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Sammanfattning  

Det finns en viss samsjuklighet mellan långvarig smärta och 

emotionell problematik. En gemensam faktor vid denna 

samsjuklighet föreslås vara kontextokänslighet. Denna 

kontextokänslighet kan i det sociala sammanhanget leda till att 

emotionellt stöd och nära relationer uteblir. Den här 

uppsatsen med SCED-design undersöker en träningsinsats som 

ämnar förbättra deltagarnas kontextkänslighet i det sociala 

sammanhanget. Samtliga deltagare hade långvarig 

smärtproblematik och ett undvikande av smärtuttryck. Vi fann 

insatsen vara genomförbar avseende acceptabilitet, följsamhet 

samt slutförande.  För några deltagare skedde en positiv 

förändring under insats gällande kommunikation och 

emotionell problematik. Även en förbättring i funktion kunde 

påvisas efter insatsen i relation till före. Sammanfattningsvis 

har insatsen haft effekt på funktion och mående hos några av 

deltagarna. Om insatsen kan förbättra vården för 

smärtpatienter generellt bör undersökas vidare med en större 

grupp deltagare i exempelvis en RCT.  

 

Nyckelord. single-case, smärta, kommunikation, undvikande, 

katastrofierande, oro 

 

 

 

Handledare: Ida Flink 

Biträdande handledare: Ester Klein Strandberg 

Psykologprogrammet, avancerad nivå, 30 p 

VT 2017 



KONTEXTKÄNSLIGHET VID LÅNGVARIG SMÄRTPROBLEMATIK 2 
 

 

 

 

 

 

 

The Effects of Training Context Sensitivity in Individuals Suffering Chronic Pain - a Study 
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Abstract 

 

There is a certain degree of comorbidity between pain and 

emotional problems. A possible joint factor for pain and 

emotional problems can be an insensitivity to context. This 

context insensitivity within the social setting can lead to the 

absence of emotional support and close relations. This essay, 

based on SCED, investigates an intervention with the aim of 

enhancing context sensitivity of the participants in the social 

realm. All of the participants were suffering from long-term 

pain and an avoidance of expressing pain. We found the 

intervention to be feasible regarding acceptability, compliance 

and completion. In some of the participants a change regarding 

communication and emotional problems could be noticed 

during the period of the intervention. An improvement in 

function after the intervention in comparing to before could 

also be pointed out. In conclusion the intervention had effects 

in some of the participants. Whether the intervention may 

improve the care for patients suffering from pain in general 

needs to be investigated further with a larger group of 

participants, using for instance an RCT. 
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Effekten av kontextkänslighetsträning hos personer med kronisk smärta  

- en SCED-studie  

Många människor, oavsett ursprung och levnadsförhållanden, lever med kronisk (> 3 

månader) smärtproblematik. I Sverige lever omkring 20 % med kronisk smärta, de flesta av 

dem kvinnor (SBU, 2006). Att leva med smärta påverkar livet på olika sätt både psykiskt och 

fysiskt (Linton, 2013b). Smärta har en nära koppling till emotionell problematik, såsom ångest 

och depression. Exempelvis uppfyller runt 50 % av patienterna som behandlas inom vården 

för sin smärta också kriterierna för egentlig depression (Bair et. al., 2003). Vården har idag 

svårigheter att behandla smärta i samband med depression, vilket leder till stora kostnader för 

samhället samt en sämre livskvalitet för individen (SBU, 2006).  Mer forskning behövs för att 

hitta de diagnosövergripande och gemensamma faktorer som kan leda till nya och effektivare 

metoder för behandling (Linton, 2013a). Exempel på sådana faktorer kan vara 

emotionsreglering och kontextkänslighet.  

Från biomedicinsk till biopsykosocialt perspektiv 

Historiskt har smärtproblematik ansetts tillhöra det medicinska området, men har även färgats 

av religiösa tankar som att smärta är ett straff för syndigt leverne (Linton, 2013b). Under 

Descartes tid myntades den mekaniska synen på hur hjärnan tolkar smärtan och skickar 

signaler till kroppens olika lemmar om lämplig respons (Linton, 2013b). Smärtans 

svårighetsgrad ansågs stå i direkt proportion till skadans allvarlighetsgrad, ju större 

vävnadsskada, desto ondare. Hur smärta tidigare har förklarats färgar människors syn även 

idag, detta trots stora vetenskapliga framsteg (Linton, 2013b). Psykiatrikern George Engel var 

en av dem som tidigt utmanade den dualistiska synen på smärta (Engel, 1977 ref. i Gatchel, 

Peng, Peters, Fuchs, & Turk, 2007). Han visade i studier hur emotionell stress hos 

smärtpatienter ökade deras rapportering av smärta samt förlängde tiden för tillfrisknande.   
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International Association for the Study of Pain (2012), definierar smärta som “en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (¶ 4).  Denna definition utelämnar det 

sociala perspektivet, som har betydelse för såväl smärta som emotionell problematik (SBU, 

2010). I den biopsykosociala modellen vävs psykologiska, medicinska och sociala faktorer 

samman i sin beskrivning av hur smärta och emotionell problematik kan utvecklas och 

vidmakthållas (Morrison & Bennet, 2016). Människors smärtupplevelse påverkas av sociala 

faktorer som kulturell bakgrund och social kontext samt av psykologiska faktorer som 

emotionella tillstånd och förväntningar (Linton, 2013b). 

Smärtans funktion 

I det fysiologiska smärtsystemet reagerar smärtkänsliga neuroner (nociceptorer) på skador 

genom att sända signalsubstanser via nervsystemet till hjärnan (Linton, 2013b). Även mindre 

smärtkänsliga neuroner reagerar på skador och via nociceptorerna skickas indirekt en 

nervimpuls till hjärnan.  Hjärnan i sin tur styr responsen på smärtan genom att skicka 

signalsubstanser i retur. Allt detta sker så snabbt att individens tankar ej hinner med. Att 

smärtsignaler varierar i styrka beskrivs i Melzack och Walls “grindvaktsteori” (Melzack & 

Wall, 1965 ref. i Linton, 2013b). Teorin går ut på att när impulser från olika nervers aktivitet 

når ryggmärgen balanseras smärtsignalerna. “Grinden” hålls öppen eller stängd för signalerna. 

Vid molande smärta hålls “grinden” delvis öppen på grund av avsaknad av distraktion, 

exempelvis akut smärta. Om en skarp smärta uppstår kan den blockera den molande smärtan. 

Smärta påkallar olika känslomässiga reaktioner i nervsystemet som stress, rädsla eller ångest 

(Linton, 2013b). Smärtan påverkas genom att de signalämnen som utsöndras under stress 

även motverkar produktionen av smärtdämpande endorfin (Melzack & Wall, 1965 ref. i 

Linton, 2013b). Rädsla och ångest hjälper individen att agera genom att denne ser över olika 

skador eller skärper sin uppmärksamhet på eventuella faror i miljön (Leeuw et al., 2007).  
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Långvarig smärta 

Att leva med smärta påverkar livet på en rad olika vis (SBU, 2016). Inte minst påverkar 

problematiken kognitiva funktioner genom att individen får svårt att koncentrera sig på 

omgivningen då smärtan påkallar uppmärksamheten (Villemure & Bushnell, 2002). 

Relationerna inom familjen förändras, exempelvis genom att individen inte längre kan utföra 

olika vardagssysslor (Morrisson & Bennet, 2016). Det sociala livet blir lidande då det är svårt 

att arbeta eller att fortsätta med tidigare aktiviteter. 

Undvikande av rörelser på grund av rädsla för att förvärra eventuella skador kan 

innebära att smärtan utvecklats till en kronisk problematik (Linton, 2013b). Undvikande av 

aktivitet är då ofta inte längre ett funktionellt beteende för individen. Att upphöra med eller 

minska på fysiska aktiviteter är något som kan förvärra och hålla kvar smärtproblematiken. 

Själva undvikandet av rörelser kan försvaga de muskler som genom senor och ligament håller 

kroppen i schack (Linton, 2013b). Rädsla undvikande-modellen illustrerar hur undvikandet 

kan leda till en negativ anpassning till problemet för individen (Vlaeyen, Crombez & Linton, 

2016). Modellen bygger på hur antaganden om smärta kan påverka rädsla och undvikande, 

vilka i sig blir hindrande (Crombez, Eccleston, Van Damme, Vlaeyen & Karoly, 2012).  I 

denna modell leder smärtupplevelsen till smärtkatastrofiering, det vill säga en överdriven 

rädsla för och förväntningar på negativa konsekvenser av smärtan (Egidius, 2008).  Denna 

rädsla vidmakthålls genom undvikande av smärtrelaterade tankar och beteenden (Vlaeyen et 

al., 2016) Undvikandet kan ge nedsatt funktion och nedstämdhet, vilket i sig påverkar 

smärtupplevelsen negativt. När smärtan har utvecklats till en långvarig problematik fyller inte 

heller den sensoriska upplevelsen längre en önskad funktion (Linton, 2013b). Individens 

sinnen har skärpts på att uppmärksamma tidiga smärtförnimmelser, varför det också blir allt 

lättare att upptäcka smärtan.  
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Figur 1.  Rädsla undvikande-modellen baserad på Vlaeyen, Crombez & Linton (2016) 

Smärta och emotionell problematik 

De vanligaste anledningarna till att en individ upplever sitt hälsotillstånd som dåligt är psykisk 

ohälsa och värk (Danielsson & Biterman 2003; Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, 

Stefanson & Åkerstedt, 2009). Psykisk ohälsa och värk står för tre fjärdedelar av alla sjuk- och 

aktivitetsersättningar i Sverige (Danielsson & Biterman 2003; Danielsson, Heimerson, 

Lundberg, Perski, Stefanson & Åkerstedt, 2009). Vid långvarig smärtproblematik blir olika 

känsloreaktioner såsom ilska, humörsvängningar och nedstämdhet mer vanliga (Linton, 

2013b). Det finns därmed en samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och smärta (Merskey & 

Bogduk, 1994; Nordström & Bodlund, 2008). Ångest och depression är de vanligast 

förekommande typerna av psykisk ohälsa vid smärproblematik (Nordström & Bodlund, 2008). 

I samtliga fall är det inte entydigt vilken av svårigheterna som kom först, den psykiatriska 

problematiken eller smärtan (Linton, 2013b).  

Behandling och interventioner 

Långvarig smärta är svårbehandlad och orsaken till smärtans begynnelse är sällan orsaken till 

att problemet vidmakthålls (Linton, 2013b).  Att fokusera på att behandla smärta och 
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emotionell problematik var för sig har visat sämre resultat än behandlingar som ser till 

individens sammantagna problematik (Linton et. al., 2016).  En multimodal behandling där 

medicinsk, psykologisk och fysioterapeutisk behandling samordnas har visat effekter som 

minskad sjukskrivning och ökad funktionsnivå hos smärtpatienter (SBU, 2010). 

Beteendemedicinsk behandling med fokus på att stärka patientens övertygelse om att kunna 

behärska olika situationer har visat långsiktig effekt (SBU, 2010). För att undvika att patienter 

utvecklar en långvarig smärtproblematik och emotionell problematik bör insatser inom vården 

tidigt fokusera på sociala och psykologiska faktorer (Linton & Bergbom, 2011).  

Regleringsstrategier 

Hög grad av samsjuklighet ger utrymme för ett transdiagnostiskt perspektiv (Linton, Flink, 

Schrooten & Wiksell, 2016). Detta perspektiv fokuserar på de gemensamma faktorer som kan 

utlösa och vidmakthålla svårigheterna. Vid såväl smärta som emotionella svårigheter pågår en 

regleringsprocess (Harvey, 2004; Linton et al., 2016). Regleringstrategier kan ses som ett 

försök att upprätthålla jämvikt (homeostas) (Craig, 2003). Flera studier tyder på en viss 

överensstämmelse mellan regleringsstrategierna för smärta och för emotionell problematik 

(Linton et al, 2016; Webb, Schweiger Gallo, Miles, Gollwitzer, & Sheeran, 2012). Exempel 

på sådana strategier kan vara undvikande, ventilering och distraktion (Webb, et al., 2012; 

Linton, 2005).  

Kommunikation som regleringsstrategi 

Att dela med sig av sin smärtupplevelse eller sina känslor till andra och sedan bli validerad 

(ung. godkänd eller bekräftad) stärker relationella band och fungerar affektreglerande för båda 

parterna (Cano & Williams, 2010; Lippert & Prager, 2001). Flera studier har visat att det finns 

ett samband mellan att kunna dela med sig av svåra händelser till andra och bättre hälsa och 

funktion (Pennebakker, 1990). Beteenden som belönas genom olika vinster är lätta för 

individen att lära in (Bokan, 1981 ref. i Morrison & Bennet, 2016). Individen kan erfara att 
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uttryck av smärta eller känslor ger en rad olika vinster, vilket utgör en grund för att upprepa 

detta (Bokan, 1981 ref. i Morrison & Bennet, 2016). En personlig vinst av smärtuttryck kan 

exempelvis vara att få hjälp med olika vardagsgöromål som att dammsuga eller handla. En 

interpersonell vinst för individen kan innebära att andra människor visar utökad omsorg och 

förståelse. Personer i omgivningen kan också känna sig validerade när de underlättar livet för 

den som lider av smärta och mår således bra av att fortsätta hjälpa till (Bokan, 1981 ref. i 

Morrison & Bennet, 2016). I en större studie från Australien med runt 13000 deltagare 

undersökte Powers, Goodger & Byles (2004) kopplingen mellan individernas upplevelse av 

socialt stöd och utveckling av fysisk och psykisk hälsa. I studien kunde visas att det var 

viktigare med kvalitet än kvantitet i relationer samt att ett upplevt socialt stöd kunde kopplas 

till bättre psykisk och fysisk hälsa. Socialt stöd har dessutom visat sig vara extra viktigt för 

individer med olika funktionsnedsättningar (Morrison & Bennet, 2016).  

