten? 

• Vad är dina tankar kring fibromyalgi 

 och personer som har det nu? 

• Påverkade bilderna och texten din syn på sjukdomen? 

• Hur kändes det när du läste texterna? 

• Hur kändes det när du såg bilderna? 

• Hade någon text eller bild särskilt mycket inverkan på dig? 

• Övriga tankar kring bilderna, texten och innehållet? Vad var bra? Vad 

var mindre bra? Diskutera! 

Utifrån diskussionerna kring dessa frågor framkom det att samtliga nu visste 

vad fibromyalgi var och att det kan begränsa personen som lider av det. En av 

personerna nämnde att en vän till en person med fibromyalgi måste ha 

överseende, och en annan instämde med att man måste vara flexibel och 

accepterande. De tyckte att det var lättare att förstå när de fick konkreta 

exempel på situationer de kunde relatera till. Särskilt starkt var exemplet på att 

smärtan känns som sendrag, vilket var någonting samtliga kunde relatera till 

och därför väckte starka reaktioner. Även exemplet med att bränna sig väckte 

känslor. Detta bidrog till att jag bytte plats på två av bilderna i 

gestaltningsförslaget, så att exemplet med sendrag blir det som syns först.  

När de läst texten och sett bilderna uppgav deltagarna att de kände sig ledsna, 

upprörda och att de kände medkänsla. Personen vars nära vän lider av 

fibromyalgi berättade att hon efter att ha sett gestaltningsförslaget kände att hon 

fått en tydligare förklaring och därför förstod mer.  

De deltagande tyckte att det var bra att informationsmaterialet var uppdelat i 

olika bilder och stycken, då det blev lättare att hålla reda på var de befann sig i 

texten. Två personer diskuterade att typsnittet var bra, särskilt eftersom det 

påminner om det typsnitt som ofta återfinns på bilder publicerade på sociala 

medier. En person tyckte att texten påminde om en text som skulle kunna finnas 

i en informationsbladstext för att den inte var ”flamsig”, men att den ändå var 

lätt att förstå. En person tyckte att det var bra att texten ”pratade direkt med 

dem”, för att det då kändes som ett personligt samtal. Deltagarna diskuterade 

även att den röda färgen påminde om smärta samt att bilderna tillsammans har 

ett tema.  
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De tyckte att det var bra att texten inte innehöll mycket medicinska termer, och 

spekulerade i att de nog lätt hade kunnat tappa intresse om texten innehöll ”ord 

som doktorer brukar använda”. En person tyckte dock att det skulle vara 

intressant att veta hur många som är drabbade av fibromyalgi, och samtliga höll 

med. Detta är därför någonting som efter användartestet lades till i texten.   
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6. Gestaltning 

I detta avsnitt redogör jag för det slutliga gestaltningsförslaget som baserats på 

de metoder jag använt samt mina teoretiska perspektiv. Jag redogör även för 

min designprocess samt motiverar de gestaltningsbeslut jag tagit.  

 

6.1 Designprocess 
Wikberg Nilsson et. al. (2015, s. 28) beskriver designprocessen som en serie 

steg med aktiviteter som ska genomföras i en viss följd för att uppnå målet med 

ett uppdrag. En iterativ process innebär att designprocessens steg inte följs 

linjärt i den ordning de är beskrivna, utan att till exempel vissa steg kanske sker 

i omvänd ordning eller att stegen upprepas en eller flera gånger. Iterationen 

används för att säkert kunna uppfylla användarbehoven, eftersom man genom 

att upprepa vissa steg utvecklar en förståelse för användarsituationen (Wikberg 

Nilsson et. al., 2015, s.30).  

 

För att tydligare kunna beskriva min designprocess har jag gjort en 

visualisering av hur jag upplever att den sett ut.  
 

 

Bild 1: Visualisering av min designprocess 
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Min designprocess började med att jag gjorde ett tydligt tidsschema där jag 

markerade de deadlines jag behövde anpassa mig till, samt satte upp egna 

delmål. Jag bokade även de intervjuer jag skulle genomföra. Under de tidiga 

stadierna av arbetet låg mycket fokus på att undersöka det praktiska problemet 

samt försöka utforma en problemformulering och forskningsfråga. Jag var 

också tidigt tvungen att bestämma vilka avgränsningar arbetet skulle ha. Både 

formulering av problemet och forskningsfrågan samt arbetets avgränsningar är 

dock någonting som ständigt itererats under designprocessen. Nästa steg i min 

designprocess var att samla information som senare skulle användas för att 

skapa ett målgruppsanpassat gestaltningsförslag. Detta gjordes genom 

intervjuer, en enkätundersökning och genom att ta del av litteratur och tidigare 

forskning. Dessa steg itererades också och skedde stundtals parallellt.  

 

Under hela designprocessen har jag haft kontakt med en av de intervjuade som 

lider av fibromyalgi. Hon har regelbundet kommit med åsikter och 

kommentarer gällande innehållet i informationsmaterialet. Jag har även låtit 

personer i min närhet, bland annat medstudenter, med jämna mellanrum 

uttrycka sina åsikter kring informationsmaterialet. Detta har varit till stor hjälp 

vid informationsurvalet och vid de gestaltningsbeslut som tagits. De 

gestaltningsbeslut som tagits har grundat sig i de teoretiska perspektiv jag 

redogjort för under avsnitt 2. Teori, men även till viss del i de kunskaper jag fått 

under min utbildning.  

 

Flera skisser och prototyper gjordes under designprocessen. Bland annat testade 

jag olika slags bilder samt korrigerade texten efter att personer i min närhet 

kommenterat. Jag testade sedan en av dessa prototyper på målgruppen (läs mer 

under avsnitt 4.3 Användartester och 5.3 Användartester). Därefter anpassades 

materialet till det som framkom under användartestet.  

 

Jag har genomgående under designprocessen dokumenterat mitt arbete genom 

anteckningar och ljudupptagning, samt haft en analyserande och ifrågasättande 

syn på samtliga beslut jag tagit. Ett stort fokus har under hela processen legat på 

att säkerställa att en röd tråd finns från början till slut i arbetet, och att denna är 

enkel att följa.  

 

6.2 Format 
Gestaltningsförslaget består av fem bilder med text på, samt en tillhörande, 

längre bildtext. Det är främst anpassat till att delas på den sociala 

medieplattformen Instagram, men fungerar även att dela på exempelvis 

Facebook. På dessa medier kan flera bilder delas samtidigt i en serie, med en 

tillhörande bildtext. De fem bilder som använts är beskurna i en kvadratisk 

form för att passa Instagram, och jag har valt att på varje bild ha få tecken i stor 

teckengrad så läsligheten blir god även på små skärmar, exempelvis 

mobiltelefoner. Trots att det finns mycket information att delge kring 

fibromyalgi och dess symtom var jag på grund av publiceringsformen, det vill 



28 
 

säga sociala medier, tvungen att begränsa bildtextens längd. Den maximala 

teckenmängden för en bildtext på Instagram är 2200 tecken. På Facebook är 

den maximala teckenmängden högre, men då texten främst är anpassad att delas 

på Instagram är det nödvändigt att hålla textlängden under Instagrams gräns.  

 

 
 

 

6.3 Informationsurval 
Urvalet av information i gestaltningsförslaget grundades till största del på de 

intervjuer och den enkätundersökning som genomförts i samband med studien. 

Information som rör medicinska fakta, exempelvis hur smärtsignalerna vid 

fibromyalgi fungerar, har hämtats från Fibromyalgiförbundets hemsida.  

 

Det finns många fler symtom som en person som lider av fibromyalgi kan 

uppleva än de jag beskrivit i gestaltningen, till exempel psykiska följdsymtom, 

och det finns även mer medicinska fakta och forskningsbaserad information 

som kan vara relevant att delge. Det finns även många råd om hur en anhörig 

till en person med fibromyalgi bör agera och stötta. På grund av att 

informationsmaterialet ska vara anpassat att publicera på sociala medier var jag 

dock tvungen att begränsa mängden information (läs mer under föregående 

avsnitt 6.2 Format) Jag baserade det informationsurval jag gjort på det de 

intervjuade samt respondenterna i enkätundersökningen ansåg vara det 

viktigaste att informera om rörande fibromyalgi, samt mina egna bedömningar 

Bild 2: Skärmdump av gestaltningsförslaget publicerat på Instagram. 
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om vad som är viktigast för målgruppen att veta samt vilken information som 

kan påverka dem mest. Den information som delges i detta 

informationsmaterial kan eventuellt ses som en ingång för målgruppen att vid 

intresse själva kunna söka mer information.  

 

Jag har också valt att i informationsmaterialet inte fokusera på forskarbaserad 

och medicinsk information, exempelvis information om varför sjukdomen 

uppkommer. Detta på grund av att fibromyalgi fortfarande är en sjukdom där 

begränsad forskning bedrivits, och nya upptäckter görs ständigt rörande 

sjukdomen. Jag har istället låtit personer som lider av fibromyalgi själva berätta 

och komma till tals. Jag anser att informationen i detta gestaltningsförslag 

därför kan vara relevant oavsett nya upptäckter kring sjukdomen. Att 

information som presenteras i berättelseform har större inverkan än information 

som presenteras via medicinska fakta har även stöd i studien Murphy et. al. 

genomförde 2013 (se avsnitt 3.2 Narrative versus Nonnarrative: The Role of 

Identification, Transportation and Emotion in Reducing Health Disparities).  

