
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transdiagnostiska faktorer vid samsjuklig kronisk smärtproblematik och social ångest 

- en tvärsnittsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristóbal De Santi och Frida Rondin 

Handledare: Katja Boersma och Matilda Wurm 

Psykologexamensuppsats 30 hp 

Vårterminen 2013 

Örebro universitet 

 

 



KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST   1 

Transdiagnostiska faktorer vid samsjuklig kronisk smärtproblematik och social ångest 

– en tvärsnittsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna tvärsnittsstudie syftade till att undersöka samförekomst av 

smärtrelaterad rädsla och social ångest i ett kliniskt sample med 

kronisk smärtproblematik. Syftet var också att beskriva och 

kontrastera samvariation av transdiagnostiska faktorer i eventuella 

subgrupper. Datan bestod av enkätsvar från 196 deltagare i Social 

ångest smärta-projektet som leds av Örebro universitet och 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. En klusteranalys fick fram fyra 

subgrupper bland deltagarna. En subgrupp utmärkte sig för hög 

komorbiditet. Denna grupp visade höga nivåer av tänkbara 

transdiagnostiska faktorer som ångestkänslighet och negativ affekt, 

samt hög smärtkatastrofiering. Det diskuterades kring dessa 

faktorers roll som sårbarhets- och vidmakthållandeprocesser, 

utifrån aktuella teoretiska modeller. Studiens kliniska implikationer 

belyser behovet av hänsyn till dessa faktorers roll vid behandling 

och framtida forskning. 

 

 

Nyckelord. Kronisk smärta, komorbiditet, social ångest, 

transdiagnostiska faktorer, subgrupper 
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Transdiagnostic factors in a comorbid sample of chronic pain and social anxiety 

– a cross-sectional study1 

 

Cristóbal De Santi & Frida Rondin 

 

Örebro University 

 

Abstract 

 

This cross-sectional study aimed to explore co-occurrence of pain-

related fear and social anxiety in a clinical sample with chronic pain. 

The purpose was also to describe and contrast co-variation of 

transdiagnostic factors in potential subgroups. The data consisted of 

196 answered questionnaires from the Social anxiety pain-project led 

by Örebro University and the Uppsala University Hospital. A cluster 

analysis produced four subgroups among the participants. One 

subgroup was salient for its high comorbidity. This group showed high 

levels of potential transdiagnostic factors such as anxiety sensitivity and 

negative affect, as well as high pain catastrophizing. These factors are 

discussed in terms of their role as vulnerability and maintaining factors, 

in the light of current theoretical models. The clinical implications of 

this study suggest taking the role of these factors into account in aspects 

of treatment and future research.  

 

 

Keywords: Chronic pain, comorbidity, social anxiety, transdiagnostic 

factors, subgroups 
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Transdiagnostiska faktorer vid samsjuklig kronisk smärtproblematik och social ångest 

– en tvärsnittsstudie 

 

Kronisk smärta, definierad som ihållande smärta i mer än tre månader, drabbar ca en femtedel 

av befolkningen i Europa någon gång i livet (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen, & 

Gallacher, 2006; Reid et al., 2011). Kronisk smärtproblematik innebär psykiskt lidande, sänkt 

fungerande och/eller sänkt livskvalitet (Gureje, Von Korff, Simon, & Gater, 1998). En sådan 

problematik kan uppstå och förvärras av ett dysfunktionellt hanterande av smärta. De som 

hanterar smärta med undvikandebeteenden känner sig ofta handikappade i sina vardagliga 

aktiviteter och hamnar ibland i långvarig sjukskrivning. Man har sett att personer med kronisk 

smärtproblematik ofta lider av smärtrelaterad rädsla/rörelserädsla samt oro och katastroftankar 

kring smärtan (Vlaeyen & Linton, 2000). Utöver detta är det vanligt att även annan 

ångestproblematik samt depression samvarierar med kronisk smärta. Exempel på 

ångeststörningar som finns i högre grad bland personer med kronisk smärtproblematik jämfört 

med dem utan är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

och social ångest (Demyttenaere et al., 2007). Det behövs i dagsläget ytterligare forskning om 

diagnosöverskridande processer, d.v.s. transdiagnostiska processer, som skulle kunna förklara 

en sådan samvariation. Finns det sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer som vissa 

ångesttillstånd delar med kronisk smärtproblematik? Detta har tidigare undersökts främst på 

populationer med PTSD och kronisk smärta (Asmundson & Katz, 2009). Samsjukligheten 

med andra ångesttillstånd har dock inte beforskats lika mycket. En relativt obesvarad 

frågeställning är om det finns gemensamma sårbarhets- och vidmakthållandeprocesser mellan 

social ångest och smärtrelaterad rädsla. Syftet med denna uppsats är att undersöka mönster av 

samsjuklighet mellan social ångest och smärtrelaterad rädsla hos patienter med kronisk 
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smärtproblematik, samt om det förekommer samvariation av transdiagnostiska sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktorer vid samsjuklighet.      

 

1.1. Kronisk smärta som problem i samhället  

Kronisk smärta orsakar lidande hos många människor världen över. Det finns olika 

smärttillstånd som är föremål för psykologisk forskning t.ex. kronisk muskuloskeletal smärta, 

kronisk huvudvärk och kronisk nervsmärta. Denna studie kommer främst att fokusera på 

muskuloskeletal smärta.  

      Flera stora studier har visat att kronisk smärta förekommer hos ca en femtedel av 

befolkningen i Europa (Breivik et al., 2006; Reid et al., 2011). Förekomst av kronisk smärta 

på internationell nivå visar olika siffror för olika länder. En studie som gjorts med 17 länder i 

olika världsdelar visade att mellan 10 % - 42 % upplevde kronisk nack- och/eller ryggsmärta 

(Demyttenaere et al., 2007). Kostnaderna är stora i samhället för sjukskrivning, utebliven 

produktion och vårdkostnader (McCarberg & Billington, 2006). En studie genomförd i 

Sverige har kommit fram till att den indirekta och direkta medeltotalkostnaden för varje 

patient med en diagnos relaterad till kronisk smärta, är ca 6400 EUR per år (Gustavsson et al., 

2012). Kronisk smärta samvarierar ofta med sänkt funktionsnivå och psykiskt lidande (Gureje 

et al., 1998). Sammanfattningsvis påverkar smärta människor världen över och innebär 

samhällskostnader och lidande. Det finns således skäl till att forska om kronisk smärta. 

 

1.2. Vad är smärta? 

Smärta har tidigare konceptualiserats som en sensorisk upplevelse baserat på stimuleringen av 

nociceptorer (Asmundson & Katz, 2009). Förhållandet ansågs vara invariant, d.v.s. att 
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nociceptiv stimulering alltid producerar smärta. Nuförtiden menar man att smärta är mer än en 

sensation (nociception). Smärta definieras i moderna modeller som en komplex perceptuell 

upplevelse som består av sensoriska, psykologiska och sociala influenser (Gatchel, Peng, 

Peters, Fuchs, & Turk, 2007; Asmundson, Wright, & Stein, 2004; Vlaeyen & Linton, 2000). 

En vanligt förekommande definition av smärta är den som utformats av International 

Association for the Study of Pain (IASP) ”en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

som är associerad med en aktuell eller potentiell vävnadsskada eller beskrivet i sådana 

termer” (Merskey & Bogduk, 1994). 

      1.2.1. Smärtans funktion. Smärtans adaptiva funktion möjliggör anpassning till vår 

omgivning. Den fungerar som en varningssignal mot potentiell eller aktuell vävnadsskada, 

samt motiverar oss till ytterligare handling för att minimera fler skador och för att påbörja 

återhämtning (Wall, 1979). I studier av smärta har människor med medfödd okänslighet för 

smärta varit viktiga för utformningen av moderna smärtmodeller. Observationer av dessa 

människor visar att de ofta dör i barndomen till följd av att de misslyckas att uppmärksamma 

skador och sjukdomar. Detta har ansetts tala för att förmågan att känna smärta har ett stort 

överlevnadsvärde (Nagasako, Oaklander, & Dworkin, 2003). 

 

1.3. Smärtans kronicitet och utveckling till komplex problematik. 

Enligt IASP (1986) kan smärta delas in i akut, subakut och kronisk smärta. Akut smärta kallas 

det när den upplevs upp till 3-4 veckor. Här är det vanligt att söka smärtlindring, göra en 

tillfällig minskning av aktiviteter samt söka hjälp och stöd av andra. Akut smärta till följd av 

fysisk skada eller sjukdom brukar för de flesta människor avta och gå över i takt med 

läkningsprocessen. Nästa stadium handlar om subakut smärta som varar mellan 4 till 12 

veckor. Detta stadium brukar hanteras på olika sätt, vissa ökar eller minskar aktivitet 
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ytterligare och andra brukar mer mediciner eller upphör med dem. Patienterna försöker 

använda sig av olika hanteringsstrategier och försöker ofta fortsätta sitt arbete. Fokus på de 

fysiska symtomen brukar kvarstå. Det kan också ha utvecklats en oro, ilska och frustration 

kring symtomen. Vid kronisk smärta har den pågått i mer än 3 månader. När smärtan blir 

kronisk förlorar den sin adaptiva funktion och har istället en tendens att skapa emotionellt 

lidande och social- och arbetsrelaterad funktionsnedsättning (Vlaeyen & Linton, 2000; Gureje 

et al., 1998). Personer med kronisk smärta gör fler läkarbesök, genomgår fler medicinska 

utvärderingar och uteblir från arbete och andra viktiga aktiviteter i högre utsträckning (Gureje 

et al., 1998). Aktivitetsförmågan har ofta minskat och många överkonsumerar mediciner. Om 

dessa livsstilsförändringar blir permanenta leder detta ofta till en försämrad tillvaro och en 

ensidig upptagenhet av symptomen samt nedstämdhet. Smärtan är mer konstant i denna fas, 

samtidigt kan patienterna uppleva bättre eller sämre perioder, utan tydliga biologiska symtom 

(Linton, 2005; Vlaeyen & Linton, 2000). Det är viktigt att ha i beaktande att vissa människor 

hanterar kronisk smärta på ett för dem adaptivt sätt och bibehåller sin livskvalitet och 

aktivitetsnivå. För andra blir dock hanteringen svårare och lidandet stort. Denna grupp 

upplever en komplex kronisk smärtproblematik.  

      Enbart ett tidsperspektiv räcker inte för att beskriva kronisk smärtproblematik. 

Smärtproblematik uppstår i en dysfunktionell hantering av smärtan och det lidande som följer 

(Vlaeyen & Linton, 2000; Gatchel et al., 2007). I hanteringen, utvecklingen och 

vidmakthållandet av kronisk smärtproblematik samverkar psykologiska faktorer så som 

kognitioner, emotioner och beteenden, samt sociala och kulturella faktorer. De som hanterar 

smärtan på ett icke funktionellt sätt tenderar att ha undvikandebeteenden, hypervigilans 

gentemot smärtstimuli, katastroftankar om sin smärta samt lägre aktivitets- och funktionsnivå 

som ökar negativ affekt, vilket också sänker smärttröskeln (Vlaeyen & Linton, 2000; Vlaeyen, 
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Morley, Linton, Boersma, & de Jong, 2012). Kronisk smärtproblematik består alltså av många 

psykologiska mekanismer.  

      1.3.1. Inlärningsprocesser vid kronisk smärtproblematik. Upplevelsen av smärta uttrycks 

som beteende. Det är svårt att uppfatta smärta hos andra människor om den inte uttrycks 

genom beteende. Smärtbeteenden kan se ut på olika sätt. Att uttrycka missnöje för smärtan, ta 

mediciner eller vila är t ex olika sätt att kommunicera för omgivningen att man har ont. 

