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Abstract 
 

Objective: In patients with chronic pain, it is common with catastrophizing 

thoughts about pain. Pain catastrophizing scale (PCS) is an instrument developed to measure 

the degree of pain catastrophizing. It is already used in Swedish healthcare as pain 

catastrophizing plays a role in pain intensity and disability. It is therefore a helpful instrument 

regarding treatment planning and pain rehabilitation. This is the first validation of the Swedish 

version of PCS. This study examined psychometric properties of the Swedish version of the 

Pain Catastrophizing scale (PCS-S) and the links between sleep problems, anxiety, depression 

and pain catastrophizing. Research questions: What are the psychometric properties of the 

Swedish version and are there any gender differences? Are there any connections between 

anxiety or depression with simultaneous sleep disorder and pain catastrophizing? Participants: 

Patients aged 15-90 years (N = 489) with chronic pain. Method: PCS-S was validated against 

general demographic questions and Hospital Anxiety and Depression Scale, Tampa scale of 

Kinesiophobia, Chronic Pain Acceptance Questionnaire-8, Life Satisfaction Questionnaire-11 

and Multidimensional Pain Inventory. Results: Factor analysis with sublimin rotation gave 

support for a three-dimensional construct. The internal consistency of PCS-S was satisfying. 

PCS-S showed satisfactory construct validity, significant positive correlations were found for 

subjective pain experiences, depression, anxiety, kinesiophobia and significant negative 

correlations were found for life satisfaction and chronic pain acceptance. Men had a 

significantly higher degree of pain catastrophizing than women. The moderation analyses 

showed significant interaction effects where both anxiety and depression respectively 

moderated the association between sleep problems and magnification. Conclusions: PCS-S is a 

valid and reliable instrument for measuring pain catastrophizing in Swedish patients with 

chronic pain. There were indications that people with a high degree of anxiety or depression 

with simultaneous sleep disorders tend to magnify thoughts and feelings associated with chronic 

pain. 

Keywords: Pain catastrophizing, chronic pain, Pain catastrophizing scale (PCS), sleep 

disorders, psychiatric comorbidity.  
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Introduktion 

Upplevelse av smärta är en funktionell reaktion som talar om för oss när vi ska 

vara uppmärksamma på att något inte står rätt till i kroppen. Definitionen av smärta utgår 

ifrån personens upplevelser, tolkningar och känslor i förhållande till en sensoriskt eller 

känslomässigt obehaglig upplevelse som är kopplat till potentiell, faktisk eller upplevd 

vävnadsskada (IASP, 1994). Redan i definitionen av smärta läggs stort fokus på aspekter som 

tydligt kopplar smärta till psykologiska mekanismer. Trots detta var forskning kring smärta 

länge fokuserad på fysiska aspekter vid smärta (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). Fokus på 

psykologiska aspekter vid smärta har däremot successivt ökat. Utifrån den samlade kunskap 

som finns i dag är det tydligt att olika psykologiska mekanismer har en väsentlig roll när det 

kommer till vad som påverkar upplevelse av smärta och yttre beteende kopplat till smärta 

(Tex Sullivan m fl., 1995; Vlaeyen & Linton, 2000). 

Att reagera och vara uppmärksam på smärta är i de flesta fall ett adaptivt beteende, 

men för vissa människor i vissa situationer skapas en smärtreaktion som inte står i proportion 

till smärtans hot, vilket kan leda till en funktionsnedsättning som är större än vad den hade 

behövt vara. Maladaptiva smärtreaktioner kan också vidmakthålla smärta (Vlaeyen & Linton, 

2000) som då kan bli långvarig eller kronisk till sin karaktär. Kronisk eller långvarig smärta 

brukar definieras som ihållande smärta i minst tre eller sex månader eller att smärtan kvarstår 

efter förväntad läkningstid (American chronic pain association, 2017). Långvarig smärta 

skapar lidande för den enskilda personen (Nachemson, Waddell, & Norlund, 2000), är 

förknippat med höga socioekonomiska kostnader (Moffett, Richardson, Sheldon, & Maynard, 

1995) och omkring 20% av befolkningen har utvecklat långvarig smärta (Breivik, Collett, 

Ventafridda, & Gallacher, 2006). Omfattningen av de negativa konsekvenserna både på 

individnivå och samhällsnivå talar för ett behov av ökad kunskap kring utveckling och 

vidmakthållande av långvarig smärta. Det behövs också ökad kunskap kring verksamma 

interventioner vid långvarig smärta som kan bidra till stora vinster både för individen och 

samhället i stort. 

De bakomliggande faktorerna till långvarig smärta kan betraktas utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv där utveckling och vidmakthållande av kronisk smärta påverkas av 

biologiska, psykologiska och sociala aspekter (Meyer, Sprott, & Mannion, 2008). Forskning 

har bland annat visat att psykologiska faktorer som kognitiva föreställningar om smärta 

(Moseley, 2004), depression och oroliga eller katastrofierande tankar kring smärta kan 
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påverka smärtupplevelse, livskvalitet (Lamé, Peters, Vlaeyen, Kleef, & Patijn, 2005), fysisk 

aktivitet och upplevd funktionsnedsättning (Sullivan, m.fl., 2001). 

En psykologisk mekanism som har visat sig vara en avgörande faktor kring 

smärtupplevelse, smärthantering och långvarig smärta är katastroftankar (Sullivan m. fl., 

2001). Katastroftankar kopplat till smärta brukar karakteriseras av en tendens att förstora 

graden av hot som är associerade med upplevd eller förväntad smärta samt ett överdrivet 

fokus på smärtsensationen (Sullivan m fl., 1995). Katastroftankar om smärta kan handla om 

svårigheter att låta bli att tänka på smärtan, rädsla för att smärtan aldrig ska gå över och att 

smärtan är kopplat till något som är skadligt (Sullivan m. fl., 1995). Sambandet mellan 

katastrofiering och smärta är väldokumenterat: det finns över 600 studier som visar samband 

mellan katastrofiering och smärta (Sullivan, 2009). Individer som har katastroftankar kring 

smärta har högre grad av negativa smärtrelaterade tankar, större känslomässigt lidande och 

högre smärtintensitet jämfört med individer som inte katastrofierar kring smärta (Sullivan, m. 

fl., 1995). Personer som smärtkatastrofierar har även i högre utsträckning 

funktionsnedsättning, depression (Keefe, Brown, Wallston, & Caldwell, 1989), 

ångestproblematik, negativ affektivitet och rädsla för smärta (Sullivan, m. fl., 1995). Det är 

också vanligt med samtidig rädsla för att röra sig, så kallad kinesiofobi. (Roelofs, Goubert, 

Peters, Vlaeyen & Crombez, 2004; Severeijns, van den Hout, Vlaeyen, & Picavet, 2002). Att 

ha högre smärtacceptans är dessutom kopplat till att ha en lägre grad av smärtkatastrofiering 

(Vowles, McCracken & Eccleston, 2008). Med andra ord finns det ett tydligt samband mellan 

katastroftankar, smärtintensitet och andra psykologiska aspekter. 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan den roll smärtkatastrofiering har vid långvarig 

smärta förstås genom rädsla- undvikandemodellen (figur 1) (Vlaeyen & Linton, 2000). 

Rädsla- undvikandemodellen beskriver utveckling och vidmakthållande av kronisk smärta och 

den utvecklades för att förklara interaktionen mellan kognitiva faktorer och beteendefaktorer 

vid utveckling av långvarig ryggsmärta. Modellen utgår ifrån att hotfulla tolkningar av 

smärtan påverkar förhållningssättet till smärtan och därmed efterföljande beteende. Det här 

anses utifrån modellen leda till ökad funktionsnedsättning och en förvärrad negativ 

smärtupplevelse. I fall där tolkningen av smärtan inte domineras av rädsla är det lättare att 

konfrontera smärtan och vidta adaptiva åtgärder för att skadan ska läka och smärtan försvinna. 

Det är också lättare att skapa konstruktiva strategier för att hantera kronisk smärta och minska 

smärtans negativa påverkan i livet, såsom funktionsnedsättning och nedstämdhet. I de fall 

tolkningen domineras av katastrofierande tankar tenderar det alltså att uppstå en 
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smärtrelaterad rädsla som leder till olika typer av undvikandebeteenden och ett ökat fokus på 

smärtsensationer. Följden tenderar att bli funktionsnedsättning och nedstämdhet vilket 

ytterligare påverkar smärtupplevelse och vidare negativ tolkning av smärtsensationer. Smärta 

vidmakthålls således genom denna negativa spiral. Enligt modellen påverkas katastroftankar 

av inre och yttre omständigheter såsom negativa känslor och huruvida smärtan är ett resultat 

av någon allvarligare sjukdom eller skada. Resultat från studier indikerar alltså att rädsla- 

undvikandemodellen kan förklara den roll smärtkatastrofiering har i utveckling och 

vidmakthållande av smärta (Flink, Mroczek, Sullivan & Linton, 2009) (Buer & Linton, 2002). 

