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Fibromyalgi är en sjukdom som med sin karaktäristiska smärta och många tillhörande symtom 
orsakar stort lidande för de drabbade. Orsaken till sjukdomen är ännu inte helt klarlagd. Central 
sensitisering har på senare tid fått ökat stöd i forskningen om fibromyalgi och innebär att det är ett 
onormalt smärtprocessande i det centrala nervsystemet som orsakar den ökade smärtan. Samband 
och överlapp mellan fibromyalgi och miljökänsligheter antyder att en mer generell sensorisk 
överkänslighet grundad i central sensitisering kan vara en gemensam bakomliggande faktor. 
Sensitiseringen är också relaterad till kognitiva aspekter som oro och uppmärksamhet. Syftet med 
denna studie var att undersöka miljökänsligheter och oro för att moderna miljöfaktorer påverkar 
hälsan negativt (modern hälsooro) hos personer med fibromyalgi, för att pröva teorin om central 
sensitisering. Studien använde data från Miljöhälsostudien i Västerbotten, en stor 
populationsbaserad enkätstudie fokuserad på miljökänsligheter. En enkät skickades till 8520 
personer (18 - 79 år) i Västerbotten, slumpmässigt utvalda och stratifierade för ålder och kön. Av 
de 3406 personer som svarade (40 %) rapporterade 75 att de var diagnostiserade med fibromyalgi. 
Dessa jämfördes med deltagare utan fibromyalgi. Resultatet visade statistiskt signifikanta överlapp 
i prevalens mellan fibromyalgi och miljökänsligheter. Personer med fibromyalgi var i högre grad 
besvärade av lukt, el och ljud än personer utan fibromyalgi och de hade även mer modern hälsooro. 
Resultaten stödjer teorin om att personer med fibromyalgi är drabbade av en mer generell 
sensorisk överkänslighet grundad i central sensitisering. 
 
Fibromyalgia is a disorder that with its characteristic pain and many associated symptoms causes 
great suffering for those affected. The cause of the disease is not yet fully understood. Central 
sensitization has recently gained support in research of fibromyalgia and means there is an 
abnormal pain processing in the central nervous system causing the increased pain. Associations 
and overlaps between fibromyalgia and environmental sensitivities suggest that a more general 
sensorial hypersensitivity based in central sensitization might be a mutual underlying factor. 
Sensitization is also related to cognitive aspects such as worry and attention. The aim of this study 
was to examine environmental sensitivities and worry that modern environmental factors affect 
the health negatively (modern health worry) in persons with fibromyalgia, to test the theory of 
central sensitization. The study was using data from the Västerbotten Environmental Health Study, 
a large population-based questionnaire study focused on environmental sensitivities. A 
questionnaire was sent to 8520 individuals (18 – 79 years) in Västerbotten, randomly selected and 
stratified for age and sex. Of the 3406 responders (40 %) 75 reported they were diagnosed with 
fibromyalgia. These were compared to responders without fibromyalgia. The result showed 
statistically significant overlaps in prevalence between fibromyalgia and environmental 
sensitivities. Persons with fibromyalgia were in a higher degree bothered by smell, electricity and 
sound than persons without fibromyalgia and they also had more modern health worries. The 
results support the theory that persons with fibromyalgia are suffering from a more general 
sensorial hypersensitivity based in central sensitization. 

 
Fibromyalgi, även kallat fibromyalgisyndrom, drabbar 0.4 – 9.3 % av befolkningen 
(Queiroz, 2013) och är ett omdebatterat sjukdomstillstånd då man ännu inte funnit 
någon tydlig medicinsk orsak och inte har några objektiva kliniska test för att 
fastställa diagnosen (Fitzcharles & Yunus, 2012). Fibromyalgi karaktäriseras 
framför allt av kronisk smärta i flera delar av kroppen, men innefattar även ett 
kluster av tillhörande symtom och komorbida tillstånd såsom kronisk trötthet, 
sömnsvårigheter, kognitiva nedsättningar, stress, stelhet, ångest, depression, 
spänningshuvudvärk, migrän, IBS och multipel kemisk känslighet (Fitzcharles, Ste-
Marie, & Pereira, 2013a; Fitzcharles & Yunus, 2012; Häuser & Wolfe, 2012). 
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Fibromyalgi är tydligt relaterat till ålder och kön, med betydligt högre prevalens 
hos medelålders och äldre kvinnor. (Branco et al., 2010; Queiroz, 2013; Senna et 
al., 2004; Wolfe, Brähler, Hinz, & Häuser, 2013).  
 
American College of Rheumatology utformade den första diagnosklassificeringen 
1990 (Wolfe et al., 1990), och fibromyalgi erkändes 1992 som en sjukdom av 
World Health Organization (Häuser & Wolfe, 2012). Klassificeringen från 1990 är 
framförallt fokuserad på smärtkriterier, medan den nyare klassificeringen från 
2010 (Wolfe et al., 2010) även tar hänsyn till de många symtom utöver smärta som 
visat sig tillhöra tillståndet. Diagnostiseringen kan idag se lite olika ut, med 
användning av en eller båda klassificeringarna samt kompletterande 
kroppsundersökningar och frågeformulär (Fitzcharles et al., 2013b). På grund av 
de många oklarheterna kring sjukdomen är den kliniska diagnostiseringen dock 
svår. Personer med fibromyalgi är underdiagnostiserade (Vincent et al., 2013) och 
sjukdomen innebär ett stort lidande för de drabbade med sänkt livskvalité, 
frekventa sjukhusbesök och i många fall ökat användande av mediciner (Gore, 
Sadosky, Zlateva, & Clauw, 2009; Lachaine, Beauchemin, & Landry, 2010; Salaffi et 
al., 2009). De drabbade möts ofta av oförståelse och ifrågasättande från 
sjukvården, vilket många gånger förvärrar lidandet, och svårigheterna att 
diagnostisera innebär stora vårdkostnader för samhället (Lachaine et al., 2010). 
Fibromyalgi kan inte botas och Fitzcharles et al. (2013a) visar i en 
forskningsöversikt att de behandlingar som idag används, med bland annat 
psykofarmaka, kognitiv beteendeterapi, fysisk träning och alternativa 
behandlingsmetoder, ger små till måttliga effekter.  
 
