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     Sammanfattning 

Allt mer prevalensforskning tyder på hög samsjuklighet mellan kronisk smärta 

och social ångest men hur gemensamma faktorer interagerar för att 

vidmakthålla och förändra symptom är relativt outforskat. Syftet med studien 

var att undersöka samsjukligheten mellan kronisk smärta och social ångest 

samt hur gemensamma faktorer kan predicera smärtpatienters tro på sin 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats. 

Frågeställningarna besvarades genom en tvärsnittsstudie, där 195 

smärtpatienter som hade remitterats till en rehabiliteringsklinik besvarade två 

enkäter vid sitt första läkarbesök. Data analyserades genom en multipel 

hierarkisk regressionsanalys, som visade att social ångest och 

funktionsnedsättning predicerade patienters förmåga att kommunicera sina 

smärtproblem till sin arbetsplats. Katastrofiering modererade sambandet 

mellan social ångest och utfallsvariabeln. 

 

Nyckelord. Kronisk smärta, social ångest, katastrofiering, tro på sin förmåga, 

kommunikation, arbetsåtergång 
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     Abstract  

A growing body of research indicates high comorbidity rates of chronic pain 

and social anxiety. How shared factors interact to maintain and alter 

symptoms is relatively unexplored. The aim of the study was to examine the 

comorbidity of chronic pain and social anxiety and to analyze how shared 

factors can predict pain patients’ self-efficacy regarding work-related 

communication. The research questions were examined using a cross-sectional 

design. 195 pain patients who had been referred to a rehabilitation clinic 

answered two questionnaires at their first visit. Data were analyzed by a 

multiple hierarchical regression analysis, which showed that social anxiety 

and disability predicted patients’ self-efficacy regarding work-related 

communication. Catastrophizing moderated the effect between social anxiety 

and the outcome variable. 
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En tvärsnittsstudie rörande samsjukligheten mellan kronisk smärta och social ångest – 

hur gemensamma faktorer relaterar till arbetsåtergång. 

 

Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och i Europa. 19% av alla européer 

rapporterar måttlig till svår kronisk smärta (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006). En av de dominerande orsakerna till sjukskrivningar och sjukförsäkringskostnader i 

Sverige beror på diagnoser förenade med smärta. Rygg- och nackdiagnoser utgör tillsammans 

den största diagnosgruppen bakom både sjukfrånvaro och förtidspension i Sverige (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). År 2009 stod diagnoser i rörelseorganen 

för 20 miljarder kronor eller drygt 31 % av sjukförsäkringskostnaderna. Ryggvärk är en av de 

enskilda sjukdomarna som står för störst andel, 7 %, och kostar 4 miljarder kronor varje år 

(Försäkringskassan, 2011). Förutom samhälleliga kostnader innebär långvarig smärta ett stort 

individuellt lidande. Personer med långvarig smärta uppger nedsatt arbetsförmåga, sämre 

somatisk status, emotionellt och socialt lidande och försämrad livskvalitet. Nästan hälften 

upplever att smärtan får dem att känna sig hjälplösa och att de inte kan fungera normalt 

(Breivik, m.fl., 2006). 

 

Smärta 

Smärta som svar på skada eller sjukdom är en adaptiv respons som är viktig för vår 

anpassning till miljön. Smärtan signalerar faktiskt eller potentiell skada och motiverar oss 

undvika vidare skada och att påbörja återhämtning. Den akuta smärtan avtar i de flesta fall 

efter läkning. Kronisk smärta, däremot, innebär smärta som har varat längre än tre månader 

och då fungerar inte smärtan längre som en adaptiv varningssignal utan orsakar emotionellt 

lidande och blir funktionsnedsättande (Asmundson & Katz, 2009). 
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Den internationella organisationen för klinisk behandling och forskning om smärta, 

International Association for the Study of Pain (IASP, 1994), definierar smärta som “en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”.    

 Smärta är alltså en perceptuell subjektiv upplevelse som inte bara är kroppslig utan 

som även innefattar psykologiska och sociala mekanismer (Asmundson & Katz, 2009). Därför 

kan inte smärta förklaras endast genom traditionella biomedicinska modeller utan 

psykologiska faktorer, som emotioner, kognitioner och beteenden måste beaktas, eftersom 

dessa har avgörande betydelse för hur smärta utlöses och utvecklas (Leeuw m.fl., 2007). 

Emotioner som rädsla, ångest och nedstämdhet påverkar upplevelsen av smärta. Kognitivt 

påverkar våra föreställningar och katastroftankar om smärta hur vi tolkar smärtupplevelsen. 

Beteendemässigt influerar aktivitetsnivå och beteenderepertoar vidmakthållande av smärtan. 

(Vlaeyen & Linton, 2000).                                                                                     

 För att beskriva de psykologiska mekanismer som är verksamma i övergången mellan 

akut och kronisk smärta vid muskuloskeletala sjukdomar har Vlaeyen och Linton (2000) 

utvecklat rädsla-undvikandemodellen. Enligt rädsla- undvikandemodellen finns två sätt att 

hantera smärta, antingen genom att konfrontera eller genom att undvika. Vilken av 

strategierna som används beror på hur individen tolkar smärtan (Vlaeyen & Linton, 2000) 

 

Figur 1 

Rädsla-undvikandemodellen 
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Den högra delen av modellen visar ett normalt förlopp vid akut smärta. Individen 

konfronterar sin smärta och återhämtar sig. Den vänstra delen av modellen visar hur den akuta 

smärtan utvecklas till kronisk. Det händer när individen tolkar smärtan som hotande 

(katastrofierar) och utvecklar en rädsla för smärtan. Rädslan gör att personens uppmärksamhet 

på kroppsliga sensationer förhöjs. Vaksamheten aktiverar kroppens försvarssystem och 

patienten spänner sig, vilket ökar den obehagliga smärtupplevelsen ytterligare. För att 

undslippa obehaget undviker personen aktiviteter som är potentiellt smärtsamma, vilket leder 

till att muskler och leder inte belastas och därför försvagas. Undvikandet blir 

funktionsnedsättande för individen. Om personen undviker aktiviteter som är viktiga för 

välmåendet, till exempel socialt umgänge och fysisk aktivitet, ökar risken för att personen 

utvecklar depression. Negativ affekt leder till minskad tolerans och smärtintensitet höjs, vilket 

i sin tur leder till ytterligare katastrofiering (Vlaeyen & Linton, 2000).  

