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Sammanfattning 

 

Forskning har visat att både optimism och könstillhörighet påverkar 

olika typer av smärta, dock är det fortfarande oklart vad som har störst 

effekt på upplevelsen av smärta och hur länge vi tolererar den. Denna 

studie undersökte vilken egenskap, optimism eller könstillhörighet, 

som har störst påverkan på smärta. Undersökningen använde sig av 

både ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval på totalt 45 

studenter, 21 kvinnor och 24 män i åldrarna 19-39. För att mäta 

optimism användes Life Orientation Test- Revised och för att mäta 

smärtupplevelse användes en cold pressor task. Resultatet visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor när 

det kommer till smärtupplevelse och smärttålighet. Resultatet visade 

inte heller någon skillnad i smärtupplevelse och smärttålighet mellan 

optimister och pessimister. Resultatet stämde inte överens med 

tidigare forskning och mätinstrumentens reliabilitet i studien 

ifrågasätts.  
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Abstract 

 

Research has shown that both optimism and gender affects how we 

deal with different types of pain, however, it is still unclear which 

factor has the greatest impact on pain perception and pain tolerance. 

This study examined which variable, optimism or gender, had the 

greatest impact on pain. This study used both a convenience and 

snowball sampling consisting of a total of 45 students, 21 women and 

24 men aged 19-39 years old. Optimism was measured by Life 

Orientation Test Revised and to measure pain perception, a cold 

pressor task was used. The results showed no significant differences 

between men and women in pain perception or pain tolerance. The 

results did not show any difference between optimists and pessimists 

regarding pain perception and pain tolerance either. These findings 

contradicted previous research and therefore the measurement 

instrument reliability in this study was questioned.  

. 
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  Smärta, kön och optimism 

Alla har vi någon gång upplevt smärta. Kanske har du slagit tån i soffkanten, brutit ett 

ben eller har du, precis som många andra, kronisk smärta? Oavsett vilken källa som ligger 

bakom människors lidande diskuteras ofta hur man kan bli mindre mottaglig för smärta. Vi 

uppfattar att vissa människor stämplas som “veka”, “känsliga” och “sköra”, andra som 

“starka”, “hårdhudade” och “tuffa”. Ofta jämförs mäns och kvinnors olika källor till smärta, 

men på grund av vår fysiologiska uppsättning är det inte många människor på jorden som kan 

känna om “en pungspark gör ondare än att föda barn”. 

För att ta sig igenom smärta har vi förmodligen någon gång blivit rekommenderade att 

tänka positivt. Många av oss har tröstats när vi var små med meningar som: “det går snart 

över” och “det var inte så farligt”, vilka är två exempel på fraser med optimistisk inställning. 

Så vad gör dig minst känslig för smärta? Är det att se glaset som halvtomt eller halvfullt? 

Eller att vara man eller kvinna? Vi vill i den här studien undersöka vilken egenskap, optimism 

eller könstillhörighet, som har störst påverkan på smärtupplevelse och smärttolerans. 

Vad är smärta? 

Vi människor lär oss vad smärta är när vi är unga genom egna erfarenheter 

(International Association for the Study of Pain, IASP, 2012). På så sätt är våra upplevelser av 

smärta subjektiva och helt personliga (IASP, 2012; Karling, 2015). Smärta är ett 

varningssystem som vi människor har för att förstå att något i kroppen är skadat eller drabbat 

av sjukdom (Karling, 2015). Smärta kan också upplevas även om kroppen inte utsatts för 

skada, men då har smärtan ofta psykologiska orsaker (IASP, 2012; Karling, 2015). Vi känner 

smärta för att vi har smärtreceptorer i kroppen som skickar vidare signalerna om fara från 

skadan till resten av kroppen och slutligen hjärnan (Holt m.fl., 2012). 

Smärtreceptorer finns i alla kroppens vävnader förutom skelettet och vissa delar av 

tänderna. Vi har inte heller några smärtreceptorer i hår, naglar eller hjärna. Smärtreceptorer 
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reagerar bland annat på temperatur, cellskador och inflammation. Detta innebär att 

smärtreceptorerna kan skicka tre olika sorters stimuli via ryggraden till hjärnan: mekanisk, 

termisk och kemisk stimuli. Väl i hjärnan kan smärtimpulserna ta två vägar; från thalamus till 

den sensomotoriska loben eller från thalamus till det limbiska systemet. Den sensomotoriska 

loben sorterar information om temperatur, balans samt kroppsrörelser och det limbiska 

systemet styr beteenden som tillgodoser känslomässiga drifter (Holt m.fl., 2012). Smärta kan 

alltså vara både en stark fysisk upplevelse men också en känslomässig (Holt m.fl., 2012; 

IASP, 2012; Karling, 2015).   

Hur mäts smärta? 

Smärta mäts på olika sätt inom forskning. Bland annat testas smärta till följd av 

värme, kyla, ischemi eller tryck (Racine m.fl., 2012a). Värmestimuli ges ofta genom 

elektroder som fästs på deltagarens arm som sedan utsöndrar mer och mer värme under en tid 

(Klatzkin, Mechlin, & Girdler 2010). Köldstimuli ges ofta genom en så kallat cold pressor 

task (CPT), där deltagarna stoppar ner sin hand i kallt vatten (Edwards, Haythornthwaite, 

Sullivan, & Filling, 2004: Hood, Pulvers, Carillo, Merchant, & Thomas, 2012). 

Smärtforskning på ischemi innebär att deltagaren i experimentet får sitt blodflöde stoppat 

under en kort tid, till exempel i en arm (Costello m.fl., 2002). Smärtexperiment med tryck 

som stimuli kan till exempel innebära att deltagaren blir stimulerad med en tryckalgometer på 

till exempel händer och underarmar (Racine m.fl., 2012a). 

Även deltagarnas reaktioner på smärta registreras på flera olika sätt, vilket lett till en 

stor varieté på smärtbegrepp. Bland annat finns begreppen: smärttröskel, smärttolerans och 

smärtintensitet (Hood m.fl., 2012; Racine m.fl., 2012a). Smärttröskel kan till exempel 

registreras när en deltagare först uppfattar ett stimuli som smärtsamt. Smärttolerans kan 

registreras när någon inte längre tål smärta mer, antingen i hur länge eller i hur hög halt av 

stimuli deltagaren klarat av. Slutligen används också smärtintensitet där deltagaren själv kan 
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skatta sin upplevda smärta på en skala, t.ex. mellan 1-10 eller 0-100 (Hood m.fl., 2012; 

Klatzkin m.fl., 2010). 

Varför upplever vi smärta på olika sätt? 

Grindteorin (Melzack & Wall, 1965) föreslår att vi känner smärta på olika sätt på 

grund av små “grindar” som öppnar och stänger passager för smärtimpulserna. Om grinden, 

som sitter i ryggmärgen, är öppen, har alltså smärtstimuli fri väg att nå fram till hjärnan som i 

sin tur kan uppfatta smärtan. Om grinden istället är stängd blockeras smärtstimulin och vi 

upplever ingen smärta. I teorin ska grindarna stängas om vi tillför ytterligare stimuli runt 

smärtan, som att klia på ett myggbett eller att hålla i den där tån vi precis slog i soffkanten. 