I och med att den exakta orsaken till fibromyalgi ännu är okänd har forskare varit 
oeniga kring förklaringsmodeller, klassificering och diagnostisering (Wolfe, 2009). 
Fibromyalgi och andra relaterade tillstånd med somatiska uttryck och otydlig 
patofysiologi har länge kopplats samman genom psykosomatiska 
förklaringsmodeller, med namn som medicinskt oförklarade symtom, funktionella 
sjukdomar eller somatoforma syndrom. Då vissa neurofysiologiska förändringar 
ändå har påvisats, har även biomedicinska modeller i viss mån förespråkats 
(Wolfe, 2009). Eftersom varken biologiska eller psykologiska modeller helt tycks 
kunna förklara fibromyalgi blir det dock allt vanligare med biopsykosociala 
modeller som integrerar de biologiska, psykologiska och sociala aspekterna av 
sjukdomarna (Häuser & Henningsen, in press; Van Houdenhove & Egle, 2004; 
Winfield, 2007).  
 
Central sensitisering har på senare tid fått ökat stöd inom forskningen kring 
fibromyalgi, och innebär att det finns en störning i det centrala nervsystemet med 
onormalt smärtprocessande på flera olika nivåer (Ablin et al., 2012; Ablin, 
Neumann, & Buskila, 2008; Fitzcharles et al., 2013a; Staud & Smitherman, 2002; 
Yunus, 2007). För personer med fibromyalgi kan den centrala sensitiseringen 
bland annat uttryckas som allodyni (stimuli som normalt inte är smärtsamt 
upplevs som smärtsamt), sekundär hyperalgesi (ökad smärtkänslighet i intakt 
vävnad intill ett skadat hudområde) eller temporal summering (upprepat stimuli 
med oförändrad intensitet leder till successivt ökad smärta). Orsaken till 
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störningen i smärtprocessandet beror troligtvis på flera samverkande faktorer, 
bland annat genetiska anlag, neurofysiologiska förändringar och en onormal 
stressrespons (Fitzcharles & Yunus, 2012). Sjukdomen börjar ofta med ett gradvis 
ökande av symtom, men för upp till 40 % av de drabbade uppkommer fibromyalgi 
mer plötsligt i samband med fysiska eller psykiska trauman (Fitzcharles & Yunus, 
2012). Vad gäller utvecklingen av fibromyalgi menar Arendt-Nielsen och 
Henriksson (2007) att finns det två större subgrupper. I den ena subgruppen 
orsakas central sensitisering av en långvarig lokal eller regional muskuloskeletal 
smärta, vilket i sin tur ger utbredd smärta. Kronisk stress och psykosociala 
problem är i denna grupp sekundära till smärtan. I den andra subgruppen finns 
ingen yttre skada utan sjukdomen startar med förändringar i hjärnan. Kronisk 
stress och psykologiska faktorer verkar i denna grupp istället vara det som orsakar 
förändringarna. Studier visar att psykosociala faktorer, miljöstressorer och 
psykiatriska tillstånd har starka samband med både utvecklingen och 
upprätthållandet av fibromyalgi (Bernik, Sampaio, & Gandarela, 2013; Bradley, 
2009). 
 
Miljökänslighet innebär i likhet med fibromyalgi ofta en sensorisk överkänslighet, 
men istället för känsel handlar det om överkänslighet mot exempelvis lukt, el, ljud 
och vissa byggnader. Även miljökänsligheter är medicinskt oförklarade, saknar 
tydlig diagnostisering och har en stark negativ inverkan på livskvalitén (Alobid et 
al., 2014; Nordin, Palmquist, & Claeson 2013a; Shepherd, Welch, Dirks, & Mathews, 
2010). Då det inte finns några objektiva markörer för miljökänsligheterna baseras 
diagnoserna på självskattningar. Miljökänsligheter karaktäriseras av ospecifika 
symtom som attribueras till olika miljöexponeringar, exempelvis buller, 
elektromagnetisk strålning, bekämpningsmedel och mögel (Nordin et al., 2013a). 
Symtomen uppkommer vid låga, ohälsofarliga exponeringsnivåer som inte orsakar 
besvär eller symtom hos personer utan miljökänslighet. Symtombilden varierar 
både inom och mellan de specifika miljökänsligheterna (Nordin, Palmquist, 
Claeson, & Stenberg, 2013b), men innefattar ofta olika grader av trötthet, 
huvudvärk, illamående, yrsel, svårigheter med uppmärksamhet och minne, hud- 
och luftvägssymtom, irriterade slemhinnor och hjärtklappning (Baliatsas, Van 
Kamp, Hooiveld, Yzermans, & Lebret, 2014).  
 
Studier har visat att miljökänsligheter är vanligt förekommande, med en prevalens 
på 3.3 – 12.6 % för intolerans mot miljömässiga lukter/stickande ämnen, 2.8 – 9.2 
% för ljud och 0.4 – 2.7 % för elektromagnetisk strålning (Andersson, Lindvall, 
Hursti, & Carlbring, 2002; Caress & Steinemann, 2004; Hillert, Berglind, Arnetz, & 
Bellander, 2002; Palmquist, Claeson, Neely, Stenberg, & Nordin, 2014). De olika 
miljökänsligheterna misstänks ha gemensamma underliggande patofysiologiska 
mekanismer, då de överlappar och är komorbida med varandra i så hög grad att 
det inte tycks bero på slumpen (Palmquist et al., 2014). Bakomliggande faktorer till 
de olika miljökänsligheterna har bland annat föreslagits vara immunologisk 
dysreglering, neurogen inflammation, limbisk kindling, neural sensitisering och 
klassisk betingning (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, & Korkina, 2011). Vad gäller 
elöverkänslighet har studier visat att det framförallt handlar om en noceboeffekt 
(Rubin, Nieto-Hernandez, & Wessely, 2010). Kognitiva och emotionella processer 
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som stress, ångest och depression spelar viktiga roller i alla dessa mekanismer 
(Hausteiner, Mergeay, Bornschein, Zilker, & Förstl, 2006).  
 