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

 

På grund av de starka kopplingarna smärtkatastrofiering har till andra psykologiska 

konstrukt som t ex. depression och ångest har det inom forskningen funnits frågor kring 

huruvida smärtkatastrofiering är ett eget fenomen. Resultat från studier visar blandade resultat 

(Sullivan m fl., 2001), men det finns studier som antyder att smärtkatastrofiering har en unik 

roll i påverkan av smärta. Till exempel visade en studie av Linton m. fl. (2011) att 

smärtkatastrofiering ökade graden av smärta även utan depression. Man har även sett att 

personer som samtidigt har hög katastrofiering och funktionsnedsättning har haft det 

oberoende av nivå av depression, ångest, negativ affekt och rädsla för smärta (Sullivan, 

Stanish, Waite, Sullivan & Tripp, 1998; Sullivan, m. fl., 1995). Katastrofiering har visat sig 
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kunna predicera smärta hos både fysiskt aktiva och stillasittande individer (Sullivan, Tripp, 

Rodgers, m. fl., 2000). Picavet, Vlaeyen & Schouten (2008) fann att smärtkatastrofiering och 

kinesiofobi predicerade kronisk ryggsmärta och relaterad funktionsnedsättning oavsett 

smärtans varaktighet och grad av smärta. Smärtkatastrofiering predicerar sämre mående 

(Wollaars, Post, van Asbeck & Brand, 2007) och en longitudinell studie visade att nivå av 

smärtkatastrofiering före knäoperation kunde predicera smärtintensitiet två år efter 

operationen (Forsythe, Dunbar, Hennigar, Sullivan, & Gross, 2008). Resultaten från dessa 

studier går i linje med rädsla- undvikandemodellen. Även behandlingsstudier har visat att 

interventioner riktade mot katastrofiering har bidragit till ökad funktion och återgång i arbete 

(T ex Sullivan, Adams, Rhodenizer & Stanish, 2006).  

Eftersom katastroftankar har visat sig vara en central komponent i försvårad 

smärtproblematik är det viktigt att ha tillförlitliga mätinstrument. The Pain Catastrophizing 

Scale (PCS) utvecklades av Sullivan m. fl. (1995) i syfte att testa vilka patienter som har hög 

grad av katastrofierande tankar för att kunna förbättra behandlingsplanering, genomförande av 

behandling och bedömning av utfall av behandling. PCS består av 13 frågor rörande tankar 

och känslor i samband med nuvarande eller tidigare smärta. Den ursprungliga versionen av 

PCS utvärderades på universitetsstudenter och uppvisade god validitet och reliabilitet för att 

mäta konstruktet smärtkatastrofiering (Sullivan m. fl, 1995). Den ursprungliga versionen delas 

upp i tre delskalor:  ruminering (rumination), förstoring (magnification) och hjälplöshet 

(helplessness). Delskalan ruminering avser mäta ruminerande tankar, oro och oförmåga att 

hålla tillbaka tankar på smärta. Delskalan förstoring mäter tendensen att förstora obehag 

härrörande från smärta samt förväntningar på negativa utfall av smärta. Tredje delskalan 

hjälplöshet undersöker oförmåga att hantera smärtfulla situationer. 

Den ursprungliga versionen av PCS på engelska, utvecklad i Kanada (Sullivan, m. 

fl., 1995) har i flertalet studier visat goda psykometriska egenskaper (T ex Osman, m. fl., 

2000; Osman m. fl., 1997; Van Damme, Crombez, Bijttebier, Goubert & Van Houdenhove, 

2002) och har validerats på fler än 22 språk (Huijer, Fares, & French, 2017). Tidigare studier 

av de psykometriska egenskaperna hos PCS har visat att PCS korrelerar med 

funktionsnedsättning, livskvalitet, depression (Huijer m. fl., 2017), ångest (Isabelle Tremblay, 

Yves Beaulieu, Annie Bernier, m. fl., 2008), rörelserädsla (kinesiofobi) (Monticone, m. 

fl.,2012), bristfälligt copingbeteende (Meyer, m. fl., 2008) och hälsostatus (Yap, m. fl.,2007). 

Sambandet mellan PCS och dessa relaterade psykologiska aspekter har tidigare visats vara 

måttligt, vilket indikerar att smärtkatastrofiering är skilt från andra psykologiska konstrukt. En 
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svensk översättning av PCS används redan inom den svenska vården men har tidigare inte 

blivit validerad. Översättning av PCS från engelska till svenska gjordes ursprungligen av en 

grupp forskare på Örebro universitet under ledning av Steven Linton (muntlig kommunikation 

S. Linton sept. 2017). 

Utvecklingen av de tre delskalorna i ursprungsversionen av PCS (Sullivan m. fl., 

1995) baserades på resultatet av en faktoranalys som visade att det fanns tre olika 

underliggande dimensioner i formuläret. Ett flertal tidigare studier har bekräftat den 

ursprungliga versionens tre delskalor (t ex Sullivan, m. fl., 1995; Fernandes, Storheim, 

Lochting & Grotle, 2012; Monticone, m, fl., 2012; Severeijns, m.fl., 2002; Tremblay, m. fl., 

2008). Van Damme, m. fl. (2002) utförde bekräftande faktoranalyser för att jämföra tre olika 

modeller av PCS med olika antal faktorer där de testade en enfaktormodell, en 

tvåfaktormodell samt en trefaktormodell. Resultaten antydde att en trefaktormodell utifrån 

den ursprungliga faktorindelningen passade deras data bäst. Det finns även resultat från 

studier som inte stödjer den ursprungliga tre-faktorstrukturen och som har visat att PCS har 

två underliggande faktorer istället för tre. I en arabisk validering av PCS visade 

faktoranalysen en tydlig två-faktorstruktur där ena faktorn bestod av subskalan hjälplöshet 

och den andra faktorn bestod av subskalorna förstoring och ruminering tillsammans (Huijer, 

m. fl., 2017). Osman m.fl. (1997) replikerade den ursprungliga faktoranalysen av Sullivan 

m.fl. (1995) och fann då en tvåfaktorstruktur och kunde därmed inte heller bekräfta den 

ursprungliga trefaktorstrukturen. Faktor 1 utgjordes där av sju frågor som relaterade till 

hjälplöshet och förstoring och faktor 2 bestod av sex frågor som relaterade till ruminering. 

Utifrån tidigare valideringars resultat av PCS är hypotesen att faktoranalysen kommer visa en 

trefaktorstruktur även i den här valideringen. 

Det finns blandade resultat inom forskningen kopplat till smärtkatastrofiering och 

könsskillnader. Till exempel fann Keefe m. fl. (2000) att kvinnor upplevde högre smärta än 

män och att katastrofiering medierade sambandet. Sullivan, Tripp & Santor (2000) fann i en 

studie om könsskillnader kopplat till katastrofiering att delskalan hjälplöshet hade unik 

varians gällande smärta och smärtbeteende för kvinnor, men att det i relation till resten av 

skalan inte fanns signifikanta könsskillnader. I den studie av Sullivan, m. fl. (1995) som hade 

till syfte att utveckla PCS hade kvinnor signifikant högre poäng på PCS totalsumma, 

delskalan hjälplöshet och ruminering men inte på delskalan förstoring. Osman m. fl. (1997) 

fann samma resultat i sin psykometriska utvärdering av PCS i två av tre undersökningar, men 

i den tredje undersökningen var könsskillnaderna signifikanta för PCS totalsumma samt för de 
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tre delskalorna med skillnaden att män hade högre värden än kvinnor. Kinesisk (Yap m. fl., 

2007) och Brasiliansk (Vidor, de Souza, Torres, Fregni, & Caumo, W., 2012) validering av 

PCS visade inga könsskillnader. Sammantaget visar tidigare forskning att när det finns 

könsskillnader på resultat av PCS har kvinnor en tendens att katastrofiera mer än män medan 

vissa studier inte har kunnat påvisa några könsskillnader alls gällande smärtkatastrofiering. 