Smärtbeteenden som dessa är sammankopplade med kognitioner och emotioner kring 

smärtan. Ett exempel på hur detta kan vara sammankopplat är t.ex. att ha en tanke om att man 

vill att någon annan ska förstå den smärta den smärta som upplevs, en känsla av t.ex. oro inför 

sin smärta och att bete sig i enlighet med ovanstående, t.ex. att kommunicera sin smärta 

genom verbalt och icke-verbalt språk (Linton, 2005). Personen lär sig att ett visst beteende får 

vissa konsekvenser. Är konsekvensen den som personen önskar, t.ex. att få stöd och 

förståelse, så lär sig personen att det uppvisade smärtbeteendet leder till en viss effekt. 

Smärtbeteende är alltså någonting vi lär oss, utifrån psykologiska inlärningsprocesser samt 

kulturella och sociala normer. Operant betingning och klassisk betingning är viktiga 

inlärningspsykologiska komponenter i moderna smärtmodeller, forskning och behandling 

(Vlaeyen & Linton, 2000; Asmundson & Katz, 2009; Sharp & Harvey, 2001). 

      Klassisk betingning innebär en process där ett neutralt stimulus kan få en positiv eller 

negativ valens (Yerkes & Morgulis, 1909; Watson & Rayner, 1920). Vid till exempel smärta 

kan man förklara detta på följande sätt; i början av en skada uppstår smärta, en evolutionärt 

nedärvd aversiv sensation som människan delar med många arter. Smärtan är ett stimulus som 

förbereder organismen för flykt eller kamp. Rörelsen eller kontexten som föregick smärtan 

kan då få en negativ valens (bli betingat till smärtan). Det ursprungliga eller liknande stimuli 

kan då komma att kopplas med smärta. Endast närvaron av dessa stimuli kan då väcka rädsla, 

muskelspänning och förhöjd aktivitet i sympatiska nervsystemet. Detta kallas kamp- eller 
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flyktrespons och anses vara en evolutionär respons på fara. Denna reaktion kan vara så stark 

att man undviker eller flyr från den fruktade situationen. Organismen lär sig alltså på detta sätt 

att kontrollera och förutsäga sin omgivning samt undvika faror. Detta är det evolutionärt 

gynnsamma i beteendet. Inlärning av smärtbeteende kan ske via direkt erfarenhet (att man är 

med om det själv), inlärning genom verbal instruktion (t.ex. att någon säger att en viss rörelse 

är farlig eller innebär smärta) eller observationsinlärning (man ser någon annan uppleva 

smärtan till följd av en viss rörelse eller ett visst stimulus) (Vlaeyen et al., 2012). 

      Operant inlärning handlar om hur man lär sig av konsekvenser inom en viss tidsgräns. Ett 

beteende som åtföljs av en positiv konsekvens ökar i sannolikhet att återupprepas. Likaledes, 

minskar sannolikheten för ett beteendes frekvens vid en bestraffning (Skinner, 1938, refererat 

i Vlaeyen et al., 2012). En förstärkning kan bestå av något positivt som följer ett beteende, 

t.ex. uppmärksamhet, stöd eller något annat positivt för individen. Det kan också betyda att 

något obehagligt tas bort, t.ex. en värktablett som tar bort smärtan. Ett beteende som åtföljs av 

en förstärkning har större sannolikhet att upprepas än ett som inte förstärks. En bestraffning 

kan vara något obehagligt som tillförs till följd av ett visst beteende, t.ex. att man får ont när 

man gör en viss rörelse. Det kan också vara något positivt som tas bort efter ett visst beteende, 

t.ex. att man måste lämna ifrån sig sitt barn som man inte längre kan hålla på grund av 

smärtan. Ett beteende som åtföljs av en bestraffning har mindre sannolikhet att upprepas. 

Enligt dessa inlärningsprinciper är det inte svårt att se hur smärtrelaterade 

undvikandebeteenden kan läras in (Fordyce, Fowler, & Delateur, 1968). Figur 1 visar 

schematiskt hur klassisk betingning och operant inlärning kan förekomma vid en inlärning 

kopplad till smärta. Ett betingat stimulus, t.ex. en viss rörelse som framkallar smärta, leder till 

en betingad respons som rädsla och muskelspänning. Det betingade stimulit blir enligt operant 

inlärning ett diskrimant stimulus, som leder till en operant respons, som syftar till att 

minimera obehaget (i den betingade responsen) genom att fly från stimulit eller undvika det 
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framöver. En negativ förstärkning lärs in då rädslan minskar på kort sikt. Konsekvensen på 

lång sikt blir dock ett vidmakthållande av denna inlärning baserat på flykt och/eller 

undvikande. 

 

Figur 1  

Klassisk betingning och operant inlärning vid smärta, hämtat från Vlaeyen & Linton (2000). 

 

      1.3.2. Rädsla och undvikandemodellen. Tidigare forskning har försökt förklara 

smärtbeteende utifrån operant inlärning (Fordyce et al., 1968; Lethem, Slate, Troup, & 

Bentley, 1983). Utifrån dessa försök att förstå smärtbeteende och inlärningsprocesser kring 

kronisk smärtproblematik har rädsla och undvikandemodellen utformats (Vlaeyen & Linton, 

2000). Rädsla och undvikandemodellen har kommit att bli en av de mest använda modellerna 

i exponeringsbaserade behandlingar av kronisk smärta (Leeuw et al., 2007). Modellen bygger 

på de tidigare nämnda inlärningsprocesserna klassisk betingning och operant betingning. 

Rädsla och undvikandemodellen beskriver hur handikappande smärta, affektiv stress och 

sänkt fysisk aktivitet utvecklas genom inlärning av skyddande beteenden såsom 

flykt/undvikandebeteenden, säkerhetsbeteenden och selektiv uppmärksamhet, som en respons 

på smärtrelaterade stimuli. Figur 2 visar hur rädsla och undvikandemodellens två motsatta 

beteenderesponser leder till olika konsekvenser. Den ena beskriver hur en akut skada kan 
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utvecklas till kronisk smärta genom undvikande och den andra beskriver hur konfrontation 

kan leda till rehabilitering. Modellen beskriver hur en skada uppstår och smärta upplevs. 

Smärtupplevelsen kan åtföljas av smärtkatastrofiering. Smärtkatastrofiering handlar om en 

process där smärta tolkas till att bli något extremt hotfullt och kan ses som ett 

samlingsbegrepp för kognitiva processer som ruminering, förstoring och hjälplöshet (Sullivan 

et al., 2001). Negativa uppfattningar om smärta och dess konsekvenser är potentiella 

föregångare för smärtrelaterad rädsla. Smärtrelaterad rädsla har sin grund i rädsla för vissa 

situationer som förväntas ge smärta och uppfattningen om det farliga med dem. Rädslan för 

situationer och rörelser som uppfattas som farliga bemöts lättast genom undvikande- och 

flyktbeteenden. Vanliga konsekvenser blir att dagliga aktiviteter som förväntas ge smärta 

undviks och undvikandet av dagliga aktiviteter leder till en sänkt funktionsnivå i vardagen. 

Eftersom undvikandet alltid görs på förhand, innan en smärtupplevelse sker, blir 

möjligheterna till att utmana och korrigera sina felaktiga föreställningar få. Långvarigt 

undvikande och fysisk inaktivitet leder i längden till en sänkt smärttröskel (Romano & 

Turner, 1985; McQuade, Turner, & Buchner, 1988). Långvarig fysisk inaktivitet har en 

skadande/nedbrytande påverkan på muskuloskeletala och kardiovaskulära system och kan 

leda till det s.k. disuse syndromet som förvärrar smärtproblemet (Bortz, 1984). Långvarigt 

undvikande p.g.a. smärta minskar sannolikheten till att få tillgång till positiva förstärkare, till 

exempel meningsfulla vardagsaktiviteter. Detta kan också öka stämningsstörningar som 

irritabilitet, frustration och depression. Både depression och inaktivitet (disuse) kan leda till 

sänkt smärttolerans (Romano & Turner, 1985; McQuade et al., 1988). Vidare påverkar 

smärtrelaterad rädsla också kognitivt fungerande. Rädslan ökar den selektiva 

uppmärksamheten gentemot möjliga signaler för hot. Detta kallas hypervigilans, det blir då 

också svårare att skifta bort uppmärksamheten från smärtrelaterad information, vilket kan ske 

på bekostnad av hanteringen av vardagliga problem.  
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      Kortfattat är detta en modell över hur kortsiktiga ångestreducerande åtgärder vid akut 

smärta kan få långsiktiga dysfunktionella konsekvenser, och sluta i utvecklandet och 

vidmakthållandet av en kronisk smärtproblematik. På samma sätt kan en konfrontation av 

fruktade situationer/rörelser leda till snabbare rehabilitering. 

      Rädsla och undvikandemodellen har sammantaget gott stöd för de beskrivna 

komponenterna relaterade till varandra. Smärtkatastrofiering har visat sig vara en viktig 

prediktor för smärtrelaterade utfall som smärtintensitet, psykiskt lidande och 

funktionsnedsättning (Edwards, Bingham, Bathon, & Haythornthwaite, 2006; Keefe, Rumble, 

Scipio, Giardano, & Perri, 2004; Turk & Okifuji, 2002). Det har visats något lägre stöd för 

disuse-syndromet och det saknas fortfarande forskning som visar tydliga kausala samband i 

modellen. Därmed behövs det fler experimentella studier som kan validera varje konstrukt i 

modellen och dess interkausalitet. Sammantaget visar tvärsnitts- och prospektiva studier gott 

stöd för rädsla och undvikandemodellen (Leeuw et al., 2007). 

 

 

Figur 2  

Rädsla och undvikandemodellen, från Vlaeyen & Linton (2000). 
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1.4. Kronisk smärta och komorbiditet 

Det har visat sig att personer som lider av kronisk smärta har ca två gånger större risk än 

normalpopulationen att lida av en ångeststörning (t.ex. generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller social ångestsyndrom) eller 

depression (Demyttenaere et al., 2007). En studie av Bair, Wu, Damush, Sutherland, & 

Kroenke (2008) visade att personer med kronisk smärta som även har en ångeststörning eller 

depression ofta lider av mer smärtintensitet, funktionsnedsättning samt uttrycker lägre 

hälsorelaterad livskvalitet, jämfört med personer som enbart har kronisk smärta. De med 

kronisk smärta som hade både depression och ångest uttryckte mest svårigheter och minst 

livskvalitet. 

      Tidigare forskning kring ångeststörningar och kronisk smärta har främst studerat 

samvariationen av kronisk smärta och PTSD. Social ångest är dock ännu ett relativt 

obeforskat område för komorbiditet med smärta (Asmundson & Katz, 2009). Dock är det ett 

relevant område då personer med social ångest kan antas ha svårigheter att använda sig av de 

sociala forum som krävs för att ställa krav, uttrycka behov eller be om hjälp kopplat till sin 

smärtproblematik (Asmundson, Jacobson, Allerdings, & Norton, 1996). Utöver en sådan 

funktionsnedsättning som denna samsjuklighet kan innebära är det också en grupp som till 

antalet antyder relevans för vidare forskning. Förekomst av klinisk social fobi hos 

behandlingssökande patienter med kronisk smärta har uppmätts till 9-13 % (Kinney, Gatchel, 

Polatin, Fogarty, & Mayer, 1993; Polatin, Kinnedy, Gatchel, Lillo, & Mayer, 1993; 

Asmundson et al., 1996), men även högre prevalenstal på 36,5 % (Castro et al., 2009) har 

uppmätts. Det finns alltså ett behov av att vidare undersöka samsjukligheten mellan social 

ångest och kronisk smärtproblematik.  
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      Sammanfattningsvis är det vanligt att kronisk smärta samförekommer med en annan 

depressions- och/eller ångeststörning, och ytterligare forskning behövs kring kronisk smärta 

och social ångest. 