Flera forskare menar att det kan finnas en gemensam underliggande 
patofysiologisk mekanism bakom fibromyalgi och relaterade oförklarade 
sjukdomar, bland annat i central sensitisering (Geisser et al., 2008; Tran et al., 
2013; Wilbarger & Cook, 2011; Yunus, 2007). Forskarnas hypotes är att 
sensitiseringen inte bara är begränsad till smärtprocessandet, utan att det handlar 
om en mer generell sensorisk överkänslighet i nervsystemet. Yunus (2007) menar 
att den centrala sensitiseringen därmed skulle kunna förklara överkänsligheten 
mot flera miljömässiga och kemiska stimuli. Vad gäller miljökänsligheter är det 
framförallt multipel kemisk känslighet (en form av luktöverkänslighet) som har 
jämförts och visat stor komorbiditet med fibromyalgi (Donnay & Ziem, 1999; 
Fitzcharles & Yunus, 2012). Slotkoff, Radulovic och Clauw (1997) fann att 
beroende på vilka diagnoskriterier som användes hade 18 – 55 % av de personer 
som var drabbade av fibromyalgi också multipel kemisk känslighet. Det finns även 
studier som påvisat central sensitisering hos personer med multipel kemisk 
känslighet, med överkänslighet mot både lukt och smärta (Holst, Arendt-Nielsen, 
Mosbech, & Elberling, 2011; Tran et al., 2013). Personer med fibromyalgi har även 
visat sig vara överkänsliga mot ljud (Geisser et al., 2008; Wilbarger & Cook, 2011). 
Dessa komorbiditeter och symtomöverlapp stödjer teorin om central sensitisering 
och att det snarare handlar om en generell avvikelse i det sensoriska processandet.  
Hittills har inga studier undersökt komorbiditeten och de sensoriska 
symtomöverlappen mellan fibromyalgi och lukt-, el- samt ljudkänslighet samtidigt, 
vilket skulle vara motiverat för att ytterligare stärka teorin. Även om 
elöverkänslighet inte direkt är en sensorisk överkänslighet och framförallt verkar 
handla om kognitiva faktorer, är det fortfarande intressant att undersöka då 
central sensitisering och kognitiv sensitisering visat sig vara nära relaterade, vilket 
beskrivs närmare nedan.   
 
Sensitisering förekommer inte bara på en neural nivå, utan även på högre, 
kognitiva och emotionella nivåer. Eriksen och Ursin (2004) beskriver att 
sensitisering på kognitiv nivå innebär en förhöjd uppmärksamhet och felaktig 
tolkning av normala fysiologiska processer, med bland annat stress och låg coping 
som bidragande faktorer. Central sensitisering har visat sig ha ett samband med 
kognitiv och emotionell sensitisering (Eriksen & Ursin, 2004), vilket inte är 
förvånande då sensitiseringen på cellnivå innefattar det limbiska systemet som är 
involverat vid emotionella responser och stress. Fibromyalgi och smärta har visat 
starka samband med flera negativa affektiva och kognitiva processer som 
depression, ångest, katastroftankar, hypokondri, stress och oro (Bernik et al., 
2013; Epstein et al., 1999; Gracely et al., 2004). Oro tycks vara av särskilt intresse 
beträffande fibromyalgi då den inte bara verkar vara en bidragande faktor för 
utvecklingen av sjukdomen, utan även tycks påverka grad av smärta på daglig 
basis. Sårbarheten för smärta har exempelvis visat sig vara högre vid fibromyalgi 
de dagar då personen upplever hög oro för sin privatekonomi (Rios & Zautra, 
2001). Gracely et al. (2004) fann också att katastroftankar, som kan sägas vara en 
hög grad av oro, påverkar smärtperceptionen genom att öka uppmärksamheten, 
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förväntningarna och de emotionella responserna till smärta. Källor till oro som 
ständigt finns närvarande hos personer med fibromyalgi kan tänkas vidmakthålla 
och möjligen förstärka den centrala sensitiseringen, vilket motiverar till 
undersökandet av detta.  
 
Modern hälsooro (modern health worries) är ett relativt nytt begrepp och handlar 
om oro för att exponeras för sådant som en person upplever hälsofarligt i det 
moderna samhället, exempelvis strålning från mobiler, uttunning av ozonlagret, 
miljöföroreningar, vacciner och genmodifierad mat (Petrie et al., 2001). Denna 
specifika miljöoro har ett starkt samband med miljökänsligheter och hör ihop med 
ökad symtomfrekvens och fler besök hos både traditionella och alternativa 
vårdinstanser (Bailer, Witthöft, & Rist, 2008; Petrie et al., 2001). Olika modeller 
har föreslagits för att förklara sambanden, vilka till stor del liknar den kognitiva 
sensitiseringen som beskrivits ovan. En vanligt förekommande modell utgår ifrån 
att hög oro leder till ökad perception och förstärkning av kroppsliga sensationer så 
att de uppfattas som symtom. Symtomen attribueras i sin tur till olika 
miljöfaktorer (Brown, 2004; Kirmayer, Robbins, & Paris, 1994). Inga studier har 
hittills undersökt modern hälsooro hos personer med fibromyalgi. Med tanke på 
att personer med fibromyalgi visat sig vara överkänsliga inte bara mot smärta utan 
även mot lukt och ljud, tycks det rimligt att deras oro och stress inte bara är 
kopplat till smärtan, utan även till olika miljöfaktorer som ger upphov till andra 
sensoriska stimuli.  
 
En bättre förståelse för underliggande mekanismer och komorbiditet skulle ge 
ökade möjligheter att hitta passande behandlingsformer för personer med 
fibromyalgi. Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan 
fibromyalgi och miljökänsligheter samt fibromyalgi och modern hälsooro, utifrån 
teorin om att de delar en underliggande generell sensorisk överkänslighet grundad 
i central sensitisering. Denna underliggande överkänslighet skulle bland annat 
uttrycka sig i form av överlapp i prevalens mellan diagnoserna samt hög grad av 
miljökänslighet och modern hälsooro hos personer med fibromyalgi. Hypoteserna 
är således att 1) överlappen i prevalens mellan diagnostiserad fibromyalgi och 
diagnostiserad samt självrapporterad lukt-, el- samt ljudöverkänslighet är större 
än vad som kan förväntas av slumpen, 2) personer med fibromyalgi i högre grad är 
besvärade av olika miljöfaktorer (lukt, el och ljud) än personer utan fibromyalgi, 
samt 3) personer med fibromyalgi är mer oroliga för att moderna miljöfaktorer 
påverkar deras hälsa negativt än personer utan fibromyalgi.  
 