Förutom starka samband mellan smärta och smärtkatastrofiering är det vanligt med 

sömnsvårigheter vid kronisk smärta. Tidigare forskning har bland annat undersökt olika 

samband mellan sömn, smärta och smärtkatastrofiering där resultaten har visat att dessa 

variabler påverkar varandra i varierande riktningar. Till exempel har smärta visat sig mediera 

sambandet mellan sömn och smärtkatastrofiering (Wilta, Davin, & Scheman, 2016) och 

smärtkatastrofiering har varit kopplat till högre grad av sömnstörningar där graden av smärta 

och relationen till smärtkatastrofiering medierades av sömnsvårigheter (Buenaver m fl., 

2012). Det finns även resultat som tyder på att svåra smärttillstånd är det som i störst 

utsträckning påverkar sömnstörningar (Büyükyilmaz, S¸endir M, Acarog˘ lu R, 2011). Vidare 

har delskalan ruminering i PCS visat sig ha en indirekt koppling till klinisk svårighetsgrad av 

smärta via sömnstörning vilket inte delskalorna hjälplöshet och förstoring visade sig ha 

(Buenaver m fl., 2012). 

Förutom samband mellan sömn, smärta och smärtkatastrofiering finns forskning som 

visar att det finns starka samband mellan långvarig smärta och depression, ångest och 

sömnstörningar samt att det är vanligt med samtidig psykisk problematik vid kroniska 

smärttillstånd (Cho, Jung & Lee, 2013). De vanligaste diagnoserna vid samtidig kronisk 

smärta är egentlig depression, somatoforma tillstånd, ångesttillstånd samt substansmissbruk 

(Ho, Li, Ng, Tsui & Ng, 2011). Det finns också starka samband mellan sömnstörningar och 

komorbiditet med ångest och egentlig depression (Franzen & Buysse, 2008; Sarsour, Morin, 

Foley, Kalsekar, & Walsh, 2010). Man har sett tydliga samband mellan ångest mätt med 

neuroticism (tendensen att uppleva negativa emotioner som ilska, ångest och depression) i 

personlighetstestet big-5 och smärtkatastrofiering (Martinez, Sanchez, Miro, Medina & Lami, 

2011; Goubert, Crombez & Van Damme, 2004). Även kopplingar mellan depression och 

smärtkatastrofiering har visat sig i tidigare studier (Tennen, Affleck & Zautra 2006; 

Richardson, m. fl., 2009). Tidigare forskning indikerar med andra ord att särskilt ångest och 

depressiva symtom är knutna till sömn och katastrofiering. 

Tidigare forskning har alltså visat att det finns ett samband mellan ångest eller 

depression och långvarig smärtproblematik, sömnproblem och katastrofiering samt ångest 
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eller depression och sömnproblem. Det verkar däremot inte vara klarlagt hur sambanden 

mellan ångest eller depression, sömnproblem och smärtkatastrofiering ser ut. Utifrån detta kan 

det vara intressant att undersöka om det finns en interaktionseffekt mellan 

smärtkatastrofiering, sömnproblem och ångest eller depression. Det kan vara så att ångest 

eller depression påverkar sambandet mellan katastrofiering och sömnproblem, att 

sömnproblem påverkar sambandet mellan ångest eller depression och katastrofiering eller att 

katastrofiering påverkar sambandet mellan ångest eller depression och sömnproblem. 

Sammanfattningsvis, med tanke på den mängd evidens som indikerar att 

smärtkatastrofiering är en väsentlig faktor när det kommer till utveckling, vidmakthållande 

och behandling av kronisk smärta finns det goda skäl att undersöka de psykometriska 

egenskaperna på de instrument som används för att undersöka smärtkatastrofiering inom 

vården för långvarig smärta. Det finns också goda grunder för att undersöka eventuella 

interaktionseffekter mellan sömnproblem, smärtkatastrofiering och depression respektive 

ångest då tidigare forskning har tittat på enskilda samband mellan dessa variabler och inte hur 

de eventuellt interagerar med varandra.   

Syfte 

Den aktuella valideringen har som syfte att undersöka de psykometriska 

egenskaperna hos den svenska versionen av PCS och att genomföra en konstruktvalidering av 

instrumentet. Det kan ses som värdefullt att skapa en evidensbas till den svenska versionen av 

PCS för att kunna bedriva evidensbaserad vård utifrån ett kulturellt anpassat perspektiv. Då 

tidigare valideringar av PCS har funnit olika resultat när det gäller könsskillnader är ett syfte i 

denna studie att ta reda på om det föreligger könsskillnader i den grupp som svarat på den 

svenska versionen av PCS. 

Då det är oklart hur sambanden mellan depression respektive ångest, sömnproblem 

och smärtkatastrofiering ser ut är ett annat syfte med denna studie att undersöka eventuella 

interaktionseffekter mellan symtom på ångest respektive depression, sömn och 

smärtkatastrofiering för att undersöka hur sambanden ser ut när alla dessa variabler samtidigt 

ingår i analysen. I den här studien har ångest eller depression mätts med 

självskattningsinstrumentet HADS och insomni har mätts med självskattningsskalan ISI. 

Frågeställningar 

Vilka är den svenska versionen av PCS:s psykometriska egenskaper beträffande 

faktorstruktur, intern konsistens och konstruktvaliditet? Finns det några könsskillnader 

avseende smärtkatastrofiering mätt med PCS i den svenska populationen? 
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Interagerar några av dessa variabler med varandra för att skapa en effekt på en tredje 

variabel? Alltså finns det några interaktionseffekter mellan depression respektive ångest, 

sömnproblem och smärtkatastrofiering som modererar sambanden mellan dessa variabler och 

hur ser sambanden i sådant fall ut?  

Metod 

Design 

Den aktuella studien är en tvärsnittsstudie som baseras på registerdata utifrån 

insamlade självskattningsformulär genomförda före initial klinisk bedömning av läkare på 

olika smärtkliniker i Sverige. 

Procedur 

Datainsamlingen har skett genom att patienter som remitterats till rehabilitering för 

smärtrelaterade funktionshinder har fått fylla i standardiserade självskattningsformulär 

bestående av frågor och skalor angående demografisk information, utbildningsmässig 

information samt mått på fysiska funktionshinder, smärtintensitet, smärtacceptans, ångest, 

depression, livstillfredställelse och smärtkatastrofiering. 

Insamlandet av informationen gjordes 2–3 veckor före klinisk bedömning av 

patientens smärtproblematik då formulären skickades till patienterna med post tillsammans 

med kallelse till det första läkarbesöket. Det ifyllda svarsformuläret skulle sedan returneras i 

svarskuvertet före det första läkarbesöket för att läkare och patient tillsammans skulle kunna 

titta på resultaten vid första besöket (Nyberg, Sanne & Sjölund, 2011). Insamlad data utgör 

det nationella registret för smärtrehabilitering (NRS) och har samlats in från kliniska enheter 

för rehabilitering över hela Sverige sedan 1998 (Milton m.fl., 2013). Den insamlade datan 

utgör en del av en större datainsamling över tid. 

Deltagare 

Sedan tidigare finns ett övergripande godkännande från regionala 

etiksprövningsnämnden i Linköping (Diarienummer 2015/108–31) att publicera insamlad data 

från NRS. Deltagarna har gett informerat samtycke till att deras svar får användas i 

forskningssyfte. Datan baserades på 489 insamlade svar från deltagare under år 2016. 

Deltagarnas medelålder (S.D) var 46 (16) år. Åldersspannet på deltagarna sträckte sig från 

15–90 år. Könsfördelningen i samplet var 354 (72%) kvinnor och 135 (28% män). Av de 489 

deltagare som ingick i studien var 182 (37 %) deltagare yrkesarbetande, 30 (6%) deltagare 

studerande och 221 (45 %) deltagare var vid datainsamlingen sjukskrivna. Övriga 56 (12%) 

deltagare ingick inte i någon av dessa grupper. 
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Frågebatteri 

Demografiska data hämtades från ”NRS frågeformulär initialt”. De demografiska 

variabler som undersöktes i den här rapporten var åldersfördelning, könsfördelning samt andel 

deltagare som studerar, arbetar och är sjukskrivna. 

Pain Catastrophizing Scale (PCS). 

PCS består av 13 frågor som undersöker patientens katastrofierande tankar och 

beteenden vid smärta. Skalan består av tre subskalor: hjälplöshet (helplessness), förstoring 

(magnification) och ruminering (rumination). Varje fråga poängsätts enligt en femgradig skala 

från 0 till 4 där högre värde innebär högre grad av katastrofiering (Sullivan, m. fl., 1995). 

Subskalan hjälplöshet består av fråga 1–5 samt 12 och innehåller frågor som ”När jag har ont 

oroar jag mig jämt för att smärtan inte ska gå över” och ”När jag har ont känner jag att jag 

inte står ut med det längre”. Subskalan förstoring består av fråga 6,7 samt 13 och innehåller 

frågor som ”När jag har ont blir jag rädd att smärtan ska förvärras” och ”När jag har ont 

undrar jag om något allvarligt har hänt mig”. Delskalan ruminering består av fråga 8-11 och 

har frågor om till exempel ”När jag har ont kan jag inte sluta tänka på det” och ”När jag har 

ont väntar jag otåligt på att smärtan ska försvinna”. Poängen för delskalorna är summan av de 

frågor som tillhör varje delskala och poängen för hela skalan är summan av alla frågor. 