 

Det viktigaste enligt de intervjuade är istället att målgruppen får information 

som gör att de lättare kan förstå vad det innebär att leva med sjukdomen, 

exempelvis hur smärtan kan kännas och hur den begränsar. De exempel på 

smärta jag valt att beskriva är hämtade från de intervjuade, så som de beskrivit 

smärtan för mig. Jag har dock, med hjälp av retoriska och berättartekniska 

grepp, formulerat dessa berättelser på ett annorlunda sätt för att de bättre ska 

passa skriftligt och för målgruppen. Mer om detta under avsnitt 6.5 Språk och 

stil. 
 

6.4 Layout 
Trots att denna studie inte syftat till att undersöka aspekter inom grafisk form 

är detta någonting som jag ändå behövt ha i åtanke vid utformningen av 

gestaltningsförslaget. Nedan presenterar och redogör jag för de designbeslut 

jag tagit rörande gestaltningsförslagets layout. 
 

6.4.1 Hierarki 
Begreppet hierarki syftar till hur innehåll organiseras genom att förstärka vissa 

element, vilket skapar en tydligare ingång för läsaren samt hjälper dem förstå 

vad som är viktigast (Lupton, 2010, s. 132). Holsanova (2010, s. 36) skriver att 

bilder ofta fungerar som en läsingång och drar till sig läsarens uppmärksamhet. 

På grund av detta, samt att bilderna är placerade högst upp i inlägget, går det att 

anta att läsaren först kommer att se gestaltningsförslagets bilder. Jag har därför 

valt att placera den information som jag bedömer är viktigast i gestaltningens 

bilder, det vill säga konkreta exempel på hur smärtan känns (mer om textens 

innehåll och utformning under avsnitt 6.5 Språk och stil). Jag har också valt att 

placera det exempel jag uppfattar flest kan relatera till i den första bilden, och 

jag hoppas att detta kan resultera i att fler personer läser vidare. 
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På Instagram blir bildtexten dold efter 125 tecken. På grund av detta valde jag 

att inleda bildtexten med en kort och slagkraftig mening som kan väcka 

nyfikenhet hos läsaren och därmed få hen att vilja läsa vidare, samtidigt som 

den berättar vad texten handlar om.  
 

 
 

Det går att anta att läsaren kommer läsa innehållet i samtliga bilder innan de 

påbörjar läsningen av bildtexten. Jag har därför valt att placera fördjupad 

information i bildtexten, exempelvis hur smärtsignalerna fungerar vid 

fibromyalgi. Jag anser att informationen i bilderna kan stå för sig självt, men att 

bildtexten kompletterar den informationen. 
 

6.4.2 Färg 

Ware (2008, s. 51) skriver att om text placeras mot en bakgrund som innehåller 

många element kan det vara svårt att läsa, även om bakgrundsfärgen är 

annorlunda. Ju mer bakgrund och text skiljer sig från varandra, genom 

exempelvis kontrasten, desto lättare blir texten att läsa. För att minimera risken 

att texten blir svårläst bör designern därför, enligt Ware (ibid), maximera 

skillnaderna mellan bakgrund och text. För att åstadkomma detta valde jag 

därför att lägga ett färgfilter över samtliga bilder, vilket minimerade antalet 

färger som bilderna innehöll. Detta resulterade i att läsligheten av texten blev 

bättre. Dessutom bidrar den genomgående, röda färgen till att bilderna ser ut 

som en sammanhållen helhet. 
 

Ware (2008, s. 84) skriver också om hur färger kan vara symboliska och att 

färgen rött i västerländsk kultur till exempel kan representera fara, värme eller 

”stopp”. Detta är anledningen till att jag valde att använda färgen rött, då min 

förhoppning är att den röda färgen kan öka chansen att målgruppen ser bilden i 

informationsflödet, stannar upp, samt att de känslor jag vill förmedla förstärks. 

Detta bekräftades även under användartestet då de deltagande i fokusgruppen 

kopplade den röda färgen till ”smärta”.  

 

 
 
 
6.4.3 Typografi 
Ware (2008, s. 75) menar att det viktigaste vid användning av färg när 

Bild 3: Skärmdump från Instagram 

Bild 4: De bilder som producerats, presenterade bredvid varandra för att illustrera helhetsintrycket. 
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information ska visas är att kontrasten mellan text och bakgrund är tillräcklig. 

Han menar att texten därför bör vara väldigt mörk och bakgrunden väldigt ljus, 

eller tvärtom, för att innehållet ska synas. För att skapa tillräcklig kontrast 

mellan text och bild valde jag därför att använda vit typografi mot de rödtonade 

bilderna, vilket jag bedömer ger en god kontrast. 

 

Teckensnittet jag valt till bilderna är Gill Sans, vilket är en sansserif.  

 
 

Hellmark (2006, s. 27) skriver att sansserifens enkla bokstavskonstruktion 

passar bra till exempelvis kortare textgrupper. Jag uppfattar Gill Sans som ett 

tydligt teckensnitt som är lätt att läsa. För att förstärka kontrasten mot 

bakgrunden ytterligare har jag valt att sätta teckensnittet i fet stil, vilket gör att 

texten framträder tydligare. Jag har valt att presentera innehållet i en 

vänsterjusterad text. En vänsterjusterad text skapar enligt Lupton (2010, s. 113) 

en ledig och dynamisk känsla samt tar hänsyn till textens organiska flöde. 

 
6.5 Språk och stil 
I enlighet med det Lagerholm (2008, s. 186) skriver om personlighet och 

närvaro i en text (se avsnitt 2.1.5 Språkliga uttryck för personlighet och 

närvaro), har jag valt att utforma texterna med talspråkliga stildrag, vilket inger 

en större känsla av personlighet än en text med mycket skriftspråkliga stildrag. 

Min uppfattning är även att en talspråklig text passar mediet bättre, samt kan 

tilltala den unga målgruppen. Texten har en verbal stil, vilket är typiskt för 

talspråkliga texter och innebär att texten innehåller många verb. I texten 

förekommer bland annat många aktiva verb, exempelvis ”fungerade”, samt 

dynamiska verb i presens som till exempel ”kommer”, ”svider” och ”skickar”. 

Texten innehåller även värderande ord, så som ”världens värsta” “världens 

minsta”, samt modala satsverbial, exempelvis ”kanske” och ”verkligen”. 

 

Texten bygger till stor del på frågor och uppmaningar med återkopplande 

uttryck, exempelvis ”Kommer du ihåg hur ont det kan göra, bara du råkar 

snudda vid det?” och ”Föreställ dig den smärtan”. Detta etablerar en närmare 

kontakt med läsaren som då kan känna att avsändaren talar direkt till hen. 

Förutom detta är hela texten skriven med ett personligt tilltal genom andra 

persons pronomen, vilket förstärker kontakten ytterligare samt gör läsaren 

delaktig i texten. Lagerholm (2008, s. 113) menar att första och andra persons 

pronomen är vanliga i ett informellt och personligt språk där avståndet mellan 

Bild 5: Teckensnittet Gill Sans, egen modell. 
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sändare och mottagare är litet. Detta är en stor anledning till att jag har valt att 

använda dessa pronomen, då jag vill förstärka känslan av närhet mellan 

avsändaren och läsaren. 

 

Texten är genomgående högertung med korta fundament, vilket bidrar till att 

texten blir lätt att läsa. För att skapa en god rytm i texten som känns smidig att 

läsa har jag blandat långa och korta meningar – de längre är ofta beskrivande 

med adjektiv, och de korta är ofta avslutande och slagkraftiga. Exempel:   

  
”Vissa dagar känns det som att jag har världens värsta influensa med hög feber, och 
andra dagar kan stora delar av min kropp domna bort – precis som när din fot somnar. 
Ibland känns det som att någon slår till mig. Hårt.” 
 

Läsbarthetsindex, förkortat LIX, kan användas för att få en uppfattning av om 

en text är lätt att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och hur 

många långa ord en text har. LIX-värdet är endast en indikation på vilken nivå 

en text ligger på, då fler faktorer, exempelvis textens tema, kan påverka textens 

svårhetsgrad. Texten i denna gestaltning har ett LIX-värde på 24, vilket betyder 

att den klassificeras som mycket lättläst. Detta anser jag vara bra, då 

målgruppen kan inkludera personer med olika bakgrund, språkkunskaper och 

kunskapsnivåer. 
 

6.5.1 Berättarperspektiv 
För att etablera en starkare kontakt mellan avsändare och mottagare samt för att 

väcka empati hos läsaren har jag valt att låta avsändaren i texten bli tydlig 

genom direkt anföring, alltså ett jag-perspektiv. Min förhoppning är att det som 

berättas i texten, som delvis är baserad på de berättelser som jag tagit del av 

under detta arbete, då kan göra större inverkan på målgruppen då de känner 

med avsändaren mer; att det som skrivs känns närmare och mer personligt. 

