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Sammanfattning 

Depression och ångest är vanligt förekommande hos smärtpatienter. 
Individer med denna samsjuklighet svarar sämre på traditionell 
behandling. Genom att identifiera gemensamma underliggande 
faktorer kan denna samsjuklighet bättre förstås och behandlas. 
Emotionsreglering tros vara en sådan faktor, men mer forskning 
behövs för att kartlägga dess betydelse. Syftet med denna studie var att 
undersöka sambandet mellan emotionsreglering, smärta, ångest/oro 
och depression. En tvärsnittsdesign användes och urvalet bestod av 
smärtpatienter med emotionell komorbiditet (N=105). Resultaten 
visade att individer med kronisk smärta, ångest/oro och/eller 
depression har större svårigheter med emotionsreglering och 
smärtkatastrofiering än individer med smärta utan emotionell 
problematik. Maladaptiv emotionsreglering och smärtkatastrofiering 
predicerar ångest/oro, depression och smärtpåverkan, vilket indikerar 
att emotionsreglering är av vikt för att förstå och effektivt behandla 
denna patientgrupp. 
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The painful truth about emotion regulation1 

A cross-sectional study examining the importance of emotion regulation in comorbid chronic 
pain, depression and/or anxiety 

Teresia Keskitalo & Johanna Söderlind,  

Örebro University 

Abstract 

Depression and anxiety are common among pain patients. Traditional 
treatment is less effective in individuals with this comorbidity. 
Identifying common underlying factors can lead to better 
understanding and treatment. An underlying factor could be emotion 
regulation, but more research is needed. The aim of this study was to 
examine the relation between emotion regulation, pain, anxiety and 
depression. A cross-sectional design was used with a sample of 
individuals with chronic pain and comorbid emotional problems 
(N=105).  The results showed that individuals with chronic pain, 
anxiety and/or depression have more problems with emotion 
regulation and pain-catastrophizing compared to chronic pain patients 
without this comorbidity. Maladaptive emotion regulation and pain-
catastrophizing predicted anxiety, depression and pain-interference. 
Therefore emotion regulation is suggested to be an important factor in 
understanding and effectively treating chronic pain patients with this 
comorbidity.  

 

Keywords: chronic pain, depression, anxiety, emotion regulation, pain-
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The painful truth about emotion regulation 

Kronisk smärta (>6 månader) är ett stort hälsoproblem i Europa (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Det finns en hög grad av samsjuklighet mellan 

långvarig smärta och olika typer av psykiska besvär (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006), varav ångest och depression är frekvent förekommande bland 

smärtpatienter (Asmundson & Katz, 2009; Gureje, Von Korff, Simon, & Gater, 1998). 

Individer med samsjuklig smärta, ångest och/eller depression svarar sämre på traditionell 

smärtbehandling (Linton & Fruzzetti, 2014) och risken för sjukfrånvaro är hög (Nicholas, 

Linton, Watson & Main, 2011). Genom en ökad förståelse för de gemensamma mekanismer 

som underligger samtidig kronisk smärta, ångest och/eller depression, är det möjligt att 

utforma behandlingsmetoder som angriper dessa mekanismer och på så vis behandla både 

smärtproblematik och samtidig emotionell problematik. Reglering av emotioner har 

föreslagits vara en sådan underliggande mekanism (Linton & Bergbom, 2011; Hülsebusch, 

Hasenbring & Rusu, 2016). 

Smärta  

Smärta är en subjektiv upplevelse som de flesta av oss någon gång har problem med 

(Linton, 2013a). Ett försök att beskriva smärta i objektiva termer har gjorts av International 

association for the study of pain (IASP; 1994) som definierar smärta som en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse, associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada. Även smärta som förekommer vid avsaknad av 

vävnadsskada definieras som smärta om individen själv anser att det rör sig om smärta. 

Ett vanligt förekommande sätt att dela in smärta i är utifrån dess varaktighet. Smärta 

som pågått i minst tre, alternativt sex månader brukar definieras som kronisk eller långvarig 

smärta, medan smärta innan dess brukar definieras som akut (Lumley et al., 2011; SBU, 
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2006). Akut smärta är en viktig varningssignal som främjar vår överlevnad då den möjliggör 

upptäckt av potentiell eller faktiskt vävnadsskada (Wall, 1979). På så sätt kan vi vidta 

lämpliga åtgärder (Linton, 2013a) för att minska risken för ytterligare skada och påbörja 

återhämtningsprocessen (Wall, 1979). När smärta blir kronisk förlorar den sina adaptiva 

kvaliteter och påverkar ofta välbefinnande och funktionsnivå negativt (Gureje et al., 1998; 

Linton, 2013a; Nesse & Ellsworth, 2009).  

Kronisk smärta har hög förekomst i befolkningen. I en studie av Statistiska 

Centralbyrån (2006) som gjordes mellan 1980 och 2005, framkom det att 65 % av den 

svenska befolkningen mellan 16-84 år besvärades av olika typer av smärta. I en annan studie 

med 46,394 deltagare i 15 Europeiska länder och Israel uppmättes en prevalens av kronisk 

smärta på 19 %, vilket innebär att nästan 1 av 5 personer hade långvarig smärtproblematik vid 

tillfället (Breivik et al., 2006). Besvär i rörelseapparaten, muskuloskeletala smärtor, anses 

utgöra huvuddelen av de långvariga smärtorna (Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson, 

2004). 

Smärta har negativa konsekvenser på både samhälls- och individnivå (Langley, 2011). 

Långvarig smärta medför omfattande lidande och sänkt livskvalitet för individen och kostar 

samhället upp emot 90 miljarder SEK/år enligt en beräkning av SBU (2006). Dessa kostnader 

består bland annat av smärtrelaterade vårdbesök, kostnader för sjukfrånvaro och 

receptbelagda läkemedel (Linton, 2013a). 

I en rapport av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) från år 2016 framkom det 

påtagliga brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av smärtpatienter i Sverige. 

Andelen individer som är missnöjda med effekten av den behandling de fått ligger i Europa på 

40 %, medan motsvarande siffra i Sverige är 45 % (Breivik et al., 2006).  Det finns således ett 

stort behov av att förbättra den behandling som smärtpatienter i dagsläge erbjuds.  
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Kronisk smärta kan inte likställas med långdragen akut smärta, utan skiljer sig från 

akut smärta i form av permanenta förändringar vävnader och nervbanor som förmedlar smärta 

(SBU, 2006). Det är dock inte bara biologiska faktorer som bidrar till att smärta blir kronisk. 

Vid utveckling av kronisk smärta har psykosociala faktorer visat sig vara av större betydelse 

än biologiska faktorer som skadans svårighet eller fysiska krav (Turk & Okifuji, 2002). 

Psykosociala faktorer spelar således en viktig roll i utveckling och vidmakthållande av 

kronisk smärta (Edwards, Dworkin, Sullivan, Turk & Wasan, 2016; Flink, Boersma & Linton, 

2013) och har indikerats stå för 59 % av variansen i smärtpåverkan (Burton, Tillotson, Main 

& Hollis, 1995).  Exempel på psykosociala faktorer är sociala och interpersonella processer, 

känslomässigt lidande (Edwards et al., 2016) rädsla och stress (Flink et al., 2013). 

Samsjuklighet          

Samsjuklig kronisk smärta, depression och ångest är vanligt förekommande och är 

associerat till ökade rapporter av smärta, nedsatt funktion samt lägre hälsorelaterad 

livskvalitet (Bair, Wu, Damush, Sutherland, & Kroenke, 2008). I en jämförelse av individer 

med smärta och individer med smärta och samsjuklig ångest och depression var sjukfrånvaron 

för individer med enbart smärta 18,1 dagar under de senaste tre månaderna. För individer med 

smärta och ångest var sjukdagarna 32,2 dagar och för individer med smärta och depression 

38,9 dagar. För individer med alla tre tillstånd var sjukdagarna 42,6 dagar (Bair et al., 2008). 

Detta indikerar att smärtpatienter med ångest/oro och/eller depression är en särskilt utsatt 

grupp med påtagligt nedsatt funktion som är i stort behov av effektiva behandlingsinsatser.   

Smärta och ångest. Smärta väcker oro, rädsla och ångest, vilket påskyndar 

utvecklingen av kronisk smärta (Linton, 2013a). Ångest är vanligt förekommande vid kronisk 

smärta (Dersh, Polatin & Gatchel, 2002; Gureje et al., 1998) och individer med kronisk 

smärta rapporterar högre nivåer av ångest än individer utan smärtproblematik (Burke, 

Mathias, & Denson, 2015). För vissa personer utvecklas ångestsjukdomar och kronisk smärta 
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samtidigt och för andra föregår det ena tillståndet det andra (Asmundsen & Katz, 2009). Det 

är dock inte bara kliniska nivåer av ångest som förekommer i samband med kronisk smärta, 

även låga nivåer av ångest är vanligare bland dessa individer (Edwards et al., 2016).   

Smärta och depression. Det finns ett samband mellan depression och smärta, där 

smärta påverkar stämningsläget och stämningsläget påverkar smärtan (Linton, 2013a). Smärta 

eller nedstämdhet kan vidmakthålla ett smärtproblem genom att det triggar oro och sätter 

press på individens möjligheter att hantera känslor (Linton & Bergbom, 2011). Av de 

människor som söker primärvård med anledning av kronisk smärta uppfyller ungefär 50 % 

kriterierna för depression (Linton & Bergbom, 2011). Individer med kronisk smärta 

rapporterar högre nivåer av depression än individer utan kronisk smärta (Burke et al., 2015). 