Metod 
 

Deltagare 
Deltagarna i studien ingick i Miljöhälsostudien i Västerbotten, en stor 
populationsbaserad enkätstudie med fokus på miljökänsligheter (Palmquist et al., 
2014). Västerbotten är ett län med ca 260 000 invånare och med en ålders- och 
könsfördelning liknande den svenska populationen (Palmquist et al., 2014). 
Urvalet var stratifierat för ålder och kön och bestod av 8520 slumpmässigt utvalda 
personer mellan 18 – 79 år. Enkäten besvarades av 3406 personer vilket gav en 
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svarsfrekvens på 40 % (se Tabell 1). För att besvara frågeställningarna jämfördes 
deltagare som diagnostiserats med fibromyalgi (n = 75) med en kontrollgrupp 
bestående av deltagare utan fibromyalgi (n = 3331). Demografiska data och 
hälsotillstånd för de två grupperna beskrivs närmare i Tabell 2. 
 

Tabell 1.  
Antal deltagare (och svarsandel uttryckt i procent) stratifierat för ålder och kön. 
 
Ålder, år 

 
Kvinnor 

 
 Män 

18 – 29 307 (32.7 %) 179 (17.7 %) 

30 – 39 266 (40.9 %) 177 (25.2 %) 

40 – 49 288 (40.7 %) 230 (31.3 %) 

50 – 59 367 (51.0 %) 295 (39.7 %) 

60 – 69 405 (58.6 %) 356 (50.7 %) 

70 – 79 265 (53.8 %) 271 (63.9 %) 

18 – 79 1898 (45.2 %) 1508 (34.9 %) 

 

Tabell 2.  
Demografisk data och hälsotillstånd för fibromyalgi- och kontrollgruppen. 

  
Fibromyalgi (n = 75) 

 
Kontroll (n = 3331) 

Ålder, år (M ± SD) 
 
Kön (n (%)) 
   Man 
   Kvinna 
 
Upplevt hälsotillstånd (n (%)) 
   Utmärkt 
   Mycket god 
   God 
   Någorlunda god 
   Dålig 
   Inget svar 
 
PSSᵃ (M ± SD) 
 
SMBQᵇ (M ± SD) 
 
HADSᶜ 
   Ångest (M ± SD) 
   Depression (M ± SD) 

59.1 ± 10.8 
 
 
8 (10.7) 
67 (89.3) 
 
 
0 (0.0) 
1 (1.3) 
17 (22.7) 
41 (54.7) 
15 (20.0) 
1 (1.3) 
 
16.45 ± 6.36 
 
3.87 ± 1.31 
 
 
6.37 ± 3.90 
4.32 ± 3.41 

51.1 ± 16.9 
 
 
1500 (45.0) 
1831 (55.0) 
 
 
357 (10.7) 
991 (29.8) 
1135 (34.1) 
713 (21.4) 
99 (3.0) 
36 (1.1) 
 
13.90 ± 6.34 
 
2.89 ± 1.14 
 
 
4.46 ± 3.75 
3.12 ± 3.09 

ᵃPerceived Stress Scale. ᵇShirom-Melamed Burnout Questionnaire. ᶜHospital Anxiety and Depression Scale. 

 

Enkätinstrument 
I studien användes självrapporterade diagnoser givna av en läkare för fibromyalgi, 
överkänslighet för luktande/stickande ämnen (doftkänslighet/multipel kemisk 
känslighet), överkänslighet för ljud (buller) samt överkänslighet för påslagen 
elektrisk utrustning (elöverkänslighet). För att kontrollera för diagnosernas 
aktualitet kompletterades de självrapporterade diagnoserna för miljökänsligheter 
med enskilda frågor om huruvida deltagarna upplevde att de just då besvärades 
mer av dofter, ljud och el, än de tror att de flesta andra gör. Utifrån enkäten kunde 
ej utläsas vilka kriterier som har använts av läkare för att fastställa diagnoserna. 
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För att mäta grad av luktöverkänslighet användes självskattningsskalan Chemical 
Sensitivity Scale for Sensory Hyperreactivity (CSS-SHR; Nordin, Millqvist, 
Löwhagen, & Bende, 2004). Skalan är en kortversion av Chemical Sensitivity Scale 
(Nordin, Millqvist, Löwhagen, & Bende, 2003) och har 11 frågor som mäter 
affektiva reaktioner och beteendemässiga störningar attribuerade till 
illaluktande/stickande dofter i miljön. Frågorna i CSS-SHR handlar framför allt om 
sensorisk hyperreaktivitet som är en särskild form av luktöverkänslighet, men 
skalan har även visat sig vara bra för att mäta generell luktöverkänslighet 
(Andersson, Nordin, Millqvist, & Bende, 2009). Skalan ger normalfördelade data, 
har visat god test-retestreliabilitet, god samtidig validitet samt god intern 
konsistens (Cronbach's α = .76 – .84) (Nordin et al., 2004; Nordin, Palmquist, 
Bende, & Millqvist, 2013c)  
 
11-item Electromagnetic Field Sensitivity Scale (EMFSS-11) är en 
självskattningsskala på 11 frågor som användes för att mäta grad av 
elöverkänslighet, i form av affektiva reaktioner och beteendestörningar 
attribuerade till elektromagnetiska fält (Nordin et al., 2013a). Skalan ger 
normalfördelade data, har visat god samtidig validitet samt god intern konsistens 
(Cronbach's α = .77 – .85; Nordin et al., 2013a).  
 