Poängen för hela PCS går mellan 0 till 52. Totalsummorna för delskalorna är 24 för 

hjälplöshet, 12 för förstoring och 16 för ruminering. Se formuläret i sin helhet i bilaga A. 

Jämförande skalor. 

För att undersöka konstruktvaliditet jämfördes den svenska översättningen av PCS 

med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Tampaskalan för kinesiofobi, svensk 

version (TSK-SV), Chronic Pain Acceptance Questionnaire-8 (CPAQ-8), Life Satisfaction 

Questionnaire-11 (LiSat-11) och Multidimensional pain inventory, svensk version (MPIS–S). 

Skalorna valdes utifrån vad tidigare studier har visat gällande vilka psykologiska aspekter 

som har ett samband med katastrofiering och smärtkatastrofiering. 

HADS innehåller 14 frågor som mäter grad av ångest och depression. Exempel på 

fråga ur delskalan ångest är ”Jag känner mig spänd eller ’uppskruvad’” där svaret fylls i 

utifrån en fyrgradig skala från ”Inte alls” till ”För det mesta”. Exempel på påståenden i 

delskalan depression är exempelvis ”Jag känner mig som om allting går trögt” där svaret fylls 

i utifrån en fyrgradig skala från ”Inte alls” till ”Nästan jämt”. Validering av svensk version av 

HADS har visat god intern konsistens med cronbachs alfa mellan .82 – .90 för hela skalan och 

de två subskalorna (Lisspers, Nygren & Soederman, 1997). Tidigare studier har visat låg till 
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medelhög positiv korrelation mellan katastrofiering och depression (r=.26, p< .05) samt 

benägenhet till ångest (r= .32, p < .05) (Sullivan, m. fl., 1995). HADS användes även för att 

mäta ångest och depression i analyserna som undersökte interaktionseffekter mellan 

sömnproblem, smärtkatastrofiering och ångest eller depression.  

TSK-SV består av 17 frågor som mäter grad av rörelserädsla (kinesiofobi). TSK-SV 

innehåller frågor som ”Jag är rädd för att jag kan skada mig själv när jag tränar” och ”Smärta 

beror alltid på kroppslig skada” där svaren fylls i utifrån en fyrgradig skala från ”Håller inte 

alls med” till ”Håller med helt”. TSK-SV har visat god intern konsistens och man har funnit 

en medelhög korrelation mellan TSK och PCS (r= .35, p < .01) (Roelofs, m. fl., 2004). Även 

Severeijns, m. fl. (2002) fann en medelhög korrelation mellan TSK och PCS (r=.32 - .43, p 

<.01). 

CPAQ-8 mäter grad av acceptans vid långvarig smärta genom 8 frågor. Exempel på 

frågor från CPAQ-8 är ”Jag fortsätter leva som vanligt oavsett hur mycket smärta jag har” och 

”Att hålla min smärta under kontroll är av högsta prioritet när jag gör något”. Svaren fylls i 

utifrån en sexgradig skala från ”Aldrig sant” till ”Alltid sant”. En svensk validering av CPAQ-

8 har visat god intern konsistens för hela skalan och de två subskalorna med ett Cronbachs 

alfa mellan .73 och .83 (Rovner, Årestedt, Gerdle, Börsbo & McCracken, 2014). Vowles, m. 

fl. (2008) har funnit ett högt negativt samband mellan PCS och CPAQ-8 (r=-.61, p <.001). 

LiSat-11 mäter livstillfredsställelse inom 11 livsområden. LiSat-11 innehåller 

påståenden som ”Livet är i allmänhet” och ”Yrkes-/sysselsättningssituationen är” där svaret 

fylls i utifrån en sexgradig skala från ”Mycket otillfredsställande” till ”Mycket 

tillfredsställande”. En svensk validering av skalan visade god intern konsistens med ett 

cronbachs alfa på .85 för hela skalan (Silvemark, Molander, Källmén, & Portala, 2008). 

Katastrofiering har visat sig vara en signifikant prediktor för sämre välmående (Wollaars, m. 

fl., 2007). 

MPIS-S kartlägger patientens subjektiva smärtproblematik. Syftet med att använda 

MPIS-S var att undersöka hur PCS korrelerar med smärtintensitet. Endast delskala 1, som 

mäter smärtintensitet och består av frågorna 1, 8 och 16, ingick därför i analyserna. Frågorna i 

delskala 1 är ”Hur ont har du just nu”, ”Hur mycket har din värk påverkat dina möjligheter att 

delta i fritidsaktiviteter och sällskapsliv” samt ”Hur mycket tycker du, att du kan kontrollera 

din värk?”. Svaren fylls i utifrån en sjugradig skala, på fråga 1 och 8 från ”Inte alls” till 

”Oerhört” och på fråga 16 från ”Inte alls” till Mycket bra”. Tidigare studier har visat att det 
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finns ett signifikant samband mellan höga poäng på PCS och hög smärta (t ex Cho, Kim, & 

Lee, 2013 (r=.37, p <.001). 

För att undersöka sömnproblematik i förhållande till ångest, depression och 

smärtkatastrofiering användes Insomnia Severity Index (ISI). ISI innehåller 7 frågor som 

mäter grad av sömnbesvär. ISI innehåller frågor som “Hur missnöjd är du med ditt nuvarande 

sömnmönster?” och “I hur pass hög grad anser du att dina sömnsvårigheter stör dig i din 

vardag (t. ex. trötthet, arbete, fritid, koncentration, minne och humör)?”. Svaren fylls i utifrån 

en femgradig skala. ISI har uppvisat god intern konsistens med ett cronbachs alfa på .74 

(Bastien, Vallieres, & Morin, 2001). 

Statistiska analyser 

De statistiska analyserna gjordes med SPSS 24.0. Beskrivande analyser av fördelning 

av poäng på PCS för att undersöka normalfördelning gjordes genom analyser av skevhet 

(skewness) och kurtosis. Golv- och takeffekter bestämdes genom att räkna andel individer 

som fick lägsta möjliga poäng (0) respektive högst möjliga (52) poäng på totalsumman i PCS. 

Om fler än 15% av deltagarna får högsta eller lägsta poäng anses det finnas en golv- eller 

takeffekt (Terwee, m. fl., 2007). Utifrån rekommendationer av Field (2013) behövs minst 150 

deltagare för att kunna göra en validering som innefattar faktoranalys, vilket innebär att de 

489 deltagare som deltog i den här studien mötte rekommenderade riktlinjer väl.   

För att utvärdera poängfördelningen av den svenska versionen av PCS användes 

följande premisser gällande bortfallsvärden: För var och en av subskalorna hjälplöshet, 

förstoring respektive ruminering tilläts ett saknat värde. För hela skalan totalt tilläts 2 

bortfallsvärden. För subskalorna saknades för hjälplöshet 24 svar (5%), förstoring 7 svar (1%) 

och för ruminering saknades 5 (1%) svar. För hela skalan saknades 34 (7 %) svar. Så länge 

premisserna gällande bortfallsvärden uppfylldes extrapolerades värdena för subskalorna och 

hela skalan från medelvärdet av de övriga svaren.  

För att få information om underliggande dimensioner hos frågorna i formuläret 

genomfördes en faktoranalys med Principal axis factoring. Analysen gjordes med Oblimin 

rotation med Kaiser Normalization och bortfallsvärden uteslöts genom pairwise deletion. 

Intern konsistens bedömdes genom att beräkna cronbachs alfa. Cronbachs alfa ger 

information om huruvida frågorna i ett formulär mäter samma sak. Ett Cronbachs alfa över .7 

indikerar att frågorna relaterar tillräckligt mycket till varandra för att lämpa sig att ingå i 

samma formulär (Bergner M, Rothman, 1987). Intern konsistens mättes på hela skalan, på tre 
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delskalor med modifierade delskalor samt på de tre ursprungliga delskalorna för att jämföra 

med den ursprungliga versionen (Sullivan, m. fl., 1995).  

Inter-item korrelationer beräknades för varje fråga i PCS-S för att bedöma om varje 

ingående fråga i skalan mäter samma underliggande faktor (Field, 2013). 