Detta betyder att vi kan kontrollera grindarna i en datadriven bearbetningsprocess, vilket är att 

lindra smärtan innan den når hjärnan (Holt m.fl., 2012; Melzack & Wall, 1965). 

Grindteorin visar att människor även kan kontrollera smärta med en konceptuellt 

driven process, från hjärnan ut i kroppen. Det innebär att tankar, övertygelser och känslor kan 

både öppna och stänga grindarna i ryggraden så att upplevelsen av smärtan ökar eller minskar 

(Holt m.fl., 2012). Om en individ tänker på smärta som hotande eller skadligt och är 

känslomässigt upprörd föreslås denne känna smärta på ett annat sätt än individer som tänker 

annorlunda om smärta och inte är upprörd (Turk, Meichenbaum & Myles, 1983). Grindteorin 

visar alltså att människors upplevelser av smärta är beroende av både kognitiva, psykologiska 

och sensoriska faktorer (Turk & Melzack, 2001, refererad i Holt m.fl., 2012; Turk & Melzack, 

2011). 

Smärta och könstillhörighet  

Flera studier (Edwards m.fl., 2004; Ellermeier & Westphal, 1995; Racine m.fl., 2012a; 

Wiesenfeld-Hallin, 2005; Wise m.fl., 2002) visar att det finns skillnader i hur män och 

kvinnor upplever smärta samt står ut med smärta. Skillnaden verkar vara som mest 

framstående när man jämför män och kvinnor som testas i laboratorier med smärta till följd av 
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tryck eller termisk smärta, det vill säga där värme eller kyla används som stimuli (Racine 

m.fl., 2012a). Till exempel visar Wise m.fl. i ett experiment, med både kyla och värme som 

stimuli, att män kräver mer stimuli för att uppleva något som smärtsamt, uppskattar smärta 

lägre och kan utstå smärta under längre tid än kvinnor. 

Även en senare studie av Klatzkin m.fl. (2010) visar hur kvinnor upplever mer smärta 

än män och hur män har högre smärttolerans än kvinnor när de stimuleras med kyla. Klatzkin 

m.fl. testade även sina deltagare på smärta till följd av värme och ischemi (stoppad 

blodtillförsel), men testerna med de senare nämnda stimuli ledde inte till några signifikanta 

resultat när män och kvinnor jämfördes. Detta verkar vara trenden för de senaste tio åren av 

forskning. I en analys (Racine m.fl., 2012a) redovisas hur 26 av 32 studier som genomförts 

mellan 1998 och 2008, med kyla som stimuli, hittat signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor i smärttolerans. I helhet har det dock inte hittats några direkta skillnader mellan män 

och kvinnor som utsatts för ischemisk smärta. Så, att män och kvinnor rapporterar smärta 

olika, både för smärtupplevelse och för smärttolerans, är ett relativt etablerat faktum men är 

beroende på vilket stimuli som ges. 

De möjliga orsakerna bakom könsskillnaderna är många och omdiskuterade. Både 

sociala, biologiska och kognitiva faktorer tycks ligga bakom män och kvinnors olika 

smärtupplevelser och tolerans. Bland annat verkar sociala faktorer, som social inlärning och 

förväntningar på respektive könsroll, vara en del av könsskillnaderna i smärta (Filingim, 

2000; Racine m.fl., 2012b). Kvinnor verkar vara mer mottagliga för att snappa upp 

känslouttryck (däribland uttryck för smärta) av andra människor och på så sätt lära sig att 

uttrycka och upptäcka smärta mer själva (Fillingim, 2000). Dessutom har både män och 

kvinnor i experimentella förhållanden visat sig ha förväntningar på att män i allmänhet känner 

mindre smärta än kvinnor (Fillingim, 2000; Racine m.fl., 2012b; Wiesenfeld-Hallin, 2005; 

Wise m.fl., 2002). Mer specifikt visar Wise m.fl. att när de kontrollerar för könsrolls-
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förväntningar i relationen mellan kön och smärta, så försvinner sambandet mellan 

könstillhörighet och smärttolerans. Detta innebär att de förväntningar och stereotypiska bilder 

som vi människor har på män och kvinnor angående smärta kan förklara en del av de påvisade 

könsskillnaderna i smärtkänslighet (Racine m.fl., 2012b; Wise m.fl., 2002). 

Forskning har visat att kvinnor reagerar på smärta i en större utsträckning än vad män 

gör, till exempel med vidgandet av pupillerna (Fillingim, 2000), vilket ger möjlighet till andra 

förklaringar till könsskillnaderna bakom smärtupplevelse och smärttolerans än sociala 

faktorer. Dessa skillnader kan bero på biologiska orsaker som till exempel hur benägna våra 

hjärnor är att släppa ifrån sig endorfiner som hämmar smärtan (Holt m.fl., 2012) eller vilket 

kön vi föds med. Mäns och kvinnors olika hormoner och kvinnors menscykel kan vara 

faktorer som påverkar olikheterna i människors smärtupplevelse (Fillingim, 2000). 

Slutligen finns det även forskning som visar att kognitiva faktorer kan vara en 

förklarande del bakom könsskillnaderna i smärta. Kvinnor har ofta har högre värden för 

depressiva symptom än män (Angst m.fl., 2002; Grayson, Larsson, & Nolen-Hoksema, 1999). 

Depressiva symptom karaktäriseras bland annat av känslor av hopplöshet och ångest (Holt 

m.fl., 2012), som i sin tur har visat sig påverka smärtupplevelse och smärttolerans negativt 

(Fillingim, 2000; Racine m.fl., 2012b). 

Vad är optimism? 

Optimism är att ha ett positivt tankesätt och en positiv världssyn. Den grundläggande 

skillnaden mellan en optimist och en pessimist ligger i svaret på frågan: ”Är glaset halvtomt 

eller är det halvfullt?”. En optimist ser det som finns tillgängligt, en pessimist har fokus på det 

som saknas (Baumgardner & Crothers, 2009). Dock kan människors förväntningar på 

framtiden påverkas av detaljerna i en situation; du kan till exempel vara optimistiskt inställd 

till en sak, samtidigt som du är pessimistiskt inställd till något annat. Människor varierar alltså 
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i sin totala nivå av optimism och pessimism. De som har höga nivåer av optimism har låga 

nivåer av pessimism, och tvärtom  (Baumgardner & Crothers, 2009). 

Ovan har vi beskrivit optimism som en individuell egenskap, även kallat dispositionell 

optimism. Vidare i Baumgardner och Crothers (2009) kan vi även läsa om optimism som en 

förklarande stil, det vill säga hur människor tolkar orsaken till dåliga händelser i deras liv. Vi 

ponerar att en student får underkänt på en tentamen i statistik. En pessimist skulle i denna 

situation kunna tänka: “Jag är helt enkelt inte bra på statistik.”, skulden läggs alltså på sin 

egen förmåga. En optimist skulle kunna tänka: “Testet var svårförståeligt och var inte relaterat 

till vad vi har gått igenom under lektionerna.”, här läggs skulden på någon/något annan än en 

själv (Baumgardner & Crothers, 2009). 