Även milda depressiva symtom är relaterade till smärta och då främst i den akuta fasen av 

smärtan (Fishbain et al., 2015).  

Smärta och emotionella problem. Depression och ångest kan beskrivas som en 

samling negativa emotioner, tankar och beteenden (Edwards et al., 2016). Ångest och 

depression överlappar varandra i hög grad och har föreslagits kunna samlas under begreppet 

emotionella störningar (Barlow, 2013). Smärta och emotionell problematik har tidigare setts 

som två separata enheter, vilket lett till att beslut om behandling främst fattats utifrån 

bedömning av vilken problematik som är primär och vilken som är sekundär. Detta har lett till 

att behandlingen inte fått önskad effekt för båda problemområdena (Linton, 2013b).  

Emotioner är en faktor av betydelse vid såväl ångest och depression som smärta. 

Smärta väcker emotioner som exempelvis rädsla eller ilska, medan emotioner påverkar och 

kan göra oss känsligare för upplevelsen av smärta. De negativa emotioner som uppstår vid 

smärta är en av de främsta processer som driver utvecklingen från akut smärta till kronisk 

smärta (Linton, 2013a). Negativa emotioner ökar även risken för samsjukliga tillstånd som 

depression och ångest (Lumley et al., 2011). Sammanfattningsvis verkar smärta och 
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emotioner ömsesidigt påverka varandra i utvecklingen mot kronisk smärta och samsjuklig 

ångest och depression. Då indelning i primär- och sekundärproblematik inte lett till önskade 

behandlingsutfall finns således ett behov av att utveckla en bättre förståelse för hur emotionell 

problematik och smärta hänger ihop och påverkar varandra (Linton, 2013b). Ett fokus på 

emotionsreglering kan utgöra en sådan förståelseram.   

Emotionsreglering som transdiagnostisk process  

Emotionsreglering är den process människor utför i ett försök att påverka förekomst, 

intensitet och upplevelse av positiva och negativa emotioner (Gross & Thompson, 2007). Ett 

vanligt sätt att dela in emotionsreglering är efter de långsiktiga konsekvenser som regleringen 

leder till. Emotionsreglering med negativa konsekvenser på lång sikt kan definieras som 

ineffektiv (maladaptiv), medan emotionsreglering som leder till positiva effekter på lång sikt 

kan definieras som effektiv (adaptiv) (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010; Aldao, Nolen-

Hoeksema, & Schweizer, 2010). Om en emotionsregleringsstrategi är adaptiv eller ej beror på 

den kontext där emotionsregleringen äger rum och om den specifika strategin i den kontexten 

bidrar till i huvudsak positiva eller negativa utfall för individen (Aldao & Nolen-Hoeksema, 

2012; Gross & Thompson, 2007).   

Ett ytterligare sätt att förstå emotionsreglering är efter tänkta dimensioner av 

begreppet. Dimensioner av adaptiv emotionsreglering har föreslagits vara: identifiering och 

förståelse av emotioner, acceptans av emotioner, förmåga att använda målinriktat beteende 

och hämma impulsiva beteenden vid upplevelse av negativa emotioner och uppfattad tillgång 

till adekvata strategier för emotionsreglering. På motsvarande sätt kan maladaptiv 

emotionsreglering förstås som bristande förmågor inom ett eller flera av dessa områden 

(Gratz & Roemer, 2014).  
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Maladaptiv emotionsreglering är vanligt vid flera olika typer av psykopatologi (Gross 

& Thompsson, 2007), däribland emotionell problematik (Barlow, 2013). Det är även vanligt 

förekommande vid smärta (Linton, Flink, Schrooten & Wiksell, 2016). Det finns en 

betydande överlappning mellan strategier för emotionsreglering och hanteringsstrategier vid 

smärta. Både smärta och psykiskt illabefinnande är aversivt och strategier som undvikande, 

distraktion och kognitiv omvärdering förekommer ofta vid såväl smärta som vid negativ 

affekt (Linton et al., 2016). Emotionsreglering har föreslagits vara en faktor som driver på 

utvecklingsprocessen från akut till kronisk smärta (Linton, 2013) och har även föreslagits vara 

en gemensam process vid samsjuklig depression och smärta (Linton & Bergbom, 2011). Detta 

verkar även vara fallet för samsjuklig smärta och ångest (Hülsebusch et al., 2016).   

Smärtkatastrofiering 

Smärtkatastrofiering har föreslagits vara en betydande aspekt av emotionsreglering vid 

smärtproblematik och samtidig psykopatologi (Hülsebusch et al., 2016). Katastrofiering är en 

form av negativt repetitivt tänkande som är abstrakt, påträngande och svårt att kontrollera. 

Katastrofiering är en ineffektiv metod för problemlösning med syfte att reducera negativ 

affekt och har föreslagits vara av en form av oro och ruminering (Flink et al., 2013). 

Smärtfokuserad katastrofiering innefattar processer som hjälplöshet, pessimism, ruminering 

om smärtrelaterade symptom och ökad smärtrapportering (Edwards, Calahan, Mensing, Smith 

& Haythornthwaite, 2011). Katastrofiering vid smärta kan leda till ökad smärta, psykologiskt 

lidande och nedsatt funktion (Gellatly & Beck, 2016). I den akuta smärtfasen ökar hög grad 

av smärtkatastrofiering risken för funktionsnedsättning och senare kronicitet (Picavet, 

Vlaeyen & Schouten, 2002).  

Smärtkatastrofieringens betydelse vid utvecklandet av långvarig smärtproblematik 

adresseras i rädsla-undvikandemodellen för smärta (Se figur 1; Vlaeyen & Linton, 2000). 

Enligt modellen är individens tolkning av den akuta smärtan avgörande för om kronicitet 
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utvecklas. Om individen tolkar smärtan som ofarlig och konfronterar den möjliggör detta 

tillfrisknande. Om smärtan istället tolkas som hotfull leder detta till smärtkatastrofiering, 

vilket i sin tur leder till smärtrelaterad rädsla, ökad uppmärksamhet på smärtan och ökade 

spänningar. Rädslan leder även till undvikande av rörelser och aktiviteter, vilket leder till 

sänkt funktionsnivå, försvagning av muskler och depressivitet. Utifrån fortsatt rädsla och 

undvikande vidmakthålls därmed problematiken (Linton & Bergbom, 2011; Vlaeyen & 

Linton, 2000). 

  

Figur 1. Rädsla-undvikandemodellen för smärta (Vlaeyen & Linton, 2000). 

En transdiagnostisk förklaringsmodell  

Modellen Transdiagnostic processes mutually reinforcing and maintaining emotional 

dysregulation (Se figur 2; Boersma, Linton & Flink, 2016) adresserar de transdiagnostiska 

processerna som gemensamt förstärker och vidmakthåller emotionell dysreglering och 

smärtproblematik.  I modellen antas att emotionsregleringsstrategierna oro/ruminering, 

undertryckande av emotioner och undvikande gemensamt vidmakthåller och förstärker smärta 

och emotionella problem, samt relaterad stress och funktionsnedsättning (Boersma et al., 
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2016).  

 

Figur 2. Transdiagnostic processes mutually reinforcing and maintaining emotional dysregulation 

(Boersma et al., 2016).  

Denna modell är utgångspunkten för studien “Effektiviteten av en hybrid 

emotionsfokuserad behandling för patienter med kronisk smärta och emotionella problem. En 

randomiserad kontrollerad studie”. Ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera ett 

behandlingsprotokoll för en hybrid-emotionsfokuserad behandling, specifikt utvecklad för 

individer med samsjuklig kronisk smärta och kliniska nivåer av symptom på ångest och/eller 

depression (Örebro universitet, 2016; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02808286). 

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för hälsa och medicinsk psykologi (CHAMP) vid 

Örebro universitet och Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping.  

Tanken om en hybrid-emotionsfokuserad behandling vid samsjuklig smärta och 

symptom på ångest och/eller depression kom utifrån att exponering in vivo som 

behandlingsmetod enbart visat sig vara effektiv för vissa individer med kronisk smärta 

(Linton & Fruzzetti, 2014). Då emotioner är betydelsefulla vid exponering och kan påverka 

exponering och motivation negativt, utvecklades därför en behandling där exponering in vivo 

kombineras med interventioner för att främja emotionsreglering utifrån principer i dialektisk 

beteendeterapi (DBT). För att testa denna behandling gjordes en pilotstudie med single-
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subject design (N=6). Samtliga deltagare förbättrades avseende mått på katastrofiering, 

acceptans och negativ affekt både efter behandlingen och vid uppföljning efter fem månader. 

För fem av de sex deltagarna fanns även förbättringar i smärtintensitet och fysisk funktion. 

Utifrån dessa resultat indikeras att fokus på emotioner är till nytta vid behandling av kronisk 

smärta, samt att arbete med emotionsregleringsstrategier i samband med 

exponeringsbehandling leder till bättre utfall (Linton & Fruzzetti, 2014). Detta motiverade 

forskningsprojektet att vidare studera effekten av denna nya hybridbehandling. Dock behövs 

det även fler studier som undersöker de teoretiska antaganden som ligger till grund för 

behandlingsmodellen. Ett viktigt fokus för sådana studier är att verifiera att smärtpatienter 

med emotionell problematik har svårigheter med emotionsreglering, samt att undersöka om 

dessa svårigheter är av betydelse för att förstå denna samsjuklighet.  

