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Introduktion: Fibromyalgi ger en komplex symtombild och har ingen fastställd definition eller 

patologi. Lenz et al. (1997) har utvecklat en symtomteori för att åskådliggöra hur symtom 

interagerar med varandra. Forskning har fokuserat främst på symtomkluster vid cancer. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur Lenz et al. (1997) symtomteori kan appliceras på 

personer med fibromyalgi. Metod: Metoden som tillämpades var en litteraturstudie som 

grundades på Polit och Beck (2017) nio steg. För litteratursökning användes databaserna 

PubMed och CINAHL. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning. Litteraturstudiens data 

bearbetades deduktivt utifrån Lenz et al. (1997) symtomteori. Resultat: Resultatet delades upp 

i två huvudkategorier utifrån Lens et al. (1997) symtomteori, Symtomupplevelser i kluster där 

tre symtomkluster identifierades, 1 Muskelsmärta & energiförlust, 2 Muskelsmärta & kognitiv 

nedsättning samt 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning. Faktorer som sorterades i tre delar 

(Fysiska faktorer, Psykiska faktorer och Situationsbundna faktorer). Resultatet visade att 

symtomen vid fibromyalgi påverkade varandra och influerades av psykiska, fysiska och 

situationsbundna faktorer. Slutsats: Appliceringen av Lenz et al. (1997) symtomteori på 

fibromyalgi visade sig vara användbar och synliggjorde personernas svårigheter.  

 

 



 

Innehållsförteckning 

Introduktion 1 
Fibromyalgins etiologi och patologi 1 
Klassifikation och diagnostisk vid fibromyalgi 1 
Symtomteori 2 
Symtom och symtomkluster 3 
Omvårdnadens betydelse vid fibromyalgi 3 
Problemformulering 4 
Syfte 4 

Metod 5 
Litteratursökning 5 
Urvalskriterier 6 
Urval 6 

Urval 1 6 
Urval 2 6 
Urval 3 7 

Databearbetning 7 
Forskningsetiska överväganden 7 

Resultat 8 
Symtomupplevelser i tre kluster 8 
Symtomkluster 1 Muskelsmärta & energiförlust 9 
Symtomkluster 2 Muskelsmärta & kognitiv nedsättning 9 
Symtomkluster 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning 10 

Faktorer 10 
Psykiska faktorer 10 
Fysiska faktorer 11 
Situationsbundna faktorer 11 

Diskussion 13 
Resultatdiskussion 13 
Metoddiskussion 15 
Klinisk Betydelse 16 
Förslag till framtida forskning 16 
Slutsats 16 

Referenslista 18 

Bilaga 1 - Artikelmatris 1 



 1 

Introduktion 
Enligt Socialstyrelsen (2015) har fibromyalgi ingen fastställd definition och går därför under 

de föreskrifter som riktar sig till långvarig smärta i rörelseorganen. Fibromyalgi beskrivs som 

konstant smärta som varierar i intensitet samt överdriven oro, stresskänslighet och kognitiv 

påverkan (Socialstyrelsen 2015). Cirka två till fyra procent bedöms ha fibromyalgi (Bhana 

2017), men en korrekt förekomst är svår att påvisa, eftersom rätt diagnos är svår att fastställa 

(Pastor et al. 2012). Tre till sju gånger fler kvinnor diagnostiseras med fibromyalgi jämfört med 

män (Choy 2009; Marques et al. 2017). Fibromyalgi är ett tillstånd som kännetecknas av 

kronisk, ihållande och utbredd smärta (Martinez 2014; Wolfe et al. 2010) i muskler (Wolfe et 

al. 2010) och bindväv (Mease 2011). Vid fibromyalgi förekommer också symtom som trötthet, 

sömnstörningar och kognitiv dysfunktion (Martinez 2014; Wolfe et al. 2010) samt andra 

somatiska symtom som huvudvärk, känslig tarm, stelhet, symtom från urinblåsan, diarré, 

förstoppning och domningar i extremiteter (Wolfe et al. 2010). Fibromyalgi associeras och har 

mycket gemensamt med andra syndrom, då sömnstörningar, annan smärta, psykiska tillstånd 

eller kognitiv dysfunktion är vanligt förekommande (Martinez 2014).  

 

Fibromyalgins etiologi och patologi 
Ingen enskild etiologi har identifierats, utan flera faktorer samverkar till uppkomsten av 

fibromyalgi (Jones et al. 2016; Wierwille 2012). Omkringliggande stressorer kan vara utlösande 

faktorer till att fibromyalgi triggas igång (Mease 2011), exempelvis fysisk och psykisk stress, 

traumatisk erfarenhet under tidig ålder (Choy 2009; Wierwille 2012), låg socioekonomisk 

status, rökning (Choy 2009), genetiska faktorer, personlighetstyp och livsstilsval (Wierwille 

2012). Låga nivåer av hjärnans hormoner serotonin och dopamin, har identifierats vid 

fibromyalgi (Wierwille 2012) och gör depression till en möjlig utlösningsorsak till fibromyalgi 

(Choy 2009; Wierwille 2012). Tidigare ansågs en inflammation vara orsaken till smärtan vid 

fibromyalgi (Choy 2009), vilket förkastades och teorier uppkom om att fibromyalgi berodde på 

dysfunktion i sensoriska- och endokrina neurotransmittorer (Mease 2011). En studie av 

Bäckryd et al. (2017) visar att analyser av blodplasma och ryggmärgsvätska pekade mot både 

neuroinflammation och kronisk systemisk inflammation. Obalans i hjärnans signalsubstanser 

bidrar till fibromyalgins initiering och förlopp (Jones et al. 2016). Ökad koncentration av 

cytokiner, signalsubstanser i form av proteiner som bildas vid infektion och immunisering, kan 

vara bidragande till den kroniska smärta fibromyalgi ger (Mendieta et al. 2015). Blodprover 

visar att fibromyalgi ger förändrad serumkoncentration av tyroideahormonerna T4, T3, 

reumatiska prover, hormonet testosteron och lägre blodvärde (Alves et al. 2016). 

 

Klassifikation och diagnostisk vid fibromyalgi 
Enligt klassifikationskriterier från American College of Rheumatology [ACR] betecknas 

fibromyalgi utifrån utbredd smärta som närvarat under tre månader där ingen annan sjukdom 

kan vara orsaken till smärtan. Antalet ömhetspunkter kunde variera mellan 0–19 stycken. 

Förekomst av ömhetspunkt kan förstärka diagnos, men ett högt antal ömhetspunkter avgör inte 

en fibromyalgidiagnos. Förekomst av symtom som vanligtvis förekommer vid fibromyalgi, 

som trötthet och kognitiva symtom skall identifieras (Wolfe et al. 2010). Diagnostik verkställs 

utifrån anamnes och relevanta symtom och inte enbart antalet ömhetspunkter, eventuella tester 

används för uteslutande av annan sjukdom (Bhana 2017). Personer med fibromyalgi besökte 

flera specialistläkare för sina besvär (Arnold & Clauw 2017; Knight et al. 2013) men vägen till 

diagnos och effektiva interventioner är komplex (Arnold & Clauw 2017). Väntan på att få en 

fibromyalgidiagnos har sedan sekelskiftet minskat från fem år (Muller et al. 2000) till två år 

(Arnold & Clauw 2017).  
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Figur 1: Ömhetspunkter vid fibromyalgi (Kosek 2014). Skriftligt tillstånd erhållet. 

 
Symtomteori  
En ”middle-range theory” behandlar begrepp som bildar relationer med varandra, vilka 

beskriver och förutser mönster. Ett mönster uppstår genom att vårdpersonal observerar 

begreppen som relateras till ett visst problem (Bredow et al. 2009; Meleis et al. 2012). 

Exempelvis i The Middle-Range Theory of Unpleasant symptoms av Lenz et al. (1995) 

observerades relationen mellan begreppen trötthet och smärta som kunde bilda ett mönster vid 

amning hos mödrar. Inflytelserika faktorer som kunde bidra till mödrars upplevelse av trötthet 

och smärta var brist på energi och motion, brist på stöd, ångest samt depression.  En reviderad 

version utkom två år senare och benämns The Middle-Range Theory of Unpleasant symptoms: 

an update och har använts som teoretiskt ramverk i litteraturstudien (Lenz et al. 1997). Syftet 

med den reviderade versionen var att den skulle kunna tillämpas på sjukdomar och ett eller 

fler symtom. Den har använts på akutvårdsavdelningar för att skapa bedömningsskalor av 

symtom för patienter med hjärtsjukdomar och på en lungklinik för bedömning och 

utvärdering av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (Lens et al. 1997).  
 