Optimister är människor som förväntar sig att bra saker ska hända dem, medan 

pessimister förväntar sig att dåliga saker ska hända dem. Med andra ord kan man säga att det 

handlar om att ha en positiv eller negativ syn på framtiden (Carver, Scheier, & Segerstrom, 

2010). Optimism kopplas till högre nivåer av självsäkerhet när det kommer till att uppnå egna 

mål, medan pessimism kopplas till sämre självförtroende och färre positiva förväntningar av 

ens egen förmåga, vilket kan leda till undvikande eller att man ger upp i en svår situation. 

Vidare har högre nivåer av optimism relaterats till mindre stress och därmed till bättre 

subjektivt välbefinnande (Baumgardner & Crothers, 2009; Carver m.fl., 2010). Det är, som 

beskrivet ovan, en del forskning som visar att optimism för med sig mycket goda 

konsekvenser. Däremot finns det forskning (Tenney, Logg, & Moore 2015) som menar att vi 

ibland kan överskatta hur stor effekten av optimism är på vårt liv. Tenney m.fl.s experiment 

visar till exempel hur optimism förbättrar prestationen i ett gissningstest, men inte så mycket 

som deltagarna hade förväntat sig. Alltså råder det oklarhet över hur betydelsefull optimism är 

i våra liv.  

Sambandet mellan optimism och smärta 
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Tidigare forskning visar på att dispositionell optimism kan vara en skyddande faktor 

mot upplevelsen av smärta (Hanssen, Vancleef, Vlaeyen & Peters, 2012; Rasmussen, Scheier 

& Greenhouse, 2009). I en studie (Geers, Wellman, Helfer, Fowler, & France, 2008) har det 

visats att optimister, jämfört med pessimister, har rapporterat lägre smärta och lägre 

hjärtaktivitet under en så kallat cold pressor task. Resultaten visar alltså på att dispositionell 

optimism är associerat med minskad smärtkänslighet under dessa omständigheter (Geers 

m.fl., 2008). Vidare i forskningen kan vi även se att, ju högre nivån av optimism är hos en 

individ, desto starkare är den interna smärtkontrollen (Bargiel-Matusiewicz & 

Krzyszkowskas, 2009; Geers m.fl., 2008). 

Tidigare forskning i labb-miljö visar att det finns ett samband mellan dispositionell 

optimism och låg känslighet för smärta. Det föreslås att optimister är mer smärttoleranta 

eftersom att de har en mer effektiv kognitiv smärthantering, det vill säga att optimister tänker 

mindre katastroftankar kring smärta och upplever därav inte lika mycket smärtsam stimulans 

(Hanssen m.fl., 2012; Hood m.fl., 2012). Geers m.fl. (2008) föreslår att individer med höga 

nivåer av optimism är mer flexibla i sitt sätt att hantera smärta då optimister kan ignorera 

smärtan och/eller anpassa sig till smärtstimulit. 

Smärta, kön och optimism 

Tidigare forskning på smärta har brister i beskrivningen av könsdefinieringen på sina 

deltagare och tydliggör inte om jämförelser mellan könen är grundat på juridisk kön, vilket 

kön individen fötts med eller könsidentitet. Som Fillingim (2000) beskriver, är typen av 

hormoner en individ har i kroppen påverkande för smärtupplevelsen. Detta innebär att om 

tidigare studier inkluderat individer som besitter typiska kombinationer av könshormoner för 

något annat kön än vad de identifierar sig med, kan detta påverka studiens slutsatser. Det kan 

därför ha betydelse att sortera ut om studien definierar kön efter vilket kön deltagarna 

identifierar sig med, är födda som, samt om studien inkluderat individer som korrigerat sitt 
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när smärta studeras. Vår studie syftar till att undersöka smärta, optimism och kön med god 

kontroll för könstillhörighet. Vi vill även titta på gruppskillnader mellan optimister, 

pessimister, män och kvinnor när det kommer till smärta. 

Vår forskningsfråga är: Vilken egenskap, optimism och könstillhörighet, har störst 

påverkan på smärtupplevelse och smärttolerans? Vår hypotes är att könstillhörighet kommer 

att ha större effekt på smärtupplevelse och smärttolerans än optimism. Vi förväntar oss även 

att optimism och könstillhörighet signifikant kan förutspå hur länge en individ kan utstå 

smärta och upplever smärta. För att kunna svara på vår forskningsfråga kommer vi att 

använda oss av en cold pressor task och en enkät som mäter optimism. 

Metod 

Deltagare 

Urvalet i studien bestod utav 45 deltagare, varav 24 män (53.3%) och 21 kvinnor 

(46,7%) som alla identifierade sig med samma kön som de var födda till. Alla deltagare var 

studenter från ett svenskt universitet i åldrarna 19 och 39 år (M = 23.73, SD = 4.32). Fyra 

deltagare var födda utanför Sverige och resten var födda i Sverige. Målet var att ha en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor. Med tidigare forskning som bakgrund valde vi att 

exkludera transpersoner i studien. Exkluderingen skedde naturligt då ingen deltagare uppgav 

sig att vara född med annat kön än vad de identifierade sig med. Ytterligare 

exklusionskriterier var att personen inte gjort en cold pressor task tidigare och inte heller hade 

någon neurologisk sjukdom eller liknande som kunde komma att påverka hur personen 

upplever smärta. Sextio personer tillfrågades att vara med i studien varav 15 personer (25%) 

fick förhinder eller tackade nej till att medverka. 

Deltagarna rekryterades via universitets facebook-grupp och på plats i universitetets 

lokaler, vilket innebär att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval. Vi rekryterade ytterligare 
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deltagare via våra egna personliga kontakter vilket innebär att vi även använt oss av ett 

snöbollsurval. 

Mätinstrument 

För att mäta optimism användes en enkät. Enkätens första del bestod av sex 

påståenden som mäter deltagarnas demografiska egenskaper. Frågorna om dessa 

demografiska egenskaper berörde: ålder, kön, deltagarens födelseland, antal terminer på 

universitetet och studieinriktning. 

Enkätens andra del var ett standardiserat personlighetstest, Life orientation test -

Revised (LOT-R), som mäter optimism. Testet bestod av 10 påståenden varav fyra 

kontrollfrågor som inte räknades med i analysen och tre omvända påståenden där hög poäng 

innebär låg optimism. På resterande påståenden innebar hög poäng hög optimism. Påståenden 

från LOT-R kan exempelvis vara: “Jag är alltid optimistisk inför min framtid.” och “De 

gånger jag är osäker förväntar jag mig vanligtvis det bästa”. Deltagarna kunde besvara detta 

med en 5-gradig likertskala där 1 = Håller inte alls med och 5 = Håller med helt och fullt. 