 Smärtrelaterad katastrofiering har alltså avgörande betydelse för prognosen vid smärta 

enligt modellen (Vlaeyen & Linton, 2000). Katastrofiering definieras som en uppsättning 

överdrivna och ruminerande negativa kognitioner och emotioner under faktisk eller upplevd 

smärta (Leung, 2012). Det innebär att individer som katastrofierar upplever smärta som 

överdrivet hotande och föreställer sig de värsta tänkbara konsekvenserna (Leeuw m.fl., 2007). 

Konceptet utgörs av de tre delarna; ruminering, magnificering och hjälplöshet. Ruminering 

innebär negativt repetitivt tänkande omkring smärtan. Magnificering innebär orimlig 

uppförstoring av obehaget och dess konsekvenser och hjälplöshet innebär tankar om att inte 

ha förmåga att påverka sin situation (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). Underliggande finns 

negativa emotioner, något som är gemensamt för flera olika tillstånd, till exempel oro, ångest 

och depression. Relationen mellan katastrofiering och smärta är väldokumenterad och har fått 

starkt stöd. Katastrofiering är kopplat till intensivare smärta, mer ångest och depression, högre 

nivåer av smärtbeteenden, sänkt deltagande i fritidsaktiviteter, svårare handikapp och större 
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konsumtion av smärtstillande mediciner (Sullivan, Martel, Tripp, Savard & Crombez, 2006). 

Dessutom har personer som katastrofierar svårare att använda sig av distraktion som 

copingstrategi för att sänka smärtan (Campbell, m.fl., 2010). En behandlingsstudie har visat 

att behandlingseffekten av exponering in vivo för patienter med muskuloskeletal smärta 

modereras av katastrofiering. Exponeringsbehandlingen var bara effektiv för personer som 

hade låg till måttlig grad av katastrofiering. De med hög grad av katastrofiering förbättrade 

inte sin funktionsnivå mer än gruppen som inte fick behandling. En möjlig förklaring kan vara 

att de med höga nivåer av katastrofiering använder säkerhetsbeteenden i högre grad, vilket 

hindrar dem från att tillgodogöra sig exponeringsbehandling (Flink, Boersma, Linton, 2010). 

Att katastrofiering leder till rädsla har också fått visst stöd (Leeuw, m.fl., 2007). 

 Traditionella teorier har förklarat katastrofiering som en problemlösningsstrategi för 

att hantera smärta. Det finns dock teorier som föreslår att katastrofiering i form av negativt 

reptitivt tänkande fungerar som ett undvikandebeteende för att reglera ned negativa emotioner 

(Flink, Boersma & Linton, in press). Det finns också studier som indikerar att katastrofiering 

syftar till att uppnå interpersonella mål. Enligt Communal Coping Model of Pain 

Catastrophizing används katastrofiering för att maximera stöd och empati från andra. Alltså 

borde de som katastrofierar använda beteenden som ökar chansen att deras smärta, 

emotionella lidande och handikapp ska uppfattas av andra (Thorn, Ward, Sullivan, Boothby, 

2003; Sullivan, 2012). Teorin har fått varierande stöd. Sullivan m.fl. (2006) har funnit att de 

som katastrofierar kommunicerar mer smärta, både verbalt och genom ansiktsuttryck och 

kroppspråk än dem som inte katastrofierar. Samma forskare har även funnit att personer som 

katastrofierar är mer uttrycksfulla när de upplever smärta tillsammans med andra än när de är 

ensamma. De som katastrofierar har inte en smalare beteenderepertoar generellt men just inför 

andra använder de färre copingstrategier (Sullivan, Adams, Sullivan, 2004). Dessutom fann 

Cano (2004) att katastrofiering är kopplat till högre nivåer av omedelbart stöd i 
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partnerrelationer. Det finns dock annan forskning som visar det motsatta, att de som 

katastrofierar inte förväntar sig att få stöd från andra utan snarare att de ska bli bestraffade. 

Detta beror dock på stadium i smärtprocessen. Vid akut smärta förväntar sig individen mer 

stöd än vid långvarig smärta (Boothby, Thorn, Overduin & Ward, 2004). Dessutom har typ av 

social kontext betydelse för hur individer kommunicerar sin smärta. Peeters och Vlaeyen 

(2011) visade i en experimentell studie att de personer som uppfattar en social situation som 

hotande rapporterar mer smärta verbalt, speciellt om de skattade högt på katastrofiering. 

Sullivan, Haythornwithe, Keefe, Bradley & Lefebvre (2001) menar att de sociala faktorerna 

och de interpersonella målen är viktiga vid uppkomst och vidmakthållande av katastrofiering 

men att modellen inte är tillräcklig för att förklara länken mellan katastrofiering och 

smärta.                                                           

 Enligt rädsla- och undvikandemodellen (figur 1) leder katastrofiering till 

smärtrelaterad rädsla (Vlaeyen & Linton, 2000). Smärtrelaterad rädsla innebär rädsla som 

uppstår när smärtrelaterade stimuli uppfattas som hot. Rädslan innefattar såväl fysiologiska, 

beteendemässiga som kognitiva responser (Leeuw m.fl., 2007). Att katastrofiering skulle 

föregå smärtrelaterad rädsla, vilket modellen visar, har fått visst stöd (Leeuw & Houben, 

m.fl., 2007). Det har dock visat sig att undvikande och sänkt funktionsnivå inte nödvändigtvis 

föregås av smärtrelaterad rädsla utan att hög smärtintensitet i sig leder till 

undvikandebeteende (Eccleston & Crombez, 1999). Smärtintensitet har större betydelse för 

prognosen än vad som först antogs när rädsla-undvikandemodellen utvecklades och variabeln 

är starkt kopplad till funktionsnivå (Gheldof m.fl., 2006). Smärthistoria och smärtintensitet är 

de starkaste prediktorerna för funktionsnivå (Sieben m.fl., 2005).  

 Smärtrelaterad rädsla leder enligt rädsla-undvikandemodellen till ökad 

uppmärksamhet på smärtan. Att det förhåller sig så samt att rädslan tar fokus från andra 

aktiviteter har fått starkt stöd. Eccleston & Crombez (1999) fann till exempel att personer med 
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smärtrelaterad rädsla presterar sämre på kognitiva uppgifter. Det tycks inte vara så att 

uppmärksamheten modererar förhållandet mellan smärtrelaterad rädsla och upplevelsen av 

smärta, utan att de två faktorerna bidrar till smärtupplevelsen oberoende av varandra. Dock 

påverkar grad av katastrofiering uppmärksamheten. De som katastrofierar tycks ha svårare att 

avleda sin uppmärksamhet från smärtrelaterade stimuli och har därför högre grad av 

uppmärksamhet på smärtan (Roelofs, Peters, Fassaert & Vlaeyen, 2005). Att smärtrelaterad 

rädsla leder till undvikandebeteenden har fått starkt stöd, vilket Vlaeyen och Linton (2000) 

sammanfattar i en översiktsartikel. Personer med smärtrelaterad rädsla presterar sämre på 

beteendeuppgifter, vilket indikerar att de drar sig undan från dessa aktiviteter (Vlaeyen & 

Linton, 2000). Enligt modellen leder undvikandebeteenden till funktionsnedsättning (Vlaeyen 

& Linton, 2000).                     