Symtomteorin utgår från tre huvudkategorier: symtomupplevelse, faktorer som ger upphov till 

eller influerar symtomupplevelsen och symtomupplevelsens influenser på prestationsförmågan. 

Symtomupplevelsen ger återkoppling till faktorerna. Prestationsförmågan ger återkoppling till 

symtomupplevelsen och faktorerna. I symtomteorin beskrivs det att symtom kan uppkomma 

ensamma och isolerat ifrån varandra, men vanligen uppträder flera symtom simultant. 

Exempelvis fler symtom som interagerar tillsammans kan leda till att upplevelsen multipliceras 

istället för att adderas. Ju fler symtom som uppträder samtidigt, desto större blir interaktionen 

symtomen emellan. Varje symtom har egenskaper som benämns symtomdimensioner och är 

fyra till antal. Intensitet (Intensity), Tid (Timing), Störningsgrad (Distress) där påverkansgrad 

av symtomet noteras, samt fjärde symtomdimensionen Kvalitet (Quality) som mäter karaktären 

av symtomet som exempelvis molande eller stickande, se Figur 2 (Observera att egenskaperna 

inte är benämnda som symtomdimensioner. Uppsatsförfattarnas klargörande). 

Symtomdimensionerna mäts fristående eller gemensamt (Lenz et al. 1997).  
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Tre kategorier av faktorer är identifierade, vilka influerar de fyra symtomdimensionerna samt 

symtomupplevelsen och dessa är Fysiska faktorer (Physiological factors), Psykiska faktorer 

(Psychologic factors) och Situationsbundna faktorer (Situational factors). Faktorerna relaterar 

till varandra och påverkar varje enskilt symtom. Fysiska faktorer kan vara patologiska 

förändringar, trauma eller grad av energinivå. Psykiska faktorer är ett mentalt tillstånd eller 

humör, affektiv reaktion på sjukdom, grad av osäkerhet relaterat till kunskap av symtomen. 

Personer som uppfattar sin egen sjukdom som stressande är mer benägna att uppleva 

allvarligare symtom, än de som upplever mindre stress. Situationsbundna faktorer är den 

sociala och fysiska miljön, samt den positiva eller negativa erfarenhet som en person har i form 

av yrkesstatus, civil- och familjestatus, sjukvårds- och socialt stöd, livsstil och motion. 

Miljöförändringar som fukt, värme, ljus, ljud och luft har betydelse för symtomupplevelsen. 

Faktorerna samverkar med varandra och påverkar symtomen. Prestationsförmåga 

(Performance) är resultat eller effekt av symtom (Lenz et al. 1997). I Figur 2 framgår 

symtomteorins olika delar och hur delarna interagerar. 

 

 
Figur 2. The middle-range theory of unpleasant symptoms (Lenz et al. 1997). Skriftligt tillstånd erhållet. 

 

Symtom och symtomkluster 
Enligt Dodd et al. (2001) är symtom det sätt en sjukdom manifesteras och upplevs hos en 

person. Ett symtom avser något som avviker från det normala, som hjälper till att upptäcka 

sjukdom eller diagnos. När tre eller fler symtom upplevs samtidigt kallas det symtomkluster 

(Dodd et al. 2001). Kim et al. (2005) definierar symtomkluster som när ett eller fler symtom 

uppträder och interagerar med varandra och påverkar en persons funktionsförmåga. I den 

symtomspecificerade omvårdnaden inom cancervården har begreppet symtomkluster blivit mer 

framträdande (Kim et al. 2005). Kunskapen om symtomkluster utökar vårdpersonalens 

förståelse av symtom och leder till förbättrad symtomhantering och symtomlindring, 

framförallt vid cancerrelaterade symtom (Dodd et al. 2004).   

 

Omvårdnadens betydelse vid fibromyalgi 
Enligt Pastor et al. (2012) har fibromyalgi som diagnos låg status hos vårdpersonal, detta kan 

bero på oklar definition och okunskap kring fibromyalgi. Personer med fibromyalgi har en 

komplex symtombild (Van Houdenhove & Luyten 2008). Genom kunskap och god omvårdnad 
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kan en sjuksköterska förstå symtomupplevelsen (Brilowski & Wendler 2005). Via identifiering 

av faktorer som kan påverka symtomen och ge en struktur för att se hur symtomen interagerar 

med varandra, detta för att snabbt kunna sätta in omvårdnadsåtgärder och interventioner (Lenz 

et al. 1997). Det är viktigt att sjuksköterskor använder sin kompetens för att förstå personens 

hela situation (Berg & Danielsson 2007) och för att interventioner vid fibromyalgi ska vara 

framgångsrika måste de anta ett tillvägagångssätt som är holistiskt (Arnold et al. 2016). En 

sjuksköterska ska rikta omvårdnad till andligt välbefinnande, likväl som det fysiska och 

psykiska för att tillfredsställa personers grundläggande behov (Brilowski & Wendler 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening 2017). Interventioner vid fibromyalgi bör inta ett symtombaserat 

tillvägagångssätt som fokuserar på associerade symtom som ökar smärtintensiteten (Arnold et 

al. 2016). Som sjuksköterska ingår att stötta människor så de har möjlighet att tillfriskna, 

behålla hälsan och hantera hälsoproblem så livskvalitet och välbefinnande uppnås (Brilowski 

& Wendler 2005; Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskor ska vara lyhörda, visa 

medkänsla och respekt samt vara trovärdiga (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 
Problemformulering 

Fibromyalgi ger stor påverkan i och med en komplex symtombild. Fibromyalgi har ännu 

ingen fastställd definition, etiologi eller patologi, men diagnoskriterier är framforskat. Det 

finns forskning om symtomkluster och symtomteori vid cancer, men forskning kring 

symtomkluster vid fibromyalgi är begränsad. Enligt vår kännedom saknas forskning där en 

symtomteori är applicerad på fibromyalgi. Det finns behov av att belysa fibromyalgi utifrån 

en symtomteori för att utveckla kunskapen kring dess påverkan på fysiska, psykiska och 

situationsbundna faktorer. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur Lenz et al. (1997) symtomteori kan appliceras 

på personer med fibromyalgi. 
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Metod                                                                                              
Enligt Forsberg & Wengström (2015) görs en litteraturstudie genom att artiklar, med relevans 

för syftet söks fram, för att sedan kritiskt granskas. Efter granskningen ska materialet bearbetas 

så att likheter och skillnader kan lyftas fram i litteraturstudiens resultat som följs av diskussion 

och slutsats (Forsberg & Wengström 2015). Litteraturstudien grundas på en deduktiv ansats av 

symtomteorin av Lenz et al. (1997) där fibromyalgi fokuserats och har följt Polit och Beck 

(2017) nio steg. 

 

 

 

Figur 3. Nio steg för att skriva en litteraturstudie, fritt översatt (Polit & Beck 2017). 

 

Litteratursökning 
I enlighet med Polit och Beck (2017) nio steg formulerades syfte i steg ett. I steg två 

identifierades relevanta databaser och sökord, samt inklusionskriterier och exklusionskriterier 

bestämdes. Databasen SweMed+ användes som inspirationskälla till vilka MeSH-termer och 

Headings som kunde användas för att söka vidare. Databaser som användes var PubMed och 

CINAHL, då dessa databaser innehar relevans för omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström 2015). De sökord som användes i PubMed var Fibromyalgia/Psychology[majr], 

fibromyalgia/diagnosis (MeSH) och Symptom*. Resultat redovisas i Tabell 1. Symptom 

trunkerades (*) och söktes i fritext. I PubMed gjordes sökningen först enskilt, sedan i 

kombination mellan de olika söktermerna med hjälp av den booleska termen AND för att 

sökningen enbart skulle innehålla artiklar som var indexerade med sökorden. De 

sökordskombinationer som gjordes var Fibromyalgia/Psychology[majr] AND Symptom* samt 