Ljudöverkänslighet mättes med 11-item Noise Sensitivity Scale (NSS-11; Nordin et 
al., 2013a), som är en självskattningsskala på 11 frågor avseende affektiva 
reaktioner och beteendestörningar attribuerade till ljud i miljön. NSS-11 är en 
kortversion av Noise Sensitivity Scale (Weinstein, 1978). Skalan ger 
normalfördelade data, har visat god validitet, god test-retest-reliabilitet samt god 
intern konsistens (Cronbach's α = .71 – .81; Nordin et al., 2013a).  
 
CSS-SHR, NSS-11 och EMFSS-11 är analoga med varandra vilket möjliggör direkta 
jämförelser mellan skalorna (Nordin et al., 2013a). Svaren anges på Likertskala (0 - 
5) och den en totala skalpoängen kan variera från 0 - 54, där ett högt värde 
representerar hög grad av miljökänslighet. Medelvärdena i normalpopulationen 
skiljer sig något mellan skalorna där lukt- och ljudöverkänslighet ligger nära 
varandra med 29.7 respektive 27.2, medan elöverkänslighet har ett medelvärde på 
17.7 (Nordin et al., 2013a; 2013c). De gränsvärden som i denna studie användes 
för miljökänslighet var 1.5 SD över dessa medelvärden, alltså 43 för lukt-, 31 för el- 
samt 40 för ljudöverkänslighet.  
 
Modern hälsooro (modern health worries) mättes med hjälp av Modern Health 
Worries Scale (MHWS; Petrie et al., 2001). Skalan utvecklades för att mäta grad av 
oro för att olika aspekter av modernitet har en negativ påverkan på den personliga 
hälsan, exempelvis genmodifierad mat, uttunning av ozonlagret och strålning från 
mobiler. Skalan innehåller 25 frågor med svarsalternativ på en femgradig 
Likertskala, från ingen oro till extrem oro. Högre poäng motsvarar en högre grad 
av modern hälsooro. Utvärdering av skalan visade att den ger normalfördelade 
data och har en hög intern konsistens (Cronbach's α = 0.94; Petrie et al., 2001). 
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Procedur 
Enkäten skickades ut via post under mars och april 2010 och de som inte 
besvarade enkäten fick en påminnelse efter tre veckor, samt efter sex veckor, om 
de fortfarande inte hade besvarat enkäten. Instruktioner och information om 
studiens syfte, frivilligt deltagande och anonymitet skickades ut tillsammans med 
enkäten. Miljöstudien i Västerbotten är godkänd av lokala etikprövningsnämnden i 
Umeå (Dnr 09-171M). 
 

Dataanalys 
SPSS Statistics 21 (IBM Corporation, New York) användes för att genomföra 
samtliga statistiska analyser. Då bortfallsmönstret var slumpmässigt användes 
multipel imputation med Markov Chain Monte Carlo-metoden för att ersätta 
saknad data för enkätinstrument, varpå analyser på hela materialet kunde göras. 
Fem imputerade dataset skapades och medelvärdena i dessa bildade poolade 
värden som användes vid analyserna. Andelen saknad data som ersattes var 2.87 
% för CSS-SHR, 3.23 % för EMFSS-11, 3.44 % för NSS-11 samt 2.10 % för MHWS. 
Bakgrundsvariabler jämfördes mellan fibromyalgi- och kontrollgruppen (Tabell 2), 
med t-test och Chi2-test.  
 
För att få en tydligare bild av graden av miljökänsligheter i fibromyalgigruppen 
kompletterades prevalensvärderna baserade på diagnoser för miljökänslighet med 
prevalensvärden baserade på de uppsatta gränsvärdena för CSS-SHR, NSS-11 och 
EMFSS-11. För att undersöka om överlappen mellan fibromyalgi och 
luktöverkänslighet, ljudöverkänslighet samt elöverkänslighet var större än 
förväntat (utifrån diagnos respektive uppsatt gränsvärde) användes Chi2-test, 
samt Yates continuity correction för faktorer med ett förväntat värde på mindre än 
fem. Prevalensvärden för de olika miljökänsligheterna i fibromyalgi- samt 
kontrollgruppen angavs som procent av respektive grupp. Wilsonmetoden 
användes för att beräkna 95 % konfidensintervall (KI).  
 
Oddskvoter beräknades för respektive miljökänslighet (både utifrån diagnos och 
självrapportering) med binär logistisk regression och kontrollgruppen som 
referens. Då miljökänsligheterna vid jämförelse visade signifikanta skillnader 
gällande ålder och kön beräknades dessutom oddskvoter justerade för dessa 
variabler. Oddskvoterna kan ses som ett mått på styrkan i överlappen. 
 
För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i grad av 
miljökänsligheter mellan fibromyalgi- och kontrollgruppen användes t-test. Dessa 
kompletterades med t-test viktade för ålder och kön, av samma anledning som för 
oddskvoterna. För att jämföra grad av modern hälsooro mellan fibromyalgi- och 
kontrollgruppen användes också t-test, och ett kompletterande t-test som 
kontrollerade för miljökänslighetsdiagnoserna gjordes eftersom modern hälsooro 
är starkt relaterat till miljökänsligheterna (Bailer et al., 2008). De t-test som 
undersökte modern hälsooro kontrollerades inte för ålder och kön, då jämförelse 
av medelvärden på MHWS för olika ålderstata och kön inte visade några 
signifikanta skillnader.  
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Cohen’s d beräknades som ett mått på effektstorlek för de signifikanta skillnader 
som uppvisades i t-testen. De riktlinjer som användes för bedömning av 
effektstorleken var 0.20 – 0.49 för liten effekt, 0.50 – 0.79 för måttlig effekt och 
över 0.80 för stor effekt (Cohen, 1988). Signifikansnivån för samtliga test i den 
statistiska analysen sattes till α = .05. 
 

Resultat 
 
Tabell 2 beskriver bakgrundsvariablerna för fibromyalgi- och kontrollgruppen. 
Chi2-test visade signifikanta skillnader i kön (χ2(1) = 35.11, p < .001) och upplevt 
hälsotillstånd (χ2(4) = 131.72, p < .001), och t-test visade signifikanta skillnader i 
ålder (t(82.429) = 6.26, p < .001),  PSS (t(15573) = 3.41, p = .001), SMBQ 
(t(598028.931) = 6.41, p < .001), HADS Ångest (t(28238612) = 4.36, p < .001), 
samt HADS Depression (t(450536) = 3.32, p = .001). 
 