Syfte och frågeställningar  

Denna studie har som övergripande syfte att undersöka förekomsten av maladaptiv 

emotionsreglering och dess samband med smärta, ångest/oro och depression i ett urval av 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta (>6 månader) och samsjuklig ångest/oro 

och/eller depression.  

1. Utifrån att maladaptiv emotionsreglering har föreslagits vara en faktor som är relaterad 

till samsjukliga emotionella problem hos smärtpatienter är en frågeställning om graden 

av maladaptiv emotionsreglering är högre hos smärtpatienter med samsjuklig 

ångest/oro och depression, än hos individer utan emotionella problem med eller utan 

smärtproblematik. 

2. Utifrån att maladaptiv emotionsreglering föreslagits vara relaterat till smärta, 

ångest/oro och depression syftar denna studie till att undersöka om så är fallet i detta 

urval av smärtpatienter med ångest/oro och/eller depression. Detta genom att 
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undersöka om det finns något samband mellan olika dimensioner av emotionsreglering, 

smärtkatastrofiering, smärtpåverkan, ångest/oro och depression.  

3. Utifrån att ångest och depression tenderar att överlappa varandra i hög grad önskar vi 

undersöka om symptom på ångest/oro och depression kan samlas under en faktor 

(emotionell problematik) i detta urval? 

4. Förutsatt att det finns ett samband mellan olika dimensioner av emotionsreglering, 

smärtkatastrofiering, smärtpåverkan, ångest/oro och depression är en frågeställning 

huruvida olika dimensioner av emotionsreglering och smärtkatastrofiering predicerar 

smärtpåverkan, depression och ångest/oro (alternativt emotionell problematik) vid 

kontroll för smärtintensitet? 

Hypoteser 

Utifrån den evidens som i dagsläget finns att tillgå avseende sambandet mellan 

emotionsreglering, smärta, ångest/oro och depression förväntar vi oss att: 

1. Graden av maladaptiv emotionsreglering är högre hos smärtpatienter med 

samsjuklig ångest/oro och depression, än hos individer med och utan smärta utan 

emotionella problem. 

2. Det finns ett samband mellan olika dimensioner av emotionsreglering, 

smärtkatastrofiering, smärtpåverkan, ångest/oro och depression.  

3. Symptom på ångest/oro och depression kan samlas under en faktor (emotionell 

problematik) i detta urval. 

4. Olika dimensioner av emotionsreglering och smärtkatastrofiering predicerar 

smärtpåverkan, depression och ångest/oro (alternativt emotionell problematik) vid 

kontroll för smärtintensitet.  
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Metod 

Design  

Denna studie är en tvärsnittsstudie och är en delstudie i forskningsprojektet 

“Effektiviteten av en hybrid emotionsfokuserad behandling för patienter med kronisk smärta 

och emotionella problem. En randomiserad kontrollerad studie” (Örebro universitet, 2016; 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02808286). I projektet testas effekten av en hybrid-

emotionsfokuserad behandling mot en internetbaserad KBT-behandling. I denna studie 

kommer hypoteserna att testas utifrån deltagarnas (N=105) förmätningsdata. Variabler av 

intresse är i enlighet med hypoteserna: olika dimensioner av emotionsreglering, 

smärtkatastrofiering, smärtintensitet, depression, ångest/oro samt smärtpåverkan. 

Procedur 

Deltagarna rekryterades genom tidningsannonser, Facebook-annonser samt genom 

utskick till patienter som nyligen sökt vård via Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping 

eller Örebro Rehabiliteringscentrum AB. Deltagarna screenades och undersöktes av tränade 

professionella för att exkludera individer med röda flaggor (allvarliga medicinska sjukdomar 

som förklarar smärttillstånd) och/eller medicinska tillstånd som kontraindicerar behandling. 

Exempel på tillstånd som kontraindicerar behandling är tillstånd där deltagare getts 

rörelserestriktioner av läkare utifrån risk för skada, såsom vissa typer av överrörlighet. 

Ytterligare kriterier för exklusion var svår depression (med svårbedömd eller hög suicidrisk) 

eller annan psykiatrisk samsjuklighet som kan kräva annan behandling (ex. 

beroendeproblematik, bipolär depression, vanföreställningar), annan pågående 

psykoterapeutisk behandling och nyligen påbörjad eller justerad dos av psykofarmaka (<3 

månader innan behandlingsstart). Vidare exklusionskriterier var bristande/otillräcklig kunskap 

i svenska (förståelse, tal eller skrift) samt att ej ha tillgång till dator eller annan likvärdig 
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utrustning (exv. surfplatta/ telefon med internetuppkoppling). Screening skedde via 

frågeformulär som skickades hem med svarskuvert, liksom en internetadministrerad 

förmätning. Deltagarna genomgick även intervjuer med fokus på smärta och psykiatrisk 

problematik via telefon. Efter screening och förmätning randomiserades deltagarna till 

antingen en individuella face-to-face hybrid emotionsfokuserad behandling eller en 

internetbaserad KBT-behandling. 

Deltagare  

De deltagare som inkluderats i urvalet för studien är 19-68 år (M=48,75) med 

långvarig muskuloskeletal smärta (>6 månader) och relaterad nedsatt funktion (>10 på fråga 

21-24 i Örebro musculoskeletal pain questionnaire, (Linton & Halldén, 1998) samt symptom 

på ångest och/eller depression (>7 på Hospital Anxiety and Depression scale (Zigmond & 

Snaith, 1983). Av de 105 deltagare som inkluderats var 93 kvinnor och 20 män. Information 

om kön saknades för två deltagare (N=103). 

Bakgrundsdata för deltagarna i urvalet presenteras i tabell 1.   

Tabell 1 

Bakgrundsdata för samtliga deltagare i procent (N=105). 

 
År med smärta  
 

   

0-5 år  34,3 %  

6-10 år  20,9 %  

11-15 år  15,3 %  

16-20 år  14,3 %  

>21 år  15, 2 %  

 
 
Huvudsakligt smärtområde  
 

   

Skuldror/axlar  75,2 %  

Ben (höfter, knän, fotleder, fötter)  70,5 %  



THE PAINFUL TRUTH ABOUT EMOTION REGULATION [18]	  

Nacke  69,5 %  

Ryggens nedre del  68,6 %  

Ryggens övre del  57,1 %  

Armar (armar, handleder, händer)  55,2 %  

Övrigt  23,8 %  

   
 
Antal dagar sjukskrivning de senaste 12 månaderna  

0-14 dagar  42,9 %  

15-30 dagar  8,5 %  

31-90 dagar  3,8 %  

>91 dagar  44,8 %  

 

Som kan ses i tabellen har majoriteten av deltagarna i studiens urval lidit av sitt 

nuvarande smärttillstånd i 6-10 år och det främsta problemområdet är smärta i skuldror och 

axlar. Under de senaste 12 månaderna har de flesta deltagarna varit sjukskrivna i 91 dagar 

eller mer. Som huvudsaklig sysselsättning eller huvudsaklig sysselsättning innan 

sjukskrivning angav högst andel deltagare “annat” (16,2 %), efter detta pensionär (12,4 %), 

arbetslös (6,7 %), arbetande (5,9 %) och slutligen studerande (5,7 %).  Mer än hälften av 

deltagarna led av måttlig till svår depression (62,9 %) och mer än hälften (60,6 %) nådde över 

tröskelvärdet för medelsvår till svår ångest. Vidare nådde en relativt hög andel av deltagarna 

(34,3 %) cut-off för hög smärtkatastrofiering. För cut off-värden, se senare beskrivning av 

mått för depression, ångest och smärtkatastrofiering. 

Mätinstrument  

Emotionsreglering. Som mått på emotionsreglering används Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004). DERS syftar till att mäta 

emotionsreglering, vilket konceptualiseras som förmågan att inhibera opassande eller 

impulsiva beteenden samt bete sig i riktning mot sina mål vid upplevelse av negativa 
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emotioner (Linehan, 1993; Melnick & Hinshaw, 2000, refererad i Gratz & Roemer, 2004). 

DERS mäter sex olika dimensioner av emotionsreglering. Dessa dimensioner presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2.  
Operationalisering av dimensioner av emotionsreglering i DERS.   
Subskala  Syftar till att mäta  Antal 

frågor  
Exempel på fråga  

Non-
acceptance  

Icke-acceptans av 
emotionella responser  

   

6 “När jag blir känslomässigt 
upprörd, känns det som att jag är 
svag”  

   

Goals  Svårigheter att använda 
målinriktat beteende  

5 ”När jag är upprörd, har jag svårt 
att få något arbete gjort”  

   

Impulse  Impulskontrollsvårigheter  6 ”När jag är upprörd, har jag svårt 
att kontrollera mitt beteende”   

   

Awareness  Bristande emotionell 
medvetenhet  

6 ”Jag lägger märke till hur jag 
känner mig” (R)  

   

Strategies  Självuppfattad begränsad 
tillgång till funktionella 
emotionsregleringsstrategier  

8 ”När jag är upprörd, tror jag inte 
att det finns något jag kan göra 
för att jag ska må bättre”   

   

Clarity  Bristande emotionell 
förståelse  

5 “Jag är förvirrad över hur jag 
känner mig”  

   

Från Bjureberg et al. (2015) och Gratz och Roemer (2004).  