Fibromyalgia/Psychology[majr] AND fibromyalgia/diagnosis (MeSH). De sökord som 

användes i CINAHL var Fibromyalgia/SS(MH) och Fibromyalgia/PF(MH). De subheadings 

som användes i CINAHL var SS som stod för symptoms och PF som stod för psychosocial 

factors. Resultat redovisas i Tabell 2. Sökorden i CINAHL söktes enbart enskilt, detta för att 

tillägg av andra sökord begränsade antalet träffar. I steg tre användes valda databaser för att få 

fram relevant material genom användning av de valda sökorden.  
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Tabell 1 Sökning i databasen PubMed 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Fibromyalgia/Psychology [Majr]  394       

S2 Symptom*  228 534       

S3 Fibromyalgia/Diagnosis (MeSH) 582       

S4 S1 AND S2 225 17 1  1 

S5 S1 AND S3 80 8[5] 2  2 

Summa Urval   20 3  3 
Interna dubbletter: [ ]  

 

Tabell 2 Sökning i databasen CINAHL 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Fibromyalgia/SS (MH) 65 16 (2) 5  5 

S2 Fibromyalgia/PF (MH) 156 20[1](2) 3  3 

Summa Urval   31 8  8 
Interna dubbletter: [ ] Externa dubbletter: ( ) 

 

Urvalskriterier 
Vid artikelsökningen användes inklusionskriterier och exklusionskriterier för att öka antalet 

relevanta artiklar. De inklusionskriterier som användes vid databassökningen var att artiklarna 

skulle vara peer review, vara publicerade från 1 januari 2007 – 31 maj 2017. Artiklarna skulle 

även vara skrivna på engelska eller svenska och behandla vuxna över 19 år. Exklusion av 

artiklar innefattade review-artiklar samt artiklar där andra sjukdomar, diagnoser, syndrom eller 

tillstånd behandlats utöver fibromyalgi, där resultaten inte gick att särskilja. 

 

Urval 
Urvalet i litteratursökningen har bearbetats genom tre steg som presenteras nedan.  

 

Urval 1 
I steg fyra (Polit & Beck 2017) lästes alla 526 artiklars titel och abstrakt med fokus på relevans 

till litteraturstudiens syfte och valda inklusions- och exklusionskriterier. I PubMed 

identifierades fem interna dubbletter. I CINAHL identifierades fyra externa dubbletter och en 

intern dubblett. Interna dubbletter redovisas i tabellerna inom hakparentes [ ] och externa 

dubbletter redovisas inom parentes ( ). Summa urval är redovisad i varje tabell. Både externa 

och interna dubbletter är avdragna i summa urval i tabellerna. Till urval 1 identifierades 51 

artiklar. 

 

Urval 2 
I steg fem och steg sex (Polit & Beck 2017) lästes alla 51 artiklar igenom i sin helhet, med 

fokus på metod och resultat, för att se att artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte.  De 51 

artiklar lästes först enskilt och sedan gemensamt för att minska misstolkning. Av dessa 51 

artiklar exkluderades 17 från PubMed och 23 från CINAHL eftersom de inte svarade mot syftet 

eller uppfyllde inklusionskriterierna. Till urval två gick 11 artiklar vidare, tre från PubMed och 

åtta från CINAHL. 
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Urval 3 
I steg sju (Polit & Beck 2017) granskades samtliga 11 artiklar kritiskt utifrån mallarna Guide 

to an overall critique of Quantitative research report samt Guide to an overall critique of a 

Qualitative research report (Polit & Beck 2017). Samtliga artiklar från urval två godkändes i 

granskningarna och redovisas i Bilaga 1 som en artikelmatris. I artikelmatrisen sammanfattades 

artiklarnas information. Artikelmatrisen innehåller författare, årtal och land, syfte, metod och 

huvudresultat. I åtta av artiklarna användes kvantitativ metod och i tre av artiklarna användes 

kvalitativ metod. 

 
Databearbetning    
I steg åtta analyserades och strukturerades materialet enligt Polit och Beck (2017). Att 

analysera menas att materialet delas upp i mindre delar och undersöks för att sedan sättas ihop 

till en ny helhet (Forsberg & Wengström 2015). I detta sammanhang har materialet analyserats 

utifrån en deduktiv ansats genom symtomteorin (The Middle-Range Theory of Unpleasant 

Symptoms: An Update) av Lenz et al. (1997). Alla 11 artiklar lästes först enskilt och sedan 

tillsammans, samt översattes till svenska. Delar som svarade mot syftet markerades i texterna. 

De markerade delarna bröts sedan ner till kortare meningar som skrevs ner på pappersbitar. 

Artiklarna numrerades för att kunna koppla referenserna till pappersbitarna, detta för att inte 

blanda ihop data med fel referens. Pappersbitarna placerades in i symtomteorins olika delar och 

sammanställdes sedan på större ark som fördes in i resultatdelen. Där bearbetades data genom 

att den sattes ihop till sammanhängande meningar. I steg nio (Polit & Beck 2017) 

sammanställdes den data som identifierades i två huvudkomponenter med tre underrubriker i 

vardera och diskussion av fynden gjordes i textform.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Polit och Beck (2017) ska etiska 

ställningstaganden övervägas innan litteraturstudien påbörjas. Forsberg och Wengström (2015) 

menar att etiska överväganden vad gäller urval och redovisning av resultatdata ska ses över, 

samt att samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas. I enighet med Forsberg och 

Wengström (2015) har samtliga artiklar som används i litteraturstudien redovisats. Enligt Polit 

och Beck (2017) får det inte förekomma plagiering, fusk eller förvrängning av data. I 

litteraturstudien har studier som framförts i artiklar som använts haft tillstånd från etisk 

kommitté eller så har noggranna etiska överväganden gjorts. I enighet med Polit och Beck 

(2017) har lexikon använts för att få en korrekt översättning från engelska till svenska och för 

att undvika misstolkning. Primärkällor har i första hand använts i litteraturstudien för att ge 

rättvisa i resultatet, då andrahandskällor kan ha återgett förvrängning av primärkällans data.  
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Resultat  
Litteraturstudiens resultat grundas på 11 vetenskapliga artiklar, varav tre studier är av kvalitativ 

metod och åtta är av kvantitativ metod. Bearbetning av data lades in i två huvudkategorier: 

Symtomupplevelse och Faktorer. Dessa kategorier redovisas i Figur 4. Huvudkategorierna 

Symtomupplevelse och Faktorer i litteraturstudiens resultat motsvarar två av tre kategorier i 

Lenz et al. (1997) symtomteori som redovisas i Figur 2. Under kategorin Symtomupplevelse i 

tre kluster, presenteras upplevelser av symtom och tre symtomkluster. De symtomkluster som 

identifierades var 1 Muskelsmärta och energiförlust, 2 Muskelsmärta och kognitiv nedsättning 

samt 3 Muskelsmärta och rörelseinskränkning. Vid samtliga symtomkluster identifierades 

muskelsmärta som ett centralt symtom. Muskelsmärta har satts ihop med symtom som bidrar 

till energiförlust, kognitiv nedsättning och rörelseinskränkning. Utifrån klustrens specifika 

innehåll har symtomet smärta beskrivits med Lenz et al. (1997) symtomdimensioner.  Under 

kategorin Faktorer presenteras upplevelsen av fibromyalgi utifrån underrubrikerna Psykiska 

faktorer, Fysiska faktorer och Situationsbundna faktorer. Även prestationsförmåga (Figur 2) 

kommer att presenteras i Faktorer utan att benämnas i löpande text eller som rubrik. Detta då 

prestationsförmågans påverkan på symtom och effekten som symtomen har på faktorerna får 

en tydligare kontext. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4: 

Resultatkategorier. 

 
 

Symtomupplevelser i tre kluster  
Vid fibromyalgi kommer symtomen i tre eller fler samtidigt (Perrot et al. 2010). Förekomst av 

muskelsmärta rapporterades vara det vanligaste symtomet hos personer med fibromyalgi 

(Aparicio et al. 2013; Jacobson et al. 2014; Kengen et al. 2012; Malin & Littlejohn 2016; Perrot 

et al. 2010; Wilson et al. 2009). De rapporterade symtomen bildade tre symtomkluster där 

samtliga symtomkluster har muskelsmärta som huvudsymtom. Personer med fibromyalgi 

upplevde att symtomen utgjorde ett funktionshinder och listade stelhet, trötthet och smärta som 

de svåraste symtomen (Wilson et al. 2009). Enligt Jacobson et al. (2014) är inte förloppet med 

fibromyalgi är densamma för alla drabbade, utan symtomen kan antingen förbättras eller 

försämras med tiden. Personerna med fibromyalgi upplevde att tröttheten och stelheten var de 

symtom som var mest problematiska (Jacobson et al. 2014). Symtomet fatigue gav mest 

påverkan på vardagen (Kengen et al. 2012). Deltagarna var överens om att på en sämre dag, var 

smärtan deras svåraste symtom och stress upplevdes förvärra stelheten (Kengen et al. 2012) 
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och påverkade livskvaliteten negativt (Liedberg et al. 2012). Den upplevda hälsan skulle vara 

högre om symtomen gick att lindra mer effektivt (Perrot 2010). 