Social Communications Model of Pain (SCMP) är en modell för att förstå hur 

kommunikation kring smärta kan se ut (Craig, 2015). Den bygger på forskning rörande 

samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala determinanter till smärta (Craig, 

2015). Individens smärta och en annan persons reaktion är i fokus. Den börjar vid hur 

situationen ser ut och vilka förutsättningar individen har för att hantera en smärtupplevelse. 

Personens upplevelse kan färgas av både förklaringsmodeller och olika typer av cues (ung. 

markering, signal eller ledtråd). Uttrycket av smärta kan se ut på olika sätt beroende på 

faktorer som social kompetens och omgivningens signaler på smärtuttryck. Uttrycket avkodas 

av en annan person som sedan agerar på detta.  
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Person som lider av smärta Vårdgivare eller annan 

person 

Determinanter: 

Individens bakgrund: 

psykosocialt och 

biologiskt 

Exempel: 

Genetik 

Hälsa  

 Exempel: 

Ärftlighet 

Förklaringsmodeller 

Exempel: 

Kompetens 

Sociala färdigheter 

Exempel: 

Stressnivå 

Tidigare 

erfarenheter 

Bias 

 

Exempel: 

Erfarenheter av 

smärta 

Träning inom 

professionen 

 Predisposition Smärthändelse Smärtupplevelse Smärtuttryck Avkodning Agerande 

Determinanter: 

Nuvarande 

sammanhang, 

interpersonellt och 

fysiskt. 

Exempel:  

Droger 

Cues i 

sammanhanget 

 Exempel: 

Cues som leder till 

förväntningar 

Exempel: 

Cues som signalerar 

konsekvensen av 

handlande 

Exempel: 

Relationen till 

personen 

Arbetsskyldigheter 

Exempel: 

Rutiner på 

arbetsplats 

Andra 

skyldigheter 

Figur 2. Modellen är baserad på “Social Communication Model of Pain” (Craig, 2015)  

 

Sullivan et al. (2001) har i en metastudie visat att katastrofierande hos smärtpatienter 

förstärker smärtintensiteten samt förlänger behandlingsperioderna. Katastrofiering i samband 

med smärta kan definieras som “en överdrivet negativ orientering mot smärta eller en 

förväntad smärta” [egen översättning] (Sullivan et al., 2001, s. 53). En modell för att förstå 

smärtkatastrofiering samt uttryck av smärta är Communal Coping Model of Pain 

Catastrophizing (CCMPC) (Severeijns,Vlaeyen & van den Hout, 2004). Katastrofiering har 

en kognitiv och emotionell komponent, men modellen placerar den också inom ett socialt, 

interpersonellt och relationellt ramverk (Keefe et al., 2000; Severeijns et al., 2004; Sullivan et. 

al., 2001). Enligt modellen triggar smärtan igång ett katastrofierande, till exempel “Om jag rör 

mig kommer smärtan att bli värre” samt en medicinsk förklaringsmodell. Allt detta försöker 

personen att lösa genom att exempelvis söka stöd från vården eller nära anhöriga. När smärtan 

sedan kvarstår leder detta åter till ett katastrofierande och en vaksamhet inför kroppsliga 

signaler. Denna vaksamhet kan förstärka upplevelsen av smärta. Man kan förklara detta som 
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att individen använder katastrofiering som verktyg för problemlösning. I denna process spelar 

även personer i omgivningen en roll (Sullivan, Tripp & Santor, 2000).  

 
Figur 3. Baserad på Sullivan, Tripp & Santors (2000) beskrivning av Communal Coping 

Model of Pain Catastrophizing.   

 

Kontextkänslighet 

I vissa sammanhang är det mer belönande för individen att dela med sig  än i andra (Morrison 

& Bennet, 2016). Att kommunicera sin smärta vid fel tillfälle kan istället för att belönas 

framkalla kritik eller minskat stöd från annan person (Cano, Weisberg & Gallagher, 2000). 

Att uppleva ett sådant bemötande från någon man har en nära relation till, exempelvis en 

partner, kan leda till att en emotionell problematik utvecklas samt att smärtan blir långvarig 
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(Cano et. al., 2000). Huruvida kommunikation är en effektiv regleringsstrategi beror därmed 

på kontexten (Coifman & Bonanno, 2010; Coifman, Flynn & Pinto, 2016). Kontext kan 

beskrivas som en uppsättning av cues som finns i sammanhanget vid ett lärandetillfälle 

(Klein, 1996). Förenklat kan kontext ses som sammanhangets betydelse och i detta kan flera 

saker ingå (Egidius, 2008). Kontext kan exempelvis vara allt individen registrerar och 

reagerar på. Kontext kan vara yttre, exempelvis andras ansiktsuttryck eller temperaturen i ett 

rum, eller inre, såsom det egna måendet. Att vara känslig för kontexten innebär därmed att 

kunna uppmärksamma olika cues i sammanhanget, att ha flera beteenden att uppvisa samt en 

förmåga att kunna välja det beteende som ger den mest fördelaktiga konsekvensen (Linton et. 

al., 2016).  Känslighet inför olika kontexter kan ses som en inlärd färdighet (Klein, 1996). 

Förmågan att koppla cues i sammanhanget med en lämplig respons är olika från individ till 

individ. (Linton et. al., 2016).  

I det sociala sammanhanget är kontextkänslighet viktigt (Bonanno, Papa, Lalande, 

Westphal, & Coifman, 2004). I en grupp drabbade av attacken på World Trade Center har 

individens förmåga att kunna dämpa alternativt förstärka emotionell respons utifrån vad som 

är lämpligt i en viss situation kopplats till en lägre grad av emotionella besvär två år senare 

(Bonanno, Papa, Lalande, Westphal, & Coifman, 2004). Coifmann och Bonnano (2010) har 

visat att en kontextkänslig regleringsstrategi kan motverka utvecklandet av psykisk ohälsa vid 

sorg. Studerade deltagare som på ett kontextkänsligt vis kunde uttrycka negativ affekt hade 

mindre depressiva symtom och högre funktion efter 18 månader. För den som inte är 

kontextkänslig finns en risk att de positiva konsekvenserna av att dela med sig blir 

otillgängliga (Linton, 2013a). Exempel på positiva konsekvenser är starkare relationellt band, 

förståelse från andra och reglering av negativ affekt (Cano & Williams, 2010; Lippert & 

Prager, 2001).  Situationen där smärtan uppstår har således betydelse när det gäller att välja 

lämpligt beteende. Omgivningen påverkar inte bara hur smärtan uttrycks, utan också hur den 

upplevs (Hadjistavropoulos et. al., 2011). Omgivningens reaktion på skadans 
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allvarlighetsgrad ger individen ledtrådar om vilket beteende som kan vara lämpligt att 

använda. Okänslighet för kontext kan skapa en stress hos individen i det sociala 

sammanhanget, vilket ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa (Linton et. al., 2016; Linton, 

Boersma, Vangrondsveld & Fruzzeti, 2011). I denna uppsats kommer vi att syfta på det 

sociala sammanhanget när vi berör kontext. 

Intervention och kontextkänslighet 

Forskningen inom sorg och trauma ger stöd för att kontextkänslighet kan vara en viktig faktor 

(Coifmann & Bonnano, 2010; Bonnano, 2004). Det finns väldigt få studier som belyser 

kontextkänslighet inom smärtområdet (Linton et.al., 2016).  Till vår kännedom finns inte 

heller någon studie som fokuserar på träning av kontextkänslighet hos individer med smärta. 

Vår studie kan således bidra till att fylla en lucka i forskningen. En träningsinsats med 

kommunikativa inslag har tidigare studerats av Edlund, Carlsson, Linton, Fruzzetti & Tillfors 

(2015). Insatsen innebar valideringsträning för deltagare med partner som lider av kronisk 

smärta. Här fanns en association mellan träningsinsatsen och ökad validering samt minskad 

invalidering hos deltagaren. Träningsinsatsen var även associerad med minskad negativ affekt 

hos partnern. I vår studie om kontextkänslighet riktas fokus på deltagare med kronisk smärta 

och deras kommunikationsförmåga i flera olika sammanhang. Insatsen antas mynna ut i fler 

validerande relationer. Insats såväl som effektutvärdering kommer fokusera främst på 

undvikande av kommunikation kring smärta och negativa emotioner.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i mindre skala preliminärt utvärdera genomförbarhet samt 

effekt av en kort träningsinsats riktad mot den sociala aspekten av kontextkänslighet för 

personer med långvarig smärta. Mer specifikt kommer vi att undersöka följande 

frågeställningar: 
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 Är den föreslagna träningsinsatsen genomförbar, avseende följsamhet, slutförande och 

acceptabilitet? 

 Vilken effekt har träningsinsatsen på känslighet för kontext?  

 Vilken effekt har träningsinsatsen på smärtrelaterad funktionsnedsättning och 

symptom på emotionell problematik? 

 

Vår hypotes är att träningsinsatsen leder till en ökning av kontextkänsligheten hos 

deltagarna. Vår hypotes är också att träningsinsatsen leder till en minskning i den 

smärtrelaterade funktionsnedsättningen samt att symptomen på emotionell problematik 

minskar hos deltagarna. 

Generellt har träningsinsatsen ej haft fokus på att påverka smärtintensiteten. 

Metod 

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt vid Örebro Universitet, 

Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig 

smärta och emotionellt lidande. Det större projektet vilar på tre ben, varav ett har till syfte att 

experimentellt undersöka vilken roll kontextkänslighet spelar i långvarig smärta och 

emotionell problematik. I samband med detta har även instrumentet Context Sensitivity 

Avoidance Scale (CSAS) utvecklats och testats för att särskilja den grupp av smärtpatienter 

som skattar lägst på kontextkänslighet.  Det andra benet, denna studie, tittar närmare på om 

kontextkänslighet är en faktor som är möjlig att träna upp och vilken effekt ökad 

kontextkänslighet i så fall har på den nämnda problematiken. Tanken är att utveckla och 

anpassa en intervention som ska påverka kontextkänsligheten. Det tredje benet, en 

Randomized Controlled Trial (RCT), utvärderar ett emotionsfokuserat behandlingsprotokoll 

som är integrerat med kontextkänslighetsträning, vilken är speciellt utvecklad för individer 

med samsjuklig kronisk smärta och kliniska nivåer av ångest och depressiva symptom.   
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Design och procedur 

Denna studie består av flera delar: en del med för- och eftermätning, en del med upprepade 

mätningar, samt en del med information från intervju och journal. För och eftermätningen ger 

en indikation på en förändring under insatsperioden. De upprepade mätningarna är en del av 

en Single-Case Experimental Design (SCED), vilken används för att utvärdera effekten av 

insatsen på individnivå. Denna metod är fördelaktig att använda då studien saknar 

kontrollgrupp, varje individ fungerar istället som sin egen kontroll (Kazdin, 2003). En AB-

design användes för att i period A utforma en baslinje som vi kunde jämföra 

interventionsfasen (B) med (Kazdin, 2003). I vår studie valde vi att använda oss av en 

multipel baslinje. En multipel baslinjedesign innebär att baslinjerna kan startas samtidigt eller 

vid olika tillfällen (Fisher, Piazza & Roane, 2011). Variationerna i baslinjens start och längd 

ökar den interna validiteten genom att minska hot från exempelvis historia (Kazdin, 2003).   

I denna studie bestod baslinjen A av ett testbatteri med dagliga mätningar, samt 

mätningar två gånger per vecka. Deltagarna randomiserades till olika långa baslinjer. Genom 

att studera baslinjerna inför interventionen gavs en möjlighet att göra ett antagande om 

utvecklingen av deltagarnas problematik utan insats (Kazdin, 2003). Under interventionsfasen 

fortsatte deltagarna att skatta sitt mående i samma testbatteri som under baslinjen A. Detta gav 

möjligheten att studera eventuella kausala samband mellan period A och B (Kazdin, 2003). 

Deltagarna gavs ett incitament efter att andra veckans skattningar inkommit till universitetet 

för att motivera dem till ytterligare skattningar. Belöningen bestod av ett presentkort på Coop 

á 200 kronor tillsammans med ett tackbrev (se bilaga 1) från uppsatsskrivarna.  

Inför insatsen genomfördes en förmätning av funktionsnivå och psykiskt mående genom 

ett testbatteri.  För att utvärdera insatsens effektivitet genomfördes vid sista 

behandlingstillfället även en eftermätning med samma testbatteri som vid förmätningen. I 

samband med eftermätningen intervjuades deltagarna kring upplevelsen av insatsen samt 
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insatsens genomförbarhet. Vid eftermätningen genomfördes även en fråga angående 

neuropsykiatrisk diagnos, detta för att förstå den specifika patienten bättre. 

 

Baslinje A: 3 veckor Insats B: 5 veckor 

Baslinje A: 5 veckor Insats B: 5 veckor 

     

    -0----------1----------2----------3----------4-----------5----------6----------7----------8----------9---------10- 

                                                             Förmätning                                               Eftermätning 

 

Skattningar 2 gånger/vecka: DDI, CSS-A 

Dagbok med dagliga skattningar 

Figur 4. Diagram över olika mättillfällen. 

 

Insatsen  

Deltagarna erbjöds ett träningsprogram för att öka kontextkänslighet i det sociala 

sammanhanget. Insatsen belyser det sociala sammanhang där deltagaren inte får den förståelse 

och stöd av andra som den anser sig behöva. Fokus i insatsen ligger på hur patienten genom 

att dela med sig av sina känslor kring smärtan söker och får emotionellt stöd. Denna 

intervention är manualbaserad och utvecklad i samarbete mellan studiens handledare, 

behandlare och utvärderare.  