 

DERS har totalt 36 items formulerade som påståenden, vilka skattas på en likertskala 

från 1 till 5 där 1 motsvarar “nästan aldrig” 0-10% av tiden, 2 “ibland” 11-35 % av tiden, 3 

”ca hälften av tiden” 36-65%, 4 “det mesta av tiden” 36-90% och 5 “nästan alltid” 91-100% 
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av tiden. Maxpoängen är 180 och höga poäng indikerar större svårigheter. I denna studie 

används dock enbart data på delskalenivå. DERS har visat sig vara ett adekvat mått på 

emotionell dysreglering hos patienter med kronisk smärta (Kökönyei, Urbán, Reinhardt, Józan 

& Demetrovics, 2014). I denna studie visade subskalorna för DERS god intern konsistens (α 

=,73-,90), vilket går i linje med tidigare studier där DERS visat hög intern konsistens för varje 

enskild subskala (Gratz & Roemer, 2004). Att ett mått har god intern konsistens indikerar att 

frågorna mäter samma bakomliggande koncept. Test-retest reliabilitet är ett mått på hur väl 

resultat stämmer överens med varandra vid upprepade mätningar och där uppvisar DERS god 

test-retest reliabilitet över en 4-8 veckors period (r =, 88) (Gratz & Roemer, 2004).  

Smärtkatastrofiering. The Pain Catastrophizing Scale (PCS; Sullivan, Bishop, & 

Pivik, 1995) avser att mäta grad av smärtrelaterade katastroftankar och emotioner hos 

patienter med smärta. Formuläret består av 13 frågor. Varje fråga är ett påstående som inleds 

med ”när jag har ont...” och skattas på en skala mellan 0 (inte alls) till 4 (hela tiden). 

Skattningen ger poäng inom tre subskalor: ruminering, förstoring och hjälplöshet, samt en 

totalpoäng. I denna studie används enbart helskalan. Maxpoängen är 52, cut-off för förekomst 

av smärtkatastrofiering indikeras ligga vid 20 poäng (Sullivan & Stanish, 2003) och 

förekomst av hög smärtkatastrofiering vid 30 poäng (Gauthier, Sullivan, Adams, Stanish, & 

Thibault, 2006). I denna studie uppvisade PCS god intern konsistens (α = ,91), vilket går i 

linje med tidigare forskning (Osman et al., 2000). Test-retest reliabiliteten har även visats vara 

moderat (r =,67) (Lamé, Peters, Kessels, van Kleef & Patijn, 2008).      

Smärtintensitet och smärtpåverkan. The West Haven-Yale Multidimensional pain 

inventory (WHYMPI; Kerns, Turk & Rudy, 1985), även känd som Multidimensional pain 

inventory (MPI) syftar till att mäta den subjektiva upplevelsen av smärta, liksom psykologiska 

och beteendemässiga aspekter av smärta. Formuläret består av 52 frågor, indelade i tre 

sektioner och varje fråga skattas på en skala mellan 0 till 6 där höga poäng indikerar större 
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svårigheter.  Frågorna i den första sektionen rör dimensioner av smärtupplevelsen som: (1) 

upplevd påverkan på funktionen inom yrkesmässiga, sociala och familjeförhållanden 

(smärtpåverkan), (2) stöd/oro från partner eller annan signifikant person (support) (3) 

smärtintensitet (pain severity), (4) upplevd livskontroll (life control) och (5) 

affektiv/känslomässig påfrestning (affective distress). Sektion två utvärderar patientens 

uppfattning om i vilken utsträckning partner eller annan signifikant person är negativa till, 

visar oro eller distraherar individens smärtbeteende och smärtrelaterade klagomål. I sektion 

tre utvärderas patientens deltagande i fyra kategorier av vardagsaktiviteter; hushållssysslor, 

utomhusaktiviteter, aktiviteter utanför hemmet samt sociala aktiviteter.  I denna studie 

används dimension ett och tre från den första sektionen. Tillsammans utgör skalorna 13 items, 

två för smärtintensitet och elva för smärtpåverkan. I denna studie visade subskalorna pain 

severity (α = ,86) och interference (α = ,91) god intern konsistens, vilket går i linje med 

tidigare forskning (Bergström et al., 1998). Test-retest reliabiliteten har även visat sig vara 

god (r = ,62-,91) (Kerns et al., 1985). 

Depression. Självskattningsversionen av Montgomery Asberg depression rating scale 

(MADRS-S; Montgomery & Åsberg, 1979) syftar till att mäta förekomst och grad av 

depressiva symptom. MADRS-S består av nio items som mäter grad av depression utifrån 

följande områden: sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, 

initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Symptomen skattas på 

en skala från 0 till 6, där 0 motsvarar inga symptom och 6 motsvarar svåra symptom. Utifrån 

totalpoängen definieras grad av depression enligt följande: väsentligen obesvärad (cut off: 0-6 

poäng), mild depression (cut off: 7-19 poäng), måttlig depression (cut off: 20-34 poäng) och 

svår depression (cut off: >34 poäng) (Snaith, Harrop, Newby & Teale, 1986). I denna studie 

uppvisade MADRS-S god intern konsistens (α = ,78) vilket går i linje med tidigare forskning 
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där MADRS-S uppvisat goda psykometriska egenskaper och haft hög test-retest reliabilitet (r 

= ,80 till 0,94) (Bondolfi et al., 2010).  

Ångest. Generalised anxiety disorder 7 item-scale (GAD-7; Spitzer, Kroenke, 

Williams, & Löwe, 2006) är en skattningsskala som syftar till att mäta ångestsymptom som 

förekommer vid generaliserat ångestsyndrom. Skattningen ger en indikation av symptomens 

svårighetsgrad och påverkan på individens funktionsnivå. GAD-7 består av sju frågor som 

mäter symptom på oro/ångest samt en fråga som mäter påverkan på funktionsnivå. Frågorna 

poängsätts från 0 (inte alls) till 3 (dagligen) och totalpoängen ligger inom intervallet 0-21. 

Tröskelvärdena för mild, medel och allvarlig ångest ligger vid 5, 10 respektive 15 poäng 

(Spitzer et al., 2006). I denna studie var den interna konsistensen god (α = ,86) och går i linje 

med tidigare forskning där GAD-7 uppvisat goda psykometriska egenskaper, samt haft hög 

test-retest reliabilitet (r = ,83) (Spitzer et al., 2006).  

Etiska överväganden  

För att ett forskningsprojekt ska anses uppfylla etiska principer finns fyra stycken 

huvudkrav. Informationskravet anger att berörda skall informeras om forskningsuppgiftens 

syfte. Samtyckeskravet menar att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

forskningen. Konfidentialitetskravet anger att uppgifter om deltagare i en undersökning skall 

ges största möjliga konfidentialitet och förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga och 

nyttjandekravet menar att uppgifter om individer endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Forskningsprojektet “Effektiviteten av en hybrid emotionsfokuserad behandling för 

patienter med kronisk smärta och emotionella problem. En randomiserad kontrollerad studie” 

är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och uppfyller således ovan nämnda 

kriterier (Dnr. 2015/479). Samtliga deltagare har lämnat informerat samtycke till deltagande 
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både skriftligt och muntligt. Data behandlas och lagras i enlighet med PuL och alla enkäter 

förvaras inlåsta på Örebro universitet och Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Linköping. 

Deltagare får en identifikationskod inför första mättillfället och mätningarna är därmed 

avidentifierade. Redovisning av studien görs på sådant sätt att det inte går att identifiera 

enskilda individer.                                                 

Statistiska analyser  

Bearbetning av data utfördes med IBM Statistical Package for Social Sciences version 

20 (SPSS 20). Inledningsvis gjordes deskriptiva analyser i syfte att få överblick över datan 

och urvalet i studien. För att besvara frågeställningen hur smärtpatienters emotionsreglering 

förhåller sig till emotionsreglering i en normalpopulation och en annan klinisk population 

användes jämförelsegrupper. Värden på DERS i icke-klinisk population hämtades från 

Whiteside et al. (2007) och för en klinisk population från Kökönyei et al. (2014). Värden för 

PCS i icke-klinisk och klinisk population hämtades från Osman et al. (2000). Värden på 

MADRS-S i en klinisk population kommer från Hedman et al. (2014) och värden på GAD-7 i 

klinisk population från Spitzer et al. (2006). Värden för MPI i en klinisk population är från 

Svanberg et al. (2017). Efter att värden för jämförelsegrupperna tagits fram gjordes oberoende 

t-tester för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna.    

T-test.  I denna analys användes studiedeltagarnas medelvärdespoäng för de 

skattningsskalor som tidigare presenterats. Detta i syfte att jämföra om dessa signifikant 

skilde sig åt från medelvärden för samma skattningar i andra kliniska samt icke-kliniska 

grupper.   

Korrelationsanalys. För att undersöka sambandet mellan olika dimensioner av 

emotionsreglering, smärtkatastrofiering, smärtintensitet, depression, ångest/oro och 

smärtpåverkan gjordes Pearson product moment correlation coefficient. Preliminära analyser 
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utfördes inledningsvis för att utesluta eventuella överträdelser av antagandena normalitet, 

linjäritet och homoskedastitet.  För att tolka styrkan i korrelationer används Cohen’s riktlinjer 

(Cohen, 1988). Detta innebär att korrelationer mellan r=,1 till ,29 tolkas som svaga, 

korrelationer mellan r=,30-,49 måttliga och r=,50-1,0 starka.  