Konstruktvaliditet mättes genom att jämföra hur väl andra konceptuellt närliggande 

konstrukt som ångest, depression, livstillfredsställelse, smärtacceptans, rörelserädsla och 

smärtintensitet korrelerar med smärtkatastrofiering mätt med PCS. Närliggande konstrukt 

förväntas att till viss del överlappa med varandra men bör ändå skilja sig åt för att inte mäta 

exakt samma sak. Med tanke på tidigare studiers resultat och utifrån att smärtkatastrofiering 

är ett komplext konstrukt förväntade vi oss att PCS skulle ha en medelhög positiv korrelation 

med HADS, TSK-SV och MPIS-S samt en medelhög negativ korrelation med LiSat-11 och 

CPAQ-8 (Nunnally, & Bernstein, 1994). För att undvika för stark association mellan 

konstrukten bör korrelationerna inte överstiga .7 (Meyer, m. fl., 2008). Ensvansad “Pearson 

rank correlation coefficient” med “exclude cases pairwise” användes för att jämföra PCS med 

HADS, CPAQ och TSK-SV, MPIS och LiSat-11. 

Könsskillnader på totalsumma och subskalor undersöktes genom att använda 

oberoende t-test. För att undvika typ 1-fel gjordes en bonferronikorrigering, vilket innebär att 

p-värdet delades på 4 eftersom vi gjorde 4 t-test. P-värdet korrigerades därmed från .05 till 

.01. 

Interaktionseffekt mellan ångest eller depression, sömn och smärtkatastrofiering 

undersöktes genom en moderationsanalys med verktyget PROCESS (Field, 2013). Mot 

bakgrund av att inga tidigare studier testat samtidiga samband mellan sömnproblem, ångest 

respektive depression samt smärtkatastrofiering testades systematiskt alla variabler (ISI, 

HADS och PCS) för att utforska de möjliga samband som eventuellt finns. Med andra ord 

testades HADS depression eller HADS ångest, sömnproblem (ISI) och smärtkatastrofiering 

(PCS totalsumma, PCS ruminering, PCS förstoring eller PCS hjälplöshet) mot varandra som 

modererande variabel, utfallsvariabel respektive oberoende variabel i alla kombinationer. Då 

det är vedertaget att dela in PCS i tre underkategorier samt att tidigare valideringsstudier har 

bibehållit den ursprungliga trefaktorstrukturen har vi valt att göra analyserna utifrån de 

ursprungliga delskalorna. 

Resultat 

Normalfördelning av värden 
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Inga golv- eller takeffekter fanns på vare sig helskalenivå eller delskalenivå i PCS. 

På helskalenivå hade en deltagare det lägsta värdet 0 (0.2%). Det lägsta värdet (0) återfanns i 

4 (0.8%) av fallen i subskalan hjälplöshet, 24 (4.9%) i förstoring och 10 (2%) i ruminering. 

Det högsta värdet (52) på helskalenivå fanns hos 8 deltagare (1.6%). Högsta värdet på 

delskalenivå fanns på delskalan hjälplöshet i 17 (3.5%) fall, förstoring i 17 (3.5%) fall och för 

ruminering i 39 (8%) fall. 

Skevhet varierade från - .28 till .37 vilket indikerar att värdena på skalan är 

normalfördelade med en viss dragning åt fler positiva och därmed högre värden. Kurtosis 

varierade från - .70 till - .60. 

Faktoranalys 

I faktoranalys utifrån tre faktorer förklarade faktor 1 52.04% av variansen, faktor två 

förklarade 8.53% av variansen och faktor tre förklarade 6.70% av variansen. Faktor ett bestod 

av de frågor som tillhör delskalan förstoring och hade faktorladdningar mellan .40 och .77. 

Faktor två bestod av de frågor som tillhör delskalan hjälplöshet och hade faktorladdningar 

mellan -.10 och -.82. Fråga 12 i delskalan hjälplöshet hade lägst faktorladdning och laddade 

istället högst på faktor ett (.30). Fråga 1 i delskalan hjälplöshet laddade högre på faktor ett 

(.44) än på faktor 2. Med andra ord verkade fråga 1 och 12 snarare tillhöra den ursprungliga 

delskalan förstoring. Faktor tre bestod av de frågor som tillhör delskalan ruminering och hade 

faktorladdningar mellan -.49 och -.98. Faktoranalys utifrån tre faktorer uppnådde inte 

villkoret egenvärde (eigenvalue) minst ett på den tredje faktorn. På den tredje faktorn var 

egenvärdet .87. 

 Faktoranalys utifrån två faktorer uppnådde villkoret egenvärde minst ett på båda 

faktorerna. Faktor ett förklarade 52.04% av variansen och faktor två förklarade 8.53% av 

variansen. I faktor ett ingick de 4 frågorna som avser att mäta ruminering, fråga 13 från den 

delskala som avser att mäta förstoring samt fråga 12 från den delskala som mäter hjälplöshet. 

Faktor 1 hade laddningar mellan .36 och .86. I faktor två ingick fråga 1-5 som avser mäta 

hjälplöshet samt fråga 6 och 7 från den delskala som mäter förstoring. Faktor 2 hade 

laddningar mellan .32 och .83. 

Faktoranalys med endast en faktor visade korrelationer mellan .49 till .80. Resultatet 

av faktoranalysen indikerar att PCS-S är ett stabilt enhetligt konstrukt samt att det finns en 

stabil tre-faktorstruktur och att fråga 1 och 12 istället har samma underliggande dimension 

som de frågor som tillhör delskalan förstoring (Tabell 1). 
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Tabell 1. Faktoranalys oblimin rotation.   

 1 faktor            2 faktorer                       3 faktorer 

 1 1 2 1 2 3 

1 H PCS .77 .37 -.46 .44 -.32  

2 H PCS .62  -.83  .82  

3 H PCS .78  -.71  -.60  

4 H PCS .80  -.76  -.69  

5 H PCS .73  -.74 .30 -.71  

12 H PCS .49 .36  .30    

6 F PCS .74 .37 -.43 .61   

7 F PCS .57  -.32 .42   

13 F PCS .62 .45  .77   

8 R PCS .58 .74  .31  -.49 

9 R PCS .75 .78    -.81 

10 R PCS .78 .86    -.98 

11 R PCS  .72 .72    -.57 

Endast resultat över .30 är inkluderade.  

Intern konsistens 

Den interna konsistensen för PCS totalsumma var god, värdet på Cronbach´s α var 

.92. De tre ursprungliga delskalorna hade cronbachs α på .87 (hjälplöshet), .75 (förstoring) 

respektive .86 (ruminering). Reliabilitetstestet för de tre subskalorna visade på god reliabilitet 

där värdet på Cronbach´s α inte ökade genom att avlägsna någon av de 13 frågorna. Eftersom 

resultatet av faktoranalysen visade en mer stabil faktorstruktur när fråga 1 och 12 istället 

tillhörde delskalan förstoring fanns det anledning att även undersöka intern konsistens på 

delskalorna hjälplöshet och förstoring när de har blivit modifierade. Cronbachs α på fråga 2-5 

i delskalan hjälplöshet var .87. Cronbachs α på delskalan ruminering samt frågorna 1 och 12 

var .80. Värdet på cronbachs α ökade till .81 om fråga 12 avlägsnades. I övrigt ökade inte 

värdet om någon av frågorna avlägsnades. 

Inter-item korrelationer 

 Inter-item korrelationer mellan de 13 ingående frågorna i PCS-S visade på 

korrelationer mellan .26 (item 12) till .65 (item 3). där en korrelationskoefficient på .40 eller 

högre anses ligga på en tillfredställande nivå (tabell 2).  

Tabell 2. Inter-item korrelationer. 
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 1 H 
PCS 

2 H 
PCS 

3H 
PCS 

4 H 
PCS 

5 H 
PCS 

6 M 
PCS 

7 M 
PCS 

8 R 
PCS 

9 R 
PCS 

10R 
PCS 

11R 
PCS 

12H 
PCS 

13M 
PCS 

1 H 

PCS 

1,00 .46 .65 .61 .55 .63 .44 .45 .54 .55 .53 .34 .52 

2 H 

PCS 

.46 1.00 .57 .63 .62 .43 .41 .23 .43 .42 .34 .26 .31 

3 H 

PCS 

.65 .57 1.00 .69 .64 .59 .41 .36 .54 .54 .52 .40 .46 

4 H 

PCS 

.60 .62 69 1.00 .68 .57 .44 .38 .53 .58 .55 .41 .44 

5 H 

PCS 

.55 .62 .64 .68 1.00 .55 .35 .37 .51 .52 .50 .34 .38 

6 F 

PCS 

.63 .43 .59 .57 .55 1.00 .50 .43 .50 .52 .49 .34 .57 

7 F 

PCS 

.44 .41 .41 .44 .35 .50 1.00 .32 .41 .42 .37 .26 .45 

8 R 

PCS 

.45 .23 .35 .38 .37 .43 .32 1.00 .52 .53 .50 .35 .41 

9 R 

PCS 

.54 .43 .54 .53 .51 .50 .41 .52 1.00 .82 .59 .33 .42 

10 

R 

PCS 

.55 .42 .54 .58 .52 .52 .42 .53 .82 1.00 .69 .35 .44 

11 

R 

PCS 

.53 .34 .53 .55 .50 .49 .37 .50 .59 .68 1.00 .44 .44 

12 

H 

PCS 

.34 .26 .40 .41 .34 .34 .26 .35 .33 .35 .44 1.00 .37 

13 F 

PCS 

.52 .31 .46 .44 .38 .57 .45 .41 .42 .44 .44 .37 1.00 

p<.05 

 