Manualens upplägg ger material till 5 sessioner á 60 - 90 minuter, där tanken är att 

deltagaren ska genomföra en session per vecka. Träningsinsatsen har en beteendeterapeutisk 

grund. Deltagaren ska öka sin förmåga att skilja mellan olika stimuli, ha fler beteenden i sin 

repertoar och få ett mer flexibelt förhållande till olika sammanhang. Insatsen har klassiska 

KBT-inslag såsom beteendeexperiment och monitorering. Detta innebär att den innehåller 

monitorering av smärtuttryck samt negativa känslor. Utöver detta prövar deltagaren nya sätt 

att kommunicera genom beteendeexperiment. Ett visst drag av exponeringsterapi kan skönjas, 

eftersom deltagarna får några olika hemuppgifter som alla har det gemensamt att de försätter 
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deltagarna i svåra situationer. Insatsen har även inslag av dialektisk beteendeterapi (DBT). 

Detta gäller främst användandet av valideringsövningar. Deltagaren ska förstå hur validering 

kan reglera känslor och stärka relationer. Det som behandlas under sessionerna ges som 

uppgift till deltagarna att träna vidare på i hemmet mellan sessionerna. Interventionen utmärks 

av att främja deltagarnas flexibilitet, där testandet av nya förhållningssätt är centralt. Alla 

sammanhang ger inte möjlighet att uttrycka svårigheter. Varje deltagare ska få utrymme att 

hitta sammanhang där den kan söka stöd och validering.  
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Tabell 1 

Sammanfattning av träningsinsatsen 

Session       Innehåll 

1 

 Behandlaren upptar anamnes samt lämnar information kring träningsinsatsen och 

studien.  

 Deltagaren reflekterar kring olika konsekvenser av att kommunicera smärta och 

negativa känslor. 

 Deltagaren identifierar positiva konsekvenser av kommunikation och utformar 

kommunikationsmål.  

 Hemuppgift: deltagaren fortsätter reflektera över sitt kommunikationsmönster och 

dess konsekvenser (kommunikationsmonitorering).   

2 

 Uppföljning av hemuppgift: deltagaren identifierar viktiga relationer där hen vill 

förbättra sitt kommunikationsmönster i enlighet med kommunikationsmålet. 

 Behandlaren ger psykoedukation kring självvalidering. 

 Deltagaren identifierar förekomst och konsekvenser av, samt tränar på 

självvalidering. 

 Hemuppgift: deltagaren övar på att validera sina egna upplevelser.   

3 

 Uppföljning av hemuppgift: reflekterande samtal kring hur kommunikation av 

smärta och negativa känslor kan anpassas.  

 Behandlaren ger psykoedukation med syfte att fördjupa kunskapen kring 

validering. 

 Deltagaren identifierar valideringsbeteenden som hen vill öka alternativt minska. 

 Hemuppgift: deltagaren utför kommunikationsexperiment där hen anpassar sitt 

kommunikations- och valideringsbeteende.  

4 

 Uppföljning av hemuppgift: fördjupning av färdigheter kopplade till 

kommunikationsexperimentet. 

 Behandlaren och deltagaren för reflekterande samtal kring hjälpsamma samt icke 

hjälpsamma responser av olika kommunikationsbeteenden och behandlaren ger 

psykoedukation om detta.  

 Deltagaren övar på att ge positiv/negativ feedback på olika responser, bland annat 

genom rollspel. 

 Hemuppgift: deltagaren tränar vidare på responshantering och/eller utför nytt 

kommunikationsexperiment.  

5 

 Uppföljning av hemuppgift: deltagaren tränar på att skilja mellan olika 

situationers utfall utifrån utförda beteendeexperiment. 

 Behandlaren och deltagaren sammanfattar samt utvärderar träningsinsatsen som 

helhet. 

 Deltagaren identifierar positiva konsekvenser av ett förändrat 

kommunikationsmönster.  

 Behandlaren och deltagaren utformar vidmakthållandeplan.  



KONTEXTKÄNSLIGHET VID LÅNGVARIG SMÄRTPROBLEMATIK 20 
 

Behandlare 

Träningsinsatsens behandlare var två legitimerade psykologer samt en PTP (praktisk 

tjänstgöring för psykologer) -psykolog, alla knutna till Örebro universitet. Deltagarna 

tilldelades slumpvis en av de olika behandlarna. Två av behandlarna genomförde två 

träningsinsatser, medan en behandlare genomförde fyra. Samtliga behandlare fick tillgång till 

handledning, antingen inom ramen för PTP-handledningen eller genom veckovisa möten med 

övriga behandlare, handledare för uppsatsen samt studenterna som utvärderade insatsen.  

Deltagare och rekrytering 

Bland deltagarna som erbjudits insatsen var åtta kvinnor och två män i åldrarna 33 till 70 

(M=56,4).  Åtta deltagare kom att påbörja insatsen, samtliga kvinnor. En deltagare 

exkluderades ur studien efter insats. Den deltagaren hade skattat motsägelsefullt i flertalet 

formulär, uttryckt sitt missnöje med hur de olika frågorna var formulerade och agerandet 

föranledde starka misstankar om att frågorna hade fyllts i slentrianmässigt utan eftertanke.  

Deltagarna rekryterades utifrån ett typiskt urval, en deltagarlista från en tidigare studie 

vid Örebro Universitet. Även den studien fokuserade på kronisk smärta. Följande var 

inklusionskriterier för deltagande i studien: en ålder mellan 18 och 70 år, god förståelse i 

svenska språket i tal och skrift, möjlighet att komma till universitetet dagtid och veckovis, 

muskuloskeletal smärta sedan minst tre månader, en poängsumma som överskrider 90 i 

skattningen på Örebro Musculosceletal Pain Questionaire (ÖMPSQ), samt en poängsumma 

som överskrider 42 på Context Sensitivity Avoidance Scale (CSAS). Exklusionskriterier var 

psykossjukdom, missbruk av droger eller alkohol, svår depression, uppvisande av suicidalt 

beteende, samt behandling inom slutenvårdens ramar under det senaste året.  
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Figur 5. Deltagarträd 

 

Beskrivning av deltagarna individuellt 

Individuell beskrivning av deltagarna redovisas i tabeller.  

 

 

Hade anmält intresse 
(n=57)  

Ekluderas pga ålder 
(n=2) 

Kontaktades (n=51) 

Tackar nej (n=17) Intervjuades (n=28) 

Erbjuds insatsen (n=10) 

Avhopp innnan 
baslinjemätningen (n=2) 

Fullföljer 
träningsprogramet (n=8) 

Exluderades efter insats 
(n=1) 

Underlag för analys och 
diskussion (n=7) 

Exkluderas (n=18): 
(psykosproblematik 
(n=1), CSAS (n=13), 
ÖMPSQ (n=3), både 
CSAS och ÖMPSQ (n=1)) 

Exkluderas (n=6):  
(saknar 
smärtproblematik (n=2), 
ålder (n=4)) 

Ej kontaktbara (n=4) 
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Tabell 2    

Deskriptiv information om deltagarna.  

1  2 3 4 5 6 7 

Kön                        Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder                      43 år 56 år 70 år 54 år 65 år 52 år 56 år 

Utbildning              Gymnasium Gymnasium Universitet/högskola Universitet/högskola Gymnasium Gymnasium Universitet/högskola 

Sysselsättning       Yrkesarbetande Sjukskriven Pensionär och 

timvikarie 

Sjukersättning  50 % 

yrkesarbetande 

50 % sjukskriven 

Yrkesarbetande Sjukskriven och 

arbetstränande 

Födelseland             Sverige Sverige Finland Sverige Sverige Sverige Sverige 

Civilstatus               Gift Singel Singel Gift/sambo Gift/sambo Singel Gift/sambo 

Smärtområden       -Höften -Nacke 

-Axlar 

-Ryggens nedre 

del 

-Armar 

-Nacke 

-Skuldror/axlar 

-Ryggens nedre del 

-Skuldror/axlar 

-Ryggen 

-Ben/armar 

-Skuldror/axlar 

-Ryggens nedre del 

-Ben/armar 

-Knä 

-Höft 

-Skuldror/axlar 

-Ryggens nedre del 

-Ben/armar 

-Ryggens nedre del 

ÖMPSQ                 106p 169p 94p 147p 110p 101p 127p 

MPI-S 18p 22p 14p 30p 22p 17p 18p 

Tid med smärta 

 

5 - 8 mån. >15 år 40 år 13 år 10 år 10 år 13 år 
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Instrument 

Alla instrument har distribuerats på svenska till deltagarna.  

Genomförbarhet 

Genomförbarheten utvärderades genom att titta på följsamhet, acceptabilitet samt slutförande 

av interventionen. Följsamhet bedömdes genom att titta på hur deltagarna följde tidsschemat 

för behandlingen, det vill säga hur många moment som genomförts i relation till totala antalet 

moment. Utöver detta bedömdes följsamheten genom att titta på antal hemuppgifter i relation 

till totala antalet hemuppgifter. Acceptabiliteten utgick från deltagarnas upplevelse av 

insatsen när det gäller till exempel: nöjdhet, tempo, relevans och begriplighet. Slutförande 

bedömdes genom att titta på hur många som avslutade behandlingen inom tidsramen för 

studien samt hur många som hoppade av behandlingen. Informationen om detta inhämtades 

genom en semistrukturerad genomförbarhetsintervju (se bilaga 2) och 

journaldokumentationen kopplade till sessionerna. 

Screening och bedömning 

I denna studie valdes tre instrument till screening och bedömning, samt ett svarsformulär för 

demografisk data.  

Context Sensitivity Avoidance Scale (CSAS) (Flink, Klein-Strandberg & Linton, 2017) 

har utvecklats för att fånga upp personer som konsekvent tenderar att inte uttrycka sin smärta 

och närliggande emotioner. Denna tendens visar på en oförmåga att anpassa uttryck efter 

sammanhanget. Skalan som behandlar undvikande består av 11 påståenden som ligger på en 

skala från 1 till 7, där 1 = “stämmer dåligt” och 7 = “stämmer helt och hållet”. Gränsvärde för 

deltagande i studien sattes till 42 poäng. Ett exempel på ett påstående i formuläret är: “jag 

döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig som en belastning”. Skalan har visat 

samband med valda mått för kriterievaliditet samt god intern reliabilitet (Flink et. al, 2017).  
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Örebro Musculosceletal Pain Questionnaire (ÖMPSQ) (Linton & Boersma 2003; 

Linton & Hallden, 1998), valdes då dess syfte är att fånga upp smärtpatienter som har 

psykosociala riskfaktorer för att utveckla smärtrelaterad funktionsnedsättning. Formuläret 

består av 25 påståenden som skattas utifrån en poängskala. Formulärets maxpoäng är 210 och 

90 poäng valdes som gränsvärde för deltagande i studien. Ett exempel på ett påstående är: 

“om besvären ökar är det en signal på att jag bör sluta med det jag håller på med, tills 

besvären minskar“. Testet har visat sig ha god test och omtest-reliabilitet, prediktiv validitet, 

samt intern validitet. (Linton & Halldén, 1997; Linton & Halldén, 1998).  

Mini International Neuropsychiatric Interview 7.0 (M.I.N.I. 7.0) (Sheehan, 2015) är en 

kortfattad strukturerad intervju som täcker de huvudsakliga psykiatriska störningarna i 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) samt i 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision (ICD-10). Studier påvisar att M.I.N.I har god validitet och reliabilitet i jämförelse 

med tidigare etablerade instrument (Lecrubier et al., 1997; Sheehan et al., 1997; Sheehan et 

al., 1998; Amorim, Lecrubier, Weiller, Hergueta & Sheehan, 1998; ). M.I.N.I 7.0 är den 

senaste versionen som är anpassad till DSM-5 (Sheehan, 2015). M.I.N.I användes för att ta 

reda på om deltagaren har någon av de psykiatriska diagnoserna som tillhör 

exklusionskriterierna. 

Baslinje och interventionsmått 

Vid baslinje och intervention fyllde deltagarna i en dagboksmätning varje dag samt tre 

ytterligare instrument vid två tillfällen per vecka. Dessa tre inbegrep även CSAS vilken 

användes vid screening.  

Dagbok relaterad till smärta och känslor fylldes dagligen i av deltagaren (se bilaga 3). I 

dagboken fanns fem egenkonstruerade frågor vilka berörde smärtintensitet, uttryck av smärta, 

upplevelse av negativa känslor, uttryck av negativa känslor samt hur mycket symptomen stört 
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deltagaren i vardagen. En av frågorna löd: “jag har kommunicerat/uttryckt (med ord eller i 

kroppsspråk) smärta till andra i min närhet” där 0 = ”inte alls” och 10 = ”väldigt mycket”. 

Dessa frågor valdes ut för att komplettera andra mått som berört kommunikation och uttryck 

av smärta och negativa känslor. Hur mycket deltagaren delade med sig av negativa känslor 

och smärta var centralt för studien. Därför var detta en daglig skattning. Variablerna 

smärtintensitet samt hinder av smärta valdes bort vid analys då dessa ej var relaterade till 

frågeställningarna. 

Distress Disclosure Index (DDI) (Kahn & Hessling, 2001) valdes för att följa 

deltagarnas tendens att dela med sig av oroande eller upprörande information  och om detta 

förändrades under insatsen. Formuläret mäter denna tendens genom deltagarnas 

självskattning av 12 olika påståenden på en skala från 1 till 5, där  1 = “instämmer inte alls” 

och 5 = “instämmer helt”. Ett exempel på ett påstående är: “när jag känner mig upprörd 

brukar jag anförtro mig till mina vänner”. Denna skala finns bara på engelska. Vid 

översättningsprocessen genomfördes back translation (översättning tillbaka till 

originalspråket av en oberoende översättare) för att testets utformning och innebörd skulle 

vara likvärdig (se bilaga 4). Testet har visat god test och omtest-reliabilitet, begreppsvaliditet 

och intern konsistens (Kahn, Hucke & Bradley, 2012). Stöd finns för både konvergent 

validitet och diskriminant validitet. 

Pain Catastrophizing Scale (PCS), (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995) användes i studien 

för att se hur deltagarnas tendens att katastrofiera förändrades under träningsinsatsen. 