Faktoranalys. För att besvara frågeställningen huruvida symptom på depression och 

ångest/oro kan samlas under en övergripande faktor (emotionell problematik) gjordes en 

explorativ faktoranalys av förmätningsdatan.  

Faktoranalyser syftar till att mäta samvariationen mellan ett större antal variabler. 

Detta ger en bild av vilka variabler som mäter likartade respektive skilda fenomen. På så vis 

indikeras vilka variabler som hänger ihop och om dessa kan samlas under övergripande 

faktorer. Faktoranalysen kan alltså åstadkomma en kategorisering eller sammanfattning av de 

variabler som analyseras (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Före faktoranalysen gjordes en bedömning av datans lämplighet för att 

faktoranalyseras. Vid inspektion av korrelationsmatrisen framgick ett flertal koefficienter med 

värde ,3 och högre, varför vi valde att exkludera korrelationer med svagare samband än detta i 

enlighet med rekommendationer av Pallant (2016). Kaiser-Meyer-Olkin-värdet var ,83 vilket 

överstiger det rekommenderade minimumvärdet på ,60 (Kaiser, 1970; 1974). Bartlett’s test av 

sphericity-värdet (Bartlett, 1954) var statistiskt signifikant (p<,001), vilket stöder datans 

lämplighet för faktoranalys.  

Regressionsanalys.  För att beräkna det prediktiva värdet av olika dimensioner av 

emotionsreglering och smärtkatastrofiering på utfallsvariablerna smärtpåverkan, ångest/oro 

och depression (alternativt emotionell problematik) gjordes multipla regressionsanalyser för 

de mått som visat sig ha signifikanta korrelationer i de univariata korrelationsanalyserna. Vi 

använde oss av stepwise regression där vi i steg ett kontrollerade för smärtintensitet då vi 



THE PAINFUL TRUTH ABOUT EMOTION REGULATION [25]	  

hypotiserat att grad av smärta predicerar depression, ångest/oro, samt smärtpåverkan. Detta i 

syfte att se variablernas sammantagna och unika prediktiva värde på utfallsmåtten.  

Resultat 

Emotionsreglering hos smärtpatienter med samsjuklig ångest/oro och/eller depression 

I tabell 3 ges en deskriptiv överblick över studieurvalets skattningar av samtliga 

emotionsregleringsdimensioner, depression, ångest/oro, smärtkatastrofiering, smärtintensitet 

och smärtpåverkan. Här redovisas även värden för samtliga delskalor i en icke-klinisk 

och/eller klinisk jämförelsegrupp.  

Tabell 3.  

Deskriptiv överblick och jämförelse av skillnader i medelvärde över studiepopulationens 
värden för skattningsskalor samt värden för en icke-klinisk och en klinisk jämförelsegrupp.   

  Studie-
deltagare  
 
 
Medelvärde 
(SD)  

Normvärden   
icke-klinisk 
population  
 
Medelvärde  
(SD)  

Normvärden   
klinisk 
population  
 
Medelvärde  
(SD)  

Jämförelse 
studiedeltagare 
och icke-klinisk 
population   
   
t (df)  

Jämförelse 
studiedeltagare 
och klinisk 
population   
   
t (df)  
 

Non-accept.  

(DERS, poäng: 6-
30) 

 

15,91 (6,44)  

   

12,73 (4,81)  

N= 589  

15,15 (5,85)  

N=207  

5,90 (692)***  1,05 (310)  

Goals  

(DERS, poäng: 5-
25)  

 

16,25 (4,98)  14,86 (4,82)  

N=589  

13,03 (3,89)  

N=207  

   

2,71 (692)**  6,27 (310)***  

Impulse  

(DERS,   

poäng: 5-30)  

14,18 (6,08)  

   

10,64 (2,23)  

N=589  

12,42 (4,37)  

N=207  

   

10,69 (692)***  2,93 (310)**  

Awareness  

(DERS, poäng: 6-
30)  

 

16,84 (4,96)  

   

13,90 (4,37)  

N= 589  

15,15 (4,44)  

N=207  

   

6,22 (692)***  3,05 (310)**  
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Strategies  

(DERS, poäng: 8-
40)  

 

19,24 (6,99)  

   

16,00 (5,68)  

N=589  

18,10 (6,06)  

N=207  

   

5,19 (692)***  1,49 (310)  

Clarity  

(DERS, poäng: 5-
25) 

 

11,74 (3,77)  

   

10,74 (3,28)  

N=589  

9,52 (3.58)  

N=207  

   

2,81 (692)**  5,08 (310)***  

Smärtkatastrof.  

(PCS, poäng: 0-
52)    

   

25,70 (10,56)  

   

13,87 (10,11)  

N=215  

22,25 (10,16)  

  N=60  

9,66 (318)***  2,05 (163)*  

Depression  

(MADRS-S)  

   

23,44 (7,31)  

   

   25,13 (6,67)    

N=1175  

   -2,47 (1278)*  

Ångest/oro  

(GAD-7)  

    

12,82 (5,48)  

   

   14,4 (4,7)  

N= 73  

   -2,00 (176)*  

Smärtintensitet  

(MPI, Pain 
severity)  

Maxpoäng 
itemnivå: 6    

Medelvärde 
itemnivå:  

3,90 (1,18)  

   

   Medelvärde 
itemnivå:  

4,4 (0,9)  

N= 682  

   

   -5,06 (785)***  

Smärtpåverkan  

(MPI, Interfere.)   

Maxpoäng 
itemnivå: 6 

Medelvärde 
itemnivå:  

4,55 (1,00)  

   

   Medelvärde 
itemnivå:  

4,4 (1,1)  

N= 682   

 

   1,32 (785)  

Not. SD=Standardavvikelse. N= Antal studiedeltagare.  *p<, 05; **p <, 01; ***p<, 001.  
 
 

Jämförelser mellan gruppernas medelvärde påvisade en signifikant skillnad i 

medelvärden för studieurvalet och en icke-klinisk jämförelsegrupp för samtliga dimensioner 

av emotionsreglering. Vidare fanns en signifikant skillnad mellan studieurvalet och ett 

kliniskt urval med kronisk smärta utan depression och ångest för svårigheter att använda 

målinriktat beteende, impulskontrollsvårigheter, bristande emotionell medvetenhet och 
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bristande emotionell förståelse. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan jämförelsegruppen 

och studieurvalet för dimensionerna icke-acceptans av emotionella responser och uppfattad 

begränsad tillgång till funktionella emotionsregleringsstrategier. Studieurvalets grad av 

smärtkatastrofiering hamnade över cut off för förekomst av smärtkatastrofiering (>20) men 

under cut off för hög smärtkatastrofiering (>30). För smärtkatastrofiering fanns en signifikant 

skillnad i medelvärden mellan studieurvalet och en icke-klinisk samt en annan klinisk 

jämförelsegrupp. Det fanns även en signifikant skillnad mellan studieurvalet och andra 

kliniska grupper för depression, ångest/oro, samt smärtintensitet.  

Sambandet mellan olika dimensioner av emotionsreglering, smärtkatastrofiering, 

smärtintensitet, depression, ångest/oro och smärtpåverkan  

I tabell 4 redovisas enkla samband mellan samtliga variabler.  

 Tabell 4.  
Pearsonkorrelationer för samtliga variabler.   

  Non-  
accept 
DERS 

Goals  
DERS 

Impulse 
DERS  

Aware 
DERS 

Strateg.
 DERS  
 

Clarity 
DERS  
  

Depress. 
(MADRS-
S)  

Ångest/ 
oro 
(GAD-
7)  

Smärt-
intens. 
(MPI )  

Smärt- 
påverkan 
(MPI)  

Smärt- 
katastrof. 
(PCS)  

 Non-
accept 
DERS 
  

  ,429**  ,501**  ,122  ,541**  ,398**  ,212*  ,292**  ,063  -,109  -,035  

Goals  
DERS  
 
 

    ,611**  -,047  ,702**  ,314**  ,360**  ,468**  ,008  ,124  ,383  

Impulse  
DERS  
 
 

      ,162  ,729**  ,385**  ,517**  ,568**  ,284**  ,174  ,175  

Aware 
DERS  
  
 

        ,081  ,441**  ,279**  ,105  ,147  ,067  -,143  

Strateg.  
DERS  
 

          ,367**  ,526**  ,577**  ,249*  ,231*  ,284**  

Clarity  
DERS   
 

            ,261**  ,255**  ,093  ,019  -,138  

Depress.  
(MADRS-
S)  
 

              ,563**  ,441**  ,460**  ,339**  
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Ångest/  
oro  
(GAD-7)  
 

                ,286**  ,241*  ,303**  

Smärt- 
intensitet  
(MPI)  
 

                  ,484**  ,369**  

Smärt- 
påverkan 
(MPI )  
 

                    ,386**  

Smärt- 
katastrof.
 (PCS)  

                      

*p<, 05; **p <, 01; ***p<, 001.  

 

Som anges i tabellen var hög grad av svårigheter inom samtliga dimensioner av 

emotionsreglering associerat med hög grad av depression, smärtkatastrofiering och 

smärtintensitet. Detta indikerar att ju större svårigheter med emotionsreglering, desto högre 

grad av smärtkatastrofiering, smärtintensitet och depressionssymptom.  