 

1.5. Social ångest 

Enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fjärde reviderade upplagan 

(DSM IV-TR; APA, 2000) kännetecknas social fobi eller socialt ångestsyndrom av ihållande 

rädsla för sociala situationer eller prestationssituationer där genans kan uppstå (kriterium A). 

Kontakt med dessa situationer framkallar omedelbar ångest (kriterium B). Ungdomar och 

vuxna inser att deras rädsla är överdriven (kriterium C). Den starka rädslan innebär att 

fruktade situationer undviks eller genomlids med stark ångest och svårigheter (kriterium D). 

Undvikandet, förväntansångesten eller svårigheterna i de sociala och/eller prestationsbaserade 

situationerna har betydande inverkan på personens normala rutiner, sysselsättning, sociala 

aktiviteter och relationer (kriterium E). För att kunna uppfylla en social fobi-diagnos måste 

problemen ha varit ihållande i minst 6 månader om personen är under 18 år (kriterium F), 

rädslan är inte inducerad av substanser eller bättre förklarad av annan diagnos (kriterium G) 

och rädslan för att göra bort sig (kriterium A) är inte kopplad till ett annat medicinskt tillstånd, 

t.ex. Parkinsons sjukdom eller stamning.  

      Till skillnad från DSM IV-TR:s kategoriska diagnoskriterier kan social ångest också ses 

som ett kontinuum av varierande svårighetsgrad. Ett sådant kontinuum skulle kunna sträcka 

sig från t.ex. blyghet till svårighetsgrader som innebär betydande handikapp för personen 

(Furmark, 2002). I linje med ovanstående synsätt kommer benämningen social ångest 

användas i denna examensuppsats. Motiveringen är att alternativet, social fobi, denoterar ett 

tillstånd utifrån en given klinisk kategori. En fobi förväntas vara just en fobi, och det är svårt 
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att tala om grader av fobi. Termen social ångest innebär dock möjligheter att tala om grader 

och kontinuum. 

      Prevalensen för klinisk social fobi i normalpopulationen ligger inom ca 13-16 % enligt 

studier gjorda i USA, Norge och Sverige (Kessler, McGonagle, Zhao, & Nelson, 1994; 

Kringlen, Torgensen, & Cramer, 2001; Furmark et al., 1999).  

      I många fall vidmakthålls social ångest trots att personen exponeras för sociala situationer 

i det vardagliga livet. För att förstå detta har Clark & Wells (1995) utformat en kognitiv och 

beteendeteoretisk modell över vilka mekanismer som ingår i ett vidmakthållande av den 

sociala ångesten. Figur 3 visar vad som sker när en person med social ångest kommer i 

kontakt med en social eller prestationsbaserad situation. Då aktiveras antaganden om en 

potentiellt misslyckad situation. Vidare uppfattas situationen som en social fara som dels 

aktiverar ångest i form av somatiska och kognitiva symptom, och dels ökar uppmärksamheten 

mot en själv som socialt objekt. Den detaljerade egna utvärderingen av en själv som socialt 

objekt förvärras av de ökade ångestsymptomen och fokus riktas på hur dessa symptom kan 

döljas. Det sätter igång säkerhetsbeteenden som t.ex. kan vara att dölja ansiktet bakom ett 

papper vid en presentation eller gömma händerna för att dölja att de skakar. Fokus på att dölja 

symptom genom säkerhetsbeteenden vidmakthåller ångesten genom att negativa automatiska 

tankar och negativa antaganden sällan får en chans att motbevisas. Detta blir en negativ spiral 

som pågår så länge personen är i den fruktade situationen. Säkerhetsbeteendena och den 

självfokuserade uppmärksamheten hindrar ångesten från att sjunka, varpå habituering till de 

fruktade situationerna uteblir. Detta gör att problematiken vidmakthålls på lång sikt.  
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Figur 3 

Clark & Wells (1995) modell över social fobi. 

1.6. Transdiagnostik och komorbiditet 

Hur kan man förstå kronisk smärtproblematik och social ångest ur ett transdiagnostiskt 

perspektiv? Sett ur ett kognitivt beteendeteoretiskt perspektiv uppstår och vidmakthålls 

kronisk smärtproblematik och social ångest av betingade responser och operanta beteenden 

som undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden. Utifrån samma perspektiv har det även 

föreslagits att mer specifika processer kan ses som transdiagnostiska, dvs. 

diagnosöverskridande, genom att de verkar över flera diagnoser. Harvey, Watkins, Mansell, & 

Shafran (2004) argumenterar för att det kan vara gynnsamt att ta hänsyn till transdiagnostiska 

processer i psykopatologi då psykologiska störningar i många fall är mer lika än olika i termer 

av de kognitiva och beteendeprocesser som vidmakthåller dem och att en intervention riktad 

mot en specifik störning även kan förbättra en komorbid störning. Transdiagnostiska 

processer sätter fokus på fundamentala huvudprocesser som underligger flera 

störningar/tillstånd, hjälper till att förklara komorbiditet mellan störningar och kan leda till 
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mera effektiva bedömningar och behandlingar av störningar (Mansell, Harvey, Watkins, & 

Shafran, 2009).  

      Forskning tyder på att komorbiditet mellan psykiska störningar är ett vanligt 

förekommande fenomen. Kessler et al., (1994) menar att personer med psykologisk 

problematik i snitt lider av 2,1 störningar per person. Brown & Barlow (1992) visade att 

hälften av de patienter som sökte behandling för en ångeststörning hade ytterligare en 

ångeststörning eller depression vid tidpunkten för bedömning.  

      Harvey et al., (2004) ger förslag på fem grupper av processer som beräknas ha tillräcklig 

empirisk evidens för att vara transdiagnostiska; uppmärksamhetsprocesser (t.ex. selektiv 

uppmärksamhet), minnesprocesser (t.ex övergeneraliserande minne.), resonerande processer 

(t.ex. resonerande kring förväntade utfall, t.ex. katastrofiering), tankeprocesser (t.ex. repetitivt 

negativt tänkande) och beteendeprocesser (t.ex. flykt- och undvikandebeteenden).  

      1.6.1 Transdiagnostiska processer vid social ångest och kronisk smärtproblematik. Nedan 

beskrivs förslag på transdiagnostiska processer som kan finnas vid både social ångest och 

kronisk smärtproblematik. Selektiv uppmärksamhet mot inre och yttre hotfullt uppfattade 

stimuli är en process som verkar i social ångest och kronisk smärtproblematik. Vid social 

ångest finns en rädsla för ångestsymptom (och hur dessa symtom syns utåt) som uppstår i 

fruktade situationer (Clark & Wells, 1995). Personer med social ångest (och även med andra 

ångeststörningar) har också visats ha större medvetenhet om kroppsliga förnimmelser och 

förändringar än en icke-klinisk population (Edelmann & Baker, 2002). För personer med 

smärtrelaterad rädsla (som är en del i kronisk smärtproblematik) finns en ökad tendens till att 

rikta uppmärksamheten mot smärtsensationer (Vlaeyen & Linton, 2000). Katastrofiering är en 

process som kan utgöra en komponent både i smärtproblematik (Vlaeyen & Linton, 2000) och 

i social ångest (Clark & Wells, 1995). Katastrofiering kan ses som en kombination av en 
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resonerande process, då det ofta handlar om ett förutseende av framtiden, och en 

tankeprocess, då det ofta är ett repetitivt negativt innehåll. Gemensamma beteendeprocesser 

mellan kronisk smärtproblematik och social ångest är de operanta beteendena som 

undvikandebeteenden, flyktbeteenden och säkerhetsbeteenden. Dessa verkar 

ångestreducerande på kort sikt men vidmakthåller ångest på lång sikt. Sammanfattningsvis ter 

det sig möjligt att dessa tillstånd delvis kan beskrivas utifrån en transdiagnostisk ansats. 

      1.6.2 Modeller för transdiagnostiska processer vid komorbiditet mellan kronisk 

smärtproblematik och ångeststörningar. Enligt författarnas vetskap finns det i nuläget inga 

föreslagna modeller för hur en komorbiditet mellan social ångest och kronisk 

smärtproblematik teoretiskt skulle kunna förklaras. De ansatser som finns till att förklara 

kronisk smärtproblematik och samvarierande ångeststörningar har främst fokuserat på PTSD 

och kronisk smärtproblematik (Asmundson, Coons, Taylor, & Katz, 2002; Sharp & Harvey, 

2001, Asmundson & Katz, 2009). Asmundson & Katz (2009) uttrycker dock en möjlighet för 

att deras delade sårbarhetsmodell skulle kunna förklara samsjuklighet även med andra 

ångeststörningar.  

      De processer som föreslagits vara viktiga sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer för 

komorbiditet mellan kronisk smärtproblematik och ångesttillstånd är ångestkänslighet och 

negativ affekt (Asmundson et al., 2002; Sharp & Harvey, 2001). Kroniska smärtpatienter som 

har hög ångestkänslighet har visat sig vara mer negativt påverkade av deras smärtupplevelse. 

De upplever mer kognitiva störningar och ångest som respons på smärta, samt mer rädsla 

inför negativa konsekvenser av smärta och mer negativ affekt än kroniska smärtpatienter som 

har lägre ångestkänslighet. Dock har det inte visats någon skillnad i smärtintensitet bland 

smärtpatienter med olika grad av ångestkänslighet (Asmundson & Norton, 1995). 

      Negativ affekt kan ses som en dimension av affektiva tillstånd (Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988) alternativt som en egenskap av emotionalitet uttryckt som en tendens till att 
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aktivera positiv eller negativ affekt (Tellegen, 1985; Watson & Clark, 1984). Negativ och 

positiv affekt har också definierats som en emotionell process som ligger till grund för hur 

emotioner genereras och upplevs (Lumley, 2010; Lumley et al., 2011). Negativ affekt har 

föreslagits vara delaktigt i en pågående fysiologisk reaktivitet (så som ökad sympatisk 

aktivering och muskelanspänning) och i hypervigilans mot smärtstimuli, som sammantaget 

leder till ökad smärtkänslighet (Janssen, 2002). Förhållandet mellan kronisk smärta och affekt 

är dock komplext. Negativ affekt tänks alltså kunna öka smärtkänsligheten, men i motsatt 

riktning kan även upplevelsen av smärta begränsa möjligheten att identifiera och differentiera 

affekter. Det har visat sig att när personer utsätts för smärta är det mindre kapabla att 

differentiera positiv affekt från negativ affekt, och när de upplevde ökad positiv affekt var 

deras negativa affekt mindre relaterad till sin smärta (Strand et al., 2006; Zautra, Smith, 

Affleck, & Tennen, 2001). Det innebär att positiv affekt kan ses som en faktor som reducerar 

smärtupplevelsen, och frånvaro av positiv affekt innebär mer negativ affekt kopplat till 

smärtupplevelsen.  

      Keogh & Asmundson (2004) har föreslagit att följa en idé framförd av Lilienfeld, Jacob, 

& Turner (1993), utifrån en personlighetsforskningskontext, för att närma sig konstrukten 

ångestkänslighet och negativ affekt som en del av en interrelaterad hierarki. I denna hierarki 

skulle man kunna placera det mer generella negativ affekt längst upp, och det mer specifika 

ångestkänslighet och t.ex. smärtrelaterad rädsla på en mer underordnad nivå. 