Instrumentet ämnar att fånga tankar och känslor som individer kan ha i samband med smärta 

av olika slag. Detta mäts genom 13 påståenden som skattas på en skala från 0 till 4 där 0 = 

“inte alls” och 4 = “hela tiden”. En totalpoäng över 30 indikerar att nivån på katastrofierande 

är kliniskt relevant (Sullivan, 2009). Ett exempel på ett påstående i formuläret är: “När jag har 

ont blir jag rädd att smärtan ska förvärras”. Resultatet av fyra studier (Sullivan et al., 1995) 
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påvisade en god intern konsistens för hela skalan. Kriterievaliditet och diskriminerande 

validitet (Osman et al., 2000), samt god intern validitet och överensstämmelse vid 

översättning till flertalet europeiska språk har visats (Severeijns, van den Hout, Vlaeyen & 

Picavet, 2002; Sehn et. al., 2012). 

Mått vid för- och eftermätning 

Vid både för- och eftermätning användes ett testbatteri med sju olika mått. Detta batteri 

inkluderade även DDI. 

Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ) (Furmark et al., 1999) användes i 

studien för att se om klientens svårigheter att uttrycka negativa känslor och smärta kunde vara 

ett uttryck för social fobi. Den användes även för att se  träningsinsatsens möjlighet att 

minska sådana symptom. SPSQ är ett självskattningsformulär avsett för diagnosticering av 

social fobi samt fobisk personlighetsstörning i enlighet med DSM-IV (Furmark et al., 1999). 

Första frågan används där 14 situationer skattas från 0 = “inte alls obehagligt” till 4 = ”väldigt 

obehagligt”. Ett exempel på en sådan situation är: “att tala (eller agera) inför en grupp”. En 

sammanlagd poäng över 21 indikerar att Social Fobi troligen förekommer (SD = 8,9). De 14 

obehagssituationerna har gett prov på mycket god intern konsistens. Formulärets konvergenta 

validitet har funnit stöd (Furmark et al., 1999). 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983) användes 

för att undersöka om förändringar i symtom på depression och ångest skedde under 

träningsinsatsen. HADS består av två delskalor, en för ångestsymptom och en för depressiva 

symptom. Symptomen skattas genom 14 påståenden, där svaren anges på en fyrgradig skala 

från 0 till 3. Ett exempel på ett påstående är: “jag får plötsliga panikkänslor” där 3 = “mycket 

ofta“ och 0 = “inte alls”. Över 11 poäng på någon av delskalorna indikerar att symptom på 

ångest eller depression på en klinisk nivå kan föreligga. Svenska normer föreslås för 

normalpopulationen av Lisspers, Nygren & Söderman (1997) att uppgå till 5.55 på skalan 
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som mäter ångest och 3.98 på skalan som mäter depression. Den engelska versionen har 

tidigare indikerat en god test och omtest-reliabilitet och validitet inom en klinisk population 

(Herrmann, 1997). Skalan har sedan testats i en svensk population och visat sig vara 

tillförlitlig (Lisspers et al., 1997). En litteraturöversikt med 15 studier påvisade god intern 

konsistens (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002).  

Screeningversionen av Multidimensional Pain Inventory Swedish Version (MPI-S) 

(Bergström et. al., 1998) användes för att beskriva hur deltagaren upplevde sig ha stöd från 

nära anhörig vid förmätningen. MPI-S består av 34 påståenden uppdelat i 3 olika delar, där 

del 2: Social Support (S) Perceived Support from a Spouse or Significant Other har valts till 

denna studie (Jakobsson, 2009). Formuläret består av 12 påståenden med en 6-gradig skala, 

där 0 = “aldrig” och 6 = “mycket ofta”. Varje påstående visar olika reaktioner som en 

närstående kan ha när deltagaren har ont.  Ett exempel på ett sådant påstående är: “hjälper 

mig med sådant jag egentligen skulle ha gjort själv”. Alla delskalor i MPI-S har visat på god 

begreppsvaliditet, diskriminant validitet samt intern konsistens upp till en ålder av 90 år 

(Bergström et. al., 1998). Den engelska versionen har även visat på god test och omtest-

reliabilitet (Kerns & jacob, 1992; Kerns, Turk & Rudy, 1985) 

Skattning av upplevd hälsa är utformad att likna en termometer, där deltagaren kan 

skatta sitt hälsotillstånd på en skala från 0 - 100, där 100 = “bästa tänkbara tillstånd” och 0 = 

”sämsta tänkbara tillstånd”. Detta är inte ett validerat instrument utan en enkel skattning av 

hur deltagaren upplever sitt hälsotillstånd. Denna användes för att se om upplevelsen av 

hälsan skulle påverkas av träningsinsatsen.  

B:HANDIKAPP/FUNKTIONSNEDSÄTTNING, (Sheehan, 2015) är en valfri 

bedömningsskala som är en del av M.I.N.I. 7.0. Detta instrument användes för att se om 

funktionen hos deltagarna hade förändrats efter träningsinsatsen. Denna skala är inte 

validerad i sig. Här skattas hur mycket deltagarens symtom stört dennes förmåga att fungera. 
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Deltagaren skattar från 0 = “förekommer inte” till 10 = ”mycket svår” inom 12 områden 

såsom “socialt liv/fritidsaktiviteter”  

Kommunikationsfärdigheter/Behov av färdighetsträning (Stensrud, Gulbrandsen, 

Mjaaland, Skretting & Finset, 2014) är ett formulär som är baserat på ett instrument rörande 

kommunikationsfärdigheter och behov av färdighetsträning (Stensrud, Gulbrandsen, 

Mjaaland, Skretting & Finset, 2014). Instrumentets ursprungliga syfte var att utvärdera 

kommunikationsfärdigheter i handledningssammanhang inom vården. En tidigare studie där 

instrumentet användes vid kommunikationsträning visade signifikanta förändringar i 

kommunikation hos deltagarna (Stensrud, Gulbrandsen, Mjaaland, Skretting & Finset, 2014). 

Instrumentet har översatts från Norska till Svenska genom backtranslation, samt modifierats 

för att kunna mäta behovet av att träna kommunikationsfärdigheter i relationer i allmänhet (se 

bilaga 5). Detta för att passa inom ramen för universitetets forskningsprojekt. Deltagaren 

skattade först sin färdighet från 0 = “ingen alls” till 10 = “mycket stor”, där ett exempel på en 

färdighet är “visa intresse för hur andra ser på sina problem”.  Sedan skattades mer specifikt 

olika delar av kommunikation samt hur mycket deltagaren hade behov av att öka den 

färdigheten från 1 = “inget behov” till 5 = “mycket stort behov”.  Ett exempel på färdighet är: 

“avrunda samtalet”. Detta formulär användes för att se om kommunikationsfärdigheterna 

kunde förändras under träningsinsatsen.  

Etiska överväganden 

Deltagarna i denna studie lider av smärtproblematik samt olika grad av psykisk ohälsa. Vi har 

valt att exkludera personer med svår psykiatrisk problematik, då dessa ansetts kunna vara 

sårbara och kan förväntas ha bättre hjälp av andra insatser. För att säkra god forskningsetik 

har tydlig information givits gällande studiens och insatsens syften. Därefter har skriftligt 

samtycke inhämtats. Detta har skett i början av studien men även i samband med en 

ljudinspelning i slutet av studien. Deltagarna har informerats om att deras anonymiserade 
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information både kvantitativ samt kvalitativ kan komma att redovisas i uppsats samt 

eventuellt i en vetenskaplig artikel. Denna information ska inte kunna kopplas till deltagarna. 

De har även informerats om hur informationen förvaras samt hur personuppgifter hanteras. 

Det var inte möjligt att förutse alla tänkbara scenarier där insatsen kunde ha negativ påverkan 

på deltagarna. Vi hänvisade våra deltagare till rätt instans inom den allmänna vården om 

behov uppstod. Denna studie har även godkänts av regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala (Dnr 2015/480). 

Analysmetod 

Vid analys valdes att ersätta saknade data med medelvärdespoängen för aktuell delskala 

alternativt för hela skalan. Saknad data ersattes i formulär där det saknades maximalt ett svar 

alternativt maximalt 20% av svaren. Saknad data ersattes ej i dagboken. Där räknades istället 

en medelpoäng ut för varje veckas dagböcker baserat på det antal dagar som fyllts i korrekt. 

Med resultaten som grund görs en sammanfattning vilket bedöms i sin helhet. Om det har 

skett en förändring i samband med insats, kan detta ge en indikation om insatsens effekt. 

Resultaten från denna SCED-studie går inte att generalisera till populationen smärtpatienter, 

därmed kan slutsatser endast dras i relation till deltagarna för denna studie.  

Redovisning av genomförbarheten. Datan som framkom under den semistrukturerade 

genomförbarhetsintervjun samt dokumentation redovisas både i tabellform och skrift. Den 

kvantitativa datan från deltagarnas individuella skattningar redovisas i tabellformat. Den 

kvalitativa datan redovisas genom en sammanfattning med inspiration från induktiv tematisk 

analys.  

Visuell inspektion. Vid en gruppdesign framkommer data från dels en 

behandlingsgrupp och dels en kontrollgrupp. Dessa data analyseras genom parametriska och 

icke-parametriska test. När det gäller single case används data från baslinjen och 

behandlingsperioden som sedan analyseras genom visuell inspektion (Fisher et al., 2011). 
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Visuell inspektion består av att undersöka hur datan fördelar sig på en graf, detta förhåller sig 

därmed inte till något specifikt gränsvärde. Proceduren börjar med att deltagarna genomför 

upprepade mätningar som redovisas i en graf. Den visuella inspektionen initieras genom att 

observera grafens lutning och riktning. Man jämför även baslinjens sista mätning med 

insatsens första mätning. Latensen observeras, detta är tiden från insatsens start till en önskad 

påverkan på en beroende variabel. Utöver detta redovisas förändring i medelvärde, där 

skillnaden mellan baslinjens medelvärde och insatsens medelvärde jämförs. Grafen 

analyseras även utifrån variabilitet. En baslinje med för mycket variabilitet är till exempel 

svår att dra slutsatser utifrån (Kazdin, 2003).   Nackdelen med visuell inspektion är att små 

men tillförlitliga förändringar hos en individ kan vara svåra att upptäcka. När man ser dessa 

små förändringar på gruppnivå kan det bli tydligt att de är reliabla (Barlow & Hersen, 1984).  

Reliable Change Index (RCI). RCI är ett verktyg som används för att räkna ut om en 

individs poängskillnad mellan en för- och en eftermätning är statistiskt signifikant (Jacobson 

& Truax, 1991;Heaton et al., 2001; Parsons Notebaert, Shields, & Guskiewicz, 2009). Man 

kan kort förklara att RCI är individens poängskillnad dividerat med standardfelet för 

skillnaden (Standard Error of the Difference) för det test som använts. Därmed behövs denna 

data för de valda instrumenten. Om RCI är 1.96 eller större är förändringen statistiskt 

signifikant. Detta gränsvärde är likvärdig med ett konfidensintervall på 95%. I resultatdelen 

räknades RC endast på för HADS eftersom normdata saknades för de övriga 

instrumenten.  För att beräkna RC på förändringen i HADS har resultatet från flertalet studier 

(N = 200) använts, sammanställda i en översiktsartikel (Herrman, 1997). Medelvärdet för 

instrumentets reliabilitetskoefficient uppgick i metastudien till > 0.8. I analysen kommer 

standardavvikelserna som Lisspers et al. (1997) föreslagit användas för de båda delskalorna, 

ångest (SD = 3.73) och depression (SD = 3.46). 
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Percentage of Data Points Exceeding the Median of the Baseline Phase (PEM). 

PEM kan användas för att undersöka effektstorlek vid utförandet av en SCED. PEM har visat 

sig vara mer tillförlitlig än det tidigare (inom beteendeanalys) använda Percentage of Non 

Overlapping Data (PND) när det gäller just effektstorlek. Nackdelarna med PEM är att den 

inte är tillräckligt känslig för mängden data som är ovanför medianen. Den visar ej heller på 

variabilitet eller trend under behandlingsperioden. (Ma, 2006) PEM räknas ut genom att först 

räkna ut centraltendensen för baslinjen, detta kan vara median, medelvärde eller typvärde, 

man använder det värde som beskriver centraltendensen bäst. Efter detta tittar man på hur stor 

andel av datapunkterna under insatsfasen som är under eller över centraltendensen. 

Observation av datapunkter under centraltendensen sker vid sjunkande värden och vice verca 

(Ma, 2006). PEM som är över 90 % visar på stark effekt, mellan 70-90 % visar på måttlig 

effekt samt under 70 % visar på en tvivelaktigkeffekt (Ma, 2006).  

Procentuella förändringar. För att se om eventuella emotionella problem förändrades 

under insatsen beräknades förändringen i poäng mellan för- och eftermätning. Förändringen 

mellan för- och eftermätning uttrycks procentuellt för varje deltagare. Denna procentuella 

förändringen bedöms inte utifrån något gränsvärde utan ger främst en indikation på 

förändring. 

Jämförelse med Cutoff. För att analysera om förändringen hos deltagarna var kliniskt 

relevant i SPSQ och HADS jämfördes varje individs förändring med den cutoff som 

beskrivits för varje instrument.  
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Resultat 

Resultaten som presenteras nedan innehåller de data som hade inkommit vid slutförandet av 

uppsatsen, vilket innebär att sista veckans skattningar från deltagare 7 saknas. 

 

Genomförbarhet 

Ett syfte med studien var att undersöka om träningsinsatsen var genomförbar avseende 

följsamhet, slutförande och acceptabilitet. Nedan redovisas därför anonymiserade uppgifter 

från journaldokumentation samt de intervjuer som genomfördes i samband med 

eftermätningen. 