Det fanns ett samband mellan hög grad av ångest och hög grad av maladaptiv 

emotionsreglering för samtliga dimensioner förutom bristande emotionell medvetenhet. Hög 

grad av ångest var även relaterat till hög grad av smärtkatastrofiering och smärtintensitet.   

Ingen av de olika dimensionerna av emotionsreglering var signifikant associerade med 

smärtpåverkan, men det fanns ett samband mellan hög grad av smärtpåverkan och hög grad av 

smärtkatastrofiering och smärtintensitet. Således är smärtans påverkan i vardagslivet 

associerad till hur mycket individen katastrofierar kring sin smärta, samt hur ont individen 

har.  

Vidare var hög grad av depression associerat med hög grad av ångest. Detta indikerar 

en samvariation mellan de två utfallsmåtten och ger stöd för testning av hypotesen om att 

symptom på ångest/oro och depressivitet kan samlas under en övergripande faktor (emotionell 

problematik).   

Ångest/oro och depression under ett koncept – emotionell problematik  
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För att undersöka huruvida variablerna ångest/oro och depression kan samlas under 

konceptet emotionell problematik gjordes en explorativ faktoranalys. Resultaten från 

faktoranalysen finns redovisad i tabell 5.  

Tabell 5.   
Faktoranalys utifrån resultat på MADRS-S och GAD-7. Rotationsmetod: Varimax med Kaiser 
Normalization.  

Faktorer 
  1 

 
 

2 3 4 5 

Förklarad varians  
 

35,57  % 11,95 % 8,73 % 6,32 % 6,02 % 

Svårigheter att inte 
ängslas  
(GAD 2)  
 

,910     

Ängslan för många olika 
saker  
(GAD 3)  
 

,882     

Nervositet, oro, 
spänningar  
(GAD 1)  
 

,871     

Rädsla  
(GAD 7)  
 

,657     

Funktionspåverkan   
(GAD 8)  
 

,646    ,343 

Oroskänslor  
(MADRS-S 2)  
 

,568 ,382    

Initiativförmåga  
(MADRS-S 6)  
 

 ,833    

Sinnesstämning  
(MADRS-S 1)  
 

 ,710  ,342  

Känslomässigt 
engagemang  
(MADRS-S 7)  
 

 
 

,695  ,304  

Matlust  
(MADRS-S 4)  
 

 ,512   ,393 

Sömn  
(MADRS-S 3)  
 

  ,780   

Rastlöshet   
(GAD 5)  
 

  ,683  ,470 

Svårigheter att koppla av  
(GAD 4)  

,454  ,571   
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Livslust  
(MADRS-S 9)  
 

 ,349  ,774  

Pessimism  
(MADRS-S 8)  
 

   ,753  

Koncentrationsförmåga  
(MADRS-S 5)  
 

    ,764 

Retlighet och lättstördhet  
(GAD 6)  
 

,445    ,566 

 

Principal component analysis visade förekomst av fem komponenter med eigenvalue 

över 1, vilka förklarade 35,57 %, 11,95 %, 8,73 %, 6,32 % och 6,02 % av variansen 

respektivt. En faktor ensam förklarar enbart 35,6% av variansen i ångest och depression. För 

denna faktor laddar ångest separat, med undantag för ett item som mäter depression. Utifrån 

detta samlar vi inte utfallsmåtten depression, ångest/oro under en faktor i 

regressionsanalyserna, utan behandlar dem som separata utfallsmått.  

Det prediktiva värdet av olika dimensioner av emotionsreglering och 

smärtkatastrofiering på depression, ångest/oro och smärtpåverkan  

Emotionsreglering och depression. Tabell 6 presenterar resultaten av de variabler 

som predicerar depressionsnivåer.  

Tabell 6.  
Regressionsanalys med depression som utfallsvariabel, Kontrollerat för smärtintensitet.  
Variabel  B  Std Error  β  t  Sig  

Modell 1            

Smärtintensitet  1,37  ,27  ,44  4,99  ,001***  

Modell 2            

Non-accept  -,11  ,11  -,10  -1,02  ,309  
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Strategies  -24  ,14  ,23  1,67  ,099  

Clarity  ,01  ,18  ,00  ,04  ,969  

Goals  ,17  ,17  ,12  1,04  ,300  

Awareness  ,35  ,13  ,24  2,71  ,008**  

Impulse  ,23  ,14  ,19  1,63  ,108  

Smärtkatastrofiering   ,12  ,06  ,17  1,99  ,049*  

Smärtintensitet  ,73  ,27  ,24  2,76  ,007**  

Modell 2; R2=, 470, F(8,96)=10,656, p<, 001; Adjusted R2=, 426.  

*p<, 05; **p <, 01; ***p<, 001.  

 

I steg 1 undersöktes det prediktiva värdet av smärtintensitet på depression som 

förklarade 19,5% av variansen i depression, F(1, 103)=24,91, p<.001. I steg 2 undersöktes det 

prediktiva värdet av samtliga dimensioner av emotionsreglering, smärtkatastrofiering och 

smärtintensitet på depression. Detta visade att bristande emotionell medvetenhet, 

smärtkatastrofiering och smärtintensitet tillsammans förklarade 47,0 % av variansen i 

depression, F(8, 96)=10,66, p<.001. Sammanfattningsvis predicerar bristande emotionell 

medvetenhet och smärtkatastrofiering signifikant depression och förklarar tillsammans 27,5 % 

av variansen vid kontroll för smärtintensitet.  

Emotionsreglering och ångest. Tabell 7 presenterar resultaten av de variabler som 

predicerar ångest.  

Tabell 7.  
Regressionsanalys med ångest som utfallsvariabel. Kontrollerat för smärtintensitet.  
Variabel  B Std Error β t Sig 

Modell 1            



THE PAINFUL TRUTH ABOUT EMOTION REGULATION [32]	  

Smärtintensitet  ,66  ,22  ,29  3,01  ,003**  

Modell 2            

Non-accept  -,05  ,09  -,06  -,58  ,560  

Strategies  ,18  ,12  ,23  1,54  ,126  

Clarity  ,08  ,13  ,06  ,61  ,541  

Goals  ,14  ,13  ,13  1,12  ,267  

Impulse  ,25  ,11  ,28  2,28  ,025*  

Smärtkatastrofiering   ,08  ,05  ,15  1,63  ,107  

Smärtintensitet  ,21  ,21  ,09  1,03  ,304  

Modell 2; R2=, 419, F(7,96)=9,885, p<, 001; Adjusted R2=, 376.  

*p<, 05; **p<, 01; ***p<, 001.  

 

I steg 1 undersöktes det prediktiva värdet av smärtintensitet som förklarade 8,2 % av 

variansen i ångest, F(1, 102)=9,06, p <.01. I steg 2 undersöktes det prediktiva värdet av 

samtliga dimensioner av emotionsreglering (förutom bristande emotionell medvetenhet), 

smärtkatastrofiering och smärtintensitet. Bristande impulskontroll predicerade signifikant 

ångest och förklarade ensamt 41,9 % av variansen, F(7,96)=9,86, p<.001. Detta indikerar att 

bristande impulskontroll predicerar ångest i högre grad än smärtintensitet.  

Emotionsreglering och smärtpåverkan. Tabell 8 presenterar resultaten av de 

variabler som predicerar smärtpåverkan. 

Tabell 8.  
Regressionsanalys med smärtpåverkan som utfallsvariabel. Kontrollerat för smärtintensitet.  
Variabel  B  Std Error  β  t  Sig  

Modell 1            

Smärtintensitet  2,26  ,40  ,48  5,61  ,001***  



THE PAINFUL TRUTH ABOUT EMOTION REGULATION [33]	  

Modell 2            

Strategies  ,11  ,14  ,07  ,82  ,416  

Smärtkatastrofiering   ,24  ,10  ,23  2,43  ,017*  

Smärtintensitet  1,79  ,43  ,38  4,18  ,001***  

Modell 2; R2=, 289, F(3,101)=13,657, p<, 001; Adjusted R2=, 267.  

*p<, 05; **p <, 01; ***p<, 001.  