Konstruktvaliditet - korrelationer mellan PCS och andra skalor 
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På en övergripande nivå korrelerade värdena på PCS totalsumma på en signifikant 

(p <.01) medelhög nivå vilket stämmer överens med våra hypoteser. På delskalenivå var 

samtliga korrelationer på delskalan hjälplöshet medelhöga. På delskalorna förstoring och 

ruminering var korrelationerna låga till medelhöga. Anmärkningsvärt låg korrelation fanns 

mellan delskalan förstoring och Lisat-11 (-.17). Vid analys där delskalorna förstoring och 

hjälplöshet var modifierade utifrån resultatet av faktoranalysen var korrelationerna medelhöga 

förutom mellan förstoring och LiSat-11 där korrelationen fortsatt var anmärkningsvärt låg (-

.19). Korrelationerna presenteras i Tabell 4. LiSat-11 och TSK-SV hade anmärkningsvärt 

höga svarsbortfall, 34% respektive 22% bortfall. För att undersöka om det fanns några 

systematiska skillnader mellan grupperna gjordes en jämförelse mellan gruppen som svarat 

och gruppen som inte svarat avseende svar på PCS totalsumma, ålder, arbetande, studerande 

och sjukskrivna med oberoende t-test. Gällande LiSat-11 fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Gällande TSK-SV fanns en signifikant skillnad gällande svar på PCS, t 

(485) = 2.92., p <.01. Vilket innebär att de som inte hade svarat på TSK-SV hade högre poäng 

på PCS (M = 30.20, SD = 11.71) jämfört med de som hade svarat på TSK-SV (M = 26.62, SD 

= 11.13). Det fanns inga signifikanta skillnader gällande kön, arbetande, studerande eller 

sjukskrivna. 

Tabell 3. Deskriptiv data på jämförande skalor. 

  LiSat-11 CPAQ-8 MPIS-S HAD dep HAD ång TSK-SV 

 M 37.92 20.18 4.16 8.28 8.41 39.16 

S.D. 11.27 8.90 1.07 4.52 4.94 9.26 

Max 63 48 6 21  21 68 

  N 324 435 482 488 488 380 

Medelvärde, standardavvikelse, möjliga totala poäng och antal deltagare som har 

svarat på Life satisafction questionnaire-11 (LiSat-11), Chronic Pain Acceptance 

Questionnaire-8 (CPAQ-8), Multidimensional pain inventory, svensk version (MPIS-S), 
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) subskalan depression respektive ångest, 

Tampaskalan för kinesiofobi, svensk version (TSK-SV). 

 

Tabell 4. Konstruktvaliditet. 
 

LiSat-11 CPAQ-8 MPIS-S HAD dep HAD ång TSK-SV 

PCS-S -.30 -.56 .37 .42 .50 .58 

H PCS- S -.34 -.57 .39 .47 .48 .51 

F PCS-S -.17 -.44 .29 .29 .48 .58 

R PCS-S -.24 -.45 .28 .30 .36 .47 

H PCS-S mod. -.38 -.54 .37 .48 .48 .47 

F PCS-S mod. -.19 -.50 .34 .32 .46 .58 

Pearson correlation coefficient. Pain catastrophizing scale -svensk översättning 

(PCS-S), delskalorna hjälplöshet, förstoring och ruminering samt hjälplöshet modifierad och 

förstoring modifierad korrelerat med livstillfredställelse (LiSat-11), acceptans av kronisk 

smärta  (CPAQ-8), subjektiv smärtintensitet (MPIS-S), depression (HAD), ångest (HAD) samt 

rörelserädsla/kinesiofobi (TSK-SV). 

Könsskillnader 

Oberoende t-test visade att män och kvinnor signifikant skilde sig åt på PCS-S 

totalsumma, t (487) = 2.23., p< .05. Män hade högre grad av smärtkatastrofiering (M = 29.38, 

SD = 11.65) än kvinnor (M = 26.81, SD = 11.29) Det fanns en signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor på subskalan ruminering, t (487) = 2.73., p <.01. Män hade högre grad av 
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ruminering (M = 10.12, SD = 4.35) än kvinnor (M = 8.97, SD = 4.06). Det fanns även en 

signifikant könsskillnad på subskalan förstoring, t (487) = 2.52., p <.01., där män hade högre 

poäng (M = 5.65, SD = 3.25) än kvinnor (M = 4.85, SD = 3.05). Det fanns inga signifikanta 

könsskillnader på subskalan hjälplöshet t (487) = 1.11 där värdena för män var (M=13.61, 

SD=5.46) och för kvinnor (M=12.98, SD=5.62). 

Sambanden mellan ångest respektive depression, sömn och katastrofiering  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan resultat på smärtkatastrofiering 

(PCS-S totalsumma), sömnsvårigheter (Insomnia severity inventory) och ångest (HADS) eller 

depression (HADS) oavsett vilken av variablerna som undersöktes som oberoende variabel, 

moderatorvariabel eller utfallsvariabel i formeln för moderationsanalys. Det fanns heller inga 

signifikanta interaktionseffekter mellan någon av faktorerna när sömnproblem, ångest eller 

depression undersöktes mot delskalorna hjälplöshet och ruminering. Med andra ord var det 

inget av ångest eller depression, sömnproblem eller smärtkatastrofiering utifrån PCS-S 

totalsumma, ruminering eller hjälplöshet som hade någon effekt på sambandet mellan de 

andra två variablerna. Till exempel utövade inte ångest någon effekt på sambandet mellan 

smärtkatastrofiering och sömnproblem, inte heller hade smärtkatastrofiering någon effekt på 

sambandet mellan sömnproblem och ångest och sömnproblem hade ingen effekt på 

sambandet mellan ångest och smärtkatastrofiering. 

Gällande delskalan förstoring fanns en signifikant moderationseffekt mellan 

sömnproblem och depression och ångest var för sig. Ångest modererade associationen mellan 

sömnproblem och förstoring i PCS-S b = .01, t (459) = 2.62, p <.01. Uppföljande simple 

slope-test visade att höga nivåer av ångest hade en effekt på sambandet mellan sömnproblem 

och förstoring i PCS-S b = .11, t (459) = 4.14, p <.001. Det fanns ingen signifikant effekt vid 

låga nivåer av ångest. Sömnproblem modererade associationen mellan ångest och förstoring i 

PCS-S b = .01, t (459) = 2.62, p <.01. Uppföljande simple slope-test visade att både låga och 

höga nivåer av sömnproblem hade en effekt på sambandet mellan ångest och förstoring i 

PCS-S b = .31, t (459) = 8.26, p < .001.; b = 0.18, t (459) = 5.11, p < .001. Depression 

modererade sambandet mellan sömnproblem och förstoring i PCS-S b = .01, t (459) = 2.71, p 

<.01. Simple slope-test visade att både låga och höga nivåer av depression hade effekt på 

sambandet mellan sömnproblem och förstoring i PCS-S b = .06, t (459) = 2.02, p <.05.; b = 

.15, t (459) = 5.07, p < .001. Sömnproblem modererade sambandet mellan depression och 

förstoring i PCS-S b = .01, t (459) = 2.71, p <.01. Höga nivåer av sömnproblem hade effekt på 

sambandet mellan depression och förstoring i PCS-S b = .18, t (459) = 3.96, p <.001. Det 
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fanns ingen påverkan vid låga nivåer av sömnproblem. PCS-S förstoring hade ingen effekt på 

sambandet mellan sömnproblem och depression eller sömnproblem och ångest. 

Sammanfattningsvis modererades sambandet mellan PCS-S delskala förstoring och 

sömnproblem av höga nivåer av ångest. Sambandet mellan PCS-S förstoring och ångest 

modererades av både låga och höga nivåer av sömnproblem. Med andra ord påverkades 

sambandet mellan ångest, sömnproblem och PCS-S förstoring av en interaktionseffekt mellan 

ångest och sömnproblem. Sambandet mellan PCS-S förstoring och sömnproblem 

modererades av både höga och låga nivåer av depression. Sambandet mellan PCS-S förstoring 

och depression modererades av höga nivåer av sömnproblem. 

Diskussion 

Faktoranalys 

Resultatet av PCS-S indikerar att det finns tre underliggande dimensioner samtidigt 

som skalan även är stabilt som ett enhetligt konstrukt. Faktoranalys med utgångspunkt i tre 

faktorer visade att de frågor som tillhör den ursprungliga faktorindelningen av Sullivan m. fl. 