Detta har stöd av Lagerholm (2008, s. 168–169) som menar att direkt anföring 

kan göra att empati uppstår. Min avsikt med texten är att den ska kännas som ett 

personligt samtal – som att avsändaren väljer att delge sin egen berättelse med 

just läsaren. 
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6.5.2 Retoriska troper och figurer 
Texten består till en stor del av liknelser, då smärtan som personer med 

fibromyalgi känner liknas vid känslor som läsaren kan relatera till, exempelvis 

sendrag och ett blåmärke. Precis som Lindqvist Grinde (2008, s. 272) skriver 

kan liknelsen användas i ett pedagogiskt syfte om liknelsen bygger på 

någonting åhöraren kan relatera till. Jag har även valt att använda en liknelse för 

att förklara det som sker i kroppen vid fibromyalgi, där de överhopade 

smärtsignalerna liknas med en urspårad fest. 

 

 
 

 

Det finns även några metaforer i texten – alltså liknelser som saknar 

jämförelseled. Dessa är bland annat: 
 

”Ibland bränns min kropp. Ibland skär någon i den med knivar. Ibland sticks tusen nålar 
in i varje del av mig.” 
  

Även följande mening är en metafor som knyter an till liknelsen som 

förekommer tidigare i texten: 
 

”Det har kommit för många till festen”. 
 

Lindqvist Grinde (2008, s. 258) skriver att metaforen kan vara svårare att förstå 

än en liknelse, men att den kan väcka starka känslor. Detta är någonting jag vill 

att dessa metaforer ska åstadkomma. 

  

Anaforer och andra upprepningar används ofta i texten. Ett exempel är samma 

som ovan, där tre meningar börjar med ordet ”ibland”. Anaforen kan enligt 

Lindqvist Grinde (2008, s. 281) bidra till att texten uppfattas som rationell och 

trovärdig. Även följande meningar bildar tillsammans en anafor: 
 

”Jag är för trött. Jag har för ont. Jag har fibromyalgi.” 

 

Dessa meningar kan även ses som en klimax, då tre följande satser uttrycker en 

stigande styrkegrad. Denna klimax är placerad i slutet av textens första del, det 

vill säga den text som finns i bilderna. Min förhoppning är att detta ska bidra till 

Bild 6: Skärmdump av utdrag från bildtexten. 
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att det som de nyss har läst genom klimaxen kan intensifieras och därmed få 

läsaren att vilja läsa vidare i bildtexten. 

  

Synekdoke kan användas för att konkretisera någonting abstrakt, och innebär att 

ett eller flera ord ersatts med någonting som är mer eller mindre (Lindqvist 

Grinde, 2008, s. 262). Jag har i texten använt synekdoke av just denna 

anledning, då ”kroppen” får representera alla mekanismer inne i kroppen som är 

relevanta vid överföring av smärtsignaler, till exempel nerver. Detta för att 

undvika att använda för många medicinska termer som kan försvåra förståelsen 

av textens innehåll. 
 

6.6 Bildval 
Som jag beskriver under avsnitt 2.2.3 Visuell retorik, skriver Wærn, Pettersson 

och Svensson (2004, s. 64) att bilder som avbildar eller påminner oss om 

någonting ofta anspelar på känslor, vilket kan resultera i att bilden ger 

betraktaren en viss känsla, samt att bilden kan hjälpa betraktaren att förstå. Jag 

har valt bilder med syftet att förstärka det innehåll som finns i texterna på 

bilderna. Nedan följer en beskrivning av de bilder jag valt, och varför jag valt 

dem. 

 

Bildseriens första bild (se bild 7) föreställer 

en människas nakna ben placerade i en säng. 

Denna bild är tagen från ett 

förstapersonsperspektiv – kameran kan alltså 

tolkas som personens ögon. Personens hand 

är placerad runt den vänstra vaden, där 

sendrag ofta förekommer. I denna bild 

illustreras innehållet i texten: att smärtan 

känns som ett sendrag. 
 

Den andra bilden (se bild 8) föreställer även 

den en människas nakna ben, men denna 

gång mot ett badrumsgolv. Benen är i sittande 

position och är också tagen från ett 

förstapersonsperspektiv. På det vänstra låret 

syns ett stort, mörkt blåmärke, och personen 

har placerat sin tumme i mitten av det. och 

syftet med denna bild är detsamma som för 

 den föregående bilden, att illustrera innehållet:  

att smärtan ibland känns som när man trycker mitt i ett stort blåmärke. 

Bild 8: Gestaltningens andra bild. 

Bild 7: Gestaltningens första bild. 
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Den tredje bilden (se bild 9) föreställer en 

hand som vilar på en spisplatta. I den nedre 

kanten av bilden går det att avläsa att plattan 

är vriden till den sjätte nivån, det vill säga 

den varmaste. Även denna bild illustrerar det 

som sägs i texten, men kan betraktas som en 

hyperbol – alltså en överdrift. Min 

uppfattning är att när en person bränner sig 

på exempelvis en spisplatta går det sällan 

 till på detta vis. Få personer kan relatera till  

att lägga hela sin hand på en varm spisplatta. Men min spekulation är dock att 

denna bild kan ge starka obehagskänslor och att personer kan bli starkt 

påverkade trots den uppenbara överdriften. 
 

Bild nummer fyra (se bild 10) föreställer en 

knuten näve. Denna bild är synekdoke, där 

den knutna näven får representera hela den 

kropp som det berättas om i texten. Den 

knutna näven kan också betraktas som 

metonymi, där näven står i relation till 

textraden ”Ibland känns det som att någon 

slår till mig. Hårt”. Bilden kan eventuellt 

också få betraktaren att känna frustration 

eller ilska, då den knutna näven kan vara en 

 vanlig reaktion till dessa känslor. 

 

Den femte och sista bilden (se bild 11) 

föreställer neddragna persienner. I 

förgrunden av bilden, ur fokus, syns en bit 

av ett täcke och en kudde, samt en hand 

som vilar mot kudden. Denna bild kan 

tolkas som metonymi, då trötthet och 

smärta kan kopplas ihop till att vara 

sängliggande. Att ljuset flödar in genom 

persiennen kan tolkas som att personen  

som berättar missar dagen, och vardagen, på grund av fibromyalgi.   
 

  

Bild 9: Gestaltningens tredje bild. 

Bild 10: Gestaltningens fjärde bild. 

Bild 11: Gestaltningens femte bild. 
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7. Slutsats och diskussion 

I denna avslutande del presenterar och diskuterar jag de slutsatser som jag 

kommit fram till under denna studie. Jag diskuterar även förslag till vidare 

forskning. 

I denna studie har jag undersökt hur berättartekniska och retoriska grepp kan 

användas för att informera om hur det är att leva med den kroniska sjukdomen 

fibromyalgi på ett sätt så att unga anhöriga förstår. Målet med studien har varit 

att genom de metoder och teoretiska perspektiv som presenterats i denna 

rapport utforma en gestaltning som kan hjälpa unga med fibromyalgi att 

informera om sin sjukdom för jämnåriga anhöriga.  

 

Frågeställningen som har besvarats i denna studie är följande: 

 

Hur kan berättartekniska och retoriska grepp användas i text och bild för att 

öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi? 

 

Genom de intervjuer och den enkät som genomfördes framkom det att unga 

med fibromyalgi gärna informerar om sin sjukdom på ett muntligt och 

personligt sätt samt via sociala medier. Det framkom även att det är viktigast att 

informera om hur sjukdomen kan kännas och hur den påverkar det vardagliga 

livet, samt att unga med fibromyalgi gärna använder liknelser för att beskriva 

den smärta de kan känna.  

Jag har under denna studie bland annat undersökt vilka retoriska troper och 

figurer som kan användas för att påverka målgruppen i information om 

fibromyalgi. De retoriska troper och figurer som jag genom användartestet 

kunnat avgöra ger intryck på målgruppen är följande.  

Metaforer och liknelser: Dessa troper är de jag uppfattar är bland de viktigaste 

när någonting svårförklarat ska förklaras för en målgrupp med lite eller ingen 

förförståelse för problemet. Att använda liknelser och metaforer för att göra 

abstrakt information konkret på ett pedagogiskt sätt har även stöd i den litteratur 

jag läst under denna studie. Under användartestet framkom det att de deltagande 

kände att de lättare kunde ta in informationen när de kunde relatera till smärtan 

som beskrevs i texten. Även information om hur smärtsignalerna agerar vid 

fibromyalgi ansåg de deltagande var lättare att förstå på grund av liknelsen som 

användes, istället för om medicinska begrepp och termer använts.  

Anaforen: Genom att upprepa ord och fraser ansåg de deltagande i 

användartestet att informationsmaterialet upplevdes som en sammanhållen 

helhet, samt att informationen då blev lättare att ta till sig.  
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Övriga retoriska troper och figurer jag använt i gestaltningsförslaget är 

metonymi, synekdoke, hyperbol och klimax. Deltagarna i användartestet 

kommenterade inte dessa specifikt, men jag anser dock att dessa troper och 

figurer är mindre framträdande än metaforerna, liknelserna och anaforerna 

vilket kan bidra till att de inte kommenterades. Jag kan alltså inte med säkerhet 

avgöra om de påverkade målgruppen, men jag kan heller inte avgöra att de inte 

gjorde det. Min uppfattning är att dessa tillsammans med de tidigare nämnda 

figurerna och troperna bidrog till en sammanhållen helhet i 

gestaltningsförslaget som hade den önskade effekten – det vill säga att 

målgruppen kände medkänsla och ökad förståelse för hur det är att leva med 

sjukdomen. Det finns många figurer och troper jag i denna studie inte 

undersökt, men detta utesluter inte att det finns fler som kan användas i 

sammanhanget för att uppnå önskad effekt.  