Siffrorna representerade hur väl påståendet stämde in på deltagaren. Ett reliabilitetstest på 

LOT-R genomfördes i denna studie. Resultatet av Cronbachs alfa visade ett värde på .68, 

vilket innebär att vi bedömer LOT-R som ett relativt pålitligt mått för optimism, i relation till 

det vanligare gränsvärdet .70. 

För att mäta smärtupplevelse och smärttolerans användes en cold pressor task (CPT). 

Experimentet genomfördes i ett grupprum på universitets bibliotek och det lånades utrymme i 

frysen på en av universitetets restauranger för att förvara is. En cold pressor task går ut på att 

en deltagare stoppar ner sin hand i nedkylt vatten. I den här studien användes en hink fylld 

med is och vatten samt en termometer för att hålla koll på temperaturen i vattnet. 

Deltagarnas smärtupplevelse av att ha handen i hinken mättes på en skala mellan 1-10. 

Värde 1 på skalan representerade milt obehag och värde 10 på skalan representerade stark 
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smärta som skulle göra så att deltagarna nästan ville lyfta ur handen. Mätningen upprepades 

var 15:e sekund under tiden som deltagarna utsattes för CPT. 

Smärttolerans mättes genom att ta tid på hur länge deltagarna klarade av att utstå 

CPT.  Max-tiden för att utsättas för testet var tre minuter på rekommendation av Johan 

Carstens-Söderstrand, forskare på Örebro universitet (personlig kommunikation, 19 oktober 

2016). Deltagarna var inte informerade om vad maxtiden var innan experimentet. Den totala 

tiden mättes och analyserades i sekunder. 

Procedur 

Experimentet genomfördes under tre dagar (måndag, tisdag och onsdag) under samma 

vecka. Ungefär hälften av deltagarna hade bokats in för experimentet under veckan innan och 

resten blev rekryterade på plats. De deltagare som rekryterades via våra personliga kontakter 

samt via universitets facebook-grupp blev informerade om studien skriftligt i ett missivbrev 

(se bilaga) innan de blev tilldelade sin tid för att delta, men även muntligt innan experimentet 

genomfördes. De deltagare som rekryterades på plats på universitetet blev enbart informerade 

muntligt innan experimentet men erbjöds skriftlig information och kontaktuppgifter efter 

experimentet. 

Alla deltagare blev på så vis informerade om att, om de valde att delta i studien hade 

de rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång, och att vi inte skulle 

använda informationen som samlats in till något annat syfte än för den här studien. Dessutom 

informerade vi deltagarna om att inga namn eller annan personlig information skulle 

presenteras i rapporten och att allt skulle förstöras när analyserna var klara. Vi var också 

tydliga med att vi förlitade oss på att deltagarna skulle ta eget ansvar för sin kropp och 

smärttröskel samt att vi därmed inte kunde ta ansvar för eventuella komplikationer till följd av 

en cold pressor task. Därefter fick deltagarna svara på enkäten. 
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När enkäten fyllts i blev deltagarna informerade om hur en cold pressor task skulle gå 

till och därefter fick de stoppa ner sin icke-dominanta hand i en hink med rumstempererat 

vatten i 30 sekunder. Detta för att minska risken för bias på grund av deltagare som kom till 

experimentet direkt utifrån och därmed skulle vara mindre känsliga mot kyla. Vi valde 

deltagarnas icke-dominanta hand för att de inte skulle behöva känna eventuellt obehag i 

handen de utför de mesta vardagliga sysslor med, under resten av dagen. 

Direkt efter detta stoppades handen ner i ishinken. Deltagarnas smärtupplevelse när de 

stoppade ner handen i vattnet samt när de tog upp handen, var de två smärtupplevelser som 

användes i analysen. Trots detta fick deltagarna ranka sin smärta mellan 1 och 10 var 15:e 

sekund. Detta för att säkerställa att vi registrerat en uppskattad smärta som var så nära 

deltagarnas smärtgräns som möjligt när de drog upp handen ur vattnet. Den ena 

försöksledaren höll koll på tiden och ställde frågan: ”på en skala 1-10 hur ont har du nu?” 

och den andra försöksledaren skrev ner den uppskattade smärtan samt totaltiden när testet var 

färdigt. Sammanlagt tog det ungefär 15 minuter för varje deltagare att svara på enkäten och 

genomföra testet. 

Mellan varje deltagare fylldes hinken med jämna mellanrum på med is för att hålla 

vattnets temperatur på +2 grader celsius.  Hinken kyldes också ned ytterligare med 

kylklampar samt tömdes eventuellt på vatten så att djupet i hinken inte varierade mer än 3 cm. 

En termometer tejpades fast på hinkens insida för att minska risken för missvisande 

temperatur på grund av termometerns position i vattnet. 

Databearbetning  

Datorprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS) användes för att 

analysera den insamlade datan. Först skapades ett index för varje deltagares grad av optimism 

utifrån LOT-R-skalan. Sedan beräknades deskriptiv statistik för alla variabler. Utifrån den 

statistiken skapades fyra undergrupper: pessimister och optimister, samt män och kvinnor. 
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Dessutom behöll vi variabeln där deltagarna inte var grupperade efter sin optimism för att 

kunna göra de variansanalyser, korrelationsanalyser och hierarkiska regressionsanalyser som 

krävs för att svara på vår frågeställning. Som tidigare nämnt användes bara deltagarnas första 

och sista uppskattade smärta i ishinken för att analysera smärtupplevelsen. 

På grund av den ojämna gruppfördelningen genomfördes flera envägs-variansanalyser 

på kön och optimism med alla variabler kopplat till smärta istället för en faktoriell 

variansanalys. Detta för att se om variablerna samvarierar och om grupperna män och kvinnor 

samt optimister och pessimister signifikant skiljer sig åt i smärtupplevelse och smärttolerans.  

Vi genomförde även Pearson’s korrelationsanalys på alla variabler; kön, optimism 

(utan gruppindelning), uppskattad smärta efter 15 sekunder, uppskattad smärta innan handen 

drogs ur vattnet samt total tid i vattnet. Detta för att se om variablerna hade ett samband och 

för att få mer kunskap om våra variabler innan vi gick vidare med regressionsanalyserna. De 

hierarkiska regressionsanalyserna krävdes för att ta reda på om optimism och kön individuellt 

kan förutspå smärtupplevelse och smärttolerans, samt vilket egenskap som hade störst 

påverkan på smärtupplevelse och smärttolerans.  