 Funktionsnedsättning innebär problem att utföra dagliga aktiviteter, i hemmet och i 

arbetssituationer (Vlaeyen & Linton, 2000).  Undvikandebeteenden influerar individers 

dagliga uppgifter (Vlaeyen & Linton, 2005). Även den förhöjda kroppsliga uppmärksamheten 

och svårigheten att avleda uppmärksamheten från smärtrelaterade stimuli verkar vara kopplat 

till funktionsnivå på så sätt att den smärtrelaterade uppmärksamheten stjäl uppmärksamhet 

från andra aktiviteter (Eccleston och Crombez, 1999). Patienter med höga nivåer av 

smärtrelaterad rädsla rapporterar högre grad av funktionsnedsättning (Boersma & Linton, 

2005).           

 Enligt rädsla- och undvikandemodellen leder undvikandebeteenden till sänkt fysiskt 

aktivitet och att muskler och leder försämras. Sambandet har fått varierande stöd. Duque, 

Parra och Duvallet (2011) visade att patienter med kronisk ryggsmärta hade sämre 

funktionsnivå än personer utan smärta, gällande aerobisk rörelse. Spenkelink, Hutten, 

Hermens och Greitemann (2002) fann däremot ingen skillnad i generell aktivitetsnivå mellan 

personer med kronisk smärta och personer utan smärta. Det kan bero på att individer med 
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smärta undviker specifika aktiviteter som kan vara potentiellt smärtsamma men att de i övrigt 

behåller sin nivå av fysisk aktivitet, vilken är jämförbar med personer som inte har kronisk 

smärta (Spenkelink, Hutten, Hermens & Greitemann, 2002).    

 Sammanfattningsvis bidrar en rad faktorer, vilka kan ses i den vänstra delen av rädsla-

undvikande-modellen (figur 1), till att akut smärta övergår till att bli kronisk. Katastrofiering 

nämns i anslutning till modellen vara av särskild betydelse för hur utfallet blir (Vlaeyen och 

Linton, 2000). Bland de faktorer som nämns inom rädsla-undvikandemodellen och som leder 

till att akut smärta blir kronisk delas flera av faktorerna för olika typer av ångestsyndrom, 

såsom uppmärksamhetsbias och katastrofiering (Clark & Wells, 1997) Dessutom tyder allt 

mer forskning på hög komorbiditet mellan kronisk smärta och olika typer av ångest. 

(Asmundson 2009).  

Komorbiditet, kronisk smärta och ångest 

Gällande samsjuklighet nämner Weisberg (2007) att såväl depression som ångest samt olika 

typer av personlighetsstörningar är signifikant vanligare hos personer med kronisk smärta än 

inom den generella populationen eller ihop med andra medicinska förhållanden. 

Forskning som rör samsjuklighet mellan kronisk smärta och ångest har främst fokuserat på 

paniksyndrom och PTSD ihop med kronisk muskuloskeletal smärta, men man har kunnat visa 

att patienter med både paniksyndrom och kronisk smärta uppvisar likheter med dem som har 

social ångest och smärta vad gäller prevalens, smärtans natur samt hur smärtan upplevs. 

Växande evidens indikerar att även social ångest och kronisk smärta har hög komorbiditet 

(Asmundson & Katz, 2009). 

 

Social ångest 

Social fobi/ socialt ångestsyndrom är en av de vanligast förekommande ångeststörningarna i 

västvärlden (Tillfors, 2004). Här uppskattas livstidsprevalens befinna sig mellan 7-13% 



SAMSJUKLIGHET – KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST [10] 

 

 

 

(Furmark, 2002). Prevalenssiffror varierar, till stor del förklarat av olika typer av 

diagnossystem och vad dessa sätter fokus på för att en individ skall anses uppfylla 

diagnoskriterierna, samt huruvida man ser på social fobi som diagnos eller tänker sig 

gradskillnader av social ångest existera inom ett normalfördelat kontinuum (Rapee & Spence, 

2004). Dessutom finns verkliga kulturella skillnader över hur vi ser på social ångest som 

därmed påverkar siffrorna för prevalens (Furmark, 2002). 

Sett som ett normalfördelat kontinuum skulle total avsaknad av social ångest ha sin 

plats i den lägsta änden. Längre upp skulle man finna social ångest av den sort som i dagligt 

tal kallas blyghet, ytterligare en bit upp lindriga sociala rädslor och undvikanden och i den 

övre delen mer livshindrande sociala rädslor som i diagnostiska termer skulle kunna 

benämnas generaliserad social fobi. Allra högst upp skulle ett extremt tillbakadragande 

återfinnas, det som vanligen diagnostiseras som undvikande personlighetsstörning (Rapee & 

Heimberg, 1997; Rapee & Spence, 2004). 

         En kognitiv modell utvecklades av Clark och Wells (1995,1997,1998) för att förklara 

hur social fobi kan vidmakthållas, trots möjlig exponering inför sociala situationer. Modellen 

förklarar hur fobin vidmakthålls genom en ond cirkel av egna antaganden som aktiveras vid 

inträdandet i den sociala situationen, ens uppfattattning om social fara, processande av sig 

själv som socialt objekt, somatiska och kognitiva symtom samt säkerhetsbeteenden.      