(1995) till största del överensstämmer med det resultat analysen i den här valideringen visade. 

Resultatet av den här valideringen visade däremot att två frågor ur delskalan hjälplöshet (ett 

och tolv) passade bättre i delskalan förstoring, vilket innebär att en modifiering av delskalorna 

kan vara aktuell. I tidigare valideringar av PCS har fråga ett (Monticone m. fl., 2012) och tolv 

(Meyer, m.fl., 2008) verkat tillhöra en annan delskala än hjälplöshet, men i dessa fall har 

frågorna istället hört ihop med de frågor som mäter ruminering. Fråga tolv är även den fråga 

som i den här valideringen korrelerar lägst med de andra frågorna, vilket indikerar att fråga 12 

eventuellt skulle kunna strykas helt ur formuläret. Med tanke på att två frågor i delskalan 

hjälplöshet passade bättre i delskalan förstoring finns det därmed indikationer på att vidare 

forskning kring faktorstrukturen av PCS-S behövs för att ytterligare tydliggöra delskalornas 

utformning. Trots detta är bedömningen att man tills vidare kan utgå ifrån PCS-S totalsumma 

och de tre ursprungliga delskalorna i klinisk bedömning. Den slutsatsen dras främst utifrån att 

den ursprungliga versionen av Sullivan m. fl. (1995) är vida använd och att 

ursprungsindelningen är bekräftad ett flertal gånger i andra länders valideringar av skalan. 

Resultatet som indikerar en modifiering av delskalorna är däremot något att ha i åtanke i 

framtida studier för att kunna få större säkerhet kring delskalornas utformning i den svenska 

versionen av PCS.  

Utifrån premissen att egenvärde ska vara minst 1 visade resultatet två faktorer. Två-

faktorstrukturen i den här studien går delvis i linje med de ursprungliga tre delskalorna. 
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Utifrån resultatet av faktoranalysen fanns det indikationer på en struktur där frågorna som 

handlar om ruminering utgörs av samma underliggande faktor och att delskalan hjälplöshet 

till största delen utgörs av samma underliggande faktor. Den ursprungliga delskalan förstoring 

består av tre frågor som i den här analysen hamnade i två olika faktorer. Resultatet följer 

därmed till vissa delar ursprungsindelningen och det som tydligast avviker är att delskalan 

förstoring delas mellan de två faktorerna. Även Osman m. fl. (1997) och Huijer m. fl. (2017) 

fann en två-faktorstruktur som delvis följer de ursprungliga tre delskalorna. Resultaten från 

den aktuella analysen och de två tidigare nämnda skiljer sig däremot åt gällande hur delskalan 

förstoring förhåller sig till de andra delskalorna. Resultaten indikerar att det verkar finnas 

relativt stabila underliggande faktorer i förhållande till de frågor som tillhör de ursprungliga 

delskalorna hjälplöshet och ruminering och att förstoring är den delskala som är mest instabil. 

Resultatet kring två-faktorstrukturen är intressant på så vis att den uppvisar ett mönster som 

går att härleda till tidigare forskning och till de tre ursprungliga skalorna. Resultatet är därför 

relevant eftersom det ger information för fortsatta analyser av de underliggande 

dimensionerna hos PCS. 

Intern konsistens 

I den svenska valideringen av PCS bedömdes intern konsistens genom att beräkna 

cronbachs α. Cronbachs α för PCS totalsumma var god. Även analys av intern konsistens 

utifrån två faktorer visade en god intern konsistens. Utifrån de tre delskalorna visade samtliga 

delskalor god intern konsistens. Den interna konsistensen var genomgående lite högre eller 

hade samma värde som i den ursprungliga studien av Sullivan m. fl. (1995) och senare 

valideringar (T ex Osman m. fl., 1997; Meyer m. fl., 2008; Fernandes m. fl., 2012). Intern 

konsistens på totalsumman när två frågor i delskalan hjälplöshet istället beräknades 

tillsammans med frågorna i delskalan förstoring var fortsatt god både på totalsumman och på 

delskalenivå. Resultatet av den här analysen indikerar att PCS totalsumma kan användas både 

för individuell bedömning och bedömning på delskalenivå.  

Inter-item korrelationer  

Analysen av korrelationerna mellan de ingående frågorna i PCS visade inter-

item korrelationer mellan .26 till .65 där item 12 stod för den minsta korrelationen och item 3 

för den största korrelationen mellan ingående item i PCS-S. Item 12 hade bara 3 korrelationer 

till andra items där korrelationen översteg .40. Det innebär att även analysen av inter-item 

korrelationer tyder på att item 12 inte bidrar till skalan som förväntat. Item 12 korrelerar dock 

på en tillfredställande nivå med item 3, 4 och 11. Item 3 och 4 avser att mäta underkategorin 
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hjälplöshet likt item 12 medan item 11 avser mäta ruminering. Förutom item 12 hade item 5 

(hjälplöshet) och item 2 (hjälplöshet) också ett flertal korrelationer på en nivå under .40. Item 

5 hade svaga korrelationer till item 7 (förstoring), 8 (ruminering), 11 (ruminering), 12 

(hjälplöshet) och 13 (förstoring). Item 2 hade svaga korrelationer till item 8 (ruminering), 11 

(ruminering), 12 (hjälplöshet) och 13 (förtoring). Vid inter-itemkorrelationsanalyserna hade 

item 1 endast för låg inter-item korrelation i förhållande till item 12. Övriga item: 

3,4,6,7,8,9,10 och 11 hade överlag tillfredställande inter-itemkorrelationer med de flesta item 

i PCS-S. 

Konstruktvaliditet 

Konstruktvaliditet mättes genom att korrelera PCS med konstrukt som är relaterade 

till smärtkatastrofiering. I likhet med andra studier som undersökt relationen mellan 

smärtkatastrofiering och ångest, depression (Sullivan m. fl., 1995), rörelserädsla (Roelofs m 

fl., 2004; Severeijns m. fl., 2002), acceptans vid långvarig smärta (Vowles m. fl., 2008), 

livstillfredsställelse (Wollaars m. fl., 2007) och smärtintensitet (Cho m. fl., 2013) visade 

samtliga jämförelser att de korrelerar måttligt med PCS-S. Med andra ord indikerar resultaten 

att PCS-S är ett instrument som mäter något annat än de konstrukt som mäts med de skalor 

PCS-S har jämförts med (Meyer m. fl., 2008). De olika skalorna har associationer med 

varandra men på en sådan nivå att de kan antas mäta olika konstrukt, vilket är att förvänta sig 

med tanke på de resultat som tidigare studier har visat. Detta är också ett resultat som går i 

linje med rädsla- undvikandemodellen (Vlaeyen & Linton, 2000) som beskriver 

katastroftankar kring smärta som en unikt bidragande faktor i utvecklingen och 

vidmakthållande av långvarig smärta. Modellen beskriver hur andra psykologiska aspekter, 

såsom negativa känslor, påverkar utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta. 

Korrelationerna mellan katastrofiering och andra psykologiska mekanismer som den aktuella 

och tidigare studier har visat kan sägas illustreras av modellens beskrivning kring samverkan 

mellan olika psykologiska mekanismer.  

Delskalan förstoring visade genomgående något lägre korrelationer med de 

jämförande skalorna än på PCS-S totalsumma och de andra delskalorna. Anmärkningsvärt låg 

var korrelationen i förhållande till formuläret som mäter livskvalitet. Detta indikerar att 

delskalan förstoring förhåller sig annorlunda till de jämförande konstrukten än resten av PCS-

S. Flera tidigare valideringar har inte haft ett avvikande mönster gällande delskalan förstoring 

(t ex Cho, m. fl., 2013). Det finns med andra ord inget tydligt mönster när det gäller delskalan 

förstoring utifrån tidigare valideringar i fråga om låga korrelationer till jämförande skalor. 
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Analys av konstruktvaliditet när delskalorna förstoring och hjälplöshet hade modifierats 

utifrån resultatet av faktoranalysen visade fortfarande anmärkningsvärt låg korrelation med 

formuläret som mäter livskvalitet. Däremot var korrelationerna mellan förstoring och de 

jämförande skalorna lite högre över lag och alla övriga korrelationer var medelhöga.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på god konstruktvaliditet, vilket återspeglar både 

tidigare studiers resultat och teoribildning av smärtkatastrofiering. Det kan dock vara av värde 

att ytterligare undersöka den ursprungliga delskalan förstoring. 