Resultat 

Den deskriptiva statistiken visas i Tabell 1, där även mäns och kvinnors genomsnittliga 

smärtupplevelse och smärttolerans presenteras. Den genomsnittliga tiden som deltagarna 

kunde hålla handen i ishinken var 152.10 sekunder (SD = 48.24). Deltagarnas genomsnittliga 

smärta för de första 15 sekunderna i vattnet var 5.87 (SD = 1.79) och deras genomsnittliga 

smärtupplevelse precis innan de lyfte handen ur vattnet var 7.76 (SD = 2.38) på en skala 

mellan 1-10. Den deskriptiva statistiken visade att det var ojämn fördelning av pessimister 

och optimister inom grupperna män och kvinnor för att kunna göra en faktoriell variansanalys 

(17 optimistiska män, 7 pessimistiska män, 9 optimistiska kvinnor och 12 pessimistiska 

kvinnor). På grund av detta genomfördes flera envägs-variansanalyser istället. 
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Tabell 1 

Medelvärdena (M) och Standardavvikelserna (SD) för mäns och kvinnors smärttolerans och 

smärtupplevelse (uppskattad smärta) 

 Tid i vatten 

(smärttolerans) 

Uppskattad 

smärta efter 15 

sek 

Sista uppskattade 

smärtan 

Optimism 

 M SD M SD M SD M SD 

 

Män 

(n = 24) 

156.21 42.46 5.42 1.47 7.63 2.53 20.92 3.09 

Kvinnor 

(n = 21) 

147.33 54.79 6.38 2.01 7.90 2.23 20.10 4.47 

Optimister 

(n = 26) 

153.90 46.85 5.73 1.71 7.93 2.00 22.96 2.27 

Pessimister 

(n = 19) 

149.87 51.30 6.05 1.93 7.76 2.38 17.21 2.74 

Total 

(N = 45) 

152.1 48.24 5.87 1.79 7.76 2.38 20.53 3.78 

 

Resultatet av variansanalysen för könstillhörighet och smärttolerans visar ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i tiden de klarade av att utstå en cold pressor 

task, F(1,43) = 0.37, p = .544. Inte heller hittades någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor för varken den första mätningen på smärtupplevelsen (efter 15 sekunder), F(1,43) = 

3.42, p = .071, eller den sista mätningen (när handen drogs ur), F(1,43) = 0.16, p = .696. Detta 

innebär att vi inte hittat någon skillnad mellan män och kvinnor för någon av variablerna 

kopplat till smärta. Vi hittade inte heller någon skillnad mellan män och kvinnors nivå av 

optimism, F(1,43) = 0.52, p = .473. 

LOT-R skalan visade värden som varierade mellan 12 och 29. Tabell 1 visar 

optimisters och pessimisters genomsnittliga smärtupplevelse och smärttolerans samt den 

totala genomsnittliga smärtupplevelsen, smärttoleransen och optimism-nivån. Som Tabell 1 

visar, var den genomsnittliga graden av optimism bland alla deltagare 20.53. Utifrån 

medelvärdet för alla deltagares optimism delades deltagarna in i två grupper: optimister (n = 

26, 57.8%) och pessimister (n = 19, 42.2%). Värden som var 20.53 och lägre innebar en låg 
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nivå av optimism och deltagaren tilldelades gruppen pessimister. Värden över 20.53 innebar 

hög nivå av optimism och deltagaren tilldelades gruppen optimister. 

Resultatet av variansanalysen för optimism och smärttolerans visar ingen signifikant 

skillnad mellan optimister och pessimister i tiden de klarade av att utstå cold pressor task 

F(1,43) = 0.07, p = .795. Det hittades inte heller någon signifikant skillnad mellan optimister 

och pessimister för den första mätningen på smärtupplevelsen (efter 15 sekunder) F(1,43) = 

0.35, p = .558. För den sista mätningen (när handen drogs ur) hittades inte heller någon 

signifikant skillnad mellan optimister och pessimister, F(1,43) = .301, p = .586. Detta innebär 

att vi inte hittat någon skillnad mellan optimister och pessimister för någon av variablerna 

kopplat till smärta. 

En Pearson’s korrelationsanalys på samtliga variabler genomfördes för att grundligt 

undersöka om där fanns någon form av samband mellan optimism, kön och smärta. 

Korrelationsanalysen visade att variabeln kön inte korrelerade med någon annan variabel (se 

Tabell 2). Detta betyder att vi inte funnit något samband mellan könstillhörighet och smärta. 

Vi fann inte heller några korrelationer mellan optimism och de tre variabler som kopplats till 

smärta (smärtupplevelse efter 15 sekunder, smärtupplevelse innan handen drogs ur vattnet, 

samt tiden handen var i vattnet). Detta betyder att vi inte heller funnit något samband mellan 

optimism och smärta.  

Vårt resultat visade dock tre andra korrelationer. Den första korrelationen var mellan 

den totala tiden deltagarna hade handen i ishinken och uppskattad smärta efter 15 sekunder     

r (43) = -.371, p = .012. Detta innebär att ju högre smärta deltagarna upplevde efter 15 

sekunder i ishinken, desto kortare tid satt de med handen i vattnet. Den andra korrelationen 

var mellan den totala tiden deltagarna hade handen i ishinken och den upplevda smärtan 

precis innan handen drogs ur ishinken, r (43) = -.433, p = .003. Detta innebär att ju högre 

smärta deltagarna upplevde precis innan de drog handen ur ishinken, desto kortare tid hade de 
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suttit med handen i vattnet. Den sista korrelationen var mellan uppskattad smärta efter 15 

sekunder och den upplevda smärtan precis innan handen drogs ur ishinken, r (43) = .371, p = 

.012. Detta innebär att ju högre smärta deltagarna upplevde efter 15 sekunder i vattnet, desto 

högre smärta upplevde de även precis innan de drog handen ur vattnet. 

 

Tabell 2 

Korrelationskoefficienten (r) mellan alla variabler i studien. 

 Kön Optimism Smärta efter 

15 sekunder 

Sista registrerade 

smärtupplevelsen 

Tid i 

vatten 

       

Kön  _ -.110 .272 .059 -.093 

Optmism _ _ -.114 .271 .077 

Smärta efter 15 

sekunder 

_ _ _ .371* -.371* 

Sista registrerade 

smärtupplevelsen 

_ _ _ _ -.433* 

Tid i vatten _ _ _ _ _ 

*p < .05 

Tre hierarkiska regressionsanalyser genomfördes för att svara på vår frågeställning. Den 

första regressionsanalysen genomfördes för att ta reda på vilken egenskap, optimism eller 

kön, som har störst påverkan på smärtupplevelsen efter 15 sekunder med handen i vattnet. I 

första steget fördes kön in som eventuell förklarande variabel. I andra steget fördes optimism 

in som eventuell förklarande variabel. Resultatet visade ingen signifikant procentuell 

förklaring med varken kön (R2 = .074, F(1,43) = 3.42, β = .272, p = .071) eller optimism (R2 = 

.081, Fchange(1,42) = .325, β = -.09, p = .572) för variansen av smärtupplevelsen efter 15 

sekunder i vattnet. Detta innebär att varken kön eller optimism kunde förklara eller förutspå 

hur mycket smärta deltagarna kände vid första smärtrapporteringen. 

Den andra regressionsanalysen genomfördes för att ta reda på vilken egenskap, 

optimism eller kön, som har störst påverkan på smärtupplevelsen precis innan deltagarna lyfte 
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handen ur vattnet. I första steget fördes kön in som eventuell förklarande variabel. I andra 

steget fördes optimism in som eventuell förklarande variabel. Resultatet visade inte någon 

signifikant procentuell förklaring med varken kön (R2 = .004, F(1,43) = .152, β = .06, p = 

.698) eller optimism (R2 = .081, Fchange(1,42) = 3.56, β = .281, p = .066) för variansen av den 

sista smärtupplevelsen i vattnet. Detta innebär att varken kön eller optimism kunde förklara 

eller förutspå hur mycket smärta deltagarna kände innan de lyfte handen ur hinken. 