I Tabell 3 presenteras hur stor andel av fibromyalgi- och kontrollgruppen som 
hade diagnostiserad samt självrapporterad lukt-, el- samt ljudöverkänslighet. 
Totalt var det 24 % (n = 18, 95 % KI = 15 – 36 %) av fibromyalgigruppen som hade 
minst en av de tre diagnostiserade miljökänsligheterna, medan motsvarande 
procentsats för kontrollgruppen var 4 % (n = 137, 95 % KI = 3 – 5 %). Gällande de 
diagnostiserade miljökänsligheterna var överlappet, jämfört med överlappet för 
kontrollgruppen, signifikant större mellan fibromyalgi och luktöverkänslighet 
(χ2(1) = 74.38, p < .001), fibromyalgi och elöverkänslighet (χ2(1) = 4.73, p < .001) 
samt fibromyalgi och ljudöverkänslighet (χ2(1) = 22.07, p < .001). Gällande 
självrapporterad miljökänslighet var det totalt 43 % (n = 32, 95 % KI = 31 – 55 %) 
av fibromyalgigruppen som hade minst en av de tre miljökänsligheterna, och 17 % 
(n = 556, 95 % KI = 15 – 18 %) av kontrollgruppen. Jämfört med kontrollgruppen 
var överlappet signifikant större mellan fibromyalgi och luktöverkänslighet (χ2(1) 
= 19.16, p < .001), fibromyalgi och elöverkänslighet (χ2(1) = 11.51, p < .001) samt 
fibromyalgi och ljudöverkänslighet (χ2(1) = 12.47, p < .001). 
 
I Tabell 4 redovisas oddskvoter som är både ojusterade och justerade för ålder och 
kön, baserade på att personer med fibromyalgi samtidigt har någon form av 
diagnostiserad eller självrapporterad miljökänslighet. De ojusterade oddskvoterna 
skiljer sig signifikant mellan fibromyalgi- och kontrollgruppen för alla de tre 
miljökänsligheterna, utifrån både diagnostiserad och självrapporterad 
miljökänslighet. Endast luktöverkänslighet och ljudöverkänslighet skiljer sig 
signifikant mellan grupperna vad gäller oddskvoterna justerade för ålder och kön. 
Den justerade oddskvoten för elöverkänslighet skiljer sig signifikant mellan 
grupperna för självrapporterad men ej diagnostiserad elöverkänslighet. 
Oddskvoterna är höga och varierar mellan 2.01 och 9.57. 
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Tabell 3. 
Fördelning av diagnostiserade och självrapporterade miljökänsligheter i fibromyalgi- och kontrollgruppen. 

  
Fibromyalgi (n = 75) 

  
Kontroll (n = 3331) 

 

 
 
n (%) 

 
 95 % KI 

 
n (%) 

 
95 % KI 

 
Luktöverkänslighet 
   Diagnostiserad 
   Självrapporterad 

 
 
14 (19) 
17 (23) 

 
 
11 – 30 % 
14 – 34 % 

  
 
78 (2) 
58 (8) 

 
 
2 – 3 % 
1 – 2 % 

 

Elöverkänslighet 
   Diagnostiserad 
   Självrapporterad 

 
2 (3) 
13 (17) 

 
0.5 – 10 % 
1 – 28 % 

  
73 (2) 
62 (7) 

 
2 – 3 % 
1 – 2 % 

 

Ljudöverkänslighet 
   Diagnostiserad 
   Självrapporterad 
 

 
7 (9) 
13 (17) 

 
4 – 19 % 
1 – 28 % 

  
68 (2) 
62 (7) 

 
2 – 3 % 
1 – 2 % 

 

 
Tabell 4.  
Oddskvoter (OK), konfidensintervall (KI) och p-värden för miljökänsligheter i fibromyalgigruppen, med 
kontrollgruppen som referens, ojusterat och justerat för ålder och kön. Värden anges för både diagnostiserad och 
självrapporterad miljökänslighet. Det totala antalet personer med miljökänslighet i urvalsgruppen anges inom 
parantes.  

  
Ojusterad 

  
Justerad 

 

 
OK (95% KI) 

 
 p 

 
OK (95% KI) 

  
 p 

 
Luktöverkänslighet 
   Diagnostiserad (n = 92) 
   Självrapporterad (n = 294) 
 

 
 
9.57 (5.14 – 17.84) 
3.23 (1.86 – 5.63) 

 
 
< .001 
< .001 

  
 
6.05 (3.16 – 11.57) 
2.21 (1.26 – 3.87) 

 
 
< .001 
.006 

 

Elöverkänslighet 
   Diagnostiserad (n = 14) 
   Självrapporterad (n = 238) 
 

 
7.58 (1.67 – 34.47) 
2.79 (1.46 – 5.31) 

 
< .001 
.002 

  
4.20 (0.89 – 19.87) 
2.01 (1.04 – 3.90) 

 
.070 
.039 

 

Ljudöverkänslighet 
   Diagnostiserad (n = 66) 
   Självrapporterad (n = 240) 

 
5.70 (2.52 – 12.96) 
2.88 (1.56 – 5.31) 

 
< .001 
.001 

  
4.56 (1.97 – 10.56) 
2.22 (1.19 – 4.13) 

 
< .001 
.013 
 

 

 
 
I Figur 1 visas fibromyalgi- och kontrollgruppens medelvärden för de tre 
miljökänslighetsskalorna. Gällande resultaten baserade på rådata påvisades 
signifikanta medelvärdesskillnader för alla tre skalor; CSS-SHR (t(158631) = 4.42, 
p < .001, Cohen’s d = 0.52), EMFSS-11 (t(31708) = 4.35, p < .001, d = 0.51) samt 
NSS-11 (t(8008) = 4.01, p < .001, d = 0.47). Vid viktning för ålder och kön var 
medelvärdesskillnaderna mellan grupperna fortfarande signifikanta för alla tre 
skalor; CSS-SHR (t(443524) = 4.26, p < .001, d = 0.56), EMFSS-11 (t(130425) = 
4.54, p < .001, d =0 .60) och NSS-11 (t(14780) = 3.99, p < .001, d = 0.53). 
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Figur 1.  
Medelvärden, standardfel och p-värden för fibromyalgi- och kontrollgruppen på miljökänslighetsskalorna CSS-
SHR, EMFSS-11 samt NSS-11. Den vänstra grafen är baserad på rådata och den högra är viktad för ålder och 
kön. 