 

 Symtomkluster 1 Muskelsmärta & energiförlust 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Symtomkluster 1 Muskelsmärta & energiförlust. 

 

 

I symtomkluster 1 Muskelsmärta & energiförlust (Figur 5) ingår symtom som påverkar 

energinivån negativt och som förekommer med muskelsmärta. Symtomen är fatigue/trötthet 

(Aparicio et al. 2013; Jacobson et al. 2014; Malin & Littlejohn 2016; Perrot et al. 2010; Wilson 

et al. 2009), sömnproblem och insomnia, samt huvudvärk/migrän (Perrot et al. 2010). Personer 

med fibromyalgi uppgav att om de vaknade på morgonen och hade mycket smärta blev de 

nedstämda, deras stress ökade vilket resulterade i att smärtan ökade i intensitet (Kengen et al. 

2012). Smärtan i sig kunde skapa en stor trötthet (Perrot et al. 2010). När smärtan hade uppnått 

en viss nivå upplevdes den som omöjlig att kontrollera och hantera (Mannerkorpi & Gard 

2012). I Jacobson et al. (2014) studie fick deltagare uppskatta sin smärta, mätt på en skala från 

0–10, där 0 är ingen smärta och 10 är den svåraste tänkbara smärtan. Medelvärdet av den lättaste 

smärtan var 3,36 och den svåraste smärtan var 8,25 i intensitet (Jacobson et al. 

2014). Fibromyalgins upplevda svårighetsgrad associerades med smärtintensitet och 

övergripande hälsa (Perrot et al. 2010). Smärta förvärrades av stimuli som är omöjligt att 

undvika, exempelvis kallt väder (Kengen et al. 2012, Mannerkorpi & Gard 2012), kallt vatten 

(Kengen et al. 2012) och höga ljudnivåer (Mannerkorpi & Gard 2012). Enligt deltagarna i 

Kengen et al. (2012) kunde smärtutbrott och ökad smärtintensitet triggas av kläder som nuddar 

huden, likaså fysisk beröring kunde utlösa smärta. Personer med fibromyalgi beskrev kvaliteten 

på smärtan som djup (Kengen et al. 2012) och att frekvensen kunde vara konstant eller kopplad 

till vissa situationer (Mannerkorpi & Gard 2012). 

 

Symtomkluster 2 Muskelsmärta & kognitiv nedsättning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6: Symtomkluster 2 Muskelsmärta &kognitiv nedsättning. 

 

I Symtomkluster 2 Muskelsmärta & kognitiv nedsättning (Figur 6) ingår symtom som 

förekommer samtidigt och som ger en kognitiv nedsättning. Symtomen som går att identifiera 

tillsammans med muskelsmärta i detta symtomkluster är depression/nedstämdhet (Jacobson et 
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al. 2014; Kengen et al. 2012; Malin & Littlejohn 2016; Perrot et al. 2010; Wilson et al. 2009), 

ångest (Malin & Littlejohn 2016; Perrot et al. 2010; Wilson et al. 2009), humörsvängningar 

(Malin & Littlejohn 2016; Wilson et al. 2009), stresskänslighet, förvirring (Malin & Littlejohn 

2016) och koncentrationssvårigheter och sämre minne (Wilson et al. 2009). Ju mer oro och 

ångest som lades på bekymmer relaterat till smärtan desto mer ökade smärtintensiteten (Klaus 

2016). För personer med fibromyalgi kunde hög psykosocial stress (Mannerkorpi & Gard 2012) 

och smärta (Kengen et al.  2012) orsaka överbelastning som genererade i försämrat minne och 

sämre förmåga att tänka (Mannerkorpi & Gard 2012). Hög smärtintensitet kunde orsaka 

utmattning, irritation, otillräcklighetskänslor, nedstämdhet eller ilska (Mannerkorpi & Gard 

2012). Klaus (2016) uppger att graden av depression hör ihop med graden av ångest och senare 

försämring i fibromyalgins symtom. Personer med fibromyalgi drabbas av ångest flera gånger 

om dagen, likaså uppstod somatisk problematik varje dag (Klaus et al. 2016). Även 

stresskänslighet rapporterades vara en daglig problematik (Jacobson et al. 2014).  

 

Symtomkluster 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Figur 7: Symtomkluster 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning 

 

I Symtomkluster 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning (Figur 7) ingår symtom som 

förekommer samtidigt och som påverkar rörelsen. Symtom som går att identifiera tillsammans 

med muskelsmärta är stelhet (Aparicio et al. 2013; Jacobson et al. 2014; Perrot et al. 2010; 

Wilson et al. 2009), morgonsmärta (Aparicio et al. 2013; Jacobson et al. 2014), restless legs 

syndrom (Jacobson et al. 2014; Wilson et al. 2009), muskelsvaghet, muskelkramper och 

balanssvårigheter/yrsel (Wilson et al. 2009). Ett högt BMI kunde vara en bidragande faktor till 

ökad smärtintensitet och stelhet (Aparicio et al. 2013).  

 

Faktorer 
I Faktorer ingår Psykiska faktorer, Fysiska faktorer och Situationsbundna faktorer. 

 

Psykiska faktorer 
Den psykiska hälsan ansågs vara en viktig aspekt av upplevd hälsa och enligt deltagarna var 

den fysiska och den psykiska hälsan beroende av varandra (Liedberg et al. 2012). Det finns ett 

betydande samband mellan stress, fibromyalgins symtom och den psykiska hälsan (Malin & 

Littlejohn 2016). Fibromyalgins svårigheter medför stora begränsningar i vardagen (Liedberg 

et al. 2012) och personer med fibromyalgi måste omvärdera sitt tidigare levnadssätt, vilket 

minskade möjligheten att göra saker (Liedberg et al. 2012). De svårigheter fibromyalgi 

medförde kunde göra att prestationskrav blev svåra att uppfylla och skapade starka känslor av 

stress (Mannerkorpi & Gard 2012) som påverkade självkänslan som orsakade 

attitydförändringar (Liedberg et al. 2012). Minskad flexibilitet på arbetsmarknaden påverkade 

livskvaliteten (Liedberg et al. 2012). Konflikten mellan att arbeta och den nedsatta fysiska 

förmågan att klara av arbetet gjorde att många arbetade trots sina svårigheter, på grund av hög 

ambition och motivation (Mannerkorpi & Gard 2012). Många med fibromyalgi var sjukskrivna 
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på antingen hel- eller deltid (Perrot et al. 2010) och upplevde att sjukskrivningen bidrog till att 

livskvaliteten försämrades, främst på grund av ekonomiska skäl (Liedberg et al. 2012). Hur 

personer med fibromyalgi upplevde sina symtom berodde på hur lätt en person låter sig 

påverkas av positiva och negativa händelser (Mcallister 2013). Personer med fibromyalgi 

rapporterade att kroppen och själen måste ses som en helhet. Att må dåligt psykiskt ger effekt 

på det fysiska och tvärtom (Liedberg 2012). 