      Figur 4 visar en ömsesidig vidmakthållandemodell (Mutual maintenance model; Sharp & 

Harvey, 2001) som ger förslag på en teoretisk förståelseram för hur komorbiditet mellan 

smärtproblematik och PTSD vidmakthålls genom vissa transdiagnostiska faktorer. Modellen 

postulerar att de fysiologiska, affektiva och beteendemässiga komponenterna i PTSD 

vidmakthåller eller ökar smärtsymtom. Likaledes vidmakthålls eller ökas symptomen i PTSD 

av de kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenterna i kronisk smärtproblematik. 
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Modellen ger förslag på sju processer (se den mittersta boxen) som kan ha påverkan i flera 

riktningar. 1. Selektiv uppmärksamhet och resonerande slutledningsfel har visat sig finnas 

både i kronisk smärtproblematik och PTSD. 2. Ångestkänslighet kan leda till misstolkning 

och katastrofiering av fysiska sensationer av smärta och de kroppsliga påslag som är förenat 

med PTSD. 3. I de fall som smärtsensationer tolkas som påminnande stimuli om trauma 

utlöser de kroppsligt påslag, vilket kan utlösa ett undvikande av det som framkallade smärtan. 

4. Det skapas då ett undvikande av stimuli som utlöser obehagliga sensationer. Dessa 

undvikanden leder i sin tur till ökade svårigheter och funktionsnedsättning. 5. Det är möjligt 

att orkeslöshet och håglöshet som är förknippat med reducerade aktivitetsnivåer kan 

vidmakthålla symptom av PTSD och kronisk smärtproblematik. 6. Det är möjligt att ångest i 

PTSD kan öka smärtperceptionen. Ångest och förhöjd smärtperception kan leda till ytterligare 

reducering av aktiviteter och ökad funktionsnedsättning. 7. Kognitiv upptagenhet av 

katastrofiering gentemot smärtstimuli och invasiva återupplevanden av trauman kan tänkas 

begränsa den kognitiva kapaciteten att använda mer adaptiva strategier för att hantera 

smärtan.  
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Figur 4 

Sharp & Harvey’s (2001) ömsesidiga vidmakthållandemodell. 

Asmundson & Katz (2009) har även de utvecklat en modell för komorbiditet mellan PTSD 

och kronisk smärta. Modellen är en vidareutveckling av Sharp & Harveys (2001) ömsesidiga 

vidmakthållandemodell. Även fast den ursprungligen beskriver en specifik samsjuklighet har 

det föreslagits att den skulle kunna tillämpas på flera vanligt förekommande komorbida 

ångesttillstånd till kronisk smärta. Modellen utgår ifrån att en del vidmakthållandefaktorer 

också utgör gemensamma sårbarhetsfaktorer för att utveckla en samsjuklighet mellan 

ångesttillstånd och kronisk smärta. Den delade sårbarhetsmodellen (se figur 5) beskriver 

individskillnader som kan ta sig uttryck i psykologisk sårbarhet (t. ex. hög ångestkänslighet, 

hög skadekänslighet), och biologisk sårbarhet i form av låg tröskel för alarmpåslag (t. ex. 

hyperalgesi, sympatisk dysreglering). I samband med en livshändelse (t. ex. 

stressor/annalkande stressande händelse, traumatisk händelse, skada) bidrar de psykologiska 

och biologiska sårbarheterna till emotionella och somatiska responser (t. ex. rädsla, ångest, 

oro, agitation) som kan leda till utvecklingen, och vidmakthållandet av en komorbid 

problematik. Vidare förklarar modellen hur de emotionella och somatiska responserna 
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interagerar med undvikandebeteenden gentemot de uppfattade negativa aktiviteter, situationer 

och stimuli som de emotionella och somatiska responserna ger upphov till, vilket ökar den 

muskulära responsiviteten och det autonoma nervsystemets aktivitet. Detta interagerar med, 

och ökar, hypervigilans och kognitiva feltolkningar. Sammanfattningsvis förklarar modellen 

att under vissa miljöfaktorer samverkar biologiska och psykologiska sårbarheter och blir till 

emotionella och somatiska responser, som vidare hanteras på ett undvikande sätt. 

Tillsammans interagerar alla dessa faktorer i en ond cirkel av ökad responsivitet, sensitisering 

och undvikande vilket skapar en specifik eller samvarierande funktionsnedsättning, som i sin 

tur fortsätter att påverka de emotionella och somatiska responserna.  

 

 

Figur 5 

Asmundson & Katz (2009) delade sårbarhetsmodell. 
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1.7 Transdiagnostiska sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer i denna studie 

Forskning betonar smärtkatastrofiering som en viktig prediktor för negativt utfall och 

vidmakthållandeprocess i kronisk smärtproblematik. Katastrofiering som transdiagnostisk 

vidmakthållandeprocess förekommer både i kronisk smärtproblematik och i social ångest. 

Ångestkänslighet och negativ affekt har föreslagits vara viktiga sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktorer i komorbid kronisk smärta och PTSD. Med ovanstående 

utgångspunkter definieras smärtkatastrofiering, ångestkänslighet och negativ affekt som 

transdiagnostiska sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer i denna studie. 

 

1.8 Sammanfattning 

Kronisk smärta skapar lidande för ett stort antal människor och innebär stora ekonomiska 

konsekvenser för samhället. Smärta är en komplex upplevelse utifrån sensoriska, 

psykologiska, sociala och kulturella aspekter. Akut smärta som väcker rädsla och manar till 

omedelbar flykt är funktionellt för vår överlevnad. I ett kroniskt smärttillstånd blir dock 

sådana responser (som ångest, rädsla och undvikanden) på smärtstimuli dysfunktionella 

genom att en komplex smärtproblematik då uppstår och vidmakthålls. Smärtproblematik 

samexisterar ofta med andra svårigheter som ångeststörningar och depression. Forskning 

tyder på att det finns vissa transdiagnostiska processer som utgör sårbarheter och 

vidmakthållandefaktorer inom PTSD och kronisk smärta. Frågan kvarstår huruvida rådande 

komorbiditetsmodeller kan generaliseras till social ångest och kronisk smärtproblematik.  

Komorbiditet mellan social ångest och kronisk smärtproblematik är ännu ett relativt 

obeforskat område. Denna examensuppsats ämnar undersöka mönstret av en sådan 

samvariation och undersöka eventuella samvarierande transdiagnostiska sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktor. 
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1.9. Syfte med denna uppsats 

Syftet är att undersöka om det finns en subgrupp med samsjuklighet mellan social ångest och 

smärtrelaterad rädsla i ett stickprov av behandlingssökande smärtpatienter. Syftet är också att 

vidare undersöka förekomsten av transdiagnostiska sårbarhets- och/eller 

vidmakthållandefaktorer och symptom i en sådan subgrupp, samt att kontrastera denna 

subgrupp mot övriga eventuella subgrupper. 

1. Finns det samförekomst av social ångest och smärtrelaterad rädsla i ett stickprov av 

patienter som söker rehabilitering? 

2. Om det finns en subgrupp med smärtrelaterad rädsla och social ångest, finns det då en 

eller flera samvarierande transdiagnostiska sårbarhets- och/eller 

vidmakthållandefaktorer inom denna subgrupp samt samvarierande symptom? 

3. Vilka skillnader finns mellan samtliga eventuella subgrupper avseende 

transdiagnostiska sårbarhets- och/eller vidmakthållandefaktorer samt samvarierande 

symptom? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna examensuppsats bygger på data som har samlats in via ett forskningsprojekt, Social 

ångest smärta-projektet (SÅS), vid Örebro universitet. SÅS-projektet samarbetar med 

Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som är kopplad till Nationella registret 

över smärtrehabilitering (NRS). NRS samlar in, bearbetar och analyserar data från olika 

smärtrehabiliteringsenheter i Sverige som möjliggör systematisk kvalitetssäkring av 

specialistvården för komplex kronisk smärtproblematik. NRS utgör också ett dataregister för 

forskning. SÅS-projektet påbörjades 2011 och är pågående. SÅS-projektets syfte är att 
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kartlägga och undersöka sambanden/samsjukligheten mellan social ångest och smärta samt 

lägga grunden för vidare forskning. Datainsamlingen sker på Smärtcentrum dit patienter som 

lider av komplex smärtproblematik i rörelse- och stödjeorganen har remitterats. Patienterna 

får fylla i enkäter från NRS och SÅS vid fyra tillfällen (A, B, C, D). A- och B-mätningen görs 

före eventuell behandling, och C- och D-mätningen görs efter behandling. Denna uppsats 

utgår från data insamlad från ett mättillfälle per individ (antingen A eller B) och är därmed en 

tvärsnittsstudie. 

 

2.2 Deltagare 

De responderande är alla över 18 år och har efter att ha sökt läkarvård för sin 

smärtproblematik blivit remitterade till Smärtcentrum. De patienter som enbart har fyllt i B-

mätningen hann göra sin A-mätning innan SÅS-projektet började, varpå deras A-mätning inte 

finns inkluderad. Skillnaden i datan mellan A- och B-mätningen är att inte alla från A-

mätningen går vidare och får behandling till följd av för lindrig problematik eller att för hög 

grad av psykiatrisk problematik föreligger. 

       Deltagarna som kan räknas in till tvärsnittsdatan är 196 till antalet, varav 160 är kvinnor 

(81,6%) och 36 är män (18,4%). Åldersintervallet sträcker sig från 20-63 år. Medelåldern är 

43,6 år. 

 

2.3 Procedur 

När patienten kommer till sitt första läkarbesök på Smärtcentrum erbjuds han/hon fylla i 

självskattningsformulär till NRS och till SÅS-projektet. Detta blir A-mätningen. Senast tre 

månader senare görs B-mätningen (med samma uppsättning formulär) för dem som ska 

påbörja behandling. Eftersom att det var frivilligt att fylla i enkäterna kan det finnas bortfall. 

Detta redovisades inte systematiskt på ett sätt som möjliggjorde bortfallsanalys. Urvalet som 
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skedde är således självselekterat. Förfarandet skedde i övrigt enligt sedvanliga rutiner vad 

gäller patientsäkerhet inom specialistsjukvården.  

 

2.4. Etik 

SÅS-projektet har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Deltagarna får 

information som studien och ger skriftligt godkännande för deltagande. 

 

2.5. Mätinstrument 

Nedan beskrivs de använda mätinstrumenten med avseende på dess uppbyggnad, interna 

konsistens och faktorstruktur samt cut-offgränser. Cut-offgränserna syftar inte till att vara 

absoluta gränser, utan mer som indikatorer för olika nivåer inom respektive skala. 

      2.5.1. Rörelserädsla. Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK; Miller, Kori, & Todd, 1991) 

är ett av de mest använda mätinstrument för att mäta smärtrelaterad rädsla (Ostelo, Swinkels-

Meewisse, Knol, Vlaeyen, & de Vet, 2007). I denna studie används en svensk version (TSK-

SV). Det mäter rörelserädsla vid smärta och rädsla för att skada sig under fysisk aktivitet. Det 

består av 17 påståenden som skattas mellan 0 (“Håller inte alls med”) - 4 (“Håller med helt”), 

t.ex ”Jag är rädd för att jag kan skada mig om jag tränar”, eller ”Jag kan inte göra samma 

saker som andra eftersom det är för stor risk att bli skadad”. Ju högre man skattar, desto mer 

rörelserädsla indikeras enligt formuläret. Summan kan bli mellan 17-68 poäng och över 37 

poäng har föreslagits som en gräns för hög kinesiofobi (Lundberg, Styf, & Carlsson, 2004).  