 
Gällande MHWS fanns en signifikant skillnad mellan fibromyalgigruppen (M = 
67.06, SD = 19.72) och kontrollgruppen (M = 60.20, SD = 20.69); t(2237346) = 
2.84, p = .004. Effektstorleken var måttlig med Cohen’s d på 0.52. Även t-test som 
exkluderade personer med miljökänslighet visade en signifikant skillnad mellan 
fibromyalgigruppen (M = 65.40, SD = 19.97) och kontrollgruppen ((M = 59.73, SD = 
20.58); t(31250536) = 2.06, p = .039). Effektstorleken var dock liten med Cohen’s d 
på 0.28. 
 

Diskussion 
 

Utifrån teorin om en generell sensorisk överkänslighet grundad i central 
sensitisering testades följande hypoteser: 1) att överlappen i prevalens mellan 
diagnostiserad fibromyalgi och diagnostiserad samt självrapporterad lukt-, el- och 
ljudöverkänslighet är större än vad som kan förväntas av slumpen, 2) att personer 
med fibromyalgi i högre grad är besvärade av lukt, el och ljud än personer utan 
fibromyalgi, samt 3) att personer med fibromyalgi är mer oroliga för att moderna 
miljöfaktorer påverkar deras hälsa negativt än personer utan fibromyalgi. 
Resultaten gick i stora drag i linje med hypoteserna och visade att överlappen i 
prevalens mellan fibromyalgi och de olika miljökänsligheterna var större än det 
förväntade värdet om ingen association skulle finnas mellan dem. Risken att ha 
någon form av miljökänslighet var betydligt större för personer med fibromyalgi 
än utan, och personerna med fibromyalgi var även i högre grad besvärade av lukt, 
el och ljud. Personer med fibromyalgi hade också mer modern hälsooro än 
personer utan fibromyalgi, även då personer med miljökänslighet exkluderades 
från analysen. 
 
Resultatet visade att överlappen mellan fibromyalgi och olika miljökänsligheter 
var mellan 3 – 23 %, beroende på typ av miljökänslighet och vilka diagnoskriterier 
som användes. Även om kriterierna för att få en diagnos av en läkare är betydligt 
striktare än kriterierna i självskattningsformulär, skiljde sig överlappen i 
fibromyalgigruppen signifikant från överlappen i kontrollgruppen gällande både 
diagnostiserade och självrapporterade miljökänsligheter. Med andra ord var 
överlappen större än vad som kan förväntas av slumpen, oavsett hur strikta 
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kriterier som användes. Vad gäller fibromyalgi och diagnostiserad 
elöverkänslighet bör överlappet dock tolkas med försiktighet då det endast var två 
personer i fibromyalgigruppen som hade diagnosen. Att överlappet mellan 
fibromyalgi och luktöverkänslighet var mindre än de 18 – 55 % som rapporterades 
av Slotkoff, Radulovic och Clauws (1997), kan förklaras med skillnader i metod och 
mätinstrument. Att den aktuella studien även använde läkardiagnostiserad 
miljökänslighet med striktare kriterier, är en skillnad som delvis kan förklara det 
mindre överlappet. 
 
Oddskvoterna för fibromyalgi och de olika diagnoserna för miljökänslighet var 
höga, vilket kan tolkas som en bekräftelse på styrkan i de stora överlappen. 
Justerat för ålder och kön var risken att ha en diagnos för miljökänslighet 4.20 – 
6.05 gånger högre för fibromyalgigruppen än för kontrollgruppen. För 
självrapporterad miljökänslighet var oddskvoterna överlag lägre, men risken var 
fortfarande 2.01 – 2.22 gånger högre för fibromyalgigruppen. Att oddskvoterna 
blev högre för diagnostiserad miljökänslighet kan bero på att personer som får en 
diagnos har högre grad av miljökänslighet än personer med självrapporterad 
miljökänslighet. Den justerade oddskvoten för diagnostiserad elöverkänslighet 
blev inte signifikant, vilket kan förklaras av en kombination av låg statistisk styrka 
(endast 14 personer med diagnostiserad elöverkänslighet) och justeringen för 
påverkan av ålder och kön.  
 
Vad gäller självskattningsskalorna för miljökänsligheterna visade resultaten 
signifikant högre skalpoäng för fibromyalgigruppen än kontrollgruppen, även vid 
kontroll för ålder och kön. Medelvärdena låg mellan 4 – 5 poäng högre för 
fibromyalgigruppen och den signifikanta skillnaden visade en måttlig effekt (d = 
0.53 – 0.60). Personer med fibromyalgi tycks alltså överlag ha en relativt hög grad 
av miljökänslighet, även om det inte är alla som har en diagnostiserad 
miljökänslighet. Resultaten gällande överlapp, oddskvoter och grad av 
miljökänsligheter går i linje med tidigare studier som visat att fibromyalgi inte 
bara kan kopplas till smärta, utan även överkänslighet mot andra stimuli såsom 
lukter och ljud (Geisser et al., 2008; Wolfe et al., 2012; Wilbarger & Cook, 2011). 
Resultaten indikerar att personer med fibromyalgi är drabbade av en mer 
omfattande störning av det sensoriska processandet, snarare än att störningen är 
isolerad till smärtprocessandet. 
 