I tabell 3 kan utläsas vissa skillnader bland deltagarna när det gäller hur följsamma de 

var till hemuppgifter. Det totala antalet moment i insatsen var 31 stycken. Det totala 

genomsnittet för alla deltagare var 25 genomförda moment. Deltagarnas genomförande av 

moment varierade mellan 17 och 29 stycken. Det totala antalet hemuppgifter var 13 och 

deltagarna genomförde mellan 3 - 12 hemuppgifter var. Genomsnittet för samtliga deltagare 

innebär ett genomförande av 8 hemuppgifter.  

Deltagare 1 har visat den absolut lägsta följsamheten, vilken inte kan förklaras av 

varken sessionslängd eller antal moment utförda inom ramarna för insatsen. Den deltagaren 

utförde totalt 3 stycken hemuppgifter som alla bedöms som bristfälliga eller felaktiga. 

Deltagare 5 utmärker sig genom att ha erhållit kortare sessioner än övriga. 
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Tabell 3 

Redovisning av deltagarnas följsamhet till hemuppgifter och genomsnittlig sessionslängd, 

samt insatsens form såsom sessionslängd och genomförda moment.  

   Genomsnittlig 

tid/session 

Genomförda 

sessioner inom 

perioden 

Genomförda 

moment 

Behandlings 

period 

Följsamhet 

till 

hemuppgifter 

Genomförda 

hemuppgifter 

1         82 minuter 5 sessioner 26 moment 5 veckor 3 poäng 3 stycken 

2         91 minuter 5 sessioner 29 moment 7 veckor 27 poäng 10 stycken 

3        100 minuter 5 sessioner 24 moment 5 veckor 15 poäng 7 stycken 

4         90 minuter 5 sessioner 26 moment 7 veckor 14 poäng 6 stycken 

5        64 minuter 5 sessioner 23 moment 5 veckor 18 poäng 11 stycken 

6        89 minuter 5 sessioner 28 moment 5 veckor 34 poäng 12 stycken 

7       106 minuter 5 sessioner 17 moment 5 veckor 15 poäng 7 stycken 

Not. Följsamheten till de 13 hemuppgifterna skattas enligt följande (maximal poäng 39): hög 

= 3 poäng (uppgiften är korrekt utförd och i hög omfattning), måttlig = 2 poäng (uppgiften är 

korrekt utförd i liten omfattning), låg = 1 poäng (uppgiften är bristfälligt eller felaktigt 

utförd), saknas = 0 poäng (uppgiften ej genomförd). Behandlingstidens längd motsvarar tiden 

från första session tills en vecka efter sista session.  

 

Tabell 4 ger en beskrivning av deltagarnas upplevelse av insatsen och dess 

effekt på deras svårigheter. Samtliga deltagare uppger sig vara mycket nöjda med insatsen. 

De nämner bland annat att de är nöjda med bemötande från behandlare, upplägg, information 

samt möjlighet till att reflektera och finna nya sätt att se på sina svårigheter. Samtliga finner 

att insatsen varit hjälpsam. Deltagarna har gett flera exempel på vad som varit hjälpsamt. 

Bland annat har deltagarna blivit mer motiverade till att arbeta med sig själva, att ta tag i 

saker samt till att sträva efter utökad självomsorg. Deltagarna fann insatsen relevant sett till 

sin problematik. Kommentarer på detta var bland annat att deltagarna fått redskap till att 

hantera sin smärta och sina negativa tankar på ett nytt sätt, att de fått nya insikter och att 

insatsen har startat en process som antas kunna leda till förbättrat mående i framtiden. En 

deltagare säger exempelvis: “insatsen har sått frön som jag kan jobba vidare med”. Fyra av 

deltagarna har upplevt negativa konsekvenser av insatsen. Dessa beskrivs exempelvis vara 

sorg över att inte ha fått verktyg att hantera sina svårigheter tidigare samt en känsla av trötthet 
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efter självreflektion under sessionerna. Deltagarna ansåg att tempot kan sänkas vid 

kommande insatser genom att utöka med 1 - 2 sessioner. Detta skulle ge en bättre kvalitetet 

på övningarna samt tid att sammanfatta mer av det som upplevdes som svårt. Alla deltagare 

ägnade minst 1 h/vecka åt hemuppgifter. Vissa ord, exempelvis validering, upplevde 

deltagarna inledningsvis som svåra att förstå innebörden i. Efter genomgång med behandlare 

upplevdes insatsen som ganska begriplig. Flera deltagare önskade mer struktur gällande 

information och hemuppgifter. En av deltagarna gav också som ett konkret förslag på hur 

strukturen skulle kunna förbättras, att alla uppgifter kunde vara samlade i ett kompendium att 

ta med hem. Samtliga deltagare kunde tänka sig att rekommendera insatsen till annan person. 

Flera ansåg dock att den personen behöver ha en förmåga att ta till sig insatsen som ändå 

upplevs vara krävande. 

Tabell 4 

Redovisning av intervju efter insats 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 

1a. Hur nöjd är du med insatsen? 9 9 9 9 9 9 9 

2a. Hur mycket har insatsen varit hjälpsam för dig? 8 9 7 7 7 9 8 

3. Hur relevant upplever du att insatsen var för din 

problematik? 

8 9 7 7 6 9 8 

4. Har du upplevt några negativa konsekvenser av insatsen? Ja Nej   Ja  Ja  Nej Nej Ja 

5a. Hur upplever du att insatsens tempo varit? 5 5 6,5 6 5 6 5 

6. Hur mycket tid/vecka har du lagt på uppgifterna? 1h 1h >2h 1h 1-2h 2h 1h 

7. Hur begriplig upplevde du att insatsens innehåll var? 6,5 6 7 8 7 8 8 

8a. Är det något i insatsen som du saknat, som borde varit med? Nej Nej Nej Nej Nej   Ja Nej 

8b. Är det något som varit överflödigt i insatsen som ej borde 

varit med? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

9. Hur troligt är det att du skulle rekommendera insatsen till 

någon annan med liknande problematik? 

8 9 9 7 5 9 8 
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Skillnader i deltagarnas baslinjer och insatsperioder. Deltagarnas fysiska mående 

förutom den kroniska smärtan kan troligen ha viss påverkan på skattningarna. Deltagare 1 var 

randomiserad till tre veckors baslinje. Den baslinjen förlängdes då deltagaren blev sjuk (vecka 4). 

Under behandlingen fick deltagaren också förhinder (vecka 9) varpå sista sessionen skjöts framåt 

en vecka. Behandlingsperioden för deltagare 2 förlängdes också på grund av sjukdom, 

behandlarens (vecka 5) samt egen (vecka 7). Behandlingsperioden för deltagare 4 förlängdes med 

två veckor på grund av egen sjukdom (vecka 8) samt förhinder (vecka 10). Den deltagaren 

påbörjade även skattningen av baslinjen en vecka senare än beräknat på grund av sjukdom. 

Insatsens effekt på kommunikation och kontextkänslighet 

För- och eftermätning. Ett av studiens syften var att undersöka om träningsinsatsen 

hade effekt på deltagarnas kontextkänslighet relaterat till att undvika att uttrycka besvär i det 

sociala sammanhanget. Nedan presenteras resultaten av den data som behandlar 

kommunikation och uttryckande av smärta och känslor.  

I tabell 5 presenteras data från hur deltagarna upplever sig ha förmåga att kommunicera 

på ett bra sätt i olika situationer, samt vilket behov de anser sig ha av att träna på den 

förmågan. Fem av deltagarna upplever sin kommunikationsförmåga som marginellt sämre 

efter behandling. Det är dock endast tre av deltagarna som upplever ökat behov av 

färdighetsträning mot tidigare.  
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Tabell 5  

KF och BF, poäng och procentuell förändring. 

 Förmätning 

KF 

Eftermätning 

KF  

Förändring 

(%) KF 

Förmätning 

BF 

Eftermätning 

BF 

Förändring 

(%) BF 

1         Poäng: 87 Poäng: 86 -1,15 Poäng: 34 Poäng: 23 -32,35 

2         Poäng: 118 Poäng: 109 -7,63 Poäng: 51 Poäng: 58 +13,73 

3         Poäng: 102 Poäng: 102 +/-0,00 Poäng: - Poäng: 95 - 

4         Poäng: 93 Poäng: 76 -18,28 Poäng: 37 Poäng: 55 +48,65 

5         Poäng: 100 Poäng: 87 -13,00 Poäng: 46 Poäng: 62 +34,78 

6         Poäng: 73 Poäng: 70 -4,11 Poäng: 85 Poäng: 75 -11,76 

7         Poäng: 73 Poäng: 94 +28,77 Poäng: 73 Poäng: 57 -21,92 

Not. Kommunikationsfärdigheter (KF), Behov av färdighetsträning (BF) 

 

 Tabell 6 ger information om deltagarnas tendens att dela med sig av upprörande eller 

oroväckande information. Deltagarnas tendens att dela med sig har ökat för sex av deltagarna 

vid en jämförelse mellan för- och eftermätning. För deltagare 7 talar resultatet dessutom för 

att det skett en hög grad av förändring i denna tendens. 

 

Tabell 6 

DDI poäng och procentuell procentuell förändring för varje deltagare.  

 Förmätning DDI Eftermätning DDI Förändring DDI 

1          Poäng: 41 Poäng: 38 -7,32 % 

2          Poäng: 35 Poäng: 49 +40,00 % 

3          Poäng: 32 Poäng: 35 +9,38 % 

4          Poäng: 23 Poäng: 29 +26,09 % 

5          Poäng: 35 Poäng: 38 +8,57 % 

6          Poäng: 21 Poäng: 24 +14,29 % 

7          Poäng: 16 Poäng: 35 +118,75 % 

Not. Distress Disclosure Index (DDI) 
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Upprepade mätningar. Context Sensitivity Avoidance Scale (CSAS) berör undvikande 

av kommunikation vid smärta. Högre poäng innebär mer undvikande och vice versa. Tre 

deltagare har en minskning av medelvärdet mellan baslinje och insats. När det gäller 

deltagare 2, 5 och 7 påbörjas dock den minskningen redan innan insats, vilket gör det svårt att 

utesluta andra påverkansfaktorer. Tre deltagare visar en ökad tendens att undvika att uttrycka 

smärta. Deltagare 3 uppvisar varken minskning eller ökning av poäng enligt medelvärdet. 

Grafen visar dock en ökning av poäng under baslinjen och en minskning under insatsen.  

DDI som tidigare nämnts berör deltagarnas tendens att dela med sig av svåra ämnen. Ju 

högre poäng en person har fått desto mer uttrycks svårigheterna till omgivningen. Fem 

deltagare uppvisar förändring genom en ökning av uttryck av medelvärdet. Främst deltagare 

2, 5 och 7 har en förbättring av poängen på DDI. Deltagare 2 och 7 har en stabil baslinje och 

vid insats en positiv trendlinje. Förändringens under insats beräknas vara hög för deltagare 2 

och måttlig för deltagare 7. Deltagare 5 har en förändring som påbörjas redan innan insats och 

därför kan ingen slutsats dras från den datan. Två deltagare har en minskad poäng på DDI, 

vilket indikerar att deltagaren inte uttrycker besvär lika frekvent som innan. Dessa deltagare 

har en stabil baslinje och en fortsatt stabilitet och låg variabilitet under insatsen. Detta ger 

inget stöd för förändring av de beroende variablerna. 

Fem deltagare har ökande smärt- och känslouttryck om man jämför medelvärden för 

baslinje och insatsfas. Deltagare 4 och 7 har stabila baslinjer och en ökning av känslo- och 

smärtuttryck under insatsen. Den ökning deltagare 7 har skattat påvisar en måttlig förändring 

och den ökning deltagare 4 har skattat påvisar en tvivelaktig förändring.  
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     Deltagare 1                                                  Deltagare 2 

 
                 Deltagare 3                                                      Deltagare 4        

       
Deltagare 5                                                            Deltagare 6 

                         
                                  Deltagare 7 

     
Figur 6. Undvikande av smärtuttryck och uttryck av besvär. 

 

Not. Det lodräta strecket delar upp grafen i baslinje och insatsfas, med insatsfasen till höger om 

strecket. Grafen visar 2 mätpunkter/vecka. För deltagare nummer 7 saknas de 2 sista 

mätpunkterna. 
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Deltagare 1             Deltagare

       
Deltagare 3               Deltagare 4 

    
Deltagare 5                 Deltagare 6 

                   
Deltagare 7 

 
Figur 7. Uttryck av smärta och känslor via dagliga skattningar. 

 

Not. Det lodräta strecket delar upp grafen i baslinje och insatsfas, med insatsfasen till höger 

om strecket.  Grafen visar 1 mätpunkter/vecka. För deltagare 7 saknas sista mätpunkten. 
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Insatsens effekt på emotionella besvär och funktionsnedsättande smärta 

För- och eftermätning. Ett av studiens syften var att undersöka vilken effekt 

träningsinsatsen hade på smärtrelaterad funktionsnedsättning och symptom på emotionell 

problematik. Nedan presenteras därför resultaten från deltagarnas skattningar gällande 

funktionsnedsättning och emotionella besvär.  

Tabell 7 visar hur deltagarna upplever sin funktionsnivå samt sitt hälsotillstånd.  Tre 

deltagare upplever sin funktionsnivå som något sämre än tidigare medan fyra upplever den 

som bättre. Fem deltagare upplever sitt hälsotillstånd som bättre efter behandling. Deltagare 2 

utmärker sig där mest. 

Tabell 7 

MINI 7.0 H/F och SH, poäng och procentuell förändring. 