      Den interna konsistensen för TSK-SV har uppmätts till Cronbach's alfa ,81 och modellen 

har visat sig stabil i faktoranalys (Lundberg et al., 2004). I denna studie var Cronbach's alfa 

,73, vilket indikerar en acceptabel nivå för intern konsistens. Det har rekommenderats att 

Cronbach’s alfakoefficient bör vara högre än ,60 för att ett självskattningsformulär ska vara 
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reliabelt, dock rekommenderas generellt att värdet bör överstiga ,80 (Nunnally & Bernstein, 

1994).  

      2.5.2. Social ångest. Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ; Furmark et., al 1999) 

är avsett att mäta social fobi. Den har två olika skalor varav den ena mäter social ångest som 

ett kontinuum och den andra mäter social fobi utifrån kriterierna A-E i DSM-IV. I denna 

studie har endast den ena skalan som mäter grad av social ångest använts samt de påståenden 

som mäter E-kriteriet från den andra skalan. Den första är en Likertskala från 0-4 där 14 

potentiellt obehagliga situationer skattas, där 0 är “inte alls obehagligt” och 4 är “väldigt 

obehagligt”. Exempel på hur påståendena är formulerade är “att tala (eller agera) inför en 

grupp”, “att uttrycka mina egna åsikter inför andra” och “att hålla igång en konversation med 

en person jag inte känner väl”. Den andra mäter inom vilka tre möjliga områden 

(“yrkesliv/studier”, “fritidsaktiviteter” och/eller “sociala aktiviteter”) som dessa svårigheter 

innebär ett handikapp för respondenten. Detta motsvarar E-kriteriet i DSM-IV. Det har 

föreslagits att social fobi föreligger när 3 poäng eller högre skattas på minst en potentiellt 

obehaglig situation och att denna situation måste stödjas i den skala som mäter kriterierna A-

D. Vidare måste minst ett område skattas som handikappande på delen som mäter E-kriteriet 

(Furmark et al., 1999). Då SPSQ i denna studie är ofullständig kommer cut-offgränsen 

baseras på 3 poäng eller högre på skalan för grad av social ångest och minst 1 poäng på den 

del som mäter E-kriteriet. Denna cut-offgräns användes för att undersöka prevalensen av 

social ångest i hela stickprovet i studien. 

      För att skapa kluster med hjälp av klusteranalys (se beskrivning nedan) valdes endast en 

skala ur SPSQ. Detta gjordes för att möjliggöra en för syftet önskvärd klusterlösning baserad 

på två klustervariat, som social ångest och rörelserädsla. Om även skalan som mäter grad av 

social ångest hade använts skulle det inneburit fler klustervariat och därmed försvårat 

analysen.   
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      Den skala som valdes till klusteranalysen var den som mäter vilka områden som innebär 

ett handikapp för patienten. Motiveringen är att skalan med potentiellt svåra situationer (som 

skattas 0-4) inte säger tillräckligt om detta blir ett handikappande problem eller inte. Skalan 

som mäter huruvida den sociala ångesten blir handikappande inom olika områden indikerar 

allvarlighetsgraden, och är även ett kriterium (E-kriteriet) i DSM-IV som måste uppfyllas för 

att ha en social fobi-diagnos. Den cut-offgräns som definieras för social ångest i 

klusterlösningen är att minst 1 av 3 poäng skattas på handikappskalan.   

       Tidigare forskning av Furmark et al. (1999) visar att formuläret har en stark korrelation 

med andra formulär för mätning av socialt ångestsyndrom, så som Social Interaction Anxiety 

(SIAS; r= 0,79, p<0,0001) och Swedish versions of Social Phobia (SPS; r= 0,77, p<0,0001). 

SPSQ har i forskning visat sig ha hög intern konsistens, Cronbach’s alfa ,90 (Furmark et al., 

1999). I detta sample var Cronbach’s alpha ,93 för Likertskalan i SPSQ och ,85 för skalan 

som mäter antalet handikappande områden. 

     2.5.3. Smärtintensitet och smärtrelaterad funktionsnedsättning. West Haven and Yale 

Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI; Kerns, Turk, & Rudy, 1985) mäter olika 

aspekter av smärtproblematik fördelat på tre sektioner; psykosocial aspekt, beteendemässig 

aspekt – signifikanta andra och beteendemässig aspekt – aktiviteter. I denna studie har en 

svensk version (MPI-S) använts och då endast den första delen som handlar om psykosociala 

aspekter av smärta. Denna del innehåller fem subskalor; a) smärtintensitet b) 

funktionsnedsättning c) stöd d) affektiv stress e) livskontroll. För denna examensuppsats har 

endast första subskalan (smärtintensitet) och andra subskalan (funktionsnedsättning) använts. 

De andra subskalorna valdes bort för att de a) mäter variabler som inte ingår i vårt syfte (d.v.s. 

att studera mönster av samsjuklighet) t.ex. subskalan som mäter stöd eller b) för att de mäter 

variabler som redan mäts av andra instrument t.ex. depressivitet som redan mäts av HADS-D. 

Frågor inom smärtintensitetsskalan kan t.ex. vara “hur ont har du haft i genomsnitt under den 
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senaste veckan?” och inom funktionsnedsättningsskalan “hur mycket har din värk påverkat 

dina möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sällskapsliv?”. Varje fråga skattas från 0-6. 

där högre poäng innebär högre grad av smärtintensitet eller funktionsnedsättning. Subskalan 

smärtintensitet består av 2 frågor och funktionsnedsättning består av 11 frågor. Till 

författarnas vetskap finns det inga givna cut-offvärden för råpoäng på subskalorna till MPI-S.  

       Del 1 i MPI-S har visat sig ha god intern konsistens och stabilitet (Bergström et al., 

1998). I den svenska översättningen av MPI så gjordes en faktoranalys som efter borttagandet 

av två påståenden visade sig vara stabil och stämma överens med den amerikanska 

originalversionens (WHY-MPI) faktorstruktur. För hela sektion 1 i MPI-S var den interna 

konsistensen Cronbach’s alfa ,75. För subskalan smärtintensitet var Cronbach’s alfa ,80 och 

för funktionsnedsättning ,85. I denna studie uppmättes den interna konsistensen för subskalan 

smärtintensitet till ,85 och för subskalan funktionsnedsättning till ,88, vilket är inom ramen 

för rekommenderade värden. 

       2.5.4. Ångest- och depressionssymptom. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; 

Zigmond & Snaith, 1983) mäter ångest- och depressionsproblematik. HADS innehåller två 

subskalor där den ena mäter ångest, (HADS-A) och den andra mäter depression (HADS-D), 

med sju påståenden i respektive subskala. Svaren anges på en fyrgradig Likertskala från 0 till 

3 poäng. Totalsumman varierar mellan 0 till 21 poäng för vardera skala. Ett värde under 8 på 

en delskala indikerar att personen sannolikt inte lider av ångest eller depression av klinisk 

betydelse. Poäng mellan 8 och 10 betraktas som gränsfall, och kan vara en indikation på ett 

ångest- eller depressionstillstånd. Poäng från 11 och uppåt indikerar sannolikhet för att klinisk 

depression eller ångest föreligger, och svår sådan för dem som skattar från 15 poäng och 

uppåt (Zigmond & Snaith, 1983).  

     Den svenska versionen av HADS har visat sig ha en stabil tvåfaktorstruktur och även 

korrelera med andra mått som mäter depression och ångest (Lisspers, Nygren, & Söderman 
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1997). Cronbach's alfa för HADS-A har visat sig variera från ,68-,93 (genomsnitt ,83) och för 

HADS-D mellan ,67-,90 (genomsnitt ,82) (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002). I 

denna studie uppmättes Cronbach's alfa till ,84 för HADS-A och ,74 för HADS-D. 

     2.5.5. Negativ affekt. Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS; Watson et al., 1988) 

är ett mätinstrument som mäter positiv och negativ affekt.  Instrumentet är uppdelat i två 

subskalor; positiv affekt (PA) och negativ affekt (NA). I litteraturen har PA och NA ansetts 

kunna definieras som aktiveringen av positivt eller negativt värderade affekter, dvs att låga 

nivåer av PA eller NA innebär frånvaron av positiva eller negativa aktivatorer och höga 

nivåer innebär närvaron av positiva eller negativa aktivatorer (Watson, Wiese, Vaidya, & 

Tellegen, 1999). PA och NA kan ses som dimensioner av affektiva tillstånd (Watson et al., 

1988), men det har också visats att PA och NA kan ses som egenskaper av emotionalitet ur ett 

trait-psykologiskt perspektiv (Tellegen, 1985; Watson & Clark, 1984).  

     För denna studie har en förkortad, svensk version använts (Hillerås, Jorm, Herlitz, & 

Winblad, 1998). Denna version innehåller 10 påståenden totalt som innehåller adjektiv 

kopplade till positiv eller negativ affekt, t. ex. “besvärad”, “upprörd” eller “pigg”. Deltagaren 

uppmanas att skatta hur “du känner dig på det stora hela”. Adjektiven skattas på en skala 

mellan 1 (”mycket lite eller inte alls”) till 5 (”väldigt mycket”). De 5 negativt laddade 

adjektiven summeras ihop till total negativ affekt, och på samma sätt summeras de 5 positivt 

laddade objekten ihop till total positiv affekt. Summan för varje subskala kan hamna mellan 

5-25 poäng. Till denna examensuppsats har endast NA-skalan använts för analys. Ett förslag 

på vad som kan vara en gräns för hög negativ affekt är ett mått över den 95:e percentilen. 

Utifrån brittiskt normerade värden i normalpopulationen är den ungefärliga gränsen 30 poäng 

och uppåt på originalskalan (10-50 poäng) för hög negativ affekt (Crawford & Henry, 2004). 

Då den förkortade, halverade NA-skalan (5-25 poäng) används för denna studie skulle en 

sådan gräns kunna definieras som 15 poäng eller mer. 
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     I forskning har de två subskalorna i PANAS visat sig konsekvent återkomma som två 

dominerande och oberoende dimensioner av affekt (Hillerås et al., 1998), vilket styrker 

modellens faktorstruktur. Mätinstrumentet har också visat god intern konsistens. I den korta 

versionen av PANAS har Cronbach’s alfa uppmätts till ,78 för PA och ,87 för NA 

(Mackinnon et al., 1999). I denna studie uppmättes Cronbach alfa till ,83 för NA-skalan.  

      2.5.6. Ångestkänslighet. Anxiety sensitivity index (ASI; Reiss, Peterson, Gursky, & 

MacNally, 1986) mäter ångestkänslighet. Ångestkänslighet definieras som rädsla för 

fysiologiska påslags-relaterade-sensationer. 

     ASI är organiserat i 16 påståenden som kan graderas från 0 (”obetydligt”) till 4 (”i hög 

grad”). Det som skattas är graden av rädsla inför potentiella negativa konsekvenser av 

ångestrelaterade symptom och sensationer (t. ex. “jag blir rädd när jag blir andfådd”). 

Maxpoäng är 64 poäng. Det finns olika föreslagna cut-offgränser utifrån olika typer av 

populationer (Donnell & McNally, 1990; Reiss et al., 1986; Carr, Lehrer, Rausch, & Hochron, 

1994). Asmundson & Norton (1995) har använt en cut-off gräns på ≥24 för hög 

ångestkänslighet hos personer med kronisk ryggsmärta, vilken också används som gräns i 

denna studie.  

     Det har argumenterats för att ASI består av en överordnad faktor, ångestkänslighet, och tre 

underordnade faktorer; fysiologisk, kognitiv och social ångestkänslighet (Jokić-Begić, Jurin, 

& Korajlija., 2012; Rodriguez, Bruce, Pagano, Spencer, & Keller, 2004). Den interna 

konsistensen för ASI har i studier uppmätts till ,88 (Peterson & Heilbronner, 1987). I denna 

studie var Cronbach's alfa ,93. Sammantaget visar instrumentet hög intern konsistens. 