Vidare visade resultaten att personer med fibromyalgi är signifikant mer oroade 
över att olika miljöfaktorer påverkar hälsan negativt än kontrollgruppen, 
oberoende om de har samtidig diagnostiserad miljökänslighet (d = 0.52) eller inte 
(d = 0.28). Att modern hälsooro främst tycks vara kopplad till miljökänslighet är 
inte oväntat, då frågorna i MHWS handlar om de specifika miljöfaktorer som 
personer med miljökänslighet är besvärade av. Bailer et al. (2008) har också 
påvisat detta starka samband. Att en signifikant skillnad finns kvar vid kontroll för 
diagnostiserade miljökänsligheter, skulle delvis kunna förklaras av att det finns 
kvar personer i fibromyalgigruppen som upplever sig miljökänsliga, men också av 
att miljökänslighet inte ensamt driver den moderna hälsooron. Då oro och 
katastroftankar är vanligt förekommande för personer med fibromyalgi skulle 
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oron, i enlighet med modellen beskriven för modern hälsooro (Brown, 2004; 
Kirmayer, Robbins, & Paris, 1994), kunna leda till ökad perception och 
förstärkning av kroppsliga sensationer. Då personer med fibromyalgi har en 
mängd somatiska symtom förutom smärta, skulle alltså dessa symtom även kunna 
attribueras till olika miljöfaktorer. Misstro och bristande förklaringar av 
fibromyalgi från sjukvårdens sida kan även misstänkas öka sannolikheten att de 
drabbade söker yttre förklaringar till sina symtom. Utifrån resultaten i den här 
studien kan dock bara konstateras att personer med fibromyalgi har förhöjd 
modern hälsooro. Vidare studier krävs för att undersöka sambandet vidare 
gällande kausalitet och påverkan från andra faktorer.  
 
Tidigare studier har visat komplexa samband mellan inte bara fibromyalgi och oro 
utan även fibromyalgi och andra negativa affektiva tillstånd och stress. Denna 
studie syftade inte till att undersöka dessa samband närmare, men uträkningar på 
bakgrundsvariablerna bekräftar ändå att personer med fibromyalgi överlag 
upplever ett sämre hälsotillstånd samt har högre grader av stress, utbrändhet, 
ångest och depression än personer utan fibromyalgi.  
 
En styrka med studien är att det är en befolkningsstudie stratifierad för ålder och 
kön, som dessutom har ett stort stickprov med 3406 deltagare. Att 
svarsfrekvensen endast var 40 % kan möjligtvis ses som en begränsning, men 
svarsfrekvensen i sig bör egentligen inte påverka validiteten nämnvärt då Galea 
och Tracy (2007) visar att svarsfrekvenser mellan 30 – 70 % är lågt associerade 
med metodfel. På grund av etiska orsaker har ingen utförlig bortfallsanalys kunnat 
göras, vilket givetvis begränsar studien. De svarade skiljer sig dock signifikant från 
de som inte svarade gällande ålder och kön, med lägst svarsfrekvens hos yngre 
män. Prevalensen för de olika miljökänsligheterna skulle därmed kunna vara något 
förhöjd, då både fibromyalgi och miljökänsligheter är vanligare hos kvinnor i 
medelåldern. Att enkätundersökningen handlade om just miljörelaterade frågor 
skulle även kunna göra att personer med miljökänsligheter i större utsträckning 
svarat på enkäten. Prevalenssiffrorna för både fibromyalgi och miljökänsligheter 
stämmer dock överens med tidigare studier (Palmquist et al., 2014). 
 
En annan begränsning med studien är att diagnoserna för fibromyalgi och de olika 
miljökänsligheterna endast fastställts med en fråga i enkäten, som handlade om 
huruvida deltagarna blivit diagnostiserade för tillstånden av en läkare. I och med 
de många oklarheterna kring sjukdomarnas orsak och diagnostisering, är det 
omöjligt att enbart utifrån diagnos veta exakt vilka diagnoskriterier som använts 
och hur den aktuella symtombilden och symtomgraden faktiskt såg ut för de 
diagnostiserade deltagarna. Vad gällde miljökänsligheterna kunde detta problem 
delvis undkommas genom att komplettera diagnoserna med frågor om aktualitet, 
samt att utöver diagnostiserad miljökänslighet även använda skattningsskalorna 
för de olika miljökänsligheterna. Oklarheterna kring fibromyalgigruppen kvarstår 
dock, vilket begränsar möjligheterna att dra mer ingående slutsatser kring hur 
olikheter i den specifika symtombilden för fibromyalgi skulle kunna påverka 
resultatet.  
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Resultaten visade tydliga samband mellan fibromyalgi och miljökänsligheter samt 
fibromyalgi och modern hälsooro, vilket stödjer teorin om en generell sensorisk 
överkänslighet grundad i central sensitisering. Genom att undersöka både 
diagnostiserad och självrapporterad miljökänslighet hos personer med 
fibromyalgi, och dessutom tre miljökänsligheter samtidigt, täcker studien upp för 
luckor i tidigare forskning gällande dessa samband. Även om elöverkänslighet inte 
direkt kan sägas stödja teorin om central sensitisering är sambandet intressant då 
det i likhet med modern hälsooro verkar handla om en kognitiv sensitisering. 
Forskning har funnit samband mellan kognitiv och central sensitisering (Eriksen & 
Ursin, 2004; Verkuil, Brosschot, & Thayer, 2007) och frågan är om de egentligen 
går att skilja på. En bredare syn på sensitisering utifrån de biopsykosociala 
modellerna, som integrerar biologiska, psykologiska och sociala aspekter, verkar 
högst relevant för att förklara komplicerade tillstånd som fibromyalgi och 
miljökänsligheter.  
 
Sensitisering verkar kunna förklara många av de oförklarliga symtom som tillhör 
fibromyalgi, både somatiska och psykiska, vilket uppmuntrar till fortsatt forskning 
i området. Tidigare forskning har visat direkta samband mellan central 
sensitisering och fibromyalgi, samt central sensitisering och luktöverkänslighet, 
men vidare forskning bör undersöka det direkta sambandet mellan central 
sensitisering och flera sensoriska överkänsligheter samtidigt, för att ytterligare 
stärka teorin om en generell sensorisk överkänslighet. Sambandet mellan central 
och kognitiv sensitisering hos personer med fibromyalgi bör också utforskas 
närmare, då de tycks svåra att skilja åt. Bättre förståelse för hur de många olika 
symtomen som förekommer vid fibromyalgi hör ihop, skulle underlätta på många 
sätt för både läkare och de drabbade, samt ge bättre möjligheter att hitta passande 
behandlingsformer för personer med fibromyalgi. 
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