De berättartekniska grepp jag undersökt är främst berättarperspektiv samt 

språkliga uttryck för personlighet och närvaro. Från användartestet kunde jag 

utläsa att det var effektivt att använda en talspråklig stil med direkt anföring, då 

deltagarna då uppfattade att informationen var riktade mot dem – precis som ett 

personligt samtal; en berättelse avsändaren väljer att delge för just läsaren.  

Deltagarna i användartestet ansåg att bilderna bidrog till att både förstärka 

känslan av det som stod i texterna, samt att informationsmaterialet kändes som 

en sammanhängande helhet. Även det röda färgfiltret hade önskad effekt, då de 

deltagande kopplade samman det med ”smärta”.  

Det jag kan utläsa från denna studie är sammanfattningsvis att de retoriska 

troperna metafor och liknelse fungerar mycket väl för att förklara komplex 

information, samt att figuren anafor kan förstärka känslorna och bidra till ett 

sammanhållet uttryck. Ett starkt pathos i texten, det vill säga att använda 

formuleringar och ordval som påverkar målgruppens känslor, bidrar till att 

medlidande väcks hos målgruppen. Direkt anföring och en talspråklig stil 

förstärker känslan av personlighet i en text, vilket gör att målgruppen känner att 

informationen är riktad till just dem och att den då blir lättare att förstå. Bilder i 

samband med texten kan förstärka innehållet samt bibehålla läsarens intresse.  

Min uppfattning är att resultatet av denna studie bör vara applicerbar även på 

annat material med komplex information. Exempelvis vid information om andra 

svårförklarade sjukdomar som inte syns, till exempel kronisk trötthet eller 

utbrändhet. 

Jag vill belysa vissa kritiska aspekter med detta arbete. Efter att jag genomfört 

denna studie ifrågasätter jag om målgruppen för gestaltningsförslaget är för 

bred. Går det att placera 15-åringar med vuxna över 20 år i samma målgrupp? 

Behöver informationen anpassas ytterligare för exempelvis högstadie- och 

gymnasieelever, då dessa eventuellt kan ha mindre livserfarenhet som kan bidra 
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till hur de tolkar informationen? Då jag av etiska skäl avstått från att inkludera 

personer under 18 år i användartestet är detta någonting jag i denna studie inte 

kunnat besvara, men som kan undersökas i vidare studier.  

 

Jag spekulerar även i att det vid vidare studier hade kunnat undersökas om 

budskapet tolkas på ett annorlunda sätt om avsändaren är tydligare. Får texten 

ett starkare ethos om exempelvis ett förbund eller en organisation står som 

avsändare för informationen? Kan informationen då bli mer trovärdig? 

Narratologi, det vill säga läran om berättelser, är ett brett kunskapsområde där 

det finns mycket att hämta. Jag tror därför att många vidare studier kan göras 

angående hur berättarteknik kan användas vid sjukvårdsinformation. De 

berättartekniska grepp jag främst belyst i denna studie är berättarperspektiv och 

språkliga uttryck för personlighet och närvaro. Att jag undersökt dessa och att 

användandet av dessa uppnått önskat resultat utesluter inte att andra 

berättartekniska grepp kan ge andra resultat.  

Det går även att fortsätta diskutera vad som egentligen klassas som en 

berättelse. Måste berättelsen ha en början, en mitt och ett slut för att vara en 

berättelse? Jag har i detta arbete valt att i enlighet med Rehnberg (2014, s. 41. 

Se avsnitt 2.1.1 Vad är en berättelse?) se att berättelser inte längre behöver ses 

som ordnade helheter, utan att det istället kan vara nätverk och brottstycken av 

berättelser; ett socialt redskap. Vid vidare studier hade det dock varit intressant 

att undersöka om längre berättelser med användande av en mer linjär och 

dramaturgisk berättarstil – med en tydlig början, en mitt, och ett slut – samt 

fiktiva karaktärer fungerar för att påverka målgruppen vid information om 

fibromyalgi.  

Vid en vidare studie hade det även kunnat undersökas vilken påverkan 

informationen hade haft om det presenterats genom ett filmat material, samt om 

informationsupptagningen hade gynnats av ytterligare medicinsk information i 

kombination med berättelsen.  

Avslutningsvis vill jag konstatera att berättelsen som informativt medel, särskilt 

i kombination med retoriska figurer och troper, fungerar väl för att göra det 

abstrakta konkret. Berättelser kan hjälpa människan att förstå, minnas och få 

grepp om verkligheten. Berättelsen är också ett viktigt socialt redskap, kanske i 

synnerhet för personer drabbade av en osynlig sjukdom som fibromyalgi, där 

berättelsen i nuläget är det enda beviset för att sjukdomen existerar. Berättelsen 

kan bidra till att dessa personer kan känna att de blir accepterade och tagna på 

allvar; berättelsen kan hjälpa personer med fibromyalgi att göra sin osynliga 

sjukdom synlig.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Gestaltningsförslagets råtext 

 
Bild 1 

Har du någon gång vaknat mitt i natten av att du har sendrag? Att det gör så ont 

att du knappt kan tänka på något annat och att allt du vill är att det ska gå över? 

Föreställ dig den smärtan. Fast i hela kroppen. 

 

Bild 2 

Kommer du ihåg sist du hade ett riktigt stort och mörklila blåmärke? Kommer 

du ihåg hur ont det kan göra, bara du råkar snudda vid det? Tänk dig att du 

bestämt trycker med två fingrar mitt i blåmärket. Föreställ dig den smärtan. Fast 

i hela kroppen. 

 
Bild 3 

Har du bränt dig på en varm spisplatta någon gång? Eller kanske på en stekhet 

plåt? Kommer du ihåg hur ont det gör? Hur det liksom bränner och svider? 

Föreställ dig den smärtan. Fast i hela kroppen. 

 

Bild 4 

Ibland bränns min kropp. Ibland skär någon i den med knivar. Ibland sticks 

tusen nålar in i varje del av mig. Så känns det i min kropp. Vissa dagar känns 

det som att jag har världens värsta influensa med hög feber, och andra dagar 

kan stora delar av min kropp domna bort – precis som när din fot somnar. 

Ibland känns det som att någon slår till mig. Hårt. 

 

Bild 5 

Vissa dagar kan jag inte ens gå upp ur sängen. Jag är för trött. Jag har för ont.  

Jag har fibromyalgi.  

 

Bildtext 

Jag lever med en kronisk sjukdom som heter fibromyalgi.  

 

I Sverige lider ungefär en kvarts miljon personer av fibromyalgi. Det kan vara 

svårt att förstå vad fibromyalgi innebär, men eftersom det involverar hjärnan 

och nervsystemet påverkas hela min kropp. Hela tiden. Jag vill inte tråka ut dig 

med en massa vetenskapliga ord, så jag ska försöka förklara på ett annat sätt. 



43 
 

Tänk dig att det är lördag och du ska ha fest. Du har bjudit tjugo stycken 

kompisar, men istället dyker plötsligt hundra okända människor upp som på en 

gång börjar förstöra hela din lägenhet. Du är helt maktlös. 

Ungefär så fungerar smärtsignalerna hos någon som har fibromyalgi. Kroppen 

skickar alldeles för många smärtsignaler till hjärnan på en gång. Hjärnan blir då 

överkänslig och börjar feltolka kroppens signaler. Det kan förvandla världens 

minsta tryck – eller till och med klåda – till smärta. Det är inte på låtsas. Det är 

inte en inbillad smärta. Trots att det inte syns utanpå är smärtan i min kropp på 

riktigt.  

Vissa dagar kan jag kanske inte ens gå upp ur sängen. Jag är för trött. Jag har 

för ont. Det har kommit för många till festen, och jag kanske måste ställa in 

våra planer. Snälla, bli inte arg. Bli inte besviken. Jag kan inte rå för det. Jag 

vill verkligen träffa dig, men jag kan inte just idag. För det värker, hugger, 

smärtar, bränner eller skär.  

Jag önskar att min kropp fungerade som alla andras. 

Men det gör den inte. För jag har fibromyalgi. 

 



44 
 

Bilaga 2: Gestaltningsförslaget 
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Bildtext, publicerad på Instagram: 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 
 

Intervjufrågor 
Det vi ska prata om 

Hej! Här är de frågor jag kommer utgå från under vårt samtal. Vissa frågor 

kan tyckas väldigt uppenbara, men de finns för att jag ska kunna få en så klar 

bild som möjligt av hur det är att leva med fibromyalgi. Se frågorna mer som 

riktlinjer, någonting vi tillsammans kan ha som underlag för att det ska bli 

lättare att diskutera. Finns det frågor du känner dig obekväm att svara på 

hoppar vi över dessa.  

 

Övergripande 

Hur gammal var du när du fick diagnosen? 

Hur märkte du att någonting var fel? Vilka var de första tecknen på fibro? 