I steg 1 undersöktes det prediktiva värdet av smärtintensitet på smärtpåverkan, vilket 

förklarade 23,4% av variansen, F(1, 103)=31,43, p <.001. I steg 2 undersöktes det prediktiva 

värdet av uppfattad begränsad tillgång till funktionella emotionsregleringsstrategier, 

smärtkatastrofiering och smärtintensitet på smärtpåverkan. Detta visade att 

smärtkatastrofiering och smärtintensitet tillsammans förklarade 28,9 % av variansen i 

smärtpåverkan, F(3,101)=13,66, p<.001. Smärtkatastrofiering ensamt predicerar signifikant 

smärtpåverkan och förklarar 5,5 % av variansen. 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Emotionsreglering hos smärtpatienter med ångest/oro och/eller depression. Syftet 

med denna studie var att kartlägga emotionsreglering och dess betydelse i ett urval av 

individer med långvarig muskuloskeletal smärta och samsjuklig ångest/oro och/eller 

depression. Detta utifrån att emotionsreglering antagits vara en faktor av betydelse för att 

förstå sambandet mellan smärta, ångest/oro och depression (Boersma et al., 2016). Resultaten 

visade att individer med kronisk smärta och samsjuklig ångest/oro och/eller depression har 

större svårigheter med emotionsreglering och smärtkatastrofiering än individer med smärta 

utan depression och ångest/oro. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning som 

påvisat betydelsen av emotionsreglering och smärtkatastrofiering vid såväl kronisk smärta 



THE PAINFUL TRUTH ABOUT EMOTION REGULATION [34]	  

(Linton, 2013) som samsjuklig ångest/oro (Hülsebusch et al., 2016) och/eller depression 

(Linton & Bergbom, 2011) i kontexten av smärtproblematik. En möjlig förklaring till 

skillnaden mellan studieurvalet och jämförelsegrupperna kan därmed vara att 

jämförelsegrupperna hade en lägre grad av emotionell komorbiditet i form av depression 

och/eller ångest/oro. Således kan våra resultat tyda på att komorbiditet mellan kronisk smärta, 

ångest/oro och depression är förknippad med emotionsregleringssvårigheter i högre grad än 

enbart kronisk smärta. Relaterat till detta är en viktig fråga att förstå varför individer med 

smärta, ångest/oro och depression verkar ha högre grad av maladaptiv emotionsreglering och 

smärtkatastrofiering. Det finns evidens som indikerar att de negativa känslor som uppstår vid 

smärta ökar risken för kronicitet och samsjuklig depression och ångest (Lumley et al., 2011). 

En förklaring till samsjukligheten mellan smärta, ångest/oro och depression som framhållits är 

problem relaterade till svårigheter med reglering (Craig, 2003). Smärta väcker negativa 

emotioner och för de individer som har sämre förmåga till reglering leder detta till sämre 

utfall avseende ångest/oro, depression och smärtpåverkan. En sådan hypotes ligger i linje med 

tidigare forskning som påvisat betydelsen av emotionsreglering vid samsjuklig smärta, ångest 

och/eller depression (Craig, 2013; Hülsebusch et al., 2016).  Slutligen förefaller 

emotionsreglering och smärtkatastrofiering vara viktiga områden för intervention i behandling 

av denna patientgrupp. Vid sidan av detta kan arbete med emotionsreglering och 

smärtkatastrofiering vara viktiga områden för universell, selektiv och indikerad prevention. 

Detta för att minska risken för utvecklande av samsjuklighet och kronicitet i kontexten av 

smärta. 

Sambandet mellan emotionsreglering, smärta, depression och ångest/oro. Ett av 

målen med denna studie var att få en ökad förståelse för hur sambandet mellan 

emotionsreglering, smärta, depression och ångest/oro ser ut. Det antogs att svårigheter inom 

olika dimensioner av emotionsreglering och hög smärtkatastrofiering predicerar höga nivåer 
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av depression, ångest/oro och smärtpåverkan. Detta även vid kontroll för eventuell påverkan 

av smärtintensitet. Denna tanke härrör från modellen Transdiagnostic processes mutually 

reinforcing and maintaining emotional disregulation (Boersma et al., 2016), där maladaptiv 

emotionsreglering antas vidmakthålla smärta och emotionella problem, liksom relaterad stress 

och funktionsnedsättning. Resultaten visade i linje med hypotesen att olika dimensioner av 

emotionsreglering och förekomst av smärtkatastrofiering predicerar nivå av ångest/oro, 

depression och smärtpåverkan hos individer med smärtproblematik. Smärtkatastrofiering 

visade sig vara en faktor av betydelse i denna patientgrupp och var relaterad till ångest, 

depression, smärtpåverkan och smärtintensitet. Sammanfattningsvis förefaller alltså 

emotionsreglering och smärtkatastrofiering vara av betydelse för att förstå samsjuklig 

ångest/oro och/eller depressivitet i kontexten av smärta.  

Det framkom att grad av emotionsregleringsdimensionen bristande emotionell 

medvetenhet, samt strategin smärtkatastrofiering predicerar grad av depression hos 

smärtpatienter. Ett sätt att förstå sambandet mellan emotionsreglering och depression är 

utifrån att individer med begränsad emotionell medvetenhet tenderar att beskriva fysiologiska 

aspekter av emotioner i termer av somatiska tillstånd, exempelvis smärta. Ett annat sätt att 

förstå sambandet är det motsatta – att stressorer som smärta leder till en minskad förmåga till 

emotionell medvetenhet (Lumley et al., 2011), vilket i sin tur är en riskfaktor för att utveckla 

depression (Kranzler et al., 2016).  Detta påvisar betydelsen av att arbeta för att öka den 

emotionella medvetenheten smärtpatienter med framförallt samsjuklig depression. 

Smärtintensitet antogs predicera depression, ångest/oro och smärtpåverkan. Smärta 

väcker emotioner som exempelvis rädsla eller ilska, medan emotioner påverkar och kan göra 

oss känsligare för upplevelsen av smärta (Linton, 2013a).  Det finns ett samband mellan hög 

smärtintensitet och samsjuklig kronisk smärta, depression och ångest/oro (Bair et al., 2008). 

Resultaten visade att smärtintensitet predicerade både depression, ångest/oro och 
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smärtpåverkan. Betydelsen av smärtintensitet var störst för smärtpåverkan följt av depression. 

Betydelsen av smärtintensitet för smärtpåverkan har stöd i tidigare forskning (Wells, 2000). 

Trots unika prediktiva effekter av smärtintensitet är den förklarade variansen begränsad, 

varför det kan tänkas att det finns andra faktorer som är av betydelse. Ett exempel skulle 

kunna vara undvikande. Många människor med kronisk smärta undviker olika typer av 

smärtrelaterade stimuli. Det rör sig om både direkt relaterade stimuli som fysiska aktiviteter 

och indirekt relaterade som sociala aktiviteter (Asmundson, Norton, & Norton, 1999). Senare 

forskning påvisar att undvikande har en unik prediktiv effekt på smärtrelaterad 

funktionsnedsättning och depressiva symptom (Zetterqvist, Holmström, Maathz & Wicksell, 

2017). I enlighet med rädsla-undvikande modellen kan smärta leda till smärtrelaterad rädsla 

och undvikande av rörelser och aktiviteter. Detta leder på sikt till sänkt funktionsnivå, 

försvagning av muskler och depression (Linton & Bergbom, 2011; Vlaeyen & Linton, 2000). 

Smärtintensitet är alltså en faktor av betydelse för både smärtpåverkan, depression och ångest 

i denna patientgrupp. Vid sidan av smärtintensitet finns dock andra faktorer av betydelse 

vilket talar för vikten av behandlingar som fokuserar på faktorer utöver försök att reducera 

just smärtan.  

Sambandet mellan olika dimensioner av emotionsreglering och 

smärtkatastrofiering. I studien antogs det finnas ett positivt samband mellan maladaptiv 

emotionsreglering och smärtkatastrofiering, liksom smärtintensitet, depression, ångest/oro och 

smärtpåverkan. Smärtkatastrofiering har framhållits vara en betydande aspekt av 

emotionsreglering vid smärtproblematik och samtidig psykopatologi (Hülsebusch et al., 

2016). I denna studie var smärtkatastrofiering relaterad till en av de undersökta dimensionerna 

av emotionsreglering - upplevd begränsad förmåga att använda funktionella strategier för att 

reglera emotioner. En tänkbar anledning kan vara att när smärtpatienter upplever att de inte 

har några välfungerande strategier för att reglera emotioner leder detta till en katastrofierande 
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oro. I samband med det fokuserar individen på symptom på svårigheter och möjliga orsaker 

och konsekvenser av dessa symptom. Individen går repetitivt igenom problemen och 

känslorna kring problemen, utan att röra sig mot en konstruktiv problemlösning (Nolen-

Hoeksema, 2005; refererad i Linton, 2013). Katastrofieringen blir således en ineffektiv metod 

för problemlösning. På sikt kan katastrofieringen hindra individen från att problemlösa aktivt 

och effektivt (Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008), vilket gör strategin 

maladaptiv. Genom att i behandling lära ut strategier för emotionsreglering kan således även 

smärtkatastrofieringen minska. Det är dock av vikt att även fokusera på andra dimensioner av 

emotionsreglering i behandling vid sidan av smärtkatastrofiering. Detta utifrån att det var flera 

dimensioner som ej var relaterade till katastrofiering, men som visat sig ha betydelse vid 

samsjukligheten mellan kronisk smärta, depression och/eller ångest/oro.  

Emotionell problematik som samlingsbegrepp för depression och ångest/oro. I 

denna studie antogs det att depression och ångest kunde samlas under en övergripande faktor - 

emotionell problematik. Detta utifrån evidens som påvisat att ångest och depressivitet 

överlappar varandra i hög grad (Barlow, 2013; Edwards et al., 2016). Resultaten påvisade 

dock att en sådan sammanslagning inte var fördelaktig i detta urval. Sammanfattningsvis kan 

tänkas att det finns en hög grad av överlappning mellan ångest och depression, men att ångest 

och depression overt tar sig uttryck på olika sätt och därmed finns ett värde i att differentiera 

dessa typer av problematik i förståelse och behandling av emotionella problem vid smärta. 