Den tredje regressionsanalysen genomfördes för att ta reda på vilken egenskap, 

optimism eller kön, som har störst påverkan på hur länge deltagarna stod ut med handen i 

vattnet. I första steget fördes kön in som eventuell förklarande variabel. I andra steget fördes 

optimism in som eventuell förklarande variabel. Resultatet visade ingen signifikant 

procentuell förklaring med varken kön (R2 = .01, F(1,43) = .374, β = -.09, p = .544) eller 

optimism (R2 = .01, Fchange(1,42) = .195, β = .07, p = .661) för variansen av smärttoleransen. 

Detta innebär att varken kön eller optimism kunde förklara eller förutspå hur länge deltagarna 

hade handen i vattnet. 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilken egenskap, optimism eller 

könstillhörighet, som har störst påverkan på smärtupplevelse och smärttolerans hos studenter. 

Vår hypotes var att könstillhörighet skulle ha större effekt på smärtupplevelse och 

smärttolerans än optimism. Vår andra hypotes var att både optimism och könstillhörighet 

signifikant skulle förutspå hur länge en individ kan utstå smärta och upplever smärta. Inget 

resultat av variansanalyserna, korrelationsanalyserna eller hierarkiska regressionsanalyserna 

visade sig vara signifikanta.  

Vårt resultat visar ingen skillnad mellan män och kvinnor varken för smärtupplevelsen 

under de första 15 sekunderna i vattnet eller för den allra sista smärtupplevelsen precis innan 

deltagarna lyfte handen ur vattnet. Vi hittade inte heller någon skillnad mellan män och 
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kvinnor i smärttolerans, det vill säga tiden de klarade av att hålla handen i isvattnet. Inte heller 

visade korrelationsanalysen något samband mellan könstillhörighet och smärtupplevelse eller 

smärttolerans. Ytterligare visade inte regressionsanalyserna någon signifikant förklaring av 

kön för den första smärtupplevelsen, sista smärtupplevelsen samt den totala tiden i vattnet. 

Tidigare forskning, till exempel, Racine m.fl., (2012a) rapporterar att 26 av 32 studier 

mellan åren 1998 och 2008 hittar skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till 

smärta. Detta innebär att 6 andra studier har nått ett resultat liknande denna studies, det vill 

säga att det inte finns någon skillnad i smärtupplevelse mellan könen. Alltså kan där finnas ett 

visst stöd från tidigare forskning att könsskillnader inte är givet när det kommer till hur vi 

upplever smärta. 

Flera olika studier (Klatzkin m.fl., 2010; Racine m.fl., 2012a; Wise m.fl., 2002) har 

däremot under många år visat att det finns könsskillnader när det kommer till smärta. Detta 

gäller även specifikt för smärta till följd av kyla och cold pressor task. Trotts att vi använt 

samma stimuli som till exempel Wise m.fl. visar vårt resultat, som beskrivet ovan, att kvinnor 

och män inte skiljer sig signifikant från varandra när det kommer till smärtupplevelse och 

smärttolerans. Det finns dock flera skillnader mellan vår studie och tidigare forskning till 

exempel har Wise m.fl., men även andra studier (Racine m.fl., 2012a), använt sig av ett flera 

olika sätt att registrera smärtupplevelse och studerade dessutom fler deltagare än vad vi har 

gjort.  

Dessa olikheter med tidigare forskning får oss att ifrågasätta vårt eget tillvägagångssätt 

och framför allt rekryteringsmetod. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval som inte är kända metoder för att få ett representativt urval. Däremot finns det 

studier som Edwards, m.fl., (2004) där försöksledarna, precis som vi, undersökt deltagare som 

varit studenter i geografisk närhet till försöksledarna eller författarna, och som har fått resultat 

som visar att män och kvinnor skiljer sig åt i smärta. Vi kan trotts detta, tänka oss att vår 
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rekryteringsmetod kan vara en anledning till varför vårt resultat inte stämmer överens med 

tidigare forskning. 

Ytterligare en anledning till att vi inte sett någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor kan vara de sociala förväntningar som Wise m.fl. (2002) beskriver i sin studie. 

Förväntningar och stereotypiska bilder som vi människor har på män och kvinnor när det 

kommer till smärta kan förklara en del av de påvisade könsskillnaderna i smärtkänslighet 

(Wise m.fl., 2002). Våra deltagare kan ha blivit påverkade av sina egna förväntningar på mäns 

och kvinnors smärta men också av vad de föreställer sig att vi, två kvinnliga försöksledare, 

har för förväntningar på deras smärtkänslighet.  

För att inte totalt förkasta våra egna resultat vill vi spekulera om möjligheten till att 

våra fynd, att män och kvinnor inte skiljer sig signifikant från varandra i smärtkänslighet, är 

början på en samhällsutveckling. Vi upplever att Sverige är ett land som strävar mot 

modernisering av könsbegrepp och könsroller. Det har till exempel tillkommit ett nytt 

pronomen, ”hen”, som ett bevis på att Sverige är ett land som utvecklar sin syn på 

könsrollerna och dess förväntningar, som vi beskrivit ovan kan påverka smärtupplevelse. Är 

det möjligt att vi i ett modernt land som Sverige suddar ut skillnaden mellan män och kvinnor 

och därmed även skillnaderna i hur vi uppfattar smärta med nya sociala förväntningar på 

individen istället för dess kön? 

Fillingim (2000) beskriver att både sociala och biologiska faktorer är bidragande till 

hur individer upplever smärta. Typen av hormoner en individ har i kroppen kan vara 

påverkande för smärtupplevelsen (Fillingim, 2000). Beroende på vilket kön deltagarna 

identifierar sig med, är födda som, samt om studien inkluderat individer som korrigerat sitt 

kön, kan alltså vara faktorer som bör kontrolleras för när smärta studeras. Många äldre studier 

(Edwards m.fl., 2004; Ellermeier & Westphal, 1995; Wiesenfeld-Hallin, 2005; Wise m.fl., 

2002) har inte beskrivit hur de definierat könsbegreppen i sin studie och därav antar vi att de 
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inte studerat individer som identifierar sig som något annat än man och kvinna. Vi har inte 

heller inkluderat transpersoner i denna studie men öppnade upp möjligheten för individer med 

annat kön än man och kvinna att svara och delta i experimentet. Detta genom att ha 

svarsalternativen “man”, “kvinna” och “annan könstillhörighet” i vår enkät. Vi hade också 

med frågan “jag är född som annat kön än vad jag identifierar mig med?” där deltagarna 

kunde svar “ja” eller “nej”. Detta anser vi vara en modern styrka i denna studie och ett 

förtydligande av de problem som funnits i tidigare studier med könsdefinitioner.  