 Förmätning 

MINI 7.0 H/F 

Eftermätning 

MINI 7.0 H/F 

Förändring (%) 

MINI 7.0 H/F  

Förmätning 

SH 

Eftermätning 

SH 

Förändring (%) 

SH 

1            Poäng: 28 Poäng: 14 -50,00 Poäng: 85 Poäng: 50 -41,18 

2            Poäng: 59 Poäng: 65 +10,17 Poäng: 41 Poäng: 75 +82,93 

3            Poäng: 9.82 Poäng: 3 -69,45 Poäng: 65 Poäng: 79 +21,54 

4            Poäng: 37 Poäng: 36 -2,70 Poäng: 84 Poäng: 69 -17,86 

5            Poäng: 35 Poäng: 56 +60,00 Poäng: 50 Poäng: 65 +30,00 

6            Poäng: 62 Poäng: 31 -50,00 Poäng: 40 Poäng: 60 +50,00 

7            Poäng: 56.73 Poäng: 57 +0,48 Poäng: 30 Poäng: 35 +16,67 

Not. Mini International Neuropsychiatric Interview 7.0 (MINI 7.0) del 

B:HANDIKAPP/FUNKTIONSNEDSÄTTNING = MINI 7.0 H/F, Skattning av upplevd hälsa 

= SH 

 

Tabell 8 visar hur deltagarna i SPSQ skattat svårigheter som även kan uttryckas vid 

social fobi. I HADS visas skattningar på symptom som kan uppkomma vid ångest och 

depression. Resultaten indikerar att deltagare 7 hade svårigheter som indikerar för social fobi 

innan behandling. Efter behandling har svårigheterna minskat marginellt. Deltagare 5 har 

skattat ökande besvär efter behandling där resultatet vid eftermätningen indikerar diagnosen 

social fobi. Totalt uppger fyra deltagare minskade besvär och tre ökande. Den absolut största 
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ökningen visade deltagare 3 i sin skattning. Den ökningen var dock från en extremt låg nivå 

och den procentuella ökningen bedöms inte som relevant. 

Av resultaten i HADS kan utläsas att deltagare 6 och 7 minskat sina symptom på 

depression signifikant. Sannolikheten för att den minskningen skulle ha uppkommit av en 

slump beräknas vara mindre än 5%.  Innan behandling indikerade HADS att  deltagare 6 och 

7 visar symptom på en kliniskt relevant nivå. Efter behandling hamnar resultatet för dessa 

deltagare under cutoff. Även deltagare 2 har färre depressiva symtom efter behandling, dock 

på en lägre signifikansnivå. Sannolikheten för att den minskningen skulle uppkomma av en 

slump beräknas därför vara lägre än 32 %. RCI visar inga signifikanta förändringar avseende 

symptom på ångest hos deltagarna. Innan behandling indikerade HADS att tre deltagare (2, 6 

och 7) hade symptom på ångest som var kliniskt relevanta. Efter behandling hade två av 

deltagarna (2 och 7) fortfarande symptom.  

Tabell 8 

SPSQ poäng, tolkning och procentuell förändring, HADS poäng och RCI.  

 Poäng 

vid FM, 
SPSQ 

Poäng 

vid 

EM, 
SPSQ 

Förändring 

(%) 
SPSQ 

Fanns indikation 

för kliniska 

svårigheter vid 

EM? ** 

Poäng 

vid 

FM, 
HADS 

Poäng 

vid 

EM,  
HADS 

RCI, 
HADS 

Fanns indikation 

för kliniska 

svårigheter vid 

EM?*** 

1        14 12 

 

-14 SF: Nej Å: 4 

D: 4 

Å: 8 

D: 7 

Å: 1,22 (NS) 

D: 0,99 (NS) 

Å: Nej 

D: Nej 

2        14 5 -64,29 SF: Nej Å: 17 

D: 10 

Å: 16 

D: 5 

Å: -0,3 (NS) 

D:-1,65 (NS)* 

Å: Ja 

D: Nej 

3         1 6 

 

+500,00 

 

SF: Nej Å: 3 

D: 4 

Å: 4 

D: 1 

Å: 0,31 (NS) 

D: -0,99 (NS) 

Å: Nej 

D: Nej 

4         7 9 

 

+28,57 

 

SF: Nej Å: 6 

D: 5 

Å: 5 

D: 9 

Å: -0,31 (NS) 

D: 1,32 (NS) 

Å: Nej 

D: Nej 

5        13 24 

 

+84,62 

 

SF: Ja Å: 4 

D: 5 

Å: 5 

D: 3 

Å: 0,31 (NS) 

D: -0,66 (NS) 

Å: Nej 

D: Nej 

6        20 
 

10 

 

-50,00 

 

SF: Nej Å: 15 

D: 14 

Å: 10 

D: 8 

Å: -1,53 (NS) 

D: -1,98 (S) 

Å: Nej 

D: Nej 

7        26,92 
 

23 

 

-14,56 

 

SF: Ja Å: 16 

D: 14 

Å: 11 

D: 8 

Å: -1,22 (NS) 

D: -1,98 (S) 

Å: Ja 

D: Nej 

Not. Social Phobia Screening Questionary = SPSQ, Hospital Anxiety and Depression Scale = 

HADS, SF= Social Fobi, Å= Ångest, D=Depression, Icke-signifikant = NS, Signifikant=S. 

* Inom 68% signifikansnivå, ** cutoff=21, *** Cutoff=11 
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Upprepade mätningar. Fem deltagare har ett minskat medelvärde när det gäller 

negativa känslor. Deltagare 5 och 6 har stabila baslinjer och en negativ lutning vid 

insatsfasen. Resultatet för deltagare 5 tyder på att insatsen haft hög grad av förändring och 

resultatet från deltagare 6 påvisar måttlig grad av förändring enligt PEM. Två deltagare 

påvisar ökade negativa känslor i relation till baslinjen. Deltagare 4 har en negativ trendlinje 

vid baslinjen och en ökande trendlinje under insatsfasen. Hos deltagare 5 påbörjas en ökning 

vid baslinjen som vid insatsen har en skarpare kurva. Ingen effekt på negativa känslor kan 

påvisas av insatsen för deltagare 4 och 5. 

Fyra deltagare har minskat medelvärde på PCS vilket berör smärtkatastrofiering. En 

visuell inspektion ger dock inget stöd för att insatsen gav effekt. Deltagare 7 har en 

minskning av poäng under insatsfas, men denna minskning ser ut att börja redan vi baslinje. 

Deltagare 4 har en tendens till ökning av katastrofiering under insatsfas, men denna graf har 

inte en tillräckligt stabil baslinje.   
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           Deltagare 1                                                    Deltagare 2 

 
         Deltagare 3                Deltagare 4 

 
        Deltagare 5                                                             Deltagare 6 

                    
     Deltagare 7 

 
 

Figur 8. Negativa känslor 

 

Not. Det lodräta strecket delar upp grafen i baslinje och insatsfas, med insatsfasen till höger 

om strecket.  För deltagare 7 saknas sista mätpunkten. 
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Deltagare 1                                                                 Deltagare 2 

 
Deltagare 3                          Deltagare 4 

 
Deltagare 5                 Deltagare 6 

                       
Deltagare 7 

   
 

Figur 9. Smärtkatastrofiering 

 

Not. Det lodräta strecket delar upp grafen i baslinje och insatsfas, med insatsfasen till höger 

om strecket.  För deltagare 7 saknas sista mätpunkten. 
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Diskussion 

I denna studie har genomförbarhet och effekt av en kort träningsinsats riktad mot den sociala 

aspekten av kontextkänslighet studerats. Insatsen riktades till personer med kronisk smärta 

med en hög grad av undvikande när det gäller kommunikation av smärta och känslor. 

Studiens tre frågeställningar kommer att diskuteras nedan. Första frågeställningen behandlar 

huruvida insatsen kan anses som genomförbar gällande slutförande, följsamhet och 

acceptabilitet. Andra frågeställningen behandlar vilken effekt insatsen har haft på faktorn 

kontextkänslighet hos deltagarna. Tredje frågeställningen behandlar vilken effekt insatsen 

haft på deltagarnas smärtrelaterade funktionsnedsättning samt på eventuell emotionell 

problematik.  

Insatsen bedöms som väl genomförbar i den studerade gruppen deltagare, där alla 

deltagare som påbörjat insatsen också slutförde samtliga sessioner. Generellt fanns en hög 

grad av följsamhet när det gäller hemuppgifter. Samtliga uppger att de haft nytta av insatsen 

och att den startat en process som förväntas leda till ett bättre mående på sikt. Insatsen ger 

stöd för att påverka faktorn kontextkänslighet hos deltagarna. Kommunikationsmönster har 

förändrats på det viset att deltagarna i ökad grad talar om smärta och känslor med sin 

omgivning. Det finns visst stöd för att påstå att det har skett en positiv förändring i 

deltagarnas upplevda hälsotillstånd under insats. Funktionen har förbättrats för två av 

deltagarna. Depressiva symptom hos deltagarna har signifikant minskat, speciellt hos två av 

dem. De negativa effekter deltagarna nämnt är en naturlig trötthet hos deltagarna efter 

sessionerna. Sammantaget finns det således stöd för att påstå att träningsinsatsen är 

genomförbar inom de ramar som varit aktuella för denna studie. Det finns även indikationer 

på en förändring när det gäller ökad kontextkänslighet i form av ökad kommunikation, färre 

depressiva symptom samt ett förbättrat hälsotillstånd hos deltagarna.  
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Genomförbarhet  

Bortfall av deltagare skedde främst inför insatsen. Två personer som blev erbjudna insatsen 

valde att inte delta. En deltagare plockades bort från studien. Anledningen var att den 

deltagaren skattat motsägelsefullt i formulären vilket, i kombination med att deltagaren också 

uttryckt sitt missnöje med frågornas formuleringar, gav anledning att misstänka att frågorna 

hade besvarats slentrianmässigt. Skattningarna bedömdes därför inte som tolkningsbara eller 

tillförlitliga. Deltagaren erbjöds ändå insatsen och genomförde också samtliga sessioner. De 

sju kvarvarande deltagarna genomförde samtliga sessioner. Detta innebär att 20 % av de som 

erbjöds insatsen valde att inte delta. Dessa hoppade av innan insatsen. Detta visar på ett 

bortfall som ligger i nivå med andra studier. Ett bortfall med 25 % framkom i en studie som 

jämför KBT och ACT för långvarig smärta (Wetherell et al., 2011). Denna studie räknar in 

bortfallet inför och under behandling.  En annan definition av bortfall är det som sker efter 

påbörjad insats (Glombiewski, Hartwich-Tersek & Rief, 2010).  I relation till detta har denna 

studie 0 % bortfall.  I en översikt av 22 studier varierade bortfallet mellan 13 % och 31 % 

(Glombiewski, Hartwich-Tersek & Rief, 2010). Bortfallet i vår studie hade förväntats vara 

högre, då patienter med smärta tenderar att ha en medicinsk förklaringsmodell och en sådan 

kan skapa mindre motivation till en psykologisk insats (Glombiewski, Hartwich-Tersek & 

Rief, 2010).  Möjliga förklaringar till att deltagarna slutförde insatsen kan vara att de valdes 

ut från en specifik grupp. Deltagarna hade tidigare deltagit i forskningsstudier riktade mot 

smärta samt önskat deltaga i nya insatser. Deltagarna var således motiverade till insatser via 

universitetet med koppling till den smärta de lider av. En annan förklaring kan också vara att 

de flesta av deltagarna var sjukskrivna eller pensionärer, vilket troligen ökat deltagarnas 

möjligheter att komma till universitetet på dagtid. Att insatsen innehöll ett något 

svårförståeligt vokabulär kan ha påverkat hur deltagarna lyckats ta till sig insatsen, vilket 
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också kan ha påverkat följsamheten till hemuppgifterna negativt. Däremot kompenseras detta 

faktum av att de olika behandlarna anpassade sina sessioner efter deltagarens behov.  

Samtliga deltagare uppger att de har suttit med hemuppgifter minst en timme per vecka. 

Detta visar att deltagarna till viss del har engagerat sig i hemuppgifterna. Flera deltagare har 

uttryckt att tiden de lagt ner inte alltid resulterat i en skriven hemuppgift. Dock har de lagt tid 

på att reflektera och planera. Ett tidigare fynd visar att mer än 50 % av hemuppgifter från 

terapeutisk behandling inte går som planerat (Helbig & Fehm, 2004). Patienterna angav att de 

inte trodde på sin förmåga att genomföra hemuppgiften som en av de främsta 

anledningarna. Utöver detta var det främst problem under överförandet av uppgiften till 

patienten (Helbig & Fehm, 2004). Vår studie visar en bättre följsamhet till hemuppgifter vid 

jämförelse med den nämnda studien, dock kan hemuppgifterna anpassas till patienten i en 

högre utsträckning för att öka på följsamheten ytterliggare.  

Acceptabiliteten kunde styrkas av resultat från intervjuer med deltagare. Samtliga 

deltagare upplevde sig mycket nöjda med insatsen. I stort upplevdes insatsen vara hjälpsam 

och relevant. De negativa konsekvenser som framträdde var relaterat till insatsens intensitet, 

att arbetet under sessionen och hemuppgifterna kunde medföra trötthet. Begripligheten skulle 

kunna stärkas av ett mer tillgängligt språk där de olika psykologiska begreppen skulle föregås 

av förklaringar. Begripligheten kan också stärkas av en bättre struktur och fler källor till 

information. Flera av deltagarna var också äldre och detta i sig kräver troligen olika sorters 

stöd för minnet (Murre, Janssen, Rouw & Meeter, 2013). Flera av deltagarna gav som förslag 

att antalet sessioner skulle kunna utökats med en till två sessioner. Detta stöds också av 

erfarenhet som säger att ett långvarigt problem ofta kräver insatser som pågår en längre 

period (Good & Beitman, 2006). En insats av formen KBT är dock utformad att ge deltagaren 

en bra start till fortsatt förändringsarbete på egen hand efter insats (Farmer & Chapman, 

2016). Det var också något som samtliga deltagare höll med om att de hade fått.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten att deltagarna följer tidsschemat för insatsen 

ganska bra under sessionerna. Genomförandet av hemuppgifterna fungerar, men är inte lika 

bra som följsamheten vid session. Samtliga deltagare upplevde att de haft nytta av insatsen, 

att den väckt nya tankar om den egna rollen i olika sammanhang. De flesta har även uttryckt 

att insatsen startat en process hos dem som antas förbättra deras mående över tid. Förslag till 

förbättringar är bland annat att utöka antalet sessioner, förenkla den språkliga nivån, samt öka 

strukturen runt hemuppgifterna.  