 De antaganden individer med social fobi formar för sociala situationer rör överdrivet 

höga standards gällande det egna sociala uppträdande: "Jag måste alltid tala om rätt saker i 

situationen/låta intelligent", situationsberoende antaganden om konsekvenserna av att bete sig 

på ett visst sätt: "Andra kommer tänka att jag är dum om jag inte håller med om vad de pratar 

om” och icke-situationsberoende negativa antaganden om sig själv: "Jag är ointelligent" 

(Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 

1997).                              
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Social fobi är kopplat till ett omfattande, snabbt skiftat fokus av en individs 

uppmärksamhet till att upptäcka externa hot/sociala faror över att potentiellt kunna uppfattas 

och utvärderas negativt av andra. Vidare lägger dessa individer stor vikt vid att bedömas 

positivt av andra (Rapee & Heimberg, 1997). Till ett sådant uppmärksamhetsfokus hör ett 

negativt processande av sig själv som socialt objekt. När en individ antar att det finns risk för 

att bli negativt utvärderad i en social situation riktas uppmärksamhetsfokus åt noggrann 

styrning och observation av sig själv (self-monitoring). Informationen man får av att övervaka 

sig själv används för att göra antaganden om hur andra ser på en. För det mesta är det skillnad 

mellan hur en person med social fobi tror att andra uppfattar honom/henne och hur andra 

verkligen uppfattar honom/henne (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; 

Wells & Clark, 1997). 

Det har föreslagits att social fobi karaktäriseras av två sorters tolkningsbias. Dels att 

man tolkar neutrala sociala händelser på ett negativt sätt, dels att man tolkar negativa sociala 

situationer katastrofierande (Stopa & Clark, 2000). I modellen som nämnts föreslås att 

individen kommer tolka relevant social information som farlig (katastrofiering), ta för givet 

att man kommer misslyckas med att uppnå sin egna önskade standard för uppträdande: "Jag 

kommer göra bort mig", tolka alla vaga sociala ledtrådar i en social situation (till exempel att 

någon gäspar) som tecken på att man är negativt bedömd av andra. Så fort en social situation 

har tolkats på det beskrivna sättet blir individen ångestfylld. Därefter kommer flertalet onda 

cirklar vidmakthålla individens lidande samt förhindra motbevis för att det skulle kunna 

förhålla sig annorlunda (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 

1997). 

Inom social fobi liksom inom många andra ångeststörningar  är säkerhetsbeteenden 

vanligt förekommande. Sådana utförs för att avvärja eller handskas med uppfattade hot i 
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situationen och kan både röra sig om yttre beteenden (overta säkerhetsbeteenden) och inre 

mentala processer (koverta säkerhetsbeteenden) (Salkovskis, Clark & Gelder, 1996).     

Säkerhetsbeteenden nämns i anslutning till modellen av Clark & Wells (1995,1997,1998). 

Exempel på ett sådant beteende kan vara att en individ med social fobi memorerar vad 

han/hon har sagt i en viss social situationen för att sedan jämföra det med vad han/hon ska 

säga här och nu för att försöka påverka utvärderingen åt ett positivt håll. Ett sådant beteenden 

kan få motsatt effekt och skapa vissa av de symtom individen är rädd för, till exempel att man 

missar viktiga delar i det sociala samspelet. Det negativa utfallet kan i sin tur blir en 

bekräftelse åt ens negativa antaganden.  En annan aspekt av säkerhetsbeteenden är 

konsekvensen att man får en ökad självfokuserad uppmärksamhet och självstyrning, vilket 

ytterligare förstärker närvaron av en negativ självbild hos individen med social fobi samtidigt 

som uppmärksamheten på andras faktiska beteenden minskar (Clark & Wells, 1995; Clark, 

1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 1997). Antagandet att social ångest är associerat med 

förhöjd självfokuserande uppmärksamhet har fått gott stöd av bland andra Fenigstein, Scheier 

& Buss (1975) som konstruerade en skala för personlighetsbegreppet självmedvetenhet. Det 

är framförallt en viss aspekt av självmedvetenhet, den publika (har att göra med kännedomen 

om att vara ett socialt objekt för sin omgivning och att man även kan påverka denna 

omgivning) som visat sig korrelera med social ångest (Fenigstein m.fl.,1975). 

Självfokuserad uppmärksamhet sägs öka medvetenheten hos den fobiske individen 

rörande interoceptiv information (Clark & Wells, 1995,1997,1998). Till den interoceptiva 

informationen hör fysiska symtom såsom darrning, hjärtklappning och proprioceptiv 

information; hur man blir medveten om de egna kroppsliga uttrycken såsom gester och 

kroppshållning. Efter medvetenhet kommer information från det autonoma nervsystemet 

indikera möjligt synliga aspekter av arousal; som att svettas, darra och rodna (Rapee & 

Heimberg, 1997). Informationen är trolig att tas för ledtrådar på att man kommer misslyckas i 
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en social situation med att upprätta ett godtagbart intryck på andra och social ångest ökar 

därav (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 1997). 

Markant arousal och social ångest hör ihop. Det individen till stor del oroar sig för är 

de somatiska och kognitiva symtomen av ångest. Dessa symtom tänker man är synliga för 

andra. Till exempel att darra, svettas, inte komma på vad man ska säga i en viss situation. 

Man tänker sig även att symtomen är tecken på hot om misslyckande eller faktiska 

misslyckanden att möta de uppsatta standards man har för sitt eget sociala uppträdande. 

Individer med social ångest är ofta hypervigilanta inför symtom rörande arousal. 

Hypervigilans i sin tur kan öka individens upplevda intensitet när det kommer till de 

somatiska och kognitiva symtomen. Genom att använda sig av säkerhetsbeteenden kan 

symtomen ytterligare förstärkas (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells 

& Clark, 1997).  I en tidigare studie som använde sig av deltagare med olika grader av social 

ångest visade det sig att de som rapporterade hög grad av social ångest och som även 

rapporterade att de för sociala situationer generellt upplevde intensiva somatiska sensationer 

överskattade hur ångestfyllda de framstod i andras ögon. Vidare visade resultatet att såväl 

personer med lägre grad av ångest samt de med hög grad som inte upplevde intensiva 

somatiska sensationer gjorde mer korrekta uppskattningar av hur pass synlig deras ångest var 

för andra (McEwan & Devins, 1983). 

Att lämna/fly från situationen leder inte nödvändigtvis till att negativa tankar och 

lidande omdedelbart upphör även om ångest minskar när hotet försvinner. Dock kommer 

personen med social fobi troligtvis genom sin negativa självbild och ångestfyllda känslor i 

förgrunden ha skapat sig en bild av den sociala situationen utifrån hur man värderade sig själv 

under situationen, vilken kodas in i minnet och används för att detaljerat sammanfatta 

upplevelsen i efterhand. Konsekvensen blir att personens sammanfattning av vad som 

egentligen hände i situationen troligen kommer domineras av hans/hennes negativa 
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självperception. En bild av den sociala interaktionen som inte stämmer överens med 

verkligheten skapas. En ytterligare negativ konsekvens är att tidigare lagrad information om 

upplevda misslyckanden fylls på med nya händelser. Personens antaganden om att vara socialt 

inadekvat förstärks (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 

1997). 