Hur såg vägen till diagnosen ut? 

Vad fick du för hjälp? 

Vilken hjälp önskar du att du hade fått? 

Fibromyalgi i din vardag 

Vad är svårast? 

Känner du dig begränsad i vissa vardagliga sysslor? Exempel? 

Känner du att du har svårt att delta i aktiviteter som dina vänner gör?  

Känner du att fibromyalgi gör att du ”går miste” om saker? Exempel? 
 

Om de i din närhet 

Hur reagerade dina anhöriga (föräldrar, släkt) på din diagnos?  

Hur reagerade dina jämnåriga vänner? 

När brukar du berätta om din sjukdom? Till vilka?  

Upplever du att vänner och bekanta har svårt att förstå vad fibromyalgi innebär? 

Känner du ibland att din sjukdom inte blir respekterad? Berätta. 

Vad tycker du är svårast att förklara? 

 

Informationsspridning 
Hur sprider du helst din information om fibromyalgi? Genom utskrivet papper? Sociala 

medier? Muntligt? 

Hur tror du det är lättast att sprida information så det når fram? 

Hur brukar du förklara ditt mående?  

Brukar du använda till exempel jämförelser och metaforer för att förklara exempelvis 

smärtan? (ex. ”stickande känsla”, ”huggande smärta” osv.)  

Vad tycker du är viktigt att dina jämnåriga vänner och bekanta vet om fibromyalgi?  
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Bilaga 4: Intervjufrågor till vän 

 

Intervjufrågor till jämnårig vän 

Det vi ska prata om 

Hej! Här är de frågor jag kommer utgå från under vårt samtal. Se frågorna 

mer som riktlinjer, någonting vi tillsammans kan ha som underlag för att det 

ska bli lättare att diskutera. Finns det frågor du känner dig obekväm att svara 

på hoppar vi över dessa. Om det finns frågor du tycker saknas, eller om du har 

någonting du vill berätta mer om, så är det bara att säga till!  

 

När fick du reda på att din kompis hade fibromyalgi? 2 år efter att vi blev kompisar 

Hade du märkt någonting innan? Vad? 

Hur berättade din kompis? 

Vad tror du är svårast att förklara? 

Vad är svårast att förstå för dig som vän? 

Har du någon gång upplevt att personer i din väns närhet visat oförståelse, misstro eller 

bristande respekt? 

Har du någon gång känt dig besviken eller uppgiven till följd av din väns fibromyalgi? 

Önskar du att någonting kunde förklaras bättre?  

Hur tar du helst del av information kring fibromyalgi?  

Hur tror du det är bäst att sprida information om fibromyalgi till jämnåriga vänner? 
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Bilaga 5: Skriftligt återgivna intervjuer 
 

Intervju genomförd den 29/3-2018 med kvinna, 22 år. 
I Intervjun benämns den intervjuade som ”S” och den som intervjuar ”I”. 

I: Du har berättat att du var 12 år när du fick fibromyalgi. Hur märkte du att någonting var fel?  

S: Det var väl mer… att jag hade ont hela tiden. Att det inte var normalt för en så ung att ha en 

sådan smärta hela tiden.  

I: Hur såg vägen till att ni kom fram till att du hade fibro ut? 

 

S: Väldigt många år av läkarbesök, där, jag vet inte… Mycket olika tabletter som inte hjälpte. 

Konstiga läkare. Sjukgymnaster, terapeuter, och röntgen.  

 

I: Så hur många år tog det från att du började ha ont till att någon sa fibromyalgi?  

 

S: Sex-sju år från första smärtan till att någon ens nämnde fibromyalgi. Första gången jag hörde 

det var när jag var på massage och hon började trycka på punkter. Hon sa inget till mig, men tog 

in en kollega som hade vana av fibromyalgipatienter. Kollegan tryckte på olika punkter på min 

kropp, och berättade att hon trodde att jag hade fibromyalgi. Jag tog vidare det till min läkare 

då. 

 

I: Och hur reagerade din läkare?  

S: Jag hade tur att den läkaren jag hade då faktiskt fungerade och lyssnade på mig. 

 

I: Var det några tveksamheter för att du är så ung? 

 

S: Ja alltså, jag fick ju ingen diagnos. Anledningen är för att jag inte ens fick få en remiss 

skickad till smärtkliniken. För de skickar ingen på utredning hos smärtklinik när man är under 

18 år. För att man inte är myndig, och för att det inte är tillräckligt vanligt.  

I: Så för att det inte är vanligt kommer de inte undersöka det?  

S: Nej och dom vill inte sätta en diagnos på papper, för då kommer det synas när jag går ut och 

söker jobb. Så för min egen skull mest. Hade jag behövt ha det på papper hade jag nog fått det.  

I: Men vad fick du för hjälp? 

 

S: Jag fick ju börja lite med att… jag fick ett smärtteam uppe i Rättvik. Med KBT-terapeut, 

sjukgymnast och läkare. Men det funkade inte riktigt för att jag har svårt att prata med 

människor. Men jag fick testa akupunktur genom det. Och testa lite olika grejer.  

I: Fick du mer information från läkare om fibromyalgi?  

 

S: Nej… Från sjukgymnasten litegrann. Men jag har fått läsa på nätet själv. För dom har inte så 

mycket information att ge. Man har fått komma fram till lite själv, för det finns ju inte så 

mycket studier om fibromyalgi.  

I: Vart hittade du den här informationen?  

S: Nej jag har bara googlat. Lite hopplock från överallt. 

I: Vad tycker du om informationen på till exempel fibromyalgiförbundet? 
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S: Man kan väl relatera lite, men det finns väl någon flik med info till unga med fibro, men där 

står det ju inte så mycket. Alltså det finns ju mer för folk som är trettio, fyrtio-plus. Inte så 

mycket för dom som går i skolan och inte har börjat jobba än. 

I: Vilken information hade du velat läsa om? 

S: Om jag inte hade vetat allt jag gör nu, så hade jag velat veta vad som är vanliga symptom. Så 

att man vet att ”det här kan hänga ihop med fibron”, så att man inte drar slutsatser till att man 

har annat, typ tumörer. Och kanske lite tips, vad man kan testa för behandlingar och så.  

 

I: Hur reagerade dina anhöriga, alltså föräldrar och släkt, när det var prat om fibro? 

 

S: Jag vet inte riktigt. Den som har haft svårast att förstå har nog varit pappa. Han har haft svårt 

att förstå bland annat när jag kunde bli förbannad. Så, hade han är en förmåga att inte förstå och 

blev arg tillbaka.  

I: Hur menar du med förbannad? 

 

S: Alltså man har ju väldigt kort stubin och väldigt dåligt tålamod eftersom man går med 

konstant smärta. Han kunde bli sur och fråga ”men varför har du inte gjort det?” när jag kanske 

helst bara ville ligga under täcket i fosterställning. Annars tror jag äldre generationen har varit 

förstående, för många har ont i kroppen själva. Min syster, som är två år äldre, har berättat att 

hon först när fibro kom på tal tyckte det var skönt, för att hon tänkte att det kanske kunde finnas 

en lösning så jag kunde sluta ha ont. Sen har hon berättat att hon också har känt irritation precis 

som pappa, att hon har blivit frustrerad på att jag inte kan göra saker och så. Och att hon har 

blivit arg på sig själv då, för att hon har blivit frustrerad, för att hon har vetat om att det är 

fibron. Men att det var jobbigt som storasyster att hon fick göra allt medan jag bara fick flyta 

med. Men det är ju så, att bara att typ byta lakan eller hänga tvätt kan vara jättejobbigt när man 

har ont. Men eftersom hon aldrig har haft sådana problem så är det ju svårt att sätta sig in i att 

det faktiskt gör ont. Men att hon har förstått mer och mer ju äldre hon blivit och sett mig i olika 

situationer, typ när jag inte har kunnat sätta på mig kläder ens för att det gör så ont.  

I: Och hur har kompisar i din egen ålder reagerat? 

S: Alltså inga har ju vetat vad det är. Och då ska man själv försöka förklara med den lilla 

informationen man själv har vad det är. Och alltså dom har ju haft väldigt svårt att förstå. 

Antingen har dom tagit det för långt, att dom ska hjälpa med minsta lilla. Till exempel dom 

dagar när jag faktiskt är helt okej, så vill dom inte ens att jag ska bära en matkasse liksom. Det 

kan gå för långt att man inte vill berätta för folk. Eller så blir det att dom blir irriterade och 

säger att ”men du kunde ju vara med på en grej igår, varför är det helt slutdiskuterat idag?” Till 

exempel spela fotboll, följa med på bio. Alltså, det skiftar ju så snabbt i hur kroppen mår, och 

det har folk svårt att förstå. Dom tror ju att man antingen är totalkass hela tiden, eller i princip 

ljuger om det. 

I: Händer det ofta? Alltså det här med misstro, att dom tror att du ljuger? 