 
Fysiska faktorer 
Personer med fibromyalgi upplevde att rörelseinskränkningen, stresskänsligheten och det ökade 

behovet av vila var de största begränsningarna till följd av fibromyalgi (Mannerkorpi & Gard 

2012). Rörelseinskränkningen tillsammans med stresskänsligheten orsakade kognitiv 

nedsättning (Wilson et al. 2009; Mannerkorpi & Gard 2012) som exempelvis 

koncentrationssvårigheter (Mannerkorpi & Gard 2012) och att hjärnan lättare blev överbelastad 

(Mannerkorpi & Gard 2012; Wilson et al. 2009). Symtomen smärta, trötthet och utmattning 

ökade fysisk arbetsbelastning (Mannerkorpi & Gard 2012). Personer med fibromyalgi hade 

svårt att förhålla sig till långa arbetsdagar, monotont arbete, långa gångsträckor, samt lyft och 

förflyttning av tunga föremål (Mannerkorpi & Gard 2012). På “bra dagar” var personer med 

fibromyalgi tvungna att vara försiktiga, inte slösa med energin, då för många aktiviteter 

förvärrade symtomen (Kengen et al. 2012). Att vakna upp utvilad hörde inte till vanligheterna 

för personer med fibromyalgi (Perrot et al. 2010). Hushållsarbetet blev ofta lidande på grund 

av fibromyalgins symtom (Jacobson et al. 2014). Det finns kopplingar till att trötthet kunde 

förvärras av ett högt BMI (Aparicio et al. 2013) eller dålig kvalitet på sömnen till följd av 

snarkning, tandgnissling, sömnapné eller restless legs (Jacobson et al. 2014). Detta påverkade 

förmågan att utöva fysisk aktivitet, vilket kunde leda till “restless legs” på nätterna (Kengen et 

al. 2012). Personer med fibromyalgi som har ett högt BMI hade också sämre vitalitet (Aparicio 

et al. 2013). Den begränsade fysiska kapaciteten påverkade träningen negativt, då de inte kunde 

utföra träningen på ett tillfredsställande sätt (Jacobson et al. 2014). 

 

Situationsbundna faktorer 
Fibromyalgi hade en negativ inverkan på livet och det minskade möjligheterna att vara en del 

av samhället och forma sociala kontakter (Liedberg et al. 2012). Sömn, normalt arbete och 

allmänna aktiviteter var de områdena som drabbades mest av symtomen (Perrot et al. 2010). 

Sociala aktiviteter kunde upplevas som stressfullt (Mannerkorpi & Gard 2012) och deltagande 

i för många aktiviteter kunde leda till att energin tog slut (Kengen et al. 2012). Utmattning ledde 

till uteslutande av aktiviteter på hemmaplan och även utanför hemmet (Mannerkorpi & Gard 

2012).  

 

Personer med fibromyalgi rapporterade att saknad förståelse för begränsningarna minskade 

deras energi (Mannerkorpi & Gard 2012). Om en person har en synlig kroppslig nedsättning 

var det lättare för andra människor att relatera till problemen, men fibromyalgi syns inte 

(Liedberg et al. 2012) vilket resulterade i att personer med fibromyalgi försökte dölja sina 

svårigheter för omgivningen (Kengen et al. 2012). Det var viktigt att bli förstådd av andra 

människor i sociala sammanhang (Liedberg et al. 2012) och stöd från omgivningen stärkte 

känslan av att de kunde klara av till exempel ett jobb trots funktionsnedsättning (Mannerkorpi 

& Gard 2012). Familj, släktingar och vänner var betydande för livskvaliteten (Liedberg et al. 

2012) men familjelivet kunde påverka arbetsförmågan, välbefinnande och funktion både på ett 

negativt och ett positivt sätt (Mannerkorpi & Gard 2012).  

 

Arbete genererade sociala kontakter och ingav stöd samt en känsla av inflytande och kontroll 

(Liedberg et al. 2012). Ett lågt socialt stöd, samt krav och smärta tillsammans, ökade känslan 
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av stress och press (Mannerkorpi & Gard 2012). Deltagare i Perrot et al. (2010) rapporterade 

problem med arbetsstatus, då höga psykosociala arbetskrav, som tidspress, låg förmåga att 

kontrollera arbetet och oklara arbetsuppgifter ökade osäkerheten och stressen liksom tröttheten 

och det ökade behovet av vila. Sänkt arbetstid, nedsatt funktion, arbetslöshet eller 

förtidspension var vanligt vid fibromyalgi (Perrot et al. 2010). Att gå från heltid till deltid på 

arbetet påverkade den privata ekonomin negativt (Mannerkorpi & Gard 2012). Den konstanta 

oron över ekonomin påverkade familjelivet allvarligt och gav negativa konsekvenser (Liedberg 

et al. 2012). Pengar resulterade i en känsla av frihet, vilket gav livssituationen en positiv 

påverkan och ökade möjligheterna till fritidsaktiviteter (Liedberg et al. 2012). Personer med 

fibromyalgi berättade att meditation eller lugn musik var hjälpsamt i stressiga situationer, likaså 

motion, då fysisk och mental aktivitet kunde distrahera fibromyalgins symtom (Kengen et al. 

2012).  

 

Ett minskat intag av sötade drycker och härdat kött associerades med lägre grad av depression 

och pessimism (Ruiz-Cabello et al. 2017) och ett ökat intag av frukt, grönsaker och fisk var 

bättre för den mentala hälsan och vitaliteten. Kengen et al. (2012) berättar att det ansågs viktigt 

att planera dagliga aktiviteter, att börja morgonen med exempelvis en varm dusch kunde göra 

att de klarade av dagen bättre. Personer med fibromyalgi var tvungna att driva sig själva varje 

dag för att nå sina mål (Kengen et al. 2012).    
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur Lenz et al. (1997) symtomteori kan appliceras 

på personer med fibromyalgi. Som teoretiskt ramverk användes Lenz et al. (1997) 

symtomteori The middle-range theory of unpleasant symptoms: an update. Materialet 

analyserades utifrån två av tre kategorier i Lenz et al. (1997) symtomteori: Symtomupplevelse 

och Faktorer. I resultatet finns tre kategorier av symtomkluster. De symtomkluster som 

identifierades var 1 Muskelsmärta & energiförlust, 2 Muskelsmärta / kognitiv nedsättning 

samt 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning. 

 

Resultatdiskussion 
De kategorier från resultatet som kommer att tas upp och diskuteras är Symtomupplevelsen och 

Faktorer, utan uppdelning efter underrubriker. Diskussion kommer att göras med hjälp av Lenz 

et al. (1997) symtomteori och ny forskning. En bredare bild av området kommer att diskuteras, 

så som vikten av att lindra de psykiska symtomen för att sänka de andra symtomens 

svårighetsgrad samt likheter i diagnoskriterier mellan kroniskt utmattningssyndrom och 

fibromyalgi.  

 

I litteraturstudiens resultat visade det sig att symtomen upplevdes som en livsbegränsning och 

symtomen uttryckte sig aldrig enskilt, utan i symtomkluster. Tre symtomkluster identifierades 

med muskelsmärta som huvudsymtom. Resultatet visade att muskelsmärta förekom 

tillsammans med samtliga symtom som fibromyalgi medför. I introduktionen förklaras 

symtomkluster som att minst tre symtom (Dodd et al. 2001) uppträder samtidigt och interagerar 

med varandra (Kim et al. 2005). Enligt Lenz et al. (1997) symtomteori blir interaktionen större 

och upplevelsen av sjukdom ökar desto fler symtom en person har. Enligt deltagarna i Briones-

Vozmediano et al. (2016) studie medförde fibromyalgins symtom stora begränsningar som 

skapade känslor av hopplöshet och frustration. Enligt resultatet i litteraturstudien upplevdes den 

konstanta smärtan som överväldigande och svår att hantera, å andra sidan fann Juuso et al. 

(2011) fann att personer lär sig att leva med sin fibromyalgi och trots kronisk smärta tar sig 

framåt i livet. Till skillnad från litteraturstudiens resultat där personer med fibromyalgi 

rapporterar både utmattning och nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, stimulikänslighet 

samt försämrat minne har Lukkahatai et al. (2016) funnit att smärta enbart påverkar den fysiska 

energinivån hos personer med fibromyalgi. Smärta har en obetydlig effekt på svårighetsgraden 

av kognitiv utmattning och dysfunktion, samt depression och ångest. Lukkahatai et al. (2016) 

identifierade två symtomkluster, i kontrast till litteraturstudiens tre symtomkluster. I 

symtomkluster 1 hade deltagarna högre intensiv och utbredd smärta och i samband med det, 

var fatigue och somatiska symtom vanligt förekommande. I symtomkluster två, där deltagarna 

hade lägre intensiv och utbredd smärta, var istället utmattning och kognitiva symtom mer 

vanliga (Lukkahatai et al. 2016).  Follick et al. (2015) identifierade symtomkluster där det tyder 

på att det finns samband mellan fysisk och psykisk prestationsförmåga och graden av ångest 

och depressiva symtom. Deltagare med låga eller få ångest och depressiva symtom har bättre 

fysisk och kognitiv förmåga, samt att de rapporterar låga nivåer av smärta, fatigue och stelhet. 