Insatsens effekt på kontextkänslighet  

Majoriteten skattade en förbättrad kommunikation på vissa områden men de hade ändå 

områden där de ansåg att ingen förändring skett. Deltagare 7 visar i sina skattningar en klar 

tendens till en ökad kommunikation i samtliga mått, vilket kan indikera att insatsen haft 

önskad effekt till att förbättra kontextkänsligheten hos deltagaren. 

Kommunikationsformulären kunde inte ge stöd till vår hypotes om att 

kommunikationen skulle upplevas bättre efter insats hos deltagarna överlag. Enbart deltagare 

7 skattar sig som bättre på att kommunicera efter insatsen. Skattningarna visar tvärtom att 

majoriteten av deltagarna anser sig själva vara sämre på att kommunicera efter insats än 

innan. Denna skillnad mellan för- och eftermätning är dock marginell. Skattningarna gällande 

ett fortsatt behov av färdighetsträning för att förbättra kommunikationen är varierande och går 

ej att tolka vidare. Att deltagarna skulle önska fortsatta insatser i nuläget gällande 

kommunikation är inte heller troligt då de nyss genomgått en sådan träningsinsats. Resultatet 

av vår studie stämmer överens med en tidigare studie där det ursprungliga 

kommunikationsformuläret använts för att mäta kommunikationsförmågan hos vårdpersonal 

(Stensrud, et al., 2014). I den studien fanns stöd för att personalen förbättras i flera av sina 

kommunikationsförmågor, men att de själva inte skattade någon signifikant förbättring. 

Slutsatsen av den studien var att patienterna skulle gynnas av personalens förbättrade 
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kommunikationsförmåga och att personalen troligtvis också hade ökat sin medvetenhet kring 

sitt sätt att kommunicera. En möjlig förklaring till resultaten i vår studie skulle alltså kunna 

vara att deltagarna efter insats också fått en större medvetenhet kring sin förmåga till att 

kommunicera.  

De upprepade mätningarna med undvikande av uttryck (CSAS) kunde ej ge stöd till 

hypotesen. Vi fann en minskning av undvikande men andra påverkansfaktorer kunde inte 

uteslutas. När det gäller uttryck av besvär och svårigheter (DDI) visar för- och eftermätning 

att insatsen varit verksam för majoriteten vars tendens att dela med sig ökade. Deltagare 7 har 

dessutom en klar ökning av poäng.  De upprepade mätningarna med DDI visar samma 

tendens. Majoriteten av deltagarna hade förbättrade medelvärden för insats i relation till 

baslinjen. Två deltagare (2 och 7) hade även en tydlig ökning som kunde observeras under 

insatsfasen. Majoriteten av deltagarna hade en ökning i smärt- och känslouttryck under hela 

mätperioden. Stöd för förändring under insats kunde påvisas hos två deltagare, en med 

tvivelaktig (deltagare 4) respektive en måttlig (deltagare 7) grad av förändring.  

Detta innebär sammantaget att deltagarna generellt uttrycker sig mer efter insats när det 

gäller smärta och känslor. De mätningar som bedömer deltagarnas förmåga att kommunicera 

visar dock att de ännu inte upplever sig som bättre på den förmågan mot tidigare. Resultaten 

tyder dock på att deltagarna har brutit ett mönster när det gäller sin tendens att dela med sig 

till omgivningen. De har troligen också blivit mer medvetna om sin egen roll i det sociala 

sammanhanget. Denna ökade kommunikation stödjer vår hypotes om att en 

kontextokänslighet som innebär undvikande av kommunikation kan förändras under insats. 

Om detta är enbart inom ramarna för den insats som givits, eller om trenden håller i sig kan 

framtida studier utvisa.  
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Insatsens effekt på smärtrelaterad funktionsnedsättning och symptom på emotionell 

problematik  

Knappt hälften av deltagarna upplever sig mer funktionsnedsatta efter insats än före. 

Majoriteten upplever sig mindre funktionsnedsatta. Majoriteten skattar sitt hälsotillstånd 

bättre efter insats.  Detta ger ett visst stöd för funktionsförbättring hos deltagarna under insats 

samt ett förbättrat hälsotillstånd. Deltagarnas tendens till smärtkatastrofiering verkar inte ha 

förändrats under insatsen. Majoriteten av deltagarna upplever minskade symtom på social 

ångest (SPSQ). Deltagare 5 hade en kraftig ökning av symptom som indikerar för att 

diagnosen social fobi uppfylls efter insats. Den deltagaren skattade inte över gränsvärdet 

innan insatsen. Mätningen av depressivitet och ångest (HADS) visar för två av deltagarna (5 

och 7) tydliga och signifikanta förändringar under insatsen, det vill säga färre symtom på 

depression. Även resultatet från deltagare 2 indikerar en signifikant förändring under insats i 

samma riktning. Mätningen med HADS visade dock inte att insatsen haft någon signifikant 

förändring på ångestsymptom hos deltagarna under insatsen. De upprepade mätningarna visar 

att negativa känslor har förändrats under insats hos två deltagare (5 och 7). Generellt har det 

skett en förändring under insats avseende färre depressiva symptom hos deltagarna. Detta är 

väl styrkt av RCI, den metod som användes för analysera resultatet av mätningarna i HADS. 

Denna förändring av negativa känslor samt depressivitet ger stöd åt hypotesen att de 

emotionella besvären minskar i samband med insats. När det gäller den sociala ångesten och 

ångest generellt kan ingen förväntad förändring under insats påvisas. I vissa fall har 

symptomen till och med förvärrats under insatsperioden. Hur insatsen har påverkat 

symptomen på social fobi är svårt att tolka. Insatsen har dock troligen bidragit till en ökad 

medvetenhet hos deltagarna kring andra personer i omgivningen samt kring det egna 

beteendet, vilket kan ha visat sig här. Insatsen hade ett visst drag av exponering, patienten 

fick utmana sina rädslor för att uttrycka sin smärta i olika sammanhang. Det är rimligt att en 
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exponering under dessa förutsättningar kan orsaka obehag hos deltagaren. Om deltagaren 

tidigare har undvikit dessa situationer på grund av rädsla, är det troligt att personen får ångest 

i situationen (Kåver, 2006). Detta är en möjlig förklaring till ökad ångest. Alla deltagare 

kommer att genomföra en uppföljning efter tre månader i form av ett testbatteri som 

motsvarar för- och eftermätning. Detta kan ge mer klarhet i huruvida besvären med ångest är 

temporära eller inte. Möjliga komponenter i insatsen som kan ha varit verksamma för att 

förbättra måendet hos deltagarna är faktorer som är kopplade till att gå i terapi oavsett form. 

Exempel på några sådana faktorer är alliansen mellan behandlare och deltagare, känslan av att 

bli validerad, effekten av att få uppmärksamhet, samt möjligheten att forma positiva mål 

(Good & Beitman, 2006). Även vår insats innehöll dessa komponenter.  

Sammantaget visar resultaten på en signifikant förändring under insats, det vill säga 

färre symptom på depression. Majoriteten av deltagarna upplever också sitt hälsotillstånd som 

förbättrat efter insats. Hur symptomen av ångest har förändrats under insats behöver påtalas. 

Att ångestsymptomen hos deltagarna inte förbättrats mätbart kan möjligtvis bero på att de 

efter insats tränats till en större medvetenhet om sin egen och andras roll i det sociala 

sammanhanget. Vi tror dock att ångesten som deltagarna upplever kommer att förbättras över 

tid om deltagarna fortsätter att använda sig av de nya kommunikationsfärdigheterna som 

övats på inom ramen för insatsen. De kommer då att naturligt exponeras för olika sociala 

sammanhang med stöd av sina nya färdigheter.   

Diskussion kopplat till teoretiska modeller 

Rädsla undvikande-modellen illustrerar hur rädsla och undvikande är en central del i 

utvecklandet av långvarig smärtproblematik. Resultatet påvisar att deltagare under denna 

insats har ökad kommunikation. Dessa deltagare har även en viss förbättring när det gäller 

negativa känslor samt depressiva symtom. Vi vet dock inte om det finns ett orsakssamband 

mellan dessa två slutsatser. Utifrån modellen är det rimligt att anta att ett förändrat beteende 
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där deltagaren inte längre undviker att uttrycka sig kring smärtan är associerat till bättre 

resultat när det gäller behandling av emotionella besvär och funktionsnedsättande smärta. 

Denna modell går därmed i linje med resultaten, förutom när det gäller den ökande ångesten. 

Modellen rörande kommunikation av smärta (SCMP) visar hur processen kan se ut 

från smärttillfälle till mottagande av ett smärtuttryck. Det centrala i modellen för denna studie 

är hur olika cues och kompetens leder fram till ett anpassat smärtuttryck. Denna insats har 

försökt stärka denna inlärningskedja. Ett ökat uttryck av smärta och besvär har skett, vilket 

indikerar att deltagarna påbörjat en förändring av sitt kontextokänsliga förhållningssätt att inte 

uttrycka smärta och känslor. Vi vet dock inte hur kontextkänsligt deras uttryck är i 

praktiken.  Insatsen har gett möjlighet att öva upp förmågan med hjälp av en behandlare, men 

det är svårt att förbättra förmågan utan att testa och genomföra experiment. Den nya 

erfarenheten kan leda till att deltagarna blir mer säkra på hur de ska anpassa uttrycket i ett 

senare skede. 

När det gäller modellen rörande katastrofiering (CCMPC) påvisar den att uttryck av 

smärta kan vara en del av en ond cirkel av katastrofiering. Eftersom vi inte fann några resultat 

som påvisar att insatsen ökat eller minskat katastrofieringen, är det svårt att varken avfärda 

eller ge stöd för denna modell. Frågan är vad en ökning i smärtkatastrofiering kopplat till 

insatsen hade inneburit. Vi frågar oss om detta hade inneburit att deltagarna skulle ha ägnat 

sig åt mer uttryck, men att dessa uttryck var en del av ett destruktivt mönster. Möjligtvis hade 

det också kunnat innebära att deltagarna skulle ha ägnat sig åt mer inre katastrofiering i 

samband med ökat uttryck. 

Styrkor och svagheter i studien 

Svagheter i studien är att det är svårt att generalisera resultaten då deltagarna är få och 

kontrollgrupp saknas. Ytterligare en svaghet är att deltagarna inte har valts ut för att 

representera populationen. Då det enbart var kvinnor som deltog i insatsen. Detta innebär att 
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resultatet inte går att generalisera till populationen smärpatienter. Detta har dock delvis sin 

naturliga förklaring i att långvarig smärta är vanligare förekommande hos kvinnor (SBU, 

2006). I en SCED som har använts i denna studie utgör dock deltagarna sin egen 

kontrollgrupp, vilket ökar styrkan i resultatet (Barlow, Nock & Hersen, 2009). Deltagarnas 

individuella förändringsmått ligger då som grund för analysen. Deltagarna har också 

randomiserats till olika baslinjer vilket stärker den interna validiteten genom att minska hotet 

från faktorerna tid och historia (Svartdal, 2011). Hos några av deltagarna fanns en stor 

variabilitet och/eller lutning under baslinjen, vilket gjorde det svårt att kunna predicera 

utvecklingen av symptom utan behandling. Här skulle resultaten ha kunnat stärkas om 

behandlingen hade satts in först efter att baslinjen hade ansetts stabil. Detta var dock inte 

möjligt inom ramarna för vår studie som var beroende av vissa tidsramar. Att låta deltagarna 

vänta längre än utlovat på en insats som förväntas bidra till en för dem ökad livskvalitet, 

skulle inte vara etiskt försvarbart (Barlow et al., 2009). Valet av en visuell analysmetod kan 

öka risken för Typ 1-fel, det vill säga att en effekt visas som det inte finns stöd för (Barlow et 

al., 2009). Analysen kan ha blivit färgad av olika förväntningar på studiens resultat, vilket 

även kan leda till att läsaren inte håller med om de slutsatser som dragits. Metoden anses dock 

vara den bästa för att på ett tydligt vis förmedla resultat av en SCED till läsaren.  

Behandlarna i studien hade alla tidigare erfarenheter av KBT och de fick under tiden för 

insatsen även handledning. Detta minskar risken för att det är terapeutens personliga 

egenskaper som orsakat förändringen snarare än metoden. Behandlarna som genomförde 

insatsen jobbade nära forskargruppen, detta kan ha påverkat behandlarna i form av bias. För 

att undvika bias var behandlarna i insatsen inte de som samlade in datan eller skrev studien. 

Risken för att deltagarnas skattningar skulle påverkats av deras känslor gentemot sin 

behandlare minskade i och med detta förfarande samt att tillförlitligheten av det som 

framkom i formulären ökade (Svartdal, 2011). De många formulär som deltagarna 



KONTEXTKÄNSLIGHET VID LÅNGVARIG SMÄRTPROBLEMATIK 54 
 

förväntades fylla i kan ha resulterat i en utmattningseffekt hos deltagarna när de skulle fylla i 

sina skattningar (Svartdal, 2011).  För att minska den risken fick deltagarna efter att ha 

skickat in andra veckans skattningar under baslinjen ett incitament i form av ett presentkort 

på Coop samt ett tackbrev från författarna till uppsatsen. Det stora antalet skattningsformulär 

samt de upprepade mätningarna minskar risken för att okontrollerade bakgrundsvariabler ska 

ha påverkat resultaten (Svartdal, 2011). De båda för- och eftermätningsbatterierna 

administrerades till deltagarna på olika vis. Detta kan ha påverkat den interna validiteten. 

Deltagarna fick fylla i förmätningen i hemmet och tog formulären med sig till den första 

sessionen. De var alltså inte styrda i när de skulle utföra skattningen. Eftermätningen gjordes 

efter sista sessionen, vilket kan ha medfört att deltagarna var tröttare än vid förmätningen. 

Flera av deltagarna har även i intervjun påpekat att de varit trötta efter sessionerna överlag. 