 

Kronisk smärta och ångest, en modell över gemensamt vidmakthållande 

För att förstå faktorerna bakom samsjukligheten mellan kronisk muskuloskeletal smärta och 

ångest (PTSD) och hur de två tillstånden påverkar varandra utvecklade Sharp och Harvey 

(2001) en modell för ömsesidigt vidmakthållande. Modellen innehåller 7 specifika faktorer 

som delas av PTSD och kronisk smärta och som skapar ett ömsesidigt vidmakthållande. De 

fysiologiska, affektiva och beteendemässiga komponenterna vid PTSD vidmakthåller och 

förvärrar symptomen vid smärta enligt modellen, på samma sätt som de kognitiva, affektiva 

och beteendemässiga komponenterna vid muskuloskeletal smärta vidmakthåller och försvårar 

symptomen vid PTSD. Till exempel kan en fysiologisk smärtupplevelse fungera som en 

påminnelse om det trauma som utlöste smärtan, vilket leder till förhöjd arousal. Denna 

kroppsliga spänning leder till ytterligare smärta och därmed undvikandebeteenden. 

Interaktionen mellan komponenterna tillhörande de två sjukdomstillstånden kan alltså leda till 

ökat lidande och funktionsnedsättning (Sharp & Harvey, 2001). Då symptomen vid kronisk 

smärta även tycks interagera med symptomen vid social ångest är det tänkbart att modellen 

ovan också kan användas för att beskriva samsjukligheten mellan dessa två (Asmundson & 

Katz, 2009). 

Uppmärksamhetsbias finns vid både PTSD och kronisk smärta (Sharp & Harvey, 

2001). Gällande social ångest är uppmärksamheten hos en socialt ångestfylld individ dels 

selektivt riktad mot inre stimuli (självfokuserad uppmärksamhet), dels riktad mot 
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att  upptäcka potentiella hot i en social situation (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 

1997,1998; Wells & Clark, 1997; Rapee & Heimberg 1997).  För individen med kronisk 

smärta är det rädslan för att uppleva smärta man fruktar. Kopplat till uppmärksamhet finns 

även snedvridna antaganden om sannolikheten att uppleva ångest/smärta i olika situationer 

(Sharp & Harvey, 2001). 

Ångestkänsligheten, vilken innebär en rädsla för ångest baserad på antagandet att 

ångest är farligt, är förhöjd vid de flesta ångeststörningar och hos vissa individer med kronisk 

smärta. Enligt modellen förstärks denna feltolkning genom katastrofiering, ytterligare hos 

individen med smärta om han/hon dessutom lider av PTSD (Asmundson & Katz, 2009). 

Social ångest och kronisk smärta karaktäriseras båda av undvikande som 

copingstrategi. För både smärta och social ångest ingår undvikandebeteenden som medför att 

personen inte närmar sig situationen fullt ut (Flink, Boersma & Linton, in press; Clark & 

Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 1997). För personer med smärta 

kan undvikandet vara skadligt då det påverkar den vardagliga funktionsnivån och eventuellt 

innebär reducerad belastning av muskler och leder. Symtomen kan därav förvärras. Om 

personen undviker aktiviteter som är viktiga för välmåendet, till exempel socialt umgänge och 

fysisk aktivitet, ökar risken för att personen utvecklar depression. Undvikanden bidrar till att 

vidmakthålla och förvärra individens symptom (Vlaeyen & Linton, 2000). 

Negativ affekt nämns i modellen av Sharp och Harvey (2001). Negativ affekt leder till 

minskad tolerans och att smärtintensitet höjs, vilket i sin tur leder till ytterligare 

katastrofiering (Vlaeyen & Linton, 2000). 

Att förhöjd ångest kan intensifiera smärtupplevelsen nämns i anslutning till PTSD 

(Difede, Jaffe, Musngi, Perry & Yurt, 1997) Vi tänker oss att det även skulle kunna tänkas 

gälla för social ångest  för de individer som samtidigt har kronisk smärta. Intensifierad 
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smärtupplevelse kan leda till att en individ minskar sin aktivitetsnivå och att psykiskt lidande 

och handikapp ökar (Waddell, Newton, Henderson, Somerville & Main, 1993).  

Givet att interaktionen mellan de olika faktorerna som tillhör kronisk smärta och 

social ångest leder till ökat lidande funktionsnedsättning samt med tanke på de höga 

sjukskrivningssiffrorna, är återgång till arbete ett område som är av vidare betydelse att 

undersöka för personer med samtidig social ångest och kronisk smärta.  

 

 

Tro på sin förmåga och återgång till arbetet                                          

Omfattande forskning har gjorts gällande faktorer som påverkar arbetsrelaterad 

funktionsnedsättning och arbetsåtergång efter att en person har drabbats av kronisk smärta. 

Olika biomedicinska, psykosociala, ekologiska och ekonomiska modeller har föreslagits 

under de senaste två decennierna men forskningen riktas allt mer mot integrativa 

biopsykosociala modeller som integrerar alla ovan nämna dimensioner. De sistnämnda 

fokuserar på interaktionen mellan individen och de system inom vilka individen verkar. De 

psykosociala komponenterna rör både inviduella kognitioner och individens sociala kontext. 

Perceptioner, antaganden, förväntningar, tro på sin förmåga (self-efficacy) och 

copingsstrategier är psykologiska mekanismer som påverkar arbetsåtergång (Shultz, Stowell, 

Feuerstein & Gatchel, 2007).         

 Tro på sin förmåga spelar enligt Banduras (1977) sociala inlärningsteori stor roll i hur 

en person tar sig an mål, uppgifter och utmaningar. Ju högre tro på sin förmåga en person har 

desto troligare är det att svåra uppgifter ses som hanterbara snarare än något att undvika 

(Bandura, 1977). Högre tro på sin förmåga är kopplat till högre grad av fungerande i vardagen 

hos patienter med kronisk smärta (Denison, Åsenlöf, & Lindberg, 2004). Flera studier har 

visat ett negativt samband mellan social ångest (samt tillhörande funktionsnedsättning) och 

tron på sin förmåga (Bakhtiarpoor, Heidarie & Khodadadi, 2011). Kashdan & Roberts (2004) 
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fann att personer med hög grad av social ångest hade lägre tro på sin sociala förmåga än 

personer med låg grad av social ångest i en socialt hofull situation, där deltagarna skulle 

berätta personlig information för en testledare. Detta indikerar att upplevelse av hot i en social 

situation påverkar individers tro på sin förmåga, hos dem som har hög grad av social ångest 

(Kashdan & Roberts, 2004). Annan forskning har funnit en rad olika faktorer som har 

betydelse för en individs tro på sin förmåga i sociala situationer, till exempel 

problemlösningsförmåga, påhittighet, anknytning till vänner och anknytning till föräldrar 

(Bilgin & Akkapulu, 2007). Förväntningar på utfall är nära kopplade till en individs tro på sin 

förmåga att utföra ett speciellt beteende. Arbetsrelaterade förväntningar, till exempel att 

arbetet ska resultera i mer smärta eller att en individ har låg tro på återgång till arbete har en 

direkt påverkan på en individs beteende (Stewart, Polak, Young & Schultz, 2012). Personer 

som katastrofierar förväntar sig de värsta tänkbara konsekvenserna och ett fåtal studier 

indikerar att katastrofiering är kopplat till lägre tro på sin förmåga (Shelby m.fl., 2008). 