Vår studie vill bidra till ett nytt perspektiv på könsskillnader och könsidentifiering 

inom forskning genom att föreslå framtida studier på hur smärta skiljer sig mellan människor 

som korrigerat sitt kön eller transpersoner och människor som identifierar sig med samma kön 

som de är född som. Vi vill också se fortsatt forskning på smärta och kön där studier använder 

andra rekryteringsmetoder än vad vi har gjort, som kan ge ett mer representativt urval samt 

kontrollerar för sociala förväntningar hos deltagare och försöksledare. 

Vårt resultat gällande optimism visar att pessimister och optimister inte skiljer sig 

signifikant åt i smärtupplevelse varken för de första 15 sekunderna deltagarna hade handen i 

vattnet eller för smärtupplevelsen precis innan de lyfte handen ur vattnet. Vi fann inte heller 

någon skillnad mellan optimister och pessimister i smärttolerans. Korrelationsanalysen mellan 

optimism och alla smärtvariablerna visar inget samband mellan optimism och 

smärtupplevelse eller smärttolerans. Regressionsanalyserna visade inga signifikanta 

förklaringar till variansen för den första registrerade smärtupplevelsen, den sista registrerade 

smärtupplevelsen och smärttoleransen, med hjälp av optimism som oberoende variabel. 

Våra fynd strider till exempel mot en studie av Geers m.fl. (2008) som visat att 

optimister, jämfört med pessimister, har rapporterat lägre smärta och lägre hjärtaktivitet när 

de utsatts för smärta. Dessutom har Geers m.fl. använt sig av samma smärtstimuli som vi, 

vilket vi ser som en styrka. Vi använt oss av en cold pressor task, som använts i många 
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tidigare studier på smärta (Edwards m.fl., 2004: Hood m.fl., 2012). Vi har även använt oss av 

ett väl etablerat mätinstrument för optimism (LOT-R), vilket också är en styrka i den här 

studien. Tyvärr är denna styrka också ihopkopplad med en eventuell brist. Vi har i detta 

experiment och i våra analyser inte använt LOT-R som det är avsett att användas. Vi har, 

istället för att använda den kontinuerliga skalan av optimism och pessimism, delat in 

deltagarna i grupper efter medelvärdet av optimism i urvalet. Detta innebär att deltagare som 

hamnat nära gränsvärdet vi satt för pessimism och optimism, och därmed inte skiljer sig 

mycket från varandra, hamnar i olika grupper. Detta är en stor brist i vårt arbete och kan alltså 

ha påverkat vårt resultat och kan samt vara en anledning till att vi inte funnit något signifikant 

resultat för optimism och smärta. 

Tidigare forskning (Bargiel-Matusiewicz, & Krzyszkowska, 2009; Costello m.fl., 

2002; Geers m.fl., 2008) som använt LOT-R har hittat signifikanta skillnader mellan 

optimister och pessimister i smärtupplevelse och smärttolerans. Detta får oss återigen att 

ifrågasätta vår rekryteringsmetod men även antalet deltagare. Ett lågt antal deltagare i en 

studie kan leda till icke-signifikanta resultat (Törner, 2015). Vi har ett mindre urval (N = 45) 

än tidigare studier (Edwards m.fl., 2004; Klatzkin m.fl., 2010; Soetanto m.fl., 2006), men i 

relation till den tid vi hade att utföra experimentet anser vi att vi har ett högt antal deltagare 

och ser inte hur vi hade kunnat höja antalet utifrån studiens förutsättningar. 

Vår studies resultat strider även mot en av de mest kända teorier kring smärta, 

grindteorin (Holt m.fl., 2012). Grindteorin visar att människor kan kontrollera smärta med en 

konceptuellt driven process. Det innebär att tankar och känslor kan både öppna och stänga 

grindar i ryggraden så att upplevelsen av smärtan ökar eller minskar (Holt m.fl., 2012). Detta 

betyder att om pessimister tänker negativa tankar, kan de enligt grindteorin inte kontrollera 

smärta lika väl som optimister. Eftersom detta innebär att det finns både teoretiskt belägg och 
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fynd från tidigare forskning, att optimism leder till lägre smärtupplevelse, vänder vi oss till 

tidigare studier för att hitta förklaringen till vårt resultat. 

Som Hood m.fl. (2012) beskriver tänker pessimister mer katastroftankar kring smärta 

än optimister och upplever därav inte lika mycket smärtsam stimulans. Geers m.fl. (2008) 

föreslår, att optimister kan ignorera smärtan och/eller anpassa sig till smärtstimulit. Dock kan 

människors förväntningar på framtiden påverkas av detaljerna i en situation enligt 

Baumgardner och Crothers (2009). Människor kan till exempel vara optimistiskt inställda till 

en sak, samtidigt som de är pessimistiskt inställda till något annat. Vi varierar alltså i vår 

totala nivå av optimism och pessimism (Baumgardner & Crothers, 2009). I den här studien 

kan detta vara en förklaring till varför vi inte fann någon skillnad mellan pessimister och 

optimister. Våra deltagares tankar kan alltså ha varit både positivt och negativt inställda till 

situationen de utsattes för under cold pressor task, även om de på LOT-R-testet var mer 

riktade åt antingen optimism eller pessimism. 

Baumgardner och Crothers (2009) fynd om hur människor kan vara både positivt och 

negativt inställda beroende på situationen kan också kopplas till grindteorin. Om människors 

sätt att tänka kan hämma smärtupplevelsen måste det vara av vikt att ha ett stabilt tankesätt. 

Vi föreslår att om individer skiftar mellan att tänka optimistiskt och pessimistiskt så bör 

grindarna till kroppens smärtreceptorer gå som svängdörrar, vilket kan leda till att två olika 

individer i samma situation framstår som lika. Det finns en möjlighet att våra studerande 

deltagare upplevde nyfikenhet och förväntan på experimentet men också andra känslor som 

kan ha påverkat smärtupplevelsen. Detta kan ha suddat ut skillnaderna mellan optimister och 

pessimister, samt eventuellt män och kvinnor.  

Det finns också en möjlighet för att våra resultat om optimism stämmer bättre överens 

med studien genomförd av Tenney m.fl. (2015). De menar att vi människor kanske är lite för 

optimistiska om optimism och att vi möjligtvis sätter optimism före korrekta resonemang. På 
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så vis anser vi att Tenney m.fl. lyfter fram att optimism inte enbart behöver vara en positiv 

egenskap hos människor. Det får oss att istället spekulera i eventuella negativa konsekvenser 

optimism kan ha för smärta. Kan optimister kanske underskatta riskbeteenden kopplat till 

smärta? Och ha fler riskbeteenden än andra? Geers m.fl. (2008) säger, som beskrivet ovan, att 

optimister kan anpassa sig efter smärta. Vi vill argumentera för att optimister har lättare att 

utstå smärta eller till och med ignorerar smärta längre än vad som är hälsosamt. 