 

S: Alltså jag vet inte. Men det känns ju som det. Att dom tror att det är bortförklaringar för att 

jag inte har lust. Att när jag inte har varit med på gymnastiken så är det för att jag inte vill, för 

att jag inte orkar. Alltså det har känts så, dom säger ju inte det rakt ut. Men det känns lite så i 

blickar och kommentarer ibland. Mamma skrev ut ett papper, om hur man som bekant och 

anhörig ska agera, som hon gav till mina närmaste. Dom jag bodde med och några till. Vissa tog 

till sig det på rätt satt, andra mindre, och vissa inte alls. Dom papperna hjälpte till att spä på lite, 
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för dom sa inte att vissa dagar är det faktiskt, då kan jag klara saker själv. Men det är ju så olika 

från person till person. Vissa skiftar för varje timme, vissa kan vara helt okej i flera veckor, och 

vissa är dåliga hela tiden. 

I: Vad tror du var svårast för dom att förstå? 

 

S: Hur ont det faktiskt gör när det gör ont. Och att det kan skifta så pass mycket. Från att jag 

kan springa ena timmen, till att jag ligger däckad nästa. Jag tror att det är svårt för en frisk 

person att förstå.  

I: Du sa att vissa tog till sig informationen och andra inte. Hur tror ni att information om fibro 

ska vara utformad för att väcka intresse och för att det ska gå fram? 

 

S: Jag tror att en sådan där grej i jag-form skulle fungera bra. Och att det verkligen kommer 

fram att när man mår bra så är man som en normalt fungerande människa, att man inte behöver 

daltande. Att det är viktigt att känna av situationen, och acceptera att man vissa dagar måste 

säga ifrån för att det inte funkar. Då kan man ju istället för att bli sur försöka planera in något 

senare. Men också att man ibland inte vågar planera tre veckor framåt, för att man inte vet hur 

det är då. För det har folk också ofta sagt, att ”men det är ju tre veckor kvar, då kanske du mår 

bra”. Ja, men jag kan samtidigt må ännu sämre.  

I: Vad tycker du är svårast att förklara? 

 

S: Alltså ibland kan ju smärtan vara svår att förklara. Hur och var och… Vissa dagar brinner det 

i hela kroppen, en brännande känsla. Vissa dagar hugger det, vissa dagar är det som kramper… 

Man får försöka använda ord som folk kanske kan förstå. Till exempel ”men du har haft kramp i 

benet, du vet hur det känns? Så är det i halva min kropp idag”. Så man får försöka dra till med 

sådant som man tror folk kan känna igen. Och ”om du kan tänka dig hur det skulle kännas att ta 

en bordskniv och skära i handleden, så känns det här och här”. Sen är det där här med att 

förklara att man inte klarar av saker, varför man inte klarar av det. Och att man ena dagen kan, 

och andra inte. Vardagliga sysslor och aktiviteter. 

I: Vad är svårast med att ha fibro? 

 

S: Framför allt är det nog det vardagliga… men det sociala också. Att simpla saker kan bli 

jättesvåra. Shoppingdagar är till exempel näst intill uteslutet. Och sen arbetslivet kan ju… För 

man klarar ju inte av allt. Men det är ju också olika från person till person. Vissa klarar 

kontorsjobb bättre, vissa funkar inte alls med det. Vissa behöver aktivitet.  

I: Känner du att fibromyalgi för att du går miste om saker som ”typiska ungdomar” gör? 

 

S: Ja men alltså, aktiviteter med kompisar över huvud taget. Åka och shoppa, gå på krogen, gå 

till stranden funkar ju inte heller alla dagar. Det är ju sånt som blir lidande. Man blir ju ganska 

mycket eremit. Ensam. Man lever i en liten bubbla, och släpper inte in så många. Att man är 

ensam är nog en kombination av att man själv inte orkar, och för att kompisar kanske ibland 

inte längre orkar fråga för att man ändå säger nej så ofta. För att dom bara frågar till exempel 

”vill du åka med på det här” istället för att bara fråga om man vill ta en fika eller en liten 

promenad.   

I: Känner du ibland att du inte blir respekterad för din fibro?  

S: Ja alltså jag kommer inte på något exempel rakt ut. Men det känns ju ofta som att när man 

avbokar att dom blir sura och tänker att ”Nej hon har nog hittat på något annat istället”, när man 

faktiskt ligger i sängen och inte kommer upp. Alltså personer som vet att jag har fibro, och har 
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läst det mamma gav dom. Som fortfarande inte förstår. Dom tar inte till sig helt. Det här med att 

jag kan vara helt normal dagen innan, men sen om vi har planerat något dagen efter så går det 

inte. Och eftersom det inte syns på utsidan oftast, om det inte är en dag när jag haltar. Annars 

syns det ju inte. Hade en person brytit benet eller så, så hade ju folk inte klagat på att man inte 

är med på fotboll. Jag kan ha smärtor över hela kroppen så jag verkligen inte kan, men det syns 

ju inte. Det blir att folk inte tror på det. Och fibromyalgi hörs inte så ofta, så folk vet inte vad 

det är.  

I: Vad tror du är största skillnaden på att ha fibro som ung och över trettio? 

 

S: Jag tror att den största skillnaden är att äldre ofta har hört vad fibromyalgi är. Och att dom 

som hunnit upp till den åldern innan dom får fibromyalgi har hunnit leva ett liv innan. Har 

hunnit skaffa sig kontaktnät som inte försvinner för att man har fibro. När man är tretton är det 

svårare att förstå. För många unga försvinner också det här med att dejta och festa. Mycket för 

att jag har haft ont och inte gått ut och träffat folk så har det ju blivit mer att man blir blyg och 

tillbakadragen. Att gå ut på krogen, där man träffar mycket människor, det gör man ju helst inte. 

För det är så mycket folk som knuffas och så, och får man en armbåge i sidan har man jätteont i 

flera timmar. Och dricker man alkohol blir det ofta värre. Jag blir ju inte bakis, jag får bara ännu 

ondare.  

I: Hur sprider du helst information om fibromyalgi, och vad tror ni är bäst? 

 

S: Alltså… för att nå till yngre. Så tror jag till exempel, och nu säger jag bara, men att till 

exempel genom Facebook. Antingen med ett textinlägg eller typ en kort film. Men inte bara 

genom text där det står, utan något som gör det intressant. Att man gör det intressant för yngre. 

I: Och hur tror du man gör det? 

 

S: Alltså jag vet inte. Men man märker ju att många unga delar film på Facebook. Jag tror inte 

yngre har lika lätt att plocka upp typ en broschyr.  

I: Så om du hade delat något till dina jämnåriga kompisar… 

 

S: Så hade det varit via Facebook. Förmodligen. Hade det varit arbetsplats eller något sånt hade 

det kanske varit bättre med en broschyr. Men just med unga… Antingen Facebook eller 

muntligt, att någon håller föredrag i skolan till exempel. Eller, ja, sociala medier. Just för att det 

börjar bli så vanligt med fibromyalgi bland yngre. Eller det kanske har varit hela tiden, men nu 

kommer det fram mer på grund av att det är lätt att dela med sig i olika grupper på Facebook 

och så. Och man kan ju kanske nå ut till folk som redan har det men inte vet om det, och att de 

då känner igen symptom och tar det vidare själva.  

I: Hur tror du man ska använda för ord för att förklara smärtan?  

 

S: Alltså ja, som jag sa, metaforer och så. Men kanske visa med bilder också. Alltså att man 

hugger med en kniv eller något, som verkligen visar. Det finns flera sådana bilder som folk har 

gjort, typ på en kropp som har en massa blåmärken. Men det är ju bara mest i 

fibromyalgigrupperna det sprids, inte utanför. Det är svårt att komma ihåg alla smärtor som 

finns, för dom bara kommer. Huggandet är jobbigt, det kan bara komma från ingenstans. 

Plötsligt kommer det bara i magen eller ryggen, så man knappt kan stå. Smärtor så jag knappt 

kan använda händerna. Kramp i ben och armar som sitter i väldigt länge… Men det är så svårt 

att komma ihåg alla. Och så är man ju trött. Och näst intill alla har ju något problem med 

magen, till exempel IBS. Och så är det ju psyket. Man blir ju ofta deprimerad och lättretlig, och 
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kan utveckla social fobi, för att man går och har ont och att ingen förstår. Så det blir som en ond 

cirkel.  

 

Intervju genomförd den 5/4-2018 med kvinna, 23 år. 
I Intervjun benämns den intervjuade som ”G” och den som intervjuar ”I”. 

I: Hur gammal var du när du fick fibromyalgi? 

 

G: Det var faktiskt förra sommaren jag fick diagnosen, så 22.  

I: Hur länge har du haft ont? Hur länge tror du att du har haft fibromyalgi? 

 

G: Sedan jag var 19, 20. Så i tre fyra år gissar jag på att jag haft det. Det kom ganska snart efter 

gymnasiet. 

I: Hur märkte du att någonting var fel? 

G: Jag är sjuk i lite andra saker, så jag mådde ganska dåligt överlag. Jag trodde länge att jag 

hade så extremt ont i kroppen och var så trött berodde på det. Så, men när jag väl fick medicin 

för det och började bli stabil så var jag fortfarande så trött att jag inte visste vad jag hette, och 

allting gjorde ont, så då insåg jag att det var nog någonting mer. Så jag pratade med läkaren som 

sa att ”Nej, det här hänger inte ihop med det, det är nog något annat”. Jag började leta lite, och 

sen, turligt nog, hade vi en person i vår omgivning, min mamma har en kompis som har 

fibromyalgi. Och hon kände liksom till det här. Så vi kontaktade… vi struntade i primärvården, 

för vi har hört så mycket negativt om det. Och eftersom jag bor i Göteborg, så finns det en 

klinik här som heter Gottfridskliniken. Det var Sveriges första fibromyalgiklinik som startade 

på 90-talet. Vi skickade in en remiss, och två månader senare hade jag en tid. När jag gick 

därifrån hade jag en diagnos.  