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

Pivik, 1995) är ett instrument avsett för att mäta smärtkatastrofiering. Smärtkatastrofiering 

definieras som en överdriven negativ orientering gentemot aktuell eller förväntad smärta 
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(Sullivan et al., 2001). Vlaeyen et al., (2012) beskriver smärtkatastrofiering som en tendens 

att tolka smärtsamma stimuli som extremt farliga och hotande.  

     PCS är organiserat i 13 påståenden som rangordnas från 0 (”Stämmer ej”) till 4 (”stämmer 

i hög grad”). Påståendena kan delas in i tre subskalor, ruminering, (t.ex.”när jag har ont kan 

jag inte sluta tänka på det”) förstoring (t.ex. ”när jag har ont undrar jag om något allvarligt har 

hänt mig”) och hjälplöshet (t.ex. ”när jag har ont känner jag att jag inte orkar fortsätta”). I 

denna studie användes helskalan PCS. Maxpoängen är 52 och det finns förslag om att en cut-

off gräns kan sättas vid 30 poäng för hög smärtkatastrofiering (Gauthier, Sullivan, Adams, 

Stanish, & Thibault, 2006).  

     Den interna konsistensen har för helskalan uppmätts till ,87 (Sullivan et al., 1995). I denna 

studie var Cronbach's alfa ,93 vilket indikerar god intern konsistens. 

 

2.6 Kategorier av variabler 

I resultatet presenteras ovanstående variabler utifrån följande kategorier. Smärtintensitet, 

smärtrelaterad funktionsnedsättning, ångestsymptom och depressionssymptom benämns som 

symptomvariabler. Ångestkänslighet, negativ affekt och smärtkatastrofiering benämns som 

sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. 

 

2.7 Statistisk analys 

För statistiska analyser användes IBM Statistical Package for Social Sciences version 20 

(SPSS 20). 

      2.7.1. Klusteranalys. Klusteranalys gjordes för att klassificera smärtpatienterna så att de 

skulle vara lika varandra med avseende på rörelserädsla (TSK) och social ångest (SPSQ), 

och på så sätt bilda kluster. I klusteranalys eftersträvas att det finns hög intern homogenitet 

(inom respektive kluster) och hög extern heterogenitet (mellan klustren). Ett klustervariat är 
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den uppsättning av variabler som representerar de karakteristika som ligger till grund för 

jämförelsen av kluster. Variabler som användes som klustervariat i detta sample för att ta fram 

kluster var smärtrelaterad rädsla (TSK-SV) och social ångest (handikappskalan i SPSQ). Data 

inom respektive mätinstrument transformerades till standardiserade z-poäng för att de skulle 

ha jämförbar inverkan på klusterlösningen. Först gjordes en hierarkisk klusteranalys enligt 

Wards metod (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998), så att ett dendogram (träddiagram) 

byggdes. Det visar hur sambanden mellan kluster ser ut, och ger förslag på olika 

klusterlösningar. För att avgöra hur många kluster som är lämpliga för analysen så används en 

algoritm som bestämmer kluster genom minimering av SSE (Sum of Squares due to Error). 

För varje kluster är då SSE kvadratsumman av objektens avvikelser från klustrets centroid. I 

klusteranalysen utvärderas varje möjligt par av kluster och det par som har lägst ökning av 

SSE bildar ett nytt kluster. En indikation på att ett kluster är tillräckligt homogent är när minst 

67-70 % felvarians kan förklaras (Explained Error Sum of Squares) (Bergman, Magnusson, & 

El-Khouri, 2003). I en klusterlösning som har 100 procent förklarad felvarians är alla 

individer i samma kluster exakt lika i de studerade variablerna. Utifrån den hierarkiska 

metoden valde vi en fyrklusterlösning som sedan användes till en K-means klusteranalys. 

Detta görs för att komplettera den hierarkiska metoden och forma kluster med maximal 

heterogenitet mellan varandra och maximal homogenitet inom varandra, genom att 

individerna tillåts röra sig mellan de förbestämda klustren. 

     2.7.2. ANOVA för medelvärdesskillnader. För att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan klustren med avseende på beroendevariablerna; smärtintensitet, smärtrelaterad 

funktionsnedsättning, ångest, depression, negativ affekt, ångestkänslighet och 

smärtkatastrofiering så användes envägs-ANOVA. För att undersöka vilka kluster som 

skiljde sig åt användes Games Howell’s post hoc-test. Detta post hoc-test valdes för att 
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grupperna hade ojämn varians och var olika till storleken. Signifikansvärdet som användes var 

p=,05. 

3. Resultat 

3.1. Prevalens av social ångest  

I hela samplet var det 60 personer (28 %) som uppfyllde kriterierna för social ångest enligt 

föreslagna cut-offvärden i SPSQ (Furmark et al., 1999). 

3.2. Klusteranalys 

Klusteranalysen resulterade i fyra kluster med 184 individer sammanlagt. Det var 29 individer 

som föll bort i analysen till följd av otillräckligt ifylld data. Fyrklusterlösningen kunde 

förklara 74 % av variansen. Valet av antal kluster stod mellan tre och fyra kluster. En 

treklusterlösning hade förklarat 64 % av variansen, vilket är under den rekommenderade 

gränsen på ca 67-70 % förklarad felvarians. För vårt syfte att studera samsjuklighet passade 

därför en fyrklusterlösning bättre. De fyra klustren namngavs slutligen efter sina nivåer av 

social ångest och rörelserädsla.  

      3.2.1. Klusterlösning. Figur 6 visar de fyra kluster som framkom. Klustrens relativa nivåer 

av social ångest och rörelserädsla redovisas i standardpoäng (z-poäng). I kluster 1 ingick 

42,4% av de 184 deltagarna. Denna grupp låg cirka 0,7 standardavvikelser under medelvärdet 

på social ångest och 0,8 standardavvikelser under medelvärdet på rörelserädsla. Detta kluster 

har, relativt till de andra, lägst nivåer av social ångest och rörelserädsla och kan därför 

benämnas som låg-klustret. Kluster 2 bestod av ca 14,1 % av deltagarna. Detta kluster 

utmärktes av nära 2 standardavvikelser över medelvärdet vad gäller social ångest och nära 1 

standardavvikelse över medelvärdet på rörelserädsla. Detta kluster har höga nivåer av social 

ångest och rörelserädsla och kan därför kallas komorbiditetsklustret. Inom kluster 3 fanns ca 

16,3 % av deltagarna. Deltagarna i denna grupp låg ca 0,4 standardavvikelser över 
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genomsnittet på social ångest, och runt genomsnittet på rörelserädsla. Detta kluster har högre 

standardpoäng på social ångest och lägre standardpoäng på rörelserädsla och kallas därför 

social ångest-klustret. Kluster 4 bestod av 27,2 % av deltagarna. Klustret låg ca en halv 

standardavvikelse under genomsnittet på social ångest och ca 1 standardavvikelse över 

genomsnittet vad gäller rörelserädsla. Detta kluster karaktäriseras av högre standardpoäng på 

rörelserädsla och lägre på social ångest och kallas därför rörelserädsla-klustret. 

 

Figur 6 

Fyrklusterlösning redovisat i standardpoäng (z-poäng).  

Tabell 2 redovisar medelvärden och standardavvikelser för klustervariaten social ångest och 

rörelserädsla inom respektive kluster. Vad gäller klustrens kliniska svårighetsnivåer så visade 

alla kluster utom låg-klustret förekomst av rörelserädsla enligt föreslagen cut-offgräns (≥37 

poäng) (Lundberg et al., 2004). Social ångest klustret och komorbiditetsklustret visar 

förekomst av social ångest enligt studiens föreslagna cut-off värden (≥1 poäng), vilket 

bekräftar benämningen av social ångest-klustret trots att klustret endast ligger 0,4 

standardavvikelser över genomsnittet på social ångest. 
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) för de 4 olika klustren gällande social ångest och 

rörelserädsla. 

 Låg-klustret Komorbiditetsklustret Social ångest-

klustret 

Rörelserädsla-

klustret 

Soc. Ång 

 (0-3) 

0,04 (0,19) 2,92 (0,27) 1,19 (0,40) 0,20 (0,40) 

Rör.rädsla  

(17-68) 

30,55 (4,69) 45,21 (9,16) 37,89 (5,05) 46,66 (6,18) 

Not. Soc.ång = medelvärden (standardavvikelser) av råpoäng i handikappsskalan i Social 

Phobia Screening Questionnaire (SPSQ). Rör.rädsla = medelvärden (standardavvikelser) av 

råpoäng i Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK). Låg = lågklustret, Kom = 

komorbiditetsklustret, Soc = social ångestklustret, Rör = rörelserädsla-klustret. 

 

      3.2.2. Könsfördelning. Figur 7 visar att kvinnor är överrepresenterade i samtliga kluster. 

Låg-klustret hade 85 % kvinnor, komorbiditetsklustret hade 77 % kvinnor, social ångest-

klustret hade 93 % kvinnor och rörelserädsla-klustret hade 70 % kvinnor. 

 

 

Figur 7 

Antal män och kvinnor i varje kluster. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Låg n=78 Komorb. n=26 Soc.ång. n=30 Rör.räd n=50

Kvinna

Man



KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST   39 

      3.2.3 Symptomvariabler; Smärtintensitet, smärtrelaterad funktionsnedsättning, ångest och 

depression. Tabell 3 visar medelvärden, standardavvikelser och skillnader mellan klustren 

gällande symptomvariablerna smärtintensitet, funktionsnedsättning, ångestsymptom och 

depressionssymptom. Signifikanta skillnader fanns mellan grupperna för alla variabler. Games 

Howells post hoc-test användes för att undersöka vilka kluster som skiljde sig åt signifikant. 

På variabeln smärtintensitet framkom inga andra signifikanta skillnader än att 

komorbiditetsklustret var högre än låg-klustret. På funktionsnedsättning var 

komorbiditetsklustret signifikant högre än låg-klustret och social ångest-klustret. 

Rörelserädsla-klustret var signifikant högre än låg-klustret. Vad gäller ångest är 

komorbiditetsklustret signifikant högre än samtliga kluster. Social ångest-klustret har 

signifikant högre ångest än låg-klustret. På depression är komorbiditetsklustret signifikant 

högre än samtliga kluster. Sammanfattningsvis är komorbiditetsklustret signifikant högre än 

låg-klustret på alla variabler. Vidare är komorbiditetsklustret signifikant högre än social 

ångest-klustret på alla symptomvariabler förutom smärtintensitet, samt signifikant högre än 

rörelserädsla-klustret gällande ångest och depression. 
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I figur 8 redovisas klustrens relativa grad av smärtintensitet, smärtrelaterad 

funktionsnedsättning, ångest och depression i standardpoäng. Det framgår att låg-klustret 

ligger mellan genomsnittet till 0,4 standardpoäng under genomsnittet och därmed lägst under 

genomsnittet på samtliga variabler. Komorbiditetsklustret ligger högst från genomsnittet, 

mellan ca en halv till en hel standardavvikelse över genomsnittet på alla variabler. Inom 

komorbiditetsklustret är ångest högst följt av depression. Social ångest-klustret ligger 

genomsnittligt på smärtintensitet, men näst högst av alla kluster (efter komorbiditetsklustret) 

på ångest och depression. Rörelserädsla-klustret visar högre nivåer på smärtintensitet och 

funktionsnedsättning än för ångest och depression. 

Tabell 2 

 

Medelvärden (standardavvikelser) för de fyra olika klustren gällande smärtintensitet, 

funktionsnedsättning, ångestsymptom och depressionssymptom, samt skillnader mellan 

klustren med ANOVA och post hoc-test. 