Deltagare med höga eller många ångest och depressiva symtom har en sämre fysisk och 

kognitiv förmåga. Det är också de som rapporterar högst smärtnivåer och svårast fatigue, samt 

stelhet (Follick et al. 2015). Detta styrker litteraturstudiens resultat om att smärta påverkar 

samtliga symtom vid fibromyalgi. 

 

I litteraturstudiens introduktion beskrivs det att symtomkluster påverkar funktionsförmågan och 

stör det dagliga livet (Kim et al. 2005), detta har bekräftats i litteraturstudiens resultat vad gäller 

personer med fibromyalgi. Deltagare i Perrot et al. (2012) studie bekräftar resultatet genom att 

rapportera att personer med fibromyalgi generellt har en dålig livskvalitet och att smärtan är 
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symtomet som bidrar mest till den nedsatta fysiska funktionen. Även Juuso et al. (2011) skriver 

att smärtan dominerar det vardagliga livet och utgör ett hinder i vardagen. Briones-Vozmediano 

et al. (2016) styrker detta genom att förklara att det dagliga livet blir till en prioriteringsfråga. 

Deltagarna uppgav att de måste sköta hushållet och handla, men med risk för att utomstående 

ifrågasätter deras symtom, detta då symtomen är osynliga (Juuso et al. 2011). I litteraturstudiens 

introduktion berättades det att symtomkluster kunde bli så allvarliga att de även påverkade 

förmågan att arbeta (Kim et al. 2005), detta har även framkommit i litteraturstudiens resultat. 

Briones-Vozmediano et al. (2016) styrker detta med att personer med fibromyalgi i många fall 

måste välja mellan att ha kvar jobbet eller ta hand om hushållet. Stöd från omgivningen var 

avgörande för om en person kände att de klarade av ett arbete eller inte. Liedberg och Björk 

(2013) har kommit fram till att personer med fibromyalgi generellt hade bättre livskvalitet om 

de var yrkesverksamma, men också att personer som inte var yrkesverksamma överlag hade 

svårare symtom än de som har ett arbete att gå till, men de yrkesverksamma hade en högre 

lägsta nivå av smärta (Liedberg & Björk 2013). Detta går emot litteraturstudiens resultat som 

visar på att höga arbetskrav gjorde att personer med fibromyalgi rapporterade problem med att 

klara av arbetet samt att personer med fibromyalgi tyckte att arbete genererade sociala kontakter 

och stöd vilket kunde ge en känsla av kontroll. 

 

I resultatet beskrivs det att personer med fibromyalgi upplever ångest, stress och depression. 

Detta styrks av Perrot et al. (2012) och Briones-Vozmediano et al. (2016) som förklarar att 

oförmåga att nå upp till krav gav ångest och skuldkänslor. I enlighet med litteraturstudien 

berättar Juuso et al. (2011) att smärtan medförde koncentrationssvårigheter, känslighet för 

stimuli och försämrat minne så vardagen begränsades ytterligare. Briones-Vozmediano et al. 

(2016) fortsätter med att förklara att personer med fibromyalgi rapporterat att alla typer av 

ansträngning förvärrar smärtan och att de därför får släppa på kraven och acceptera att 

slutresultatet av en uppgift inte är perfekt. Personer med fibromyalgi beskriver att deras 

drivkraft att övervinna sina begränsningar slutar med en skadlig effekt på deras fysiska 

välbefinnande på grund av deras egna krav (Briones-Vozmediano et al. 2016).  

Brist på socialt stöd påverkade symtomen negativt samt att familj, släktingar och vänner var 

betydande för livskvaliteten. Detta är även Juuso et al. (2011) inne på när de beskriver att 

fibromyalgi är svårt att acceptera och klara av, deltagarna hävdar att det ger känslor av sorg och 

tankar om huruvida livet är värt att leva. Smärtintensitetens oregelbundenhet gjorde det svårt 

att planera framåt. Aktiva dagar ledde till smärta och sämre sömn, och sämre nätter ledde till 

stelhet och utmattning, deltagarna upplevde sin trötthet som sammanflätad med smärtan och 

när smärtan var värre kände de sig tomma, svaga och maktlösa (Juuso et al. 2011). Detta 

stämmer bra överens med det resultat som litteraturstudien identifierade. 

 

I resultatet sågs ett samband mellan symtomens svårighetsgrad och antalet psykiska symtom. 

Vid fibromyalgi förekommer psykisk samsjuklighet i stor utsträckning (Ciapparelli et al. 

2008) och på ett komplext vis (Raphael et al. 2006). Personer med fibromyalgi uppvisar 

måttlig till hög depression (Wilke et al. 2010) och enligt Ciapparelli et al. (2008) ger detta en 

sämre livskvalitet då personer som inte har psykiska symtom från sin fibromyalgi har bättre 

livskvalitet. De personer med fibromyalgi som har psykiska symtom rapporterar en högre 

smärtintensitet (Consolia et al. 2012). Epstien et al. (1999) rapporterade att personer med 

fibromyalgi som har ångest eller depression mår sämre, har sämre fysisk kapacitet och känner 

mindre välbefinnande, därför bör behandling av depression och ångest tillämpas. Behandling 

som lämpar sig mot psykiatrisk problematik rekommenderas som användning av 

psykofarmaka till personer med fibromyalgi utan psykiatrisk problematik (Epstien et al. 

1999). Behandling som riktas mot de psykiska symtomen fokuserar framförallt på 
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problematiken kring ångest (Raphael et al. 2006) men Ciapparelli et al. (2008) menar att 

fibromyalgi och samtidig depression är värre än ångestsjukdomar.  

 

Det framkom i resultatet att graden av depression hör ihop med graden av ångest. Den 

kliniska utvärderingen vid fibromyalgi bör omfatta en rutinmässigt noggrann psykiatrisk 

bedömning (Consolia et al. 2012; Ciapparelli et al. 2008). Personer med fibromyalgi bör alltid 

testas för depression eller bipolaritet (Wilke et al. 2008) eftersom effektiv diagnos och 

behandling av psykiatriska störningar kan vara till hjälp för att förbättra livskvaliteten 

(Consolia et al. 2012; Ciapparelli et al. 2008). I introduktionen står det att ett symtombaserat 

tillvägagångssätt bör användas, där fokus ligger på andra associerade symtom vid fibromyalgi 

(Arnold & Clauw 2017) och även Lenz et al. (1997) symtomteori delger att interventioner 

riktade mot de psykiska faktorerna har positiv inverkan på upplevelsen av symtom. 

 

I introduktionen är ACR´s klassifikationskriterier för diagnostisering av fibromyalgi nämnda 

(Wolfe et al. 2010). McKay et al. (2009) förklarar att dessa kriterier motsvarar kriterierna för 

kroniskt trötthetssyndrom, även kallat Myalgic Encephalomyelitis. Fibromyalgi delar en 

liknande symtombild med detta syndrom där de vanligaste symptomen är smärta i form av 

muskel- och ledvärk, fatigue, sömnproblematik, ångest och depression. Skillnaden mellan 

fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom är att personer med kroniskt trötthetssyndrom även 

rapporterar symtom på feber, ömma lymfkörtlar och ont i halsen. McKay et al. (2009) 

fortsätter med att förklara att trots en liknande symtombild behandlas de på olika sätt och det 

har uppstått diskussioner huruvida dessa symtom eventuellt skulle kunna vara samma 

syndrom, med olika bedömningar. För att diagnostisera Kroniskt trötthetssyndrom används 

Canadian Clinical Criteria som grundas på anamnes, klinisk undersökning och uteslutning av 

andra diagnoser (Fukuda et al. 1994). 

 

Det går att läsa i introduktionen att fibromyalgi inte innehar någon fastställ definition, men 

går under de föreskrifter som riktar sig till långvarig smärta, överdriven oro, stresskänslighet 

och kognitiv påverkan (Socialstyrelsen 2015). Enligt författarna skulle detta kunna ha 

inverkan på den negativa status som en fibromyalgidiagnos medför, då de innehar en diagnos 

som egentligen inte finns. De klassifikationskriterier som ACR kommit med (Wolfe et al. 

2010) kan ge en känsla av att diagnosen faktiskt är på riktigt och att fibromyalgi inte är en ”så 

länge” diagnos som grundar sig på diffusa symtom. 