Könsskillnader 

Den svenska valideringen av PCS visade att män hade en signifikant högre grad av 

smärtkatastrofiering än kvinnor. Könsskillnaderna var också signifikanta för delskalorna 

ruminering och förstoring där män hade högre värden än kvinnor. På delskalan hjälplöshet 

fanns däremot inga signifikanta könsskillnader. Resultaten av studien motsäger en stor del av 

tidigare forskning och validering av olika språkliga och kulturella versioner av PCS (Keefe m. 

fl., 2000; Osman m. fl.,1997; Sullivan, m. fl., 2000; Sullivan, m. fl., 1995; Yap m. fl., 2007; 

Vidor m fl., 2012). Osman m fl. (1997) fann däremot signifikanta könsskillnader där män 

hade högre värden på PCS totalt samt på alla de tre delskalorna, vilket stödjer resultaten i den 

här studien. Könsskillnader gällande delskalan hjälplöshet var dock inte signifikanta i den 

svenska valideringen av PCS. 

Tidigare studier har kommit fram till att könsskillnader avseende PCS är kvantitativa 

skillnader, alltså storleksskillnader i omfattningen av smärtkatastrofierande hos män och 

kvinnor och att könsskillnader därför inte skulle bero på bristande psykometriska egenskaper 

hos PCS. Snarare verkar könsskillnader i upplevelse av smärta bero på psykosociala faktorer 

(Van Damme m fl., 2002; D’Eon, Harris & Ellis, 2004).  

Styrkor och svagheter   

Det finns såklart svagheter med den aktuella valideringen. En potentiell svaghet är 

att insamlingen av informationen har skett på externa kliniker, vilket har skapat låg kontroll 

gällande administrationen av formulären. Däremot är förfarandet gällande datainsamlingen 

standardiserat vilket trots allt bör ha lett till att den insamlade informationen är tillförlitlig. 

Det är också en styrka med studien att insamlingen av information har skett på flera olika 

kliniker för smärtrehabilitering runt om i landet. Det har förhoppningsvis lett till en god 

representativitet av patienter med kronisk smärta. Studien bygger dessutom på ett stort sample 

vilket också ökar representativiteten i studien och den statistiska styrkan på analyserna. 
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En svaghet i den här valideringen är att det på grund av studiens förutsättningar inte 

fanns möjlighet att genomföra test-retest-reliabilitet på PCS-S. Även om test-retest inte 

genomförts i denna studie fortsätter NRS att samla in information med den nya formen på det 

frågeformulär som används från och med 2016. I framtida studier finns därför möjlighet att 

titta på upprepade mätningar av PCS-S och de andra ingående instrumenten. 

Utifrån att TSK-SV hade 34% svarsbortfall och att den grupp som hade svarat hade 

signifikant lägre resultat på PCS-S jämfört med de som inte hade svarat finns det en risk att 

resultatet gällande konstruktvaliditet mellan PCS-S och TSK-SV är missvisande. 

Slutsats validering av PCS-S 

Resultatet av faktoranalysen visade en tre-faktorstruktur, vilket indikerar att de 

ursprungliga delskalorna kan användas även i PCS-S. Resultatet gällande intern konsistens på 

PCS-S totalsumma och de tre delskalorna visade god intern konsistens, detta går i linje med 

tidigare valideringar och ursprungsversionen. Analys av konstruktvaliditet visade att 

smärtkatastrofiering så som det mäts med PCS-S var ett annat konstrukt än de konstrukt som 

är relaterade till långvarig smärta. PCS-S korrelerar måttligt med andra närliggande konstrukt. 

Analys av könsskillnader visade att män hade högre poäng på PCS totalsumma samt 

delskalorna ruminering och förstoring, vilket är ett resultat som skiljer sig från de flesta 

tidigare analyser av könsskillnader. Sammanfattningsvis visade resultatet av den här 

valideringen att PCS-S är ett användbart verktyg gällande bedömning och forskning på 

komplex smärta på svensk population och svensktalande personer. 

För att i framtida valideringar öka evidensen kring PCS-S psykometriska egenskaper 

bör test-retest-reliabilitet undersökas och vidare analys av faktorstrukturen kan med fördel 

göras. Med tanke det oväntade resultatet kring könsskillnader finns det god grund för att även 

fortsättningsvis undersöka resultat kring könsskillnader i svensk population.  

Moderationsanalyser 

Hur sambanden mellan depression respektive ångest, sömn och smärtkatastrofiering 

ser ut är inte särskilt väl undersökt tidigare. Däremot visar tidigare forskning att det finns 

samband mellan smärtkatastrofiering och sömnstörningar (Buenaver m fl., 2012), mellan 

depression och sömnstörningar samt mellan ångest och sömnstörningar (Franzen & Buysse, 

2008; Sarsour, m. fl., 2010). 

Eftersom detta är en tvärsnittstudie och inte longitudinell studie går det inte att 

undersöka några kausala samband, endast associationer mellan de olika variablerna insomni, 

smärtkatastrofiering och depression respektive ångest. Av den anledningen hade det inte varit 
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möjligt att genomföra mediationsanalyser även om dessa hade kunnat säga något om hur eller 

varför en tredje variabel helt eller delvis förklarar sambandet mellan en prediktorvariabel och 

en utfallsvariabel. 

Slutsatsen av moderationsanalyserna är att det vid höga nivåer av ångest men inte vid 

låga ångestnivåer fanns en moderationseffekt på sambandet mellan sömnbesvär och delskalan 

förstoring i PCS. 

Både höga och låga nivåer av sömnbesvär modererade sambandet mellan ångest och 

delskalan förstoring i PCS. Gällande depression modererade både höga och låga nivåer 

sambandet mellan insomni och delskalan förstoring i PCS. Endast höga nivåer av insomni 

hade effekt på sambandet mellan depression och delskalan förstoring. 

Det innebär med andra ord att personer med hög grad av ångest eller hög grad av 

depression med samtidiga sömnsvårigheter också tenderar att förstora tankar och känslor 

kopplade till kronisk smärta. 

Moderationsanalyserna antyder att delskalan förstoring skiljer sig åt i förhållande till 

ruminering, hjälplöshet eller smärtkatastrofiering som enhetligt konstrukt när dess association 

till samtidiga symtom på sömnbesvär på ångest respektive depression undersöks. Eftersom 

delskalan förstoring även fick ett avvikande resultat i analysen av konstrukvaliditet finns det 

skäl att undersöka faktorstrukturen och delskalan förstoring i framtida studier. 

Då denna studie endast har undersökt data insamlad före den initiala läkarkontakten 

och inte de två mätningarna som utförts efter genomgången rehabilitering samt vid ett års 

uppföljning har inga jämförelser gjorts gällande deltagarnas värden på de olika skalorna vid 

olika tidpunkter i förhållande till den multimodala rehabiliteringen. Eftersom det är oklart vad 

som predicerar vad utifrån interaktioneffekterna mellan ångest respektive depression och 

insomni och deras associationer med förstoring skulle framtida studier kunna undersöka detta. 

Genom att undersöka eventuella skillnader i grad av insomni, smärtkatastrofiering, ångest och 

depression vid olika tidpunkter skulle det förhoppningsvis gå att hitta tendenser gällande vad 

som verkar predicera vad i en longitudinell studie. 
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Bilaga A. Svensk version av the Pain Catastrophizing Scale 

Vi är intresserade av de tankar och känslor du har när du har ont. Om du inte har 

ont/smärta nu tänk på en situation när du haft det. Använd skalan nedan för att skatta i vilken 

utsträckning dessa tankar och känslor gäller för just dig. 

N

är jag har 

ont… 

I

nte alls 

 

liten 

utsträcknin

g 

 

måttlig 

utsträcknin

g 

 

stor 

utsträcknin

g 

H

ela tiden 

1

. oroar jag mig 

jämt för att 

smärtan inte 

ska gå över. 

     

2

. känner jag 

att jag inte 

orkar fortsätta. 

     

3

. är det 

förfärligt och 

jag tror att det 

aldrig 

kommer bli 

bra. 

     

4

. är det 

fruktansvärt 

och jag känner 

att det 

överväldigar 

mig. 
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5

. känner jag 

att jag inte 

står ut med 

det längre. 

     

6

. blir jag rädd 

att smärtan 

ska förvärras. 

     

7

. tänker jag på 

andra 

smärtsamma 

erfarenheter. 

     

8

. väntar jag 

otåligt på att 

smärtan ska 

försvinna. 

     

9

. kan jag inte 

sluta tänka på 

det. 

     

1

0. tänker jag 

hela tiden på 

hur ont det 

gör. 
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1

1. tänker jag 

hela tiden på 

hur mycket 

jag vill att 

smärtan ska 

gå över. 

     

1

2. finns det 

ingenting som 

jag kan göra 

för att lindra 

smärtan. 

     

1

3. undrar jag 

om något 

allvarligt har 

hänt mig. 
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