Sammantaget borde personer med kronisk smärta med samtidig social ångest som använder 

katastrofiering i hög grad vara de som rapporterar en lägre tro på sin förmåga att 

kommunicera sin smärtproblematik till chefer och/eller arbetskamrater. 

 

Övergripande sammanfattning över gemensamma faktorer, social ångest och kronisk 

smärta 

För både social ångest och kronisk smärta har forskning visat på gemensamma 

faktorer såsom undvikandebeteenden,  selektiv uppmärksamhet på hot, samt katastrofiering 

(Rapee & Heimberg, 1997,Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & 

Clark, 1997; Vlaeyen & Linton, 2000). Indikationer finns på att katastrofiering skulle vara 

kopplat till lägre tro på sin förmåga (self-efficacy) (Shelby m.fl., 2008). Faktorer som har 

betydelse för arbetsåtergång har undersökts i olika studier, där tro på sin förmåga nämns vara 

av vikt för fungerande i vardagen både för dem med kronisk smärta som för dem med social 
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ångest. Sammantaget borde personer med kronisk smärta med samtidig social ångest som 

använder katastrofiering i hög grad vara de som rapporterar en lägre tro på sin förmåga att 

kommunicera sin smärtproblematik till chefer och/eller arbetskamrater. 

 

Syfte 

Givet den höga komorbiditeten och dess konsekvenser i form av såväl samhälleliga förluster 

som individuellt lidande vore det av intresse att undersöka samsjukligheten mellan social 

ångest och kronisk smärta, något som i nuläget inte gjorts i vidare utsträckning. 

Det är rimligt att anta att personer med kronisk smärta och samtidig social fobi 

upplever situationen att återvända till sitt arbete efter sjukskrivning och kommunicera sina 

smärtproblem, som en socialt hotfull situation och katastrofierar kring utfallet. Om personen i 

tillägg till sin sociala ångest dessutom har smärta indikerar denna ytterligare en benägenhet 

för katastrofiering. För både social ångest och smärta är katastrofiering en vidmakthållande 

faktor. Det vore därför intressant att empiriskt undersöka om personer med både social ångest 

och smärta har negativa förväntningar på utfallet och därför lägre tro på sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till arbetsgivare och chefer. Att undersöka huruvida 

katastrofiering kan moderera sambandet mellan social ångest och tro på sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till arbetsplatsen är därmed av intresse. 

 

Frågeställningar 

1. Hur bedömer smärtpatienter med social ångest sin förmåga att kommunicera sina 

smärtproblem och medförande behov till sin arbetsplats jämfört med smärtpatienter utan 

social ångest? 
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2. Hur mycket kan social ångest, katastrofiering, smärtintensitet, sjukskrivning och 

funktionsnedsättning tillsammans förklara variation i smärtpatienters upplevda förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats? 

3. Vilken av ovan nämnda variablerna är den bästa prediktorn för att förklara grad av upplevd 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats? 

4. Kan katastrofiering moderera sambandet mellan social ångest och upplevd förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats? 

 

Hypoteser 

1. Smärtpatienter med social ångest kommer att bedöma sig ha lägre förmåga att 

kommunicera sina svårigheter och medförande behov till sin arbetsplats jämfört med 

smärtpatienter utan social ångest. 

2. Social ångest kommer att vara en stark prediktor för att förklara variationen i 

utfallsvariabeln. 

Hypoteserna baseras på tidigare forskning som har funnit ett negativt samband mellan social 

ångest och tro på sin förmåga (Bakhtiarpoor, Heidarie & Khodadadi, 2011; Kashdan & 

Roberts, 2004). 

3. Katastrofiering kommer att moderera sambandet mellan social ångest och tro på sin 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till arbetsplatsen. Effekten kommer att kvarstå 

efter att ha kontrollerat för smärtintensitet, funktionsnedsättning och sjukskrivning. 

Liksom social ångest, är även katastrofiering negativt kopplat till tro på sin förmåga (Shelby 

m.fl., 2008). Det är därför rimligt att anta att hög grad av katastrofiering förstärker det 

negativa sambandet mellan social ångest och tro på sin förmåga hos personer med kronisk 

smärta. I föreliggande studie är det dock katastrofiering om smärta och inte katastrofiering om 

den potentiellt hotande sociala situationen som mäts. Trots det sistnämnda men givet att 
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katastrofiering visat sig vara relaterad till social ångest, kronisk smärta och tron på sin 

förmåga så kvarstår vår hypotes. Vi nöjer oss dock med att ha en generell hypotes om att 

katastrofiering kommer att agera som moderator. 

 

Metod 

Övergripande information om studien 

Vår studie är en del i ett större forskningsprojekt rörande samsjuklighet mellan social ångest 

och smärta (Social Ångest Smärta; SÅS-projektet) som utförs av en forskargrupp vid Örebro 

universitet i samarbete med Smärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Två 

enkäter användes i föreliggande studie, där en enkät var hämtad från Nationella registret över 

smärtrehabilitering (NRS) och den andra från SÅS-projektet. NRS startades 1998 av Svensk 

Förening för Rehabiliteringsmedicin för att jämföra patientgrupper med komplex 

smärtproblematik inom rörelse - och stödjeorganen vid olika rehabiliteringsenheter utspridda 

över landet (År 2011 var 18 av 21 landsting/regioner i landet representerade). 