 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur Lenz et al. (1997) symtomteori kan appliceras på 

personer med fibromyalgi. Litteraturstudien har följt Polit och Beck (2017) nio steg. PubMed 

och CINAHL är de databaser som användes vid litteratursökningen då PubMed kunde bidra 

med relevant medicinsk kunskap och CINAHL riktar sig till omvårdnad. Sökningar gjordes 

även i PsychInfo med liknande sökord och kriterier, men gav inga nya artiklar. Vid processen 

för datainsamling gjordes flera sökningar initialt med sökord av relevans för symtomteorin och 

fibromyalgi, exempelvis cluster, symptom cluster, symptomtheory, analysis, och symptom 

experience. Detta gav ett litet resultat som ledde till att sökningarna utökades. Den utökade 

sökningen resulterade i fler artiklar men majoriteten svarade inte mot syftet. Beslutet att ha kvar 

den utökade sökningen gjordes för att inte tappa relevant data som uppkom. MeSH-termer från 

PubMed och CINAHL headings användes för att artiklarna skulle vara indexerade för att 

utesluta artiklar som inte behandlade relevant material. Indexeringen utgjorde att sökningarna 

blev mer systematiska vilket är en rekommendation av Polit och Beck (2017). Trots många 

antal sökord och flertalet försök med olika kombinationer var det svårt att få fram relevant 

material som svarade mot litteraturstudiens syfte. Utökad sökning med andra sökord och fler 

http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/article/pii/S0010440X12000491?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
http://www.sciencedirect.com.bibproxy.kau.se:2048/science/article/pii/S0010440X12000491?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
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databaser hade möjligtvis genererat i ytterligare relevant material. Exempel på ytterligare 

sökord kunde varit symtom, fatigue, depression, anxiety eller pain kombinerat med 

Fibromyalgia. I PubMed kunde eventuellt subheadings som physiologi eller rehabilitation varit 

av intresse för att inhämta material. Förslagsvis kunde utforskning av subheadings i CINAHL 

för fibromyalgi, exempelvis Diagnosis eller Complication givit mer material.  

 

Artiklarnas geografiska område omfattar Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Spanien och 

Australien som gav ett skevt perspektiv då det endast är västerländska länder som är 

representerade. Resultatet ger inte heller rättvisa till kontinenterna Asien, Afrika och 

Sydamerika. Artiklarna har i högre utsträckning behandlat kvinnor med fibromyalgi eller enbart 

behandlat kvinnor med fibromyalgi, detta kan ha haft inverkan på resultatet, vilket har varit 

svårt att undvika då fibromyalgi drabbar kvinnor i större utsträckning än män. I litteraturstudien 

användes Lenz et al. (1997) symtomteori som teoretiskt ramverk, men denna symtomteori 

saknar en symtomdimension, symtom erfarenhet som Armstorng (2003) tar upp i sin teori 

Symptoms Experience: A concept Analysis. Lenz, et al (1997) mäter hur symtom och 

interaktioner uppstår och påverkas av varje enskilt symtom, medan Armstrong (2003) tar upp 

vikten av vad symtomet är och vad det verkligen betyder för personen. 

 

En deduktiv ansats användes vilket gjorde att egna kategorier inte söktes upp i analysen utan 

Lens et al. (1997) symtomteori (The middle range theory of unpleasent surprises: an update) 

användes som raster till litteraturstudiens resultat. Detta har påverkat databearbetningen på det 

sätt att de redan givna kategorierna inte ger möjlighet till att hitta nya kategorier och andra 

eventuella mönster som hade kunnat uppstå. Hade en induktiv ansats använts hade eventuellt 

fler mindre kategorier uppdagats och hade kunnat ge en mer subjektiv bild av upplevelsen vid 

fibromyalgi. Hade Armstrong (2003) använts som referensram till denna litteraturstudie hade 

resultatet byggts upp på fler artiklar med kvalitativ metod och andra sökord som innefattat 

experience, hade eftersökts. 

 

Klinisk Betydelse 
Fibromyalgi har en okänd patologi som ger en komplex symtombild. Då diagnos ställs genom 

klinisk bedömning och anamnes är det viktigt att sjuksköterskor är noga med att dokumentera 

symtom som patienter har. Detta för att snabbt få in åtgärder i form av symtomlindring och för 

att en diagnos ska kunna ställas så snart som möjligt. Sjuksköterskor har ett stort ansvar i det 

första mötet med personer med fibromyalgi. En ökad kunskap om applicering av symtomteori 

genererar en fördjupad kunskap i hur symtom uttrycker sig och vilken börda personer med flera 

samtidiga symtom har. Kunskap är en viktig del av omvårdnaden eftersom samtidiga symtom 

förekommer hos de flesta som söker vård. Genom lindring av ett symtom kan obehaget från ett 

annat symtom minska.   

 

Förslag till framtida forskning 
I framtiden skulle det vara intressant att utforska fibromyalgi utifrån Armstrong (2003) 

symtomteori, Symptoms Experience: A Concept Analysis. Detta för att få med den 

symtomdimension som Lenz et al. (1997) inte tar upp, Symptom Experience. Att applicera 

Armstrong (2003) symtomteori skulle istället leda forskningen mot interventioner vid 

fibromyalgi som skulle inriktas på personens egen uppfattning om symtombördan.   

 

Slutsats  
Appliceringen av Lenz et al. (1997) symtomteori på fibromyalgi visade sig vara användbar och 

synliggjorde de svårigheter personer hade till följd av fibromyalgi. Det blev tydligt hur 
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symtomen interagerade med varandra och uppträdde tillsammans samt hur fysiska, psykiska 

och situationsbundna faktorer påverkade symtomupplevelsen vid fibromyalgi. Lenz et al. 

(1997) symtomteori förklarade att de tre faktorerna interagerar med varandra, vilket även gick 

att applicera vid fibromyalgi. Personer med fibromyalgi upplevde symtomen som 

funktionsnedsättande och att smärtan var svåraste symtomet. Hög smärtintensitet orsakade 

utmattning, irritation, otillräcklighetskänslor, nedstämdhet och ilska. Personer med fibromyalgi 

rapporterade daglig ångest och somatiska problem. Hög psykosocial stress tillsammans med 

smärta orsakade en överbelastning. Vardagen begränsades av fibromyalgi vilket gjorde att de 

behövde omvärdera sitt tidigare levnadssätt på grund av kroppsliga förändringar. De levde 

ständigt i konflikt mellan viljan och förmågan att utföra arbete och dagliga aktiviteter.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Aparicio, V. A., Ortega, 

F. R., Carbonell-Baeza, 

A., Gatto-Cardia, C., 

Sjöström, M., Ruiz, J. R. 

& Delgado-Fernandez, 

M. (2013). 

 

Spanien 

Syftet var att analysera 

relationen av viktstatus 

med smärta, fatigue och 

stelhet hos spanska 

kvinnor med 

fibromyalgi, med 

speciellt fokus på 

skillnader mellan 

övervikt och fetma. 

Kvantitativ metod  

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Fibromyalgiförening, 

177 st. kvinnor med 

fibromyalgi. 

Bortfall: 263 st. 

Datainsamling: 2 

Formulär, 2 skalor.  

Övervikt påverkar 

symtombilden av 

fibromyalgi. Fibromyal-

gipatienter med ett högre 

BMI har också högre 

nivåer av trötthet, 

morgontrötthet och 

stelhet.  

Jacobson, S. A., 

Simpson, R. G., Lubahn, 

C., Hu, C., Belden, C. 

M. Davis, K. J., 

Nicholson, L. R., Long, 

K. E., Osredkar T. & 

Lorton, D. (2014). 

 

USA 

Syftet var att 

kategorisera 

fibromyalgisymtom hos 

äldre patienter under en 

längre tid för att se i 

vilken utsträckning 

behandlingar 

överensstämmer med 

publicerade riktlinjer för 

att reducera symtomen. 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell 

observationsstudie under 

sex år. 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 51 

st. deltagare med 

fibromyalgi, 81 deltagare 

i kontrollgrupp.  
Bortfall: 0 st. 

Datainsamling: 

Neurologiskt test, 5 olika 

skalor, klinisk 

undersökning.  

Vanligaste symtomen är: 

muskelsmärta, stelhet, 

uppvaknandetrötthet och 

uppvaknandesmärta. 

Vanliga smärtområden: 

övre rygg, nacke, nedre 

rygg, gluteala muskler.  