 1=Låg 2=Kom 3=Soc 4=Rör F (Fg) Post Hoc 

Smärtintens. 

(0-12) 

8,04 

(1,94) 

 

9,35 

(1,62) 

8,16 

(1,98) 

8,80 

(2,00) 

3,85(3,181)* 

             

2>1 

Funktionsned. 

(0-66) 

41,45 

(10,54) 

 

51,27 

(6,63) 

44,87 

(7,19) 

47,68 

(7,60) 

10,16(3,181)* 2,4>1; 

2>3 

Ångest 

(0-21) 

7,03 

(4,55) 

 

13,70 

(3,80) 

9,81 

(3,54) 

8,66 

(4,61) 

14,70(3,173)* 2>1,3,4; 

3>1 

Depression 

(0-21) 

6,94 

(3,87) 

 

12,60 

(3,65) 

9,29 

(4,32) 

8,77 

(4,41) 

12,69(3,176)* 2>1,3,4 

 

Not. Smärtintensitet och funktionsnedsättning är delskalor ur Multidimensional Pain 

Inventory, svensk version (MPI-S), ångest och depression är delskalor ur The Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). Låg = låg-klustret, kom = komorbiditetsklustret, soc 

= social ångest-klustret, rör = rörelserädsla-klustret. Fg = frihetsgrader. Post hoc = 

signifikanta skillnader mellan kluster uppvisade med Games-Howell’s post hoc-test. 

* p<,05 
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Figur 8 

Smärtintensitet, funktionsnedsättning, ångest och depression redovisat i standardpoäng. 

 

3.3. Sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer; negativ affekt, ångestkänslighet och 

smärtkatstrofiering 

Tabell 3 visar medelvärdesjämförelser av sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer mellan 

klustren. På samtliga variabler fanns det signifikant skillnad mellan klustren. Tabell 3 visar 

också vilka kluster som signifikant skiljer sig åt med Games-Howells post hoc-test. På 

samtliga variabler (negativ affekt, ångestkänslighet och smärtkatastrofiering) har 

komorbiditetsklustret och rörelserädsla-klustret signifikant högre värden än låg-klustret. 

Social ångest-klustret har signifikant högre negativ affekt och ångestkänslighet än låg-klustret, 

men inte signifikant högre smärtkatastrofiering. Vidare hade rörelserädsla-klustret signifikant 

högre smärtkatastrofiering än social ångest-klustret. Komorbiditetsklustret har de högsta 

medelvärdena, men skillnaderna är inte signifikanta i förhållande till social ångest och 

rörelserädsla-klustret. 
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Tabell 3 

Medelvärden (standardavvikelser) av råpoäng för sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer 

för de 4 olika klustren, samt skillnader mellan dessa med ANOVA och post hoc-test. 

 1=Låg 2=Kom 3=Soc 4=Rör F (Fg) Post Hoc 

Neg. affekt 

(5-25) 

9,18 

(3,39) 

 

14,52 

(4,91) 

12,47 

(3,73) 

13,04 

(5,35) 

14,23(3,176)** 2,3,4>1 

Ång.känsl. 

(0-64) 

11,62 

(8,21) 

 

25,54 

(11,34) 

18,33 

(8,42) 

19,76 

(14,76) 

12,92(3,179)* 2,3,4>1 

Smärtkat. 

(0-52) 

17,92 

(9,85) 

30,08 

(12,38) 

22,27 

(9,00) 

29,35 

(11,56) 

15,08(3,170)* 2,4>1; 

4>3 

Not. Negativ affekt = delskala i Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS), 

Ångestkänslighet = Anxiety Sensitivity Index (ASI), Smärtkatastrofiering = The Pain 

Catastrophizing Scale (PCS). Fg = frihetsgrader. Post hoc = signifikanta skillnader mellan 

kluster uppvisade med Games-Howell’s post hoc-test.  

** p<,001; *p<,05 

 

Figur 9 visar klustrens relativa grad av sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer presenterat i 

standardpoäng. Låg-klustret befinner sig ca en halv standardavvikelse under genomsnittet för 

samtliga variabler och visar de lägsta nivåerna av variablerna. Komorbiditetsklustret befinner 

sig mellan ca 0,5-0,7 standardavvikelser över genomsnittet och visar de högsta nivåerna på 

alla variabler, varav ångestkänslighet är högst. Social ångest-klustret visar de näst lägsta 

nivåerna på samtliga variabler, som alla ligger nära genomsnittet. Rörelserädsla-klustret visar 

de näst högsta nivåerna relativt de andra på ca 0,3-0,5 standardavvikelser över genomsnittet 

för alla variabler. De mest utmärkande variablerna är smärtkatastrofiering för rörelserädsla-

klustret, negativ affekt för social ångest-klustret och ångestkänslighet för 

komorbiditetsklustret.  
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Figur 9 

Sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer redovisat i standardpoäng för respektive kluster. 

 

3.4. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis framkom fyra kluster som förklarade 74 % av felvariansen. Klustren var 

distinkta och bestod av ett kluster med låga poäng på social ångest och rörelserädsla, ett 

kluster med måttligt höga poäng på social ångest, ett kluster med höga poäng på rörelserädsla 

och ett kluster med höga poäng på både social ångest och rörelserädsla. Klustren skiljde sig 

signifikant åt vad gäller smärtnivåer, funktionsnedsättning, generell ångest och depression. 

Dessutom visade det sig att klustren skiljde sig signifikant åt på sårbarhets- och 

vidmakthållandevariablerna negativ affekt, ångestkänslighet och smärtkatastrofiering. 

Komorbiditetsklustret visade genomgående högst nivåer relativt de andra klustren av samtliga 

variabler, där ångestkänslighet var särskilt utmärkande. 
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4. Diskussion 

Denna tvärsnittsstudie hade som syfte att undersöka förekomsten av samsjuklighet mellan 

social ångest och kronisk smärtproblematik i en klinisk smärtpopulation. Syftet var också att 

undersöka förekomsten av eventuella samvarierande transdiagnostiska sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktorer samt samvarierande symptom inom en sådan komorbid subgrupp. 

Vidare skulle skillnader mellan övriga eventuella subgrupper jämföras avseende 

transdiagnostiska sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer samt symptom. 

I en klusteranalys framkom fyra kluster, varav ett indikerade hög komorbiditet. 

Klusterlösningen beskrivs närmare nedan, men i övrigt kommer diskussionen att handla om 

det komorbida klustret i frågor om sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. Diskussionen 

kommer vidare att handla om hur resultatet kan förstås och analyseras utifrån teorier och 

dagens forskningsläge. Diskussionen avslutas med kommentarer kring studiens styrkor och 

svagheter, framtida forskning och kliniska implikationer. 

 

4.1. Subgrupper 

Vi fann fyra kluster med varierande mönster av social ångest och rörelserädsla. Dessa kluster 

möjliggjorde kontrastering mot varandra med avseende på symptomvariabler (smärtintensitet, 

smärtrelaterad funktionsnedsättning, depression och ångest) och sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktorer (negativ affekt, ångestkänslighet och smärtkatastrofiering). 

Fyrklusterlösningen kännetecknades av ett kluster med låga nivåer på social ångest och 

rörelserädsla, ett kluster med hög komorbiditet, ett kluster med enbart höga nivåer av social 

ångest samt ett kluster med enbart höga nivåer av rörelserädsla. Sammantaget var klustrens 

mönster förankrade i teoretiskt relevant struktur. 
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4.2. Komorbiditet 

Subgruppen med hög komorbiditet hade kliniskt höga värden på flera mått som tyder på att 

denna grupp lider mycket av ångest och depression, samt känner stark smärta och har mycket 

funktionsnedsättning av sin smärta. Prevalensen för social ångest (enligt föreslagen cut-

offgräns i SPSQ) i studiens hela sample var 28,2 %, vilket är högre än vad som uppmätts 

(med SPSQ) i den svenska normalpopulationen (15,6%) (Furmark et al., 1999). Prevalensen i 

det aktuella samplet var också högre än vad som uppmätts i andra studier som mätt prevalens 

av komorbiditet mellan social fobi och kronisk smärta hos behandlingssökande patienter (9-13 

%) (Kinney et al., 1993; Polatin et al., 1993; Asmundson et al., 1996). Det finns dock 

skillnader i hur dessa resultat har mätts. Då social ångest mättes med en ofullständig skala 

(den del i SPSQ som mäter diagnoskriterierna A-D saknades) i denna studie finns det stor risk 

för överinklusivitet då de andra studierna redovisar prevalens för diagnosen social fobi och 

således innebär ett konservativare mått. Denna studies prevalens är alltså inte helt jämförbar 

med övriga studiers prevalens. Sammanfattningsvis finns det indikationer för att social ångest 

är hög i detta urval med vissa förbehåll för eventuell överinklusivitet. 

      4.2.1 Symtom. Den komorbida subgruppen hade högst nivåer av alla kluster på ångest och 

smärtintensitet. Den hade också högre nivåer av social ångest än det kluster som enbart hade 

symptom på social ångest. En tänkbar förklaring till att nivåerna av symptomen var högst i det 

komorbida klustret är att ångestsymptom och upplevelse av smärta skulle kunna interagera på 

ett sätt som förvärrar symptomen av den sociala ångesten. Ett förslag för ett sådant 

förhållande har beskrivits av Asmundson & Hadjistavropoulos (2007) för en samsjuklighet 

mellan kronisk smärta och PTSD eller paniksyndrom. En plausibel förklaring är att en 

liknande process skulle kunna gälla även för social ångest, något som vår tvärsnittsstudie 

indikerar. 
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      4.2.2 Sårbarhetsfaktorer och vidmakthållandefaktorer. Hur kan denna komorbiditet 

förstås utifrån transdiagnostiska sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer? Ångestkänslighet 

och negativ affekt förekommer i större utsträckning i den beskrivna komorbida subgruppen. 

Ångestkänslighet och negativ affekt kan ses som transdiagnostiska sårbarhetsfaktorer med 

multifinala egenskaper. Vad som kommer först av dessa faktorer är svårt att uttala sig om, 

förmodligen är båda faktorer predisponerande för flera psykopatologier. I litteraturen har 

negativ affekt och ångestkänslighet beskrivits som potentiella sårbarhets- och 

vidmakthållandefaktorer för utvecklandet av komorbiditet mellan smärtproblematik och 

emotionell problematik (Asmundson & Katz, 2009; Sharp & Harvey, 2001). Teoretiska 

modeller saknas för hur social ångest skulle kunna förklaras i en komorbiditet med kronisk 

smärtproblematik. Resultaten från denna studie visar samvariationen av transdiagnostiska 

faktorer i en komorbid subgrupp, men ger inga svar på kausala relationer. Det framkomna 

mönstret skulle kunna bidra till framtida studier om sambanden mellan social ångest, 

smärtproblematik och transdiagnostiska sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. En 

hypotetisk modell för komorbiditet mellan smärtproblematik och social ångest skulle kunna 

beskrivas enligt figur 10, som är omgjord efter mutual maintenance model (Sharp & Harvey, 

2001). Modellen postulerar att kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenter i social 

ångest bidrar till att vidmakthålla eller öka symptom av smärta. Likaledes kan de kognitiva, 

affektiva och beteendemässiga komponenterna i smärtproblematik vidmakthålla och öka 

symptomen av social ångest. Det innebär att bl.a. kognitiva feltolkningar, ångestkänslighet 

och negativ affekt (innersta boxen) kan ha en dubbelriktad påverkan på smärtproblematiken 

och den sociala ångesten, samt på svårigheter och funktionsnedsättning, som ytterligare 

vidmakthåller smärtproblematiken och den sociala ångesten. 
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Figur 10 

 

Föreslagen modell för komorbiditet mellan smärtproblematik och social ångest, anpassad efter 

mutual maintenance model av Sharp & Harvey (2001). 