I: Vad fick du för information från den kliniken? Fick du någon broschyr med dig eller så? 

G: Jag fick med mig en broschyr från Fibromyalgiförbundet, för dom har sitt säte i Göteborg. 

Sen fick jag inte reda på så mycket mer, utan jag har fått läsa mycket själv. Gått med i 

Facebookgrupper och så vidare. Och sen när jag har gjort återbesök har jag fått ställa frågor då. 

Så det blir på ett sätt som att man måste veta vad man ska fråga efter.  

I: Hur känner du att dina anhöriga, att dina föräldrar och släkt, har reagerat på din fibromyalgi? 

G: Min mamma har varit helt fantastiskt, oerhört stöttande och förstående. Hon har följt med på 

alla besök, det är ingen diskussion över huvud taget. Min bror… Han säger inte emot mig, men 

han går lite på den linjen att träning löser allt. För det har han läst någonstans. Min pappa, för 

att summera, säger som så att ”ditt liv är så eländigt nu för tiden, så jag vet inte vad jag ska 

prata om med dig”. Så han har inte tagit det så bra. Det kan tilläggas då att jag har skilda 

föräldrar. Så ja, där har det inte gått så bra. Vi hade en ansträngd relation förut också, men det 

har inte blivit bättre för att jag blev sjuk kan vi säga. Min pojkvän har också varit oerhört 

stöttande. 

I: När vi ändå pratar om hur personer i din närhet har reagerat, hur har jämnåriga i din närhet 

reagerat, till exempel kompisar? Kan du berätta lite om hur och för vilka du brukar berätta om 

din fibromyalgi för? Hur öppen är du? Och hur brukar dom reagera? 

G: Det beror väldigt på, om jag ska vara ärlig. Jag har tre bästa kompisar, och dom vet alltihopa. 

Där har det inte varit några bekymmer. Där kan jag i regel vara väldigt ärlig. Men när det 

kommer till klasskamrater och liksom lite sånt i min ålder, där har jag ofta lite mer distans. För 
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dom som vet har väl inte ofta visat någon jätteförståelse. För man är tråkig, man är gnällig, 

”skärp dig nu”, ”Jag försover mig aldrig liksom även om jag inte sover någonting”, lite den 

attityden. I början var jag väldigt öppen, för jag kände att det här är ju ingenting jag behöver 

skämmas över. Jag kan ju inte hjälpa det. Och det är bättre att dom får förklaringen till varför än 

att det blir snack och… ah. I Utbildningen jag läser är det väldigt mycket grupparbeten, så man 

jobbar väldigt mycket med folk i klassen. Dom jag jobbade med förut är lite äldre, typ 30–40 

plus. Där kan jag vara helt öppen, det är liksom inga konstigheter. Rent krasst, ju äldre dom är 

desto öppnare är jag.  

I: Och vad beror det på? 

G: Dom äldre tar in det lättare, förstår… Dom tar in det, accepterar, och fäller inte kommentarer 

som ”Vad gnällig du är”. Medan dom tjejerna i skolan jag berättade det här för när vi skulle 

göra ett grupparbete, en av dom började gråta för att när jag berättade att jag var sjuk började 

hon prata om att hon också mådde jättedåligt och det var så mycket hela tiden, och det var så 

jobbigt. Så det slutade med att jag fick trösta henne, och jag fick åtminstone två avhyvlingar 

under det grupparbetet för att jag var hemma någon gång, eller kom efter lunch för att jag 

mådde dåligt. Men det var inte alls acceptabelt. Så… Jag vet inte riktigt hur jag ska säga att 

jämnåriga är. Men de förstår inte riktigt, och de accepterar inte riktigt. Medan äldre gör det. Jag 

kunde känna ibland när jag var på en tjejmiddag eller så med jämnåriga, att dom satt och 

pratade om killar och sex, och dom var ute och festade, och förlåt, nu vet jag att du är normal 

och gör allt det här, men jag kände liksom att ”Wow”, vad jobbigt för dig. Jag kan inte ens göra 

det för att jag äter så mycket mediciner att jag inte ens kan dricka alkohol. Man blir nästan lite 

stött ibland, för det känns som att världen är så lite. Man måste liksom sätta upp en fasad där 

man låtsas vara likadan.  

 I: Upplever du att personer i din omgivning har svårt att förstå vad fibromyalgi innebär, även 

när du har förklarat? Och vad tror du är svårt för dom att förstå? 

G: Det är det att det… Att det inte syns. För det kan jag märka på typ min mamma. Hon brukar 

säga att ”men det syns ju inte på dig att du mår dåligt, du ser ut att må bra”. Det syns inte att 

kroppen är gjord av bly, att jag har mjölksyra överallt, och att jag har så ont att jag mår illa. 

Oftast kan jag fungera relativt normalt trots att jag mår såhär, och då har människor svårt att få 

ihop det. När dom frågar hur jag mår, ja jag mår liksom piss, men samtidigt är jag med och fikar 

eller är i skolan. Och det blir liksom en krock, och jag förstår det. Man tvivlar ju inte på någon 

som är förkyld, som snörvlar eller hostar. Det är nog det värsta med fibromyalgi, att det inte 

syns. 

I: Och vad tycker du är svårast att förklara? 

G: Att ge en… hyfsat rejäl liknelse av hur smärtan eller värken känns. För det är en väldigt 

speciell känsla. Den är svår att jämföra… Jag försöker alltid hitta bra sätt att beskriva den. För 

jag upplever det personligen som att det hjälper dom förstå om man hittar något sätt att jämföra 

det på. Men det är svårt, för det kan vara så mycket olika saker och diffusa begrepp. Typ att 

hjärnan är som sirap, det tror jag folk kan ha svårt att förstå. Så jag brukar säga, när jag 

förklarar hur det känns, att tänk dig att det finns tre stadier. En bra dag känns det kanske som att 

du är förkyld, och kanske har lite träningsvärk. En dålig dag så har du maxat på gymmet, och du 

vaknar upp rejält förkyld. En riktig pissig dag, då är du förkyld, du har maxat på gymmet, och 

du har varit ute och festat till tre dagen innan. Det brukar ofta gå hem. Men det kanske inte är 

det korrekta sättet heller att beskriva det på, men det funkar.  

I: Så alltså, att försöka sätta en jämförelse på hur det känns? 
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G: Ja, och vad det innebär. För ofta brukar man bara förklara att fibromyalgi innebär kronisk 

värk och trötthet. Men vad innebär det? Vad är värken? Vad innebär tröttheten, vill du sova hela 

tiden? Eller är du trött som att du är bakis? 

I: Vad tycker du är viktigast att informera om när det gäller fibromyalgi? 

G: Jag skulle säga att bara för att du har en diagnos, så är inte alla likadana. Om man tar till 

exempel cancer, så säger man ju inte att ”du har cancer, så du måste ha alla dom har symptomen 

och känslorna, oavsett om man har skelettcancer eller bröstcancer”. Man säger ju inte att ”Du 

har inte cancer, för du har inte ont i skelettet”. Det är ju fortfarande samma sjukdom, oavsett var 

det sitter och vad det påverkar. Så det är viktigt att betona att man inte ska sätta alla i ett fack.  

I: Hur informerar du helst om fibromyalgi? Och hur skulle du helst göra det? Är det muntligt, 

eller skriftligt, eller delar du ut någonting helst, eller via sociala medier? Till just jämnåriga, 

tänker jag.  

G: Jag tycker i regel att muntligt är det bästa. Men sett till hur unga idag tar emot information, 

så skulle jag säga sociala medier. För det är där saker och ting idag i regel får uppsving, där folk 

diskuterar och snackar vilket kan leda till nyhetsartiklar och så vidare… Så då kanske ett 

videoklipp på nätet, eller en text eller något sådant där… Så det beror på. Sen tycker jag också 

att det är viktigt vem det är som framför det. Nu kanske jag är kinkig, men jag tycker att det 

som skrivs om till exempel fibromyalgi… och alltså det är ju mest kvinnor som drabbas, typ nio 

utav tio, men dom intervjuer som ofta de seriösa medierna, exempelvis Göteborgsposten, 

skriver, då är det män dom har intervjuat. Då kan jag som kvinna bli lite störd, för varför frågar 

dom en man när dom är minoritet. Så skulle man sprida information, så tycker jag det är viktigt 

att höra… Jag personligen tycker det är lättare att identifiera mig med en kvinna än med en 

man, och eftersom det är nio utan tio som är kvinnor som drabbas så blir det ju fel när en man 

intervjuas.  

I: Känner du att du går miste om saker på grund av din fibromyalgi?  