Just det faktum av att vi kan anta att deltagarna kände sig i bättre form när de fyllde i 

förmätningen borde dock stärka resultatet av insatsen, då det minskar risken för falska 

positiva skattningar vid eftermätningen.  

Implikationer och framtida forskning 

Denna studie har kunnat visa att träningsinsatsen för att öka kontextkänslighet hos deltagarna 

är genomförbar. Resultatet från studien ger inte stöd för ett användande av insatsen i ett 

kliniskt sammanhang. Ytterligare forskning skulle behöva fokusera på faktorn 

kontextokänslighet när det gäller undvikande av uttryck, detta genom att undersöka samband 

mellan kontextokänslighet och andra faktorer såsom funktionsnedsättande smärta samt 

emotionella besvär och på så sätt bidra till grundforskning. Utöver detta skulle 

skattningsinstrumentet för kontextokänslighet (CSAS) behöva utvecklas än mer. På längre 

sikt kan den studerade insatsen behöva genomföras igen separat, men då med en större grupp 

deltagare såväl som att genomföras som en del av ett större behandlingspaket. I båda fallen 
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bör deltagarna randomiseras till olika betingelser samt studeras i en kontrollerad miljö 

(Randomized Controlled Trial). 

Kontextkänslighet och uttryck av svårigheter har tidigare varit associerat med bättre 

psykisk hälsa och funktion. Att förbättra förmågan till att anpassa uttryck kan leda till bättre 

emotionsreglering och ett närmande till relationer. Vården riktad mot personer med långvarig 

smärta är i behov av att hitta effektiva insatser och behandlingar för att kunna hantera 

samsjuklighet. Denna studie försöker påtala just detta och har också kunnat visa att insatsen 

att träna upp kontextkänslighet gällande kommunikation i det sociala sammanhanget är 

genomförbar.  
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Hej,  

 

vi har sett att det kommit in flera kuvert från dig med formulär nu. Vi är glada 

för detta och vill därför visa vår uppskattning. Ditt bidrag är värdefullt inte 

minst för framtida forskning utan också för vårt (Emmas och Sandras) 

examensarbete.  

 

Som tack för din medverkan skickar vi dig ett presentkort på Coop á 200 kronor. 

Hoppas du får god nytta av det! 

 

Vid eventuella frågor så kan du alltid höra av dig till oss:  

 

Emma Wittler Eriksson   Sandra Larberg 

070-3419559    073- 6842991 

 

 

Med vänlig hälsning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not. Bilaga 1: Tackbrev till deltagarna 
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Semistrukturerad intervju  
 

1.a) Hur nöjd är du med insatsen? 
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
Inte alls                                            Väldigt nöjd 
 

b) Vad är du nöjd med / inte nöjd med? 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 
 

2. a) Hur mycket har insatsen varit hjälpsam för dig? 
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
Inte alls                                                                Väldigt mycket 
 

b) På vilka sätt har insatsen varit /eller inte varit hjälpsam för dig? 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

3.) Hur relevant upplever du att insatsen var för din problematik 
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
Inte alls relevant                                                     Väldigt relevant 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

4.) Har du upplevt några negativa konsekvenser av insatsen?  
 Ja            Nej 

 

Exempel på negativa konsekvenser: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

.................................................................................................................................................................... 
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5.) Hur upplever du att insatsens tempo har varit? 
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
För lågt                                                                                                                                    För högt     
 

b) Vad skulle du vilja förändra gällande tempot?     
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

         
 

6.) Hur mycket tid/vecka har du lagt på uppgifterna? 
 

……...h……….min 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

.................................................................................................................................................................... 
 

7.) Hur begriplig upplevde du att insatsens innehåll var?  
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
Inte alls begripligt                                                            Helt begripligt 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

8.a) Är det något i insatsen du saknat, som borde ha varit med? 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
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b) Är det något som varit överflödigt i insatsen, som ej borde varit med? 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

.................................................................................................................................................................... 
 

 

9.) Hur troligt är det att du skulle rekommendera insatsen till någon annan med liknande 

problematik? 
 

1                2                3                4                5                6                7                8                9 
Inte alls troligt                                                                         Väldigt troligt 
 

Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not. Bilaga 2: Genomförbarhetsintervju  
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Dagbok 

Detta skattningsformulär består av 3 frågor där du får skatta ditt mående på en skala från  

0 till 10.  

 

1.  Jag har kommunicerat/uttryckt (med ord eller i kroppsspråk) smärta till andra i min närhet.  

 

  0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 Inte alls                      Väldigt mycket  

 

2.  Jag har kommunicerat/uttryckt (med ord eller i kroppsspråk) negativa känslor till andra i 

min närhet. 

  0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 Inte alls                      Väldigt mycket  

 

3. Hur mycket smärta har du haft idag? 

  0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

Inte alls ont                      Outhärdligt ont 

 

 

4. Hur mycket negativa känslor har du haft idag? 

 

  0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

Inga alls                      Väldigt mycket 

 

5. Hur mycket har smärtan stört/hindrat dig i dina aktiviteter idag?  

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

Inga alls                      Väldigt mycket 

 

Kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Not. Bilaga 3: Dagboken 
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Distress Disclosure Index- DDI 

 

 
Var god läs följande påståenden noggrant. Markera i hur stor utsträckning du instämmer 

eller inte instämmer med varje påstående enligt skalan nedan: 

1. När jag känner mig upprörd brukar jag anförtro mig till mina vänner.  

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 

 
2. Jag föredrar att inte prata om mina problem. 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 

 
3. När något obehagligt händer mig brukar jag försöka hitta någon att prata 

med. 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 

4. Jag diskuterar sällan saker som upprör mig. 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 

5. När jag känner mig deprimerad eller ledsen brukar jag hålla mina känslor för 

mig själv. 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 

6. Jag försöker hitta personer att tala med om mina problem 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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7. När jag är på dåligt humör pratar jag om det med mina vänner 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
8. Det sista jag vill göra när jag har en dålig dag är att prata om det 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

9. När jag har ett problem letar jag sällan efter personer att prata med.  

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
10. När jag är orolig eller upprörd berättar jag det inte för någon 

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 

11. När jag är på dåligt humör söker jag vanligtvis efter någon att prata med   

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
12. Jag är villig att berätta för andra om oroande eller upprörande tankar.  

1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Not. Bilaga 4: Distress Disclosure Index   
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Kommunikationsfärdigheter 

 

Initialer eller annan personlig kod:    

 

På en skala från 0 till 10 där 0 är "ingen alls" och 10 är "mycket stor", hur stor 

tilltro har du till att du att behärskar följande kommunikationsfärdigheter? 

 

 

Ta reda på vad andra tänker om orsaken till problem de har 

 

 

Ta initiativ till att tala med andra om känslor eller bekymmer 

 

 

Svara inkännande när andra delger sina tankar, känslor 

eller bekymmer 

 

 

Diskutera med andra vad man kan göra för att må bra 

psykiskt 

 

 

Visa intresse för hur andra ser på sina problem 

 

 

Beskriva för någon annan vad du tror att dennes problem beror på 

 

 

Ställa frågor till andra om deras starka sidor och tillgångar 

 

 

Visa en annan person att du bryr dig om den 

 

Hjälpa någon att se sina starka sidor och tillgångar 

 

 

Tala med andra om hur de kan hantera sina problem 

 

 

Uppmärksamma och fråga vidare när någon antyder något  

 

 

Öka någon annans förståelse för hur saker och ting hänger ihop 
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Not. Bilaga 5: Kommunikationsfärdigheter och Behov av färdighetsträning  
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Samtyckesformulär - inspelning av intervju 

 

Du har tidigare fyllt i samtycke för forskningsprojektet om smärta och kommunikation vid 

Örebro universitet. Detta är ytterligare ett samtycke kopplat till ljudinspelning vid intervju.  

 

 Jag samtycker till att spelas in under intervju som en del av ett forskningsprojekt om 

smärta och kommunikation vid Örebro universitet. 

 Resultatet av intervjun kommer att presenteras anonymiserat i ett examensarbete, samt 

eventuellt i artiklar.  

 Deltagandet och inspelning vid intervjun är frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

intervjun utan att uppge skäl för det, samt be att inspelat material förstörs.  

 Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL 

(1998:204), har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

 Ingen obehörig kommer få ta del av dina personuppgifter. 

 Kontaktpersoner för studien är psykologstudenterna: Emma Wittler Eriksson samt 

Sandra Larberg alternativt handledare och psykolog: Ida Flink 

 

 

Ansvariga 

Forskningshuvudman: Örebro universitet 

Företrädare: Thomas Strandberg, prefekt vid institutionen för juridik, psykologi och socialt 

arbete (JPS) 

Huvudansvarig forskare: Steven Linton 

Personuppgiftsansvarig: Örebro universitet 

 

Personnummer: _____________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________ 

E-post: _____________________________________________________ 

Datum _________________________    Ort ______________________ 

Underskrift ________________________________________________ 

Namnförtydligande _________________________________________ 

 

 

Not. Bilaga 6: Samtyckesformulär – Inspelning av intervju  
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Information om studien  

Det är många gånger tungt att leva med långvarig smärta. Kopplingen mellan smärta, känslor 

och hur man uttrycker smärtan i olika sammanhang kommer vi studera i ett kommande 

projekt som vi nu söker deltagare till. 

Studien genomförs på Örebro Universitet. Som deltagare i studien kommer du att få jobba 

med ditt förhållningssätt till din smärta och dina känslor kring den, samt hur du 

kommunicerar dina besvär till omgivningen. I denna beteendeterapeutiska intervention 

kommer den mellanmänskliga aspekten vara i fokus. 

 

Deltagandet inleds med skattningar av ditt mående 2 ggr/vecka under 3-4 veckor. Dessa 

skattningar genomförs hemma. Därefter kommer du till kliniken och får träffa din behandlare 

en gång i veckan under 5 veckors tid. Under hela perioden fyller du i skattningar hemma, så 

att vi ska kunna följa ditt mående. Ditt mående kommer även att följas upp efter avslutad 

intervention. Som tack för ditt deltagande i studien och efter du fyllt i formulären kommer du 

att få en liten gåva.  

 

Resultatet av studien kommer att redovisas genom en examensuppsats vid Örebro Universitet 

samt eventuellt i en publikation i en vetenskaplig tidskrift. Undersökningen är konfidentiell 

och dina uppgifter kommer att behandlas, skyddas och avidentifieras i enlighet med 

sekretesslagen och personuppgiftslagen (PuL). Örebro universitet ansvarar för hanteringen av 

dina personuppgifter.  

 

 

 

 

Studenter 

Sandra Larberg, psykologstudent 

0736842991 

sandra.fryda@gmail.com 

Emma Wittler Eriksson, psykologstudent 

070-3419559 

emmerh122@studentmail.oru.se 

 Handledare 

 Ida Flink, Leg psykolog, docent i psykologi 

 019-303740 

 ida.flink@oru.se 

  

Har du några frågor om studien alternativt vill prata om dina 

upplevelser av att medverka i studien, hör gärna av dig till oss! 

Tack för din hjälp! 

mailto:ida.flink@oru.se
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Samtyckesformulär  

 Deltagandet är frivilligt. 

 Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att uppge skäl för detta. 

 Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL 

(1998:204), har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

 Ingen obehörig kommer få ta del av dina personuppgifter. 

 Kontaktpersoner för studien är psykologstudenterna: Emma Wittler Eriksson samt 

Sandra Larberg alternativt handledare och psykolog Ida Flink 

Ansvariga 

Forskningshuvudman: Örebro universitet 

Företrädare: Thomas Strandberg, prefekt vid institutionen för juridik, psykologi och socialt 

arbete (JPS) 

Huvudansvarig forskare: Steven J. Linton, Leg psykolog, professor i klinisk psykologi, 019-

303505, steven.linton@oru.se 

Personuppgiftsansvarig: Örebro universitet 

Samtycke 

 Härmed intygar jag att jag skriftligen har informerats om denna studie relaterad till 

långvarig smärtproblematik. 

 Jag har fått information avseende studiens syfte samt hanteringen av ifyllda formulär. 

 Jag intygar också att jag har fått möjlighet att per mail och muntligen ställa frågor 

gällande studien samt att jag i de fall jag gjort detta fått svar på dem. 

 Jag samtycker till att delta i studien samt till att mina personuppgifter behandlas i 

undersökningen. 

Personnummer: _____________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________ 

E-post: _____________________________________________________ 

Datum _________________________    Ort ______________________ 

Underskrift ________________________________________________ 

Namnförtydligande _________________________________________ 

Not. Bilaga 7: Information om studien/Samtyckesformulär 
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Forskningsprojekt om smärta 

 

Hej,  

vi är glada för att du har valt att vara med i denna studie som fokuserar på 

uttryck av smärta i olika sammanhang. Du kommer snart att träffa din psykolog 

på universitetet, då vill vi veta hur ditt mående påverkas. Det är alltså dags att 

mäta ditt mående i ytterligare 5 veckor. Din psykolog som har delat ut formulär 

till dig, kommer att samla in varje veckas kuvert när ni ses. Psykologen 

vidarebefordrar dessa kuvert till oss (Emma och Sandra), psykologen kommer 

därför inte att läsa vad just du skattat i formulären. Meningen är att du tryggt ska 

kunna uttrycka ditt mående i formulären utan att det påverkar det ni talar om 

under sessionerna. Du väljer själv vad du tar upp i formulären och vad du 

berättar för din psykolog. 

Formulären är sorterade i den ordning de ska fyllas i, som tidigare. Om du har 

några frågor så hör gärna av dig till någon av oss:  

 

Emma Wittler Eriksson 

emmerh122@studentmail.oru.se  

070-3419559  

 

Sandra Larberg 

sandra.fryda@gmail.com  

073-6842991 

Tack för din medverkan! 

Not. Bilaga 8: Informationsbrev 

mailto:emmerh122@studentmail.oru.se
mailto:sandra.fryda@gmail.com