 

 

I linje med Asmundson & Katz (2009) delade sårbarhetsmodell kan negativ affekt, 

ångestkänslighet, tillsammans med en biologisk låg tröskel för alarmpåslag även vara 

sårbarhetsfaktorer i en komorbiditet mellan smärtproblematik och social ångest. Dessa 

sårbarheter utgör en grund för hur livshändelser och stressorer utlöser emotionella responser, 

som rädsla och ångest. Detta hanteras med undvikande av yttre och inre stimuli och kognitiva 

feltolkningar, som t.ex. katastrofiering. Parallellt reagerar kroppen med ökad muskulär 

aktivitet och ökad aktivitet i det autonoma nervsystemet. Med dessa sårbarheter, reaktioner 

och hanteringsstrategier vidmakthålls på lång sikt en komorbiditet mellan smärtproblematik 

och social ångest. 

      Sammanfattningsvis finns det goda skäl till att social ångest skulle kunna inkorporeras i 

dessa två modeller.  
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      4.2.3. Vad tillför det att beskriva denna subgrupp? Det finns indikationer på att många 

som lider av kronisk smärtproblematik också lider av en social ångest problematik. Dessa 

människor verkar lida mycket till följd av sin komorbiditet. Det är inte otänkbart att denna 

samvarierande problematik utgör en stor funktionsnedsättning för dessa människor i sociala 

sammanhang, arbetsliv och inte minst i kontakt med vården. Dessa sammanhang är viktiga för 

att få hjälp till en bättre hantering av sin smärtproblematik (t.ex. genom socialt stöd, anpassad 

arbetssituation och adekvat vård) men är samtidigt områden som ställer sociala krav. Om 

denna samsjuklighet inte uppmärksammas finns risken att en enskild smärtbehandling eller 

enskild social fobi behandling inte ger önskade resultat, varpå dessa individer riskerar att 

uppfattas som svårbehandlade. 

 

4.3. Svagheter 

Studien kan anses ha ett flertal svaga punkter som berör resultatets eventuella reliabilitet och 

stabilitet. När det gäller studiens design var det en tvärsnittssdesign där möjligheten att dra 

kausala slutsatser är begränsad. Valet av metodik för att extrahera subgrupper kan påverka 

utfallet. Ward’s metod för hierarkisk klusteranalys och efterföljande K-means klusteranalys 

kombinerar två metoder av klustermetodik som anses komplettera för varandras svagheter 

(Burns & Burns, 2008). Men för att vidare styrka metodikens reliabilitet hade vi kunnat göra 

t.ex. en split-half-analys, genom att dela urvalet i två delar och sedan utföra en klusteranalys 

på respektive halva. Alternativt hade vi kunnat jämföra klusterlösningen utifrån en annan sorts 

klusteranalys. Om liknande klusterlösningar hade framträtt i båda metoderna skulle det 

indikera stabilitet och reliabilitet.  

      Det kan det ifrågasättas hur katastrofiering som transdiagnostisk process mättes. 

Mätinstrumentet som användes, Pain Catastrophizing Scale (PCS), mäter specifikt 

smärtkatastrofiering och är inte ett generellt katastrofieringsmått. Det är dock tänkbart att 
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katastrofiering som kognitiv process tar sig i uttryck i det som är den aktuella problematiken. 

Detta urval har kronisk smärta som aktuell problematik, varpå detta mätinstrument troligen 

bäst generellt ringar in katastrofiering som kognitiv process hos dessa människor. Till sist 

finns det andra transdiagnostiska processer som skulle kunna vara intressanta att mäta men 

som inte mättes t.ex. emotionsreglering, ruminering, undvikandebeteenden och 

säkerhetsbeteenden. Dessa processer hade kunnat ge ytterligare information om komorbiditet 

och hanteringsstrategier.  

 

4.4. Styrkor 

Denna studie bidrar till ett aktuellt tema inom smärtforskningen, nämligen komorbiditet inom 

kronisk smärtproblematik. Det finns ett värde i att kartlägga förståelseramar kring dessa 

patientgrupper, för att utveckla och effektivisera behandlingsmetoder. Det transdiagnostiska 

perspektivet är ett relativt nytt tema inom forskningen, och kopplingen till smärtproblematik 

är fortfarande i sitt startskede och behöver utvecklas. En styrka med denna studie är 

integreringen av dessa två forskningsområden. 

      Klusterlösningen följde en teoretiskt relevant struktur, hade hög heterogenitet mellan 

klustren och var relevant för vår frågeställning. Klusterlösningen gav teoretiskt förväntade 

resultat och följde gängse kliniska symptombilder, t.ex. att komorbiditetsklustret hade 

genomgående kliniskt höga värden på samtliga variabler och att social ångest-klustret hade 

kliniska tecken på social ångest. Variablernas genomgående mönster av samvariation med 

klustren tyder på en valid klusterlösning. Samsjuklighetens samvariation av tilltänkta 

sårbarhets- och vidmakthålladefaktorer stärker idén om relevansen med en transdiagnostisk 

ansats. Vidare bidrar också studien till att ytterligare bredda forskningsområdet kring 

samvariationen mellan ångeststörningar och kronisk smärtproblematik (genom att studera 

social ångest), något som har efterfrågats i litteraturen (Asmundson & Katz, 2009).  
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     Det är en styrka att deltagarna i denna studie kommer från en klinisk kontext, då själva 

urvalet gör att studien kan uttala sig om den kliniska smärtpopulationen i Sverige. En 

metodisk styrka är att de mått som användes är väl validerade i forskning, samt att de lämpar 

sig för den aktuella populationen. Studien kan generera nya frågeställningar kring 

samsjuklighet i samband med kronisk smärtproblematik. 

 

4.5. Kliniska implikationer och framtida forskning 

Det har visat sig att behandling riktad mot en ångeststörning kan försvåras om det finns en 

existerande smärtproblematik som inverkar på det vardagliga livet (Teh et al., 2009). Med 

andra ord kan det vara av vikt att ta hänsyn till den komorbida problematiken. Fler 

behandlingsstudier behöver göras utifrån komorbiditet, till skillnad från i nuläget där 

komorbida tillstånd ofta exkluderas och endast diagnosspecifika tillstånd inkluderas. Det finns 

idag effektiv transdiagnostisk behandling riktad mot gemensamma vidmakthållandeprocesser 

i komorbid eller specifik emotionell problematik (Farchione et al., 2012), men behöver 

utvecklas ytterligare för kronisk smärtproblematik och ångeststörningar. Flera forskare har 

tänkt i samma linje, ur ett emotionsregleringsperspektiv. En fallstudie med en transdiagnostisk 

behandling för en samsjuklighet av ångest- eller förstämningsproblematik med kronisk smärta 

hos två ungdomar visade förbättring av emotionella symptom, emotionsregleringsfärdigheter, 

minskad ångest och depression samt förbättrad generell funktion (Allen, Tsao, Seidman, 

Ehrenreich-May, & Zeltzer, 2012). Liknande framgångar har uppmätts i en fallstudie med en 

vuxen som hade kronisk smärta, depression och bristande emotionsreglering (Linton, 2010). 

Behandlingen som gavs var inspirerad av dialektisk beteendeterapi. Gemensamt är att de 

nämnda studierna fokuserade på emotionsreglering, som kan vara en viktig transdiagnostisk 

aspekt i både smärtproblematik och dess komorbida tillstånd, med t.ex. ångest och depression. 
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Emotionsdysreglering kan ses som ett uttryck för hög ångestkänslighet och hög negativ affekt 

och kan därför vara ett behandlingsfokus av intresse.   

     Tillsammans med traditionellt baserade exponeringsbehandlingar kan det också för denna 

subgrupp vara relevant att genomföra specifika insatser mot ångestkänslighet. Eftersom 

ångestkänslighet innebär en ökad rädsla inför interna ångestrelaterade stimuli, kan detta 

angripas genom t.ex. interoceptiv exponering. En sådan insats skulle kunna öka effektiviteten 

och resultaten hos traditionella exponeringsbaserade behandlingar. 

     Sammantaget kan det vara av vikt för personer som lider av social ångest och kronisk 

smärtproblematik att fokusera på gemensamma vidmakthållandeprocesser så som 

undvikande- och säkerhetsbeteenden och exponera för det som undviks, förbättra 

emotionsregleringsfärdigheter samt exponera för interna ångestrelaterade stimuli genom 

interoceptiv exponering. 

 

4.6. Konklusioner 

Resultatet indikerar att hanteringen av smärta måste ses i sin kontext. Rörelserädsla-klustret 

hade mer rörelserädsla än komorbiditetsklustret, ändå hade komorbiditetskustret ett större 

lidande. Individer med primärt rörelserädsla eller primärt social ångest kan antas ha mer 

kognitivt dominerade föreställningar om sin smärta eller sin sociala ångest. För dessa 

individer lämpar sig troligen sedvanlig exponeringsbehandling mot rörelserädsla respektive 

social ångest. Komorbiditetsklustret indikerar att det finns en subgrupp av särskilt emotionellt 

reaktiva individer bland smärtpatienter. Sett i sin kontext hanterar dessa individer sin 

rörelserädsla och sociala ångest på ett annorlunda sätt, med mer emotionell dysreglering (t.ex. 

ångestpåslag och negativ affekt).  

      Eftersom det är tänkbart att dessa individer har en emotionell sårbarhet, och därför lättare 

blir dysreglerade, har de antagligen vana av att tänka på ett visst sätt med mycket 
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katastrofiering, oro och ältande. På ett generellt plan ägnar sig förmodligen dessa individer åt 

mer maladaptiva hanteringsstrategier, som undertryckande av emotioner och tankar samt 

undvikande av interna och externa stimuli. Dessa tankestilar och hanteringsstrategier ingår i 

ett ineffektivt sätt att reglera sina emotioner och kan ses som missriktade 

problemslösningsstrategier. Med stor sannolikhet uttrycker sig även detta som problem i 

andra områden som t.ex. sömnproblematik, panikattacker eller återkommande depressioner 

samt att det påverkar kvaliteten i sociala relationer och kontexter.  

       Med en funktionell ansats är det enkelt att se hur flera typer av komorbiditeter kan uppstå 

och vidmakthållas av samma processer som ineffektiv emotionsreglering och dysfunktionella 

hanteringsstrategier. Den aktuella problematiken kan för denna grupp just nu handla om 

smärta, på samma sätt är det troligt att denna patientgrupp återkommer i andra sammanhang 

med andra komorbiditeter och att en emotionellt reaktiv subgrupp återfinns inom flera 

psykologiska störningar. Samtidigt utgör denna grupp en ideal samling att prova mer 

transdiagnostiska behandlingsformer gentemot. Men även specifika behandlingar som 

adresserar emotionsdysreglering kan vara av intresse då denna grupp verkar ha mycket 

emotionsdysreglering både som symptom och sårbarhet. 

 

4.7. Avslutande kommentarer 

Denna studie har bidragit till en klarare bild av en samsjuklighet mellan kronisk 

smärtproblematik och social ångest. Ett transdiagnostiskt, funktionellt perspektiv är 

användbart vid förståelsen av komorbiditet och troligen vid behandling. Studiens resultat 

indikerar att ångestkänslighet, negativ affekt och katastrofiering spelar roll i dessa individers 

komorbiditet. Detta kan förstås och eventuellt behandlas ur ett transdiagnostiskt 

emotionsregleringsperspektiv. Mer forskning behövs för att uttala sig om kausalitet och för att 

utveckla behandlingsformer. 
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