Som Karling (2015) beskriver, är smärta ett varningssystem för att människor ska 

förstå att något i kroppen är drabbat av sjukdom eller skadat. Vi menar att om människor 

ignorerar denna varning bör detta leda till negativa konsekvenser. Detta får oss att intressera 

oss mer för pessimister och deras lätthet för att uppmärksamma smärta. Vi antar, utifrån 

Karlings text och annan tidigare forskning (Bargiel-Matusiewicz, & Krzyszkowska, 2009; 

Costello m.fl., 2002; Geers m.fl., 2008), att pessimister har ett välfungerande varningssystem. 

Vi vill efterlysa mer forskning på vilka eventuella fördelar detta kan leda till för pessimister. 

Utsätter sig pessimister för mindre fara som kan leda till smärta? Är pessimister friskare än 

andra? Lever pessimister längre till följd av detta? 

För att återkoppla till våra egna uppfattningar kring smärta (se inledning) tycker vi att 

det är av stor vikt att fortsätta forska på smärta för att sprida kunskap till allmänheten om 

faktorer som gör att vi upplever smärta olika. Detta för att människor inte ska stämplas och 

grupperas som exempelvis “hårdhudade” eller “veka”. Forskning har som tidigare nämnt 

kommit fram till många orsaker till varför vi människor är så individuella i vår 

smärtupplevelse, till exempel hormoner, synsätt på världen, katastroftankar och depression. 

Vi vet att forskning uppdateras kontinuerligt och det kan vara problematiskt att nå en stor 

massa med sitt forskningsresultat innan omvärlden utvecklats på ett annat sätt än vad man 

funnit i sin studie. Vi är däremot optimistiska och har hopp om att dagens sociala medier kan 

förbättra sin nuvarande källkritik och i framtiden sprida kunskap om smärta som är baserad på 
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evidens och noggranna efterforskningar så att människor inte behöver felaktigt grupperas efter 

sin smärttålighet som till exempel ”tuff” eller ”klen”. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att optimism som egenskap påverkar 

en människas smärtupplevelse och smärttolerans (Hanssen m.fl., 2012; Rasmussen m.fl., 

2009). Dessutom finns det fynd som visar att män upplever mindre smärta än kvinnor 

(Edwards m.fl., 2004; Ellermeier & Westphal, 1995; Racine m.fl., 2012a; Wiesenfeld-Hallin, 

2005; Wise m.fl., 2002). Vår studie kunde inte påvisa liknande resultat som stämmer överens 

med majoriteten av tidigare studier om smärta. På grund av vår studies brister, väljer vi att 

inte dra några slutsatser som riskerar att läggas som felaktig grund för hur vi ser på män, 

kvinnor, optimister och pessimister som hanterar smärta. Vi vill att den här studien istället 

används för att sprida ljus över vikten av att fortsätta studera smärta med nya och moderna 

perspektiv på variabeln kön. 
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Bilagor 

Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två psykologistudenter från Örebro universitet som skriver C-uppsats under hösten. Vår 

studie kommer att handla om hur optimism och könstillhörighet påverkar smärtupplevelse. 

Studien genomförs i två steg. Det första steget är svara på 10 påstående i en enkät som mäter 

optimism, där du kan svara hur väl påståendena stämmer in på dig på en skala 1-5. I det andra 

steget genomförs ett “cold pressor task” som tillåter oss att mäta smärtupplevelse och 

smärtuttolerans. Om du väljer att delta i studien kommer du att sänka ner handen i ungefär 0 

till +2 -gradigt vatten. När du upplever smärta bestämmer du själv när du vill lyfta handen ur 

vattnet. Vi kommer att mäta tiden din hand är i vattnet och därefter be dig ranka din 

smärtupplevelse på en skala 1-10. Undersökningen uppskattas ta 15-20 minuter totalt. För att 

värma din kalla hand och för att tacka för din medverkan, så bjuder vi på en kopp kaffe! 

 

Om du väljer att delta i studien har du rätt att avbryta ditt deltagande när som helst under 

studiens gång. Vi kommer inte att använda den information vi samlar in i något annat syfte än 

för den här studien. Vi kommer inte att presentera namn eller annan personlig information i 

rapporten och efter att studien genomförts kommer vi att förstöra materialet. Eventuella 

komplikationer till följd av cold pressor-testet kommer vi inte att ta ansvar för utan förlitar oss 

på att du tar ansvar för din egen kropp och känner in din egen smärttröskel. 

 

För mer information eller för att anmäla intresse kontakta:  

viktoria.b.y.olsson@gmail.com 

helen.damar@live.se 

 

Hoppas vi får höra av dig! 

/Viktoria och Helen 
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Enkät: Demografiska uppgifter och Life Orientation Test  
Nedan följer 6 demografiska frågor om dig själv. Vänligen svara på hur gammal Du är och kryssa därefter i ett 

alterntiv som passar bäst in på dig på resterande påståenden. 

 

Jag är ____________________år gammal 

 

Jag identifierar mig som:  ¤ Man  ¤ Kvinna ¤ Annan 

könstillhörighet 

 

Jag är född som annat kön än 

det jag identifierar mig som? 

¤ Ja ¤ Nej   

Jag är född: 

 

¤ I Sverige ¤ Utomlands ¤ Vet inte  

På universitetet går jag: ¤ Min första eller 

andra termin 

¤ Min tredje eller 

fjärde termin 

¤ Min femte eller 

sjätte termin 

¤ Sjunde termin 

eller mer 

Jag studerar för nuvarande 

inom instutitionen för: 

¤ Handels-

högskolan 

¤ Humanoria, 

utbidnings- och 

samhälls-

vetenskap 

¤ Hälso-

vetenskaper 

¤ Juridik, 

psykologi och 

socialt arbete 

 ¤ Medicinska 

vetenskaper 

¤ Musik-

högskolan 

¤ Natur-vetenskap 

och teknik 

¤ Restaurang 

och 

hotellhögskolan 

 

Life Orientation Test – Revised (LOT-R) 
Genom frågorna nedan vill vi få en uppfattning om hur Du i allmänhet ser på saker som händer i ditt liv. Ringa 

in en siffra mellan 1 och 5 för följande påståenden, för att beskriva i vilken utsträckning Du håller med eller inte. 

Betydelsen av siffrorna är:   

 

1 = Håller inte alls med,  

2 = Håller delvis inte med,  

3 = Neutral,  

4 = Håller delvis med,  

5 = Håller med helt och fullt 

 

De gånger jag är osäker så förväntar jag mig vanligtvis det bästa 1 2 3 4 5 

Det är lätt för mig att slappna av 1 2 3 4 5 

Om något kan gå fel för mig så blir det så 1 2 3 4 5 

Jag är alltid optimistisk inför min framtid 1 2 3 4 5 

Jag tycker mycket om mina vänner 1 2 3 4 5 

Det är viktigt för mig att vara upptagen 1 2 3 4 5 

Jag förväntar mig nästan aldrig att saker ska gå min väg 1 2 3 4 5 

Jag blir inte upprörd alltför lätt 1 2 3 4 5 

Jag räknar sällan med att bra saker händer mig 1 2 3 4 5 

På det stora hela förväntar jag mig att fler bra än dåliga 

saker ska hända mig: 

1 2 3 4 5 

 