Relaterat till detta framkom det att olika dimensioner av emotionsreglering predicerade 

förekomst av depression och ångest. Emotionell medvetenhet var den 

emotionsregleringsdimension som främst predicerade depression. Denna dimension var dock 

den enda som inte hade en signifikant korrelation med ångest. Detta trots att emotionell 

medvetenhet tidigare relaterats till både ångest och depression (Novick-Kline, Turk, Mennin, 

Hoyt & Gallagher, 2005; Sendzik, 2017). Det har även föreslagits att emotionell medvetenhet 
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är en variabel som differentierar individer med generaliserat ångestsyndrom (GAD) från 

individer utan GAD (Novick-Kline et al., 2005). Impulskontroll hade ett unikt prediktivt 

värde på ångest vilket ej var fallet för depression. Sambandet mellan ångest och svårigheter 

med impulskontroll har påvisats i tidigare studier där individer med GAD rapporterat större 

svårigheter att kontrollera impulser vid stark negativ affekt, jämfört med individer som hade 

låg grad av ångest/oro. Detta har föreslagits bero på en intolerans för känslomässiga 

påfrestningar hos individer med hög grad av ångest. Intoleransen leder till försök att 

omedelbart reducera obehaget och ökar risken för förhastade och potentiellt maladaptiva 

emotionsregleringsstrategier (Pawluk & Koerner, 2015). Detta kan till viss del förstås utifrån 

tidigare resultat som visat att den förklarade variansen av ångest och depression under en 

övergripande faktor i urvalet var relativt låg. Olika dimensioner av emotionsreglering är alltså 

av betydelse för ångest/oro och depression, vilket bör beaktas i behandling 

Styrkor, svagheter och betänkligheter 

Studien syftade till att undersöka ett urval av patienter med komorbid smärta och 

ångest/oro och/eller depression.  Detta representerar den kliniska bilden av smärtpatienter, där 

smärta ofta förekommer tillsammans med ångest/oro och depression (Bair et al., 2008). 

Deltagarna som inkluderades i denna studie var måttligt deprimerade och hade måttlig grad av 

ångest. Majoriteten av deltagarna hade även lidit av sin nuvarande smärtproblematik i flera år 

samt varit sjukskrivna, vilket indikerar en påverkan på vardagslivet. Dessa kännetecken tyder 

på att urvalet på ett valitt sätt representerar smärtpatienter med komorbid emotionell 

problematik, vilket ökar resultatens generaliserbarhet.  

En viktig del i teoretiska studier är att man mäter de konstrukt man vill undersöka på 

ett valitt och reliabelt sätt. De mätinstrument som använts är väletablerade med goda 

psykometriska egenskaper vilket stärker konstruktvaliditeten i studien. Resultaten behöver 

dock replikeras för att stärka validiteten av de slutsatser som dragits.  
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En viktig begränsning av studien är att vi använt en tvärsnittsdesign. Det går därför 

inte att uttala sig om riktning på sambanden. För detta behövs longitudinella studier. Även om 

analyserna baserats på litteratur och haft en klar hypotes om riktning utifrån tidigare forskning 

kan prediktorer ha andra roller än de som undersökts. Ett exempel kan vara 

smärtkatastrofiering som ett utfall av en uppfattad begränsad tillgång till funktionella 

emotionsregleringsstrategier. I och med denna begränsning behövs fler studier med 

longitudinell design.  

 Vi jämförde vårt urval med en klinisk och icke-klinisk grupp utifrån litteraturen. Det 

är dock inte klart huruvida dessa utgör en standard att jämföra med. Resultaten påvisade till 

exempel att grad av svårigheter att använda målinriktat beteende och bristande emotionell 

förståelse låg högre i den icke-kliniska jämförelsegruppen än i den kliniska. Detta ifrågasätter 

om den icke-kliniska jämförelsegrupp som använts vid jämförelser av resultat för olika 

dimensioner av emotionsreglering är lämplig som referensgrupp. Detta kan även vara fallet 

för de övriga jämförelsegrupper som använts. Utifrån att vi använt ett flertal olika 

jämförelsegrupper har deltagare och procedurer skilt sig åt, vilket även detta påverkar 

validiteten i de slutsatser som dras utifrån jämförelserna.  

Utifrån den data som fanns tillgänglig operationaliserades emotionsreglering utifrån 

olika dimensioner, där maladaptiv emotionsreglering förstås som bristande förmågor inom ett 

eller flera områden (Gratz & Roemer, 2004). DERS (Gratz & Roemer, 2004) är en skattning 

som mäter svårigheter inom olika dimensioner av emotionsreglering, men inte de strategier 

som används. Utifrån detta kompletterades mätningarna med smärtkatastrofiering som är en 

smärthanteringsstrategi som hävdats vara en viktig aspekt av emotionsreglering (Hülsebrusch 

et al., 2016). Hur väl svårigheter inom de olika dimensionerna av DERS går att översätta till 

användandet av maladaptiva strategier för emotionsreglering är oklart, varför detta är en 

viktig betänklighet om slutsatserna skulle tillämpas kliniskt. Exempelvis kan ifrågasättas om 
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låg grad av uppfattad tillgång till funktionella strategier för emotionsreglering kan likställas 

med användande av icke-funktionella strategier.  

Förslag på framtida forskning 

Vi föreslår att framtida forskning vidare utforskar betydelsen av emotionsreglering för 

samsjuklig smärta, ångest/oro och depression. Ett sätt att göra det är genom att undersöka 

betydelsen av fler strategier för emotionsreglering. Maladaptiva emotionsregleringsstrategier 

som exempelvis undvikande, och inre undvikande av tankar, så kallad thought suppression 

har visat sig ha en stark koppling till negativa utfall vid kronisk smärta (Aldao et al, 2010; 

Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010; Hülsebusch et al., 2016). Smärtrelaterat undvikande har 

föreslagits vara en central mekanism vid utvecklingen av kronisk ryggsmärta (Vlaeyen & 

Linton, 2000) och är relaterat till såväl depression (Ottenbreit & Dobson, 2004) som ångest 

(Borkovec, Alcaine & Behar, 2004). Thought suppression är en vanlig reaktion i samband 

med smärta som ofta följs av negativa konsekvenser som känslomässig påfrestning, 

depression och ökad smärtintensitet (Hülsebusch et al., 2016). Utifrån detta finns evidens för 

att andra strategier för emotionsreglering vid sidan av smärtkatastrofiering, kan vara en viktig 

del i att bättre förstå och kartlägga emotionsregleringens betydelse vid ångest och depression i 

kontexten för smärta.  

För att bättre förstå sambandet mellan emotionsreglering och smärta, ångest/oro och 

depression i denna patientgrupp föreslår vi även att framtida forskning undersöker betydelsen 

av adaptiva strategier för emotionsreglering. Acceptans brukar definieras som en adaptiv 

emotionsregleringsstrategi (Aldao et al., 2010) och smärtacceptans kan ses som en motsats till 

undvikande av smärta (Fish, Hogan, Morrison, Stewart, & Mcguire, 2013).  Låg grad av 

smärtacceptans predicerar depressiva symptom, smärtrelaterad negativ affekt och 

smärtpåverkan (Craner, Sperry, Koball, Morrison, & Gilliam, 2017) och har visat sig vara en 

stark prediktor för utveckling av kronicitet hos smärtpatienter (Kratz, 2017; McCracken & 
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Vowles, 2006). Arbete med att öka smärtacceptans kan således vara en viktig del i behandling 

av samsjuklig smärta, ångest/oro och depression.    

Slutsatser 

Vilken roll har spelar emotionsreglering för människor med smärta, ångest och/eller 

depression egentligen? Våra resultat visar att olika dimensioner av emotionsreglering och 

smärtkatastrofiering predicerar depression och ångest/oro hos smärtpatienter. Maladaptiv 

emotionsreglering har ett unikt prediktivt värde för depression och ångest i denna grupp och 

smärtkatastrofiering har ett unikt prediktivt värde för depression och smärtpåverkan. Vid 

sidan av detta förklaras variansen i smärtpåverkan främst utifrån smärtintensitet av de 

variabler som undersökts. Maladaptiv emotionsreglering och smärtrelaterade 

hanteringsstrategier verkar vara särskilt viktiga prediktorer för depression i kontexten av 

smärtproblematik. Det är sedan tidigare känt att individer med samsjuklig smärta, ångest/oro 

och depression svarar sämre på traditionell smärtbehandling (Fruzzetti & Linton, 2014). 

Dessa resultat påvisar betydelsen av att i behandling innefatta fokus på att främja adaptiva 

strategier för emotionsreglering och minska användandet av maladaptiva strategier för 

emotionsreglering, vilket torde leda till minskad smärta, ångest och depression i en 

patientgrupp som hittills varit svårbehandlad. Mer forskning behövs dock för att utröna 

emotionsregleringens roll vid komorbid kronisk smärta, depression och/eller ångest/oro.  

Highlights. 

• Individer med kronisk smärta, ångest/oro och/eller depression har högre nivåer av 

maladaptiv emotionsreglering och smärtkatastrofiering än individer med kronisk 

smärta utan denna samsjuklighet. 

• Maladaptiv emotionsreglering har ett unikt prediktivt värde för depression och ångest 

hos smärtpatienter. 
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• Smärtkatastrofiering verkar vara ett särskilt viktigt område för intervention och har ett 

unikt prediktivt värde för depression och smärtpåverkan. 

• Smärtpåverkan prediceras främst av smärtintensitet, men smärtkatastrofiering verkar 

också vara av betydelse. 

• Maladaptiv emotionsreglering och smärtrelaterade hanteringsstrategier verkar vara 

särskilt viktiga prediktorer för depression i kontexten av smärtproblematik. 
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