 

Procedur 

Patienter tillhörande NRS-anslutna rehabiliteringsenheter får rutinmässigt en skriftlig 

förfrågan om att besvara NRS-enkäten. Tackar de ja fyller de i enkäten vid ett första 

läkarbesök, vid behandlingsstart, behandlingsavslut och vid ett års uppföljning. I anslutning 

till förfrågan om att besvara NRS-enkäten fick patienterna vid Smärtcentrum i Uppsala även 

en förfrågan om att fylla i formuläret från SÅS, vilket fokuserar på tankar och känslor om 

smärta, rädsla och sociala relationer. Detta formulär fylldes i vid patientens första läkarbesök 

och efter ett år. Om behandling påbörjades fylldes enkäten även i före och efter behandlingen. 

Till vår tvärsnittsstudie  använde vi data som samlades in vid patienternas första läkarbesök, 

oavsett om patienterna sedan gick vidare till behandling eller inte.    
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 Initialt i enkäterna fyllde deltagarna i namn och personnummer. Dessa uppgifter finns 

endast på Smärtcentrum i Uppsala och förvaras inlåst. Enkäterna som nådde Örebro 

universitet har tilldelats löpnummer. Information om deltagarnas sysselsättningsgrad har 

hämtats från deras journaler. Vi valde att dela upp deltagarna i två kategorier där kategori 1 

bestod av dem som var sjukskrivna 100% och kategori 2 av dem som var sjukskrivna mindre 

än 100%. Vi valde denna uppdelning på grund av bristfällig information om sjukskrivningens 

omfattning hos de deltagare som angett sjukskrivning på mindre än 100%. Till exempel hade 

vissa angett arbete på 25 % men det framgick inte vad deras sysselsättning bestod av 

resterande procent. 

 

Studiens design 

Studien är av tvärsnittsdesign. 

 

Deltagare, demografisk data                                                                                           

I vårt urval deltog 195 personer av smärtpatienter som remitterats till Smärtcentrum i Uppsala 

under ett års tid på grund av kronisk smärtproblematik i rörelse- och stödjeorganen. Av våra 

deltagare var 159 (81,5 %) kvinnor och 36 (18,5 %) män. Personerna var födda mellan 1949-

1993 (M= 1969, S=11). 

 

Mätinstrument 

För att besvara våra frågeställningar har vi i våra analyser använt oss av data från ett 

mättillfälle baserad på följande formulär: 

Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ; Furmark m.fl., 1999): ett 

självskattningsformulär avsett att mäta social fobi. Formuläret innehåller två delar som täcker 

kriterium A-E för diagnosen social fobi enligt DSM-IV (APA, 1994). I vår studie används 
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endast den första av dessa två delar. I den listas 14 potentiellt fobiska situationer, som till 

exempel ”att tala (eller agera) inför en grupp” och ”att äta eller dricka med en grupp 

människor jag inte känner väl”. Dessa skattas från 0 (inte alls obehagligt) till 4 (väldigt 

obehagligt). 

För att spegla kriterium E enligt diagnoskriterierna skattar även personerna om de upplever att 

obehaget utgör ett stort hinder för dem inom något av områdena; yrkesliv/studier, 

fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter. Vi valde utifrån detta kriterium att dela upp deltagarna 

i två kategorier. Personer som rapporterade att de upplever sig hindrade inom något av 

områdena inkluderades i gruppen; symptom på social fobi. Formuläret korrelerade högt med 

Social Interaction Anxiety (SIA; r= .79) och Swedish Versions of Social Phobia (SPS; r= .79) 

och hade hög intern konsistens (a= .90) (Furmark m.fl., 1999). I den här studien var Cronbach 

alpha koefficienten .93.                                                           

 Pain Catastrophizing Scale (PCS; Sullivan m.fl., 1995) : ett självskattningsformulär 

som mäter smärtrelaterad katastrofiering. Det innehåller 13 items som är uppdelade på de tre 

delskalorna; hjälplöshet: ”när jag har ont oroar jag mig jämt för att smärtan inte skall gå 

över”, ruminering: ”när jag har ont kan jag inte sluta tänka på det” och uppförstoring: ”när jag 

har ont undrar jag om något allvarligt har hänt mig”. Varje item graderas från 0 (inte alls) till 

4 (hela tiden). Formuläret har hög validitet, test-retest reliabilitet (r= .75) och intern 

konsistens (a= .78) (Sullivan et al., 1995). I den här studien är Cronbachs alpha-koefficienten 

.93.                                                                                                

 Return-to-work-self-efficacy questionnaire (RTWSE-19; Shaw, Reme, Linton, Huang 

& Pransky, 2011) : ett självskattningsformulär för att mäta personers tro på sin förmåga att 

återgå till normala arbetsförhållanden efter att ha drabbats av smärta. Skalan innehåller 19 

items som graderas från 1 (inte alls övertygad) till 10 (fullständigt övertygad). En faktoranalys 

av Shaw m.fl. (2011) visade att skalan utgörs av tre underliggande faktorer; möta arbetskrav, 
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förändra arbetsuppgifter och kommunicera sina behov till chefer och kollegor. Skalan har 

uppvisat god validitet och reliabilitet (Shaw, m.fl., 2011). För att besvara våra frågeställningar 

använde vi endast den tredje delskalan. Den innehåller sju items och innehåller frågor om hur 

respondenten bedömer sin förmåga att kommunicera sin smärtproblematik och medförande 

behov till chefer och arbetskamrater, till exempel “ge förslag till din chef på olika sätt som du 

kan förändra ditt arbete på för att minska obehag”. Cronbachs alpha- koefficienten för 

delskalan är .81 (Shaw m.fl., 2011). I aktuell studie är Cronbachs alpha-koefficienten för 

skalan .93.                                                                                                                                   

 Multidimensional Pain Inventory (MPI; Kerns, Turk & Rudy, 1985) : ett 

självskattningsformulär avsett att beskriva kronisk smärtproblematik och dess konsekvenser 

ur olika perspektiv. MPI innehåller 61 frågor totalt. Frågorna ger poäng på nio separata skalor 

indelade i tre olika sektioner vilka har fått empiriskt stöd av faktoranalytiska studier (Turk & 

Rudy, 1990). Styrkan hos MPI är dess faktorstruktur. MPIs psykometriska egenskaper och de 

tre faktorerna har replikerats (Bergström m.fl., 1998). Formuläret användes i NRS för att 

undersöka olika dimensioner av upplevelsen av att ha kronisk smärta. För våra 

frågeställningar använde vi items från två av fem delskalor i den första sektionen. Dessa 

delskalor utgörs av tre items som rör smärtintensitet (pain intensity) och nio items som rör 

funktionsnedsättning (interference). Exempel på frågeställningar är “Hur ont har du just nu?” 

och “Hur mycket påverkas dina dagliga aktiviteter av din värk?” Frågorna skattas från 1 (inte 

alls) till 6 (oerhört/mycket). I den här studien är Cronbachs alpha-koefficienten .75 för skalan 

som rör smärtintensitet och .88 för skalan som rör funktionsnedsättning. 