Kengen, T. T., Rutledge, 

D. N., Mouttapa, M., 

Weiss, J. & Aquino, J. 

(2012). 

 

USA 

 

Syftet var att beskriva 

hur personer med fibro-

myalgi hanterar sina liv 

med många symtom, hur 

de använder sig av icke-

farmakologiska behand-

lingar eller hur de 

använder sig av icke-

farmakologiska behandl-

ingar tillsammans med 

medicinering. 

 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv studie.  

Urval: 8 st. kvinnor med 

fibromyalgi deltog. 

Bekvämlighetsurval. 

Bortfall: 0 st. 

Datainsamling: 

Gruppintervju, öppna 

frågor användes.  

 

Kvinnorna talade inte 

specifikt om sin smärta 

utan om deras 

fibromyalgi. De flesta 

anger att kronisk smärta 

deras värsta symtom. 

Andra anser att fatigue är 

det svåraste symtomet. 
 

Klaus, K., Fischer, S., 

Doerr, J. M, Nater, U. 

M. & Mewes R. (2016). 

 

Tyskland 

Syftet var att undersöka 

hur vardagen påverkades 

av de somatiska symtom 

som finns vid 

fibromyalgi samt hur de 

somatiska symtomen 

påverkar värdet 

avseende indikatorer för 

allvarlig smärta. 

Kvantitativ metod. 

ambulatorisk studie.  

Urval: 28 st. kvinnor 

med fibromyalgi. 

Strategiskt urval.  

Bortfall: 2 st. 

Datainsamling: Pågick 

under 14 dagar. 

Deltagarna fick en Ipod 

touch som användes för 

att svara på frågor 6 

gånger om dagen. Larm 

utlöstes när det var dags 

att svara på frågorna.  

 

Smärtintensiteten var 

högre ju mer patientens 

fibromyalgi påverkade 

hälsotillståndet. Hade 

patienten ångest 

förvärrade detta även 

smärtans intensitet. 



 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Liedberg, G.M., Eddy 

L.L. & Burckhardt, C.S. 

(2012). 

 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

validiteten av QOL-S 

utifrån fibromyalgi-

diagnostiserade kvinnors 

syn på livskvalitet. 

 

Kvalitativ metod 

interjuver  

Urval: 18 st. kvinnor 

med fibromyalgi. 

Bekvämlighetsurval. 

Bortfall: 7 st. 

Datainsamling: 5 

Fokusgruppsintervjuer  

 

God ekonomi, möjlighet 

till att göra sånt man 

tycker om och att vara 

aktiv, ha sociala 

kontakter, samt hälsa där 

den fysiska och psykiska 

hälsan ingår, anses vara 

viktiga aspekter för att 

känna livskvalitet. 

Malin, K. & Littlejohn, 

G.O. (2016). 

 

Australien 

Syftet var att undersöka 

hypotesen: att 

psykologiska faktorer 

påverkar 

fibromyalgisymtom 

genom dess direkta 

effekt på stress. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: 98 st. kvinnor 

med fibromyalgi. 

Strategiskt urval.  

Bortfall: 0 st. 

Datainsamling: Sex 

enkäter skickades. 

Stress har stor påverkan 

på svårighetsgraden hos 

symtomen vid 

fibromyalgi och hur stor 

påverkan det har beror på 

inverkan från 

psykologiska faktorer. 

Mannerkorpi, K. & 

Gard, G. (2012). 

 

Sverige 

Syftet var att se hur 

hälsoproblem och 

arbetsrelaterade problem 

kunde leda till hinder vid 

fortsatt arbete för 

kvinnor med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 
Urval: 27 st. 

yrkesverksamma kvinnor 

med fibromyalgi. 

Strategiskt urval. 

Bortfall: 0 st. 

Datainsamling: 5 olika 

Fokusgrupper intervju 

med öppna frågor. 

Fysisk arbetsbelastning 

resulterar i ökad smärta, 

trötthet och utmattning. 

Fysiologiska faktorer så 

som utomhustemperatur 

och höga ljudnivåer 

förvärrade smärtan. Höga 

psykosociala krav så som 

tidspress och låg kontroll 

öka stressen som bidrar 

till att öka trötthet och 

utmattning. 

Mcallister, S.J., Vincent, 

A., Hasset, A.L., 

Whipple, M.O., Oh, 

T.H., Benzo, R.P. & 
Toussaint, L.L. (2013). 

 

USA 

Syftet var att utforska 

effekt, motståndskraft 

och symtombördan av 

fibromyalgi. Hypoteser: 
a) positiv och negativ 

effekt borde associeras 

med symtombördan vid 

fibromyalgi, b) motstån-

dskraft borde höra ihop 

med positiv och negativ 

effekt, c) borde höra 

ihop med symtombörda 

d) sambandet mellan 

motståndskraft och 

symtombördan borde 

vara påverkad av positiv 

och negativ effekt. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie.  

Urval: 858 st. 

fibromyalgipatienter. 
Strategiskt urval/ 

Slumpmässigt urval.  

Bortfall: 445 st. 

Datainsamling: 

Frågeformulär skickades 

till patienter ur ett 

fibromyalgiregister som 

finns vid Mayo Clinic in 

Rochester, Minnesota.  

 

En individs emotionella 

uppbyggnad och reaktion 

på händelser ser ut, samt 

för hantering av stress 
och motgångar påverkar 

symtomupplevelsen. 

Perrot, S., Winkelmann, 

A., Dukes, E., Xu, X., 

Schaefer, C., Ryan, K., 

Chandran, A., Sadosky, 

A. & Zlateva, G. (2010). 

 

Frankrike & Tyskland 

Syftet var att utvärdera 

hur fibromyalgi påverkar 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Observationsstudie.  

Urval: 299 st. personer 

med fibromyalgi. 

Bekvämlighetsurval.  

Bortfall: 0 st. 

Datainsamling: 4 

rågeformulär, 2 skalor. 

 

Det finns en stor 

sjukdomsbörda och 

behandlingsbegränsningar 

för fibromyalgipatienter. 

Patienter uppgav att deras 

kärnsymtom var 

smärtproblematik, stelhet, 

fatigue, att aldrig känna 

sig utvilad. Många av 

patienterna hade ångest 

och depression.  

 



 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Ruiz-Cabello, P., 

Soriano-Maldonado, A., 

Delgado-Fernandez, M., 

Alvarez-Gallardo, I-C., 

Segura-Jimenez, V,. 

Estevez-Lopez, F., 

Camiletti-Moirón, D. & 

Aparicio, V-A. (2017). 

 

Spanien 

Syftet var att bedöma 

matvanor i en 

representativ grupp av 

kvinnor med fibromyalgi 

för att utforska 

maten/dietens 

association med mental 

ohälsa, depression och 

optimism i den här 

gruppen. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie, 

Deskriptiv statistik. 

Envägsanalys. 
Urval: 486 st. 

Bekvämlighetsurval. 

Bortfall: 131 st. 

Datainsamling: 3 st. 

Enkäter/frågeformulär 

skickades. 

Personer med fibromyalgi 

som äter bra mat, så som 

frukt och grönsaker 

dagligen/nästan dagligen 

har en bättre psykisk 

hälsa. Ohälsosam föda 

och dryck associeras med 

depression och personer 

med fibromyalgi som inte 

åt fisk så ofta hade större 

risk för att drabbas av en 

allvarlig depression. 

Wilson, H.D., Robinson, 

J.P. & Turk, D.C. 

(2009). 

 

USA 

Syftet var att se hur 

personer med 

fibromyalgi skilde sig, 

baserat på symtomens 

svårighetsgrad och 

huruvida undergrupper 

skiljer sig åt med 

avseende på utnyttjande 

av vård, 

funktionsförmåga och 

arbetsstatus. 

Kvantitativ metod. 

Urval: 2182 st. kvinnor 

med fibromyalgi. 

Bekvämlighetsurval. 
Bortfall: 401 st. 

Datainsamling: 

Internetenkät, national 

fibromyalgia association 

(NFA) skickade ut en 

enkät på deras webbplats 

under en tre dagars 

period.   

Mest rapporterade 

symtom var trötthet, 

smärta och stelhet av 18 

möjliga. Symtomen bildar 

4 olika symtomkluster 

beroende på 

svårighetsgrad och delas 

in i 3 olika symtom 

faktorer (Muskulo-

skeletala, icke-muskulo-

skeletala och 

kognitiva/symtom. 
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