 

G: Ja och nej. Jag är väldigt… Vissa dagar tycker jag allt är orättvist och att jag aldrig kommer 

få ett bra liv. Men de flesta dagarna börjar jag känna att… Okej då. Vissa saker kommer jag 

missa. Jag kommer inte alltid kunna leva ett normalt liv. Men jag kan försöka, och jag ska 

försöka, att bygga mig ett så bra liv som möjligt. Och gör jag det kommer jag få uppleva samma 

saker som alla andra, fast kanske på ett annat sätt och inte under samma tidpunkt.  

 

Intervju genomförd den 4/4-2018 med vän till person som lider av 

fibromyalgi, 22 år. 
I Intervjun benämns den intervjuade som ”V” och den som intervjuar ”I”. 

I: När fick du reda på att din kompis hade fibromyalgi? Hur gammal var du, och hur länge hade 

du känt henne? 

V: Jaa… Jag vet inte, det har jag inte tänkt på. Men… Jag tror att det kan ha varit två år efter att 

vi blev kompisar. När vi gick i nian, där. Och ska jag börja på om hur jag fick reda på det? Jag 

tror att hon sa det, eller så fick jag ett sms av hennes mamma där hon berättade. Då frågade jag 

S mer och så. Annars har hon inte berättat det tidigare. Hon har inte berättat öppet för alla att 

hon har det.  

 

I: Så det var mer hennes mamma som berättade?  

 

S: Ja, och sen så frågade jag. 
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I: Hade du märkt något innan? 

 

V: Nej, eller, jag hade inte tänkt på det innan. Det var mest att hon ofta sa att hon inte orkade 

göra vissa saker. Men sen var det inget mer med det. Utan det var väl när hennes mamma 

berättade lite smått, men S ville inte berätta helt.  

I: Har S berättat mer nu senare? 

 

V: Ja alltså jag har ju frågat mycket efteråt, varit på henne typ som en hackkyckling och vill 

veta allt. Så ja, hon har berättat mer efter. När jag har frågat.  

I: Så det har mer varit på ditt initiativ än på hennes? 

V: Ja. 

I: Vad tror du är svårast för henne att förklara? 

 

V: Jag tror det är svårast att… ja vad ska man säga. Jag tror att det är svårt att förklara så att inte 

någon känner sig dum. Alltså, att förklara vad som är problemet utan att det låter som att det är, 

såhär, en liten grej. För ofta när man säger att man har typ värk, så blir det, ah, att det kanske 

inte blir taget på allvar. Att det låter väldigt ytligt, men att det är djupare än så. Så att förstå 

allvaret i det. Det låter lätt som att det bara är väldigt litet, och att hon bara är känslig. Hon vill 

inte verka gnällig. Vara den som är den.  

I: Vad tycker du är svårast att förstå? 

 

V: Alltså jag har tyckt att det har varit svårt för att, eller i början, för att man bara fick lätta… 

liksom… ”jag har ont”, ja men okej. Så det var svårt att förstå vad huvudgrejen handlade om. 

Det är det som är svårast, att förstå orsaken. För liksom ”Jag har ont idag”, men varför har du 

ont idag? Lite så. 

I: Hade du hört talas om fibromyalgi innan? 

 

V: Nej, nej. Inte alls. 

I: Har du någon gång, som kompis, upplevt att personer i hennes närhet visat misstro eller 

bristande respekt för hennes sjukdom? 

 

V: Mm, ja men det har jag. Eller alltså. Det är ju många som säger att hon är tråkig, eller så, när 

hon inte orkar saker. Men det förstår inte jag. Det är typ sådant man har sett. Många som inte tar 

det på allvar, inte förstår vad det handlar om även om dom tagit del av informationen. Det blir 

lite att ”Kom igen, det blir kul”. Såhär, alltså det är så folk har reagerat, att ”Ah men vad tråkig 

du är”. Och då känner ju hon sig automatiskt tråkig, kan jag tänka mig.  

I: Men, har du någon gång känt dig besviken eller uppgiven på något sätt som följd av 

fibromyalgin? 

V: Nej alltså… Jag har ju alltid tänkt efter, eller jag tror inte det. Jag frågar alltid mycket innan, 

liksom ”är du säker på det här? Ska vi göra det?”. Men det är väl någon gång jag liksom känt att 

”Jaha, då blev mina planer inställda då”. Men annars så nej… Jag har ju alltid frågat innan och 

har alltid planen B.  

I: Men känner du att du behöver anpassa ditt sätt som du är som vän? Om du jämför med hur du 

är mot henne med andra kompisar som inte är sjuka? 
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V: Ja alltså, det blir det ju. Jag tänker alltid innan att ”ja men nu ska jag vara med S, orkar hon 

det här? Vill S?” Man tänker liksom alltid det steget längre, vem det är man umgås med. Om 

det är okej för henne. Alltså lite så, att man tänker lite extra om det funkar. Och frågar innan.  

I: Önskar du att någonting kring fibromyalgi kunde förklaras bättre?  

 

V: Alltså… Kanske någon sådan här liknelse med någonting. Jag vet inte, nu kanske det är 

svårt, men det är ju lättare att förstå då. Att det är typ som det här, alltså något mer sånt. Mer för 

att kunna jämföra med någonting. För det blir såhär, ”Jaha”, det blir bara det man läser. Men 

vad är det då? Alltså jag vet ju inte hur det känns om jag inte kan koppla med typ feber, eller 

förkylning. Mer praktiska exempel så att jag kan sätta mig in och förstå.  

I: När du har läst, vad har du läst då? 

 

V: Nej jag har bara googlat och försökt läsa allt jag hittar, det finns ju mycket teorier men inget 

vad det faktiskt är. Det blir svårt att förstå för mig. Praktiska exempel mer.  

I: Tycker du att den informationen du hittat är lätt att förstå?  

V: Nej, jag tycker det är jätteluddigt allting.  

I: Varför är det luddigt? 

 

V: Alltså jag vet inte, typ just för att det inte finns något fast att ta på liksom. Det finns så 

många faktorer i en text, men jaha, vad är det då? Eftersom det inte finns någon förklaring och 

exempel. Känns det lite som. Så mer konkreta jämförelser på hur det känns.  

I: Så är det just jämförelser som känns viktigast? Eller mer medicinska förklaringar? 

 

V: Alltså, både och. Men jag tar ju det bäst till mig när det är exempel eller konkreta… ah…  

I: Hur tror du, om du får spåna helt fritt, att det är bäst att sprida information om fibromyalgi till 

jämnåriga kompisar? 

V: Alltså jag tror på att kanske… men det kanske är jobbigt om man är den personen, men alltså 

att sitta en kväll och berätta att såhär är det. Jag tror inte dom hade dömt en. Jag tror det är 

lättare än att liksom dela ut papper kanske. Jag tror att det är jobbigt att skriva ut papper och 

dela ut till alla man känner.  

I: Vad tror du om till exempel sociala medier, typ Facebook?  

 

V: Jo men det tror jag absolut. Antingen bjuda in till grupper, eller bara sprida.  

Spridning hjälper ju, allting vad det än är.  

Men om man vill att en kompis ska förstå tror jag på att man sitter och berättar hur det ligger till. 
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Bilaga 6: Samtyckesformulär – Intervju  
 

SAMTYCKESFORMULÄR 

Du ombeds härmed att medverka i en frivillig intervju som kommer ta cirka en 

timme. Intervjun kommer att spelas in, och delar projektledaren finner 

relevanta för projektet kommer återges skriftligt. Du har rätt att avbryta 

intervjun när du vill.  

Det material som samlas in under intervjun kommer att användas i ett 

examensarbete vid Mälardalens Högskola. Syftet med arbetet är att undersöka 

hur unga personer med fibromyalgi lättast kan delge information kring 

sjukdomen till jämnåriga i deras närhet, på ett sätt så att dessa förstår. De 

återgivna, skriftliga delarna av intervjun kommer förekomma i en rapport som 

kommer läsas av studenter, handledare och lärare vid 

Informationsdesignprogrammet i Eskilstuna. Ditt namn kommer inte delges. 

Arbetet kommer också delas på databasen DiVa.  

 

 

Jag godkänner härmed dessa uppgifter: 

 

 

Namn:               

 

 

 

 

Datum och ort: 
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Bilaga 7: Samtyckesformulär – Användartest  
 

SAMTYCKESFORMULÄR 

Du ombeds härmed att medverka i ett användartest i form av en fokusgrupp. 

Det kommer ta cirka en timme och de diskussioner som uppstår kommer 

spelas in. Det finns inga rätt eller fel svar, utan syftet med användartestet är att 

undersöka målgruppens åsikter och inställning till det gestaltningsförslag som 

testas. Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

Det material som samlas in under användartestet kommer att användas i ett 

examensarbete vid Mälardalens Högskola. Syftet med arbetet är att undersöka 

hur unga personer med fibromyalgi lättast kan delge information kring 

sjukdomen till jämnåriga i deras närhet, på ett sätt så att dessa förstår. 

Materialet som samlats in kan komma att förekomma i en rapport som kommer 

läsas av studenter, handledare och lärare vid Informationsdesignprogrammet i 

Eskilstuna. Arbetet kommer också delas på databasen DiVa. Ditt namn 

kommer inte delges. 

 

 

Jag godkänner härmed dessa uppgifter: 

 

 

Namn:               

 

 

 

 

Datum och ort: 