Etik 

En ansökan om etikprövning har behandlats och godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Deltagarna har informerats om att materialet behandlas 

konfidentiellt, där varje individs svar kodas i avidentifierad form och att alla analyser görs på 



SAMSJUKLIGHET – KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST [24] 

 

 

 

gruppnivå. De har informerats om studiens övergripande syfte, vem som är 

forskningshuvudman, att deltagandet inte kommer att påverka eventuell vård, att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet. 

 

Statistisk analys 

För att besvara den första frågeställningen utfördes ett oberoende t-test. T-testet undersöker 

om det finns en statistisk signifikant skillnad i medelvärden mellan två grupper, alltså om 

grupperna kommer från samma population eller om de skiljer sig åt. Som kategorisk 

oberoende variabel valdes symptom på social fobi och som kontinuerlig beroendevariabel 

valdes RTWSE. Då vår hypotes är riktad och teoretiskt underbyggd utfördes ett ensvansat 

oberoende t-test.                                                                                    

 För att besvara de tre sista frågeställningarna utfördes en hierarkisk multipel 

regression i tre steg. Multipel regression används för att undersöka hur väl en uppsättning 

prediktorvariabler predicerar en utfallsvariabel, alltså hur mycket av variationen i 

utfallsvariabeln som förklaras av prediktorerna. Den ger även information om vilken variabel 

i uppsättningen som bäst predicerar variationen i utfallsvariabeln. Hierarkisk multipel 

regression valdes med hänsyn till prediktorernas antagna betydelse för utkomstvariabeln, 

utifrån vad tidigare forskning indikerat. Tidigare forskning har visat samband mellan social 

ångest och tro på sin förmåga likväl som mellan katastrofiering och tro på sin förmåga 

(Bakhtiarpoor, Heidarie & Khodadadi, 2011; Kashdan & Roberts, 2004; Shelby m.fl., 2008). 

För att undvika spuriösa samband och säkra att effekten beror på huvudvariablerna valde vi 

att kontrollera för smärtintensitet, funktionsnedsättning och sjukskrivning. Sjukskrivning 

uteslöts dock innan regressionsanalysen på grund av icke signifikant korrelation med 

utfallsvariabeln. Prediktorerna som inkluderades i steg 1 var smärtintensitet och 

funktionsnedsättning (MPI). I steg 2 adderades social ångest (SPSQ) och katastrofiering 
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(PCS) och i steg 3 interaktionseffekten av social ångest och katastrofiering för att undersöka 

om katastrofiering modererar sambandet mellan social ångest och tron på sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till arbetsplatsen. Eftersom vår hypotes är riktad och 

teoretiskt underbyggd utfördes en ensvansad analys.     

 Inför regressionsanalysen centrerades prediktorvariablerna och moderatorn 

katastrofiering. Centrering innebär att transformera en variabel till avvikelser runt en given 

punkt. Att använda icke-centrerad data i regressionsanalys kan leda till inkonsistenta och 

missvisande resultat. Centrering kan även minska multikollinearitetsproblem (Kraemer, 

Blasey, 2004).                                                                                                                

 Trots att vårt bortfall var relativt litet var vår intention att inte utesluta deltagarnas svar 

helt, eftersom detta skulle leda till förlorad information. Att ersätta en persons saknade värde 

med medelvärdet för personens svar på resterande items på skalan kan ge missvisande resultat 

om bortfallet är stort (Acock, 2005). Att imputera medelvärden påverkar dock inte datan 

nämnvärt så länge antalet deltagare med saknade värden och antalet saknade items inte 

överstiger 20% (Downey & King, 1998). Andel deltagare med saknade värden på de olika 

skalorna i vårt urval befann sig mellan 3,6-10,8%. I datamatrisen skedde dock ett fel, varför vi 

inte har använt imputerade medelvärden i regressionsanalysen. 

 

Resultat 

Beskrivande statistik 

Av de 195 personer var det 21 stycken som exkluderades på grund av ofullständig data 

gällande utfallsvariablen RTWSE. Beskrivande statistik för analysernas kontinuerliga 

variabler smärtintensitet, social ångest, katastrofiering, RTWSE och funktionsnedsättning 

presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 
Beskrivande statistik 
    Range  M  S 

Smärtintensitet    8.67  8.83  1.75 

Social ångest   48.29  13.66  10.88 

Katastrofiering   43.38  19.66  10.58 

RTWSE    63  41.24  18.28 

Funktionsnedsättning  41  35.2  8.09   

(n= 174) 

 

55 personer (31 %) i urvalet var sjukskrivna på 100%. Angående symptom på social 

fobi rapporterade 54 personer (31 %) att de känner sig hindrade av sin sociala ångest inom 

minst ett område och tillhör därför gruppen symptom på social fobi. Av dessa upplevde 17 

personer (31,5 %) att de var hindrade inom endast ett område, 14 stycken (26 %) inom två 

områden och 23 stycken (42,5 %) upplevde sig hindrade inom alla tre områden; 

yrkesliv/studier, fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter. 

 

Analys av samband        

Pearsons korrelationskoefficient användes för att undersöka relationen mellan samtliga 

variabler. Resultatet sammanfattas i tabell 2 nedan. Interaktionsvariabeln mellan social ångest 

och katastrofiering korrelerade högt med social ångest och med katastrofiering men resultatet 

indikerade ingen risk för multikollinearitet mellan någon av variablerna. Även mellan social 

ångest och symptom på social fobi fanns det ett starkt samband. Vidare fanns ett signifikant 

måttligt samband mellan katastrofiering och social ångest och ett signifikant måttligt samband 

mellan katastrofiering och smärtintensitet. De enda variabler som korrelerade signifikant med 

sjukskrivningar var smärtintensitet och funktionsnedsättning. Alla variabler förutom symptom 

på social fobi och sjukskrivning korrelerade negativt med upplevd förmåga att kommunicera 

sina smärtproblem till arbetsplatsen (RTWSE). 
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Tabell 2 
 

Korrelationsmatris 

   1 2 3 4 5 6 7  

1 Smärtintensitet   -     

2 Social ångest  .20*  - 

3 Katastrofiering  .32** .34**  - 

4 RTWSE  -.23** -.25** -.27**  - 

5 Symptom, social fobi .19* .60** .29** -.14  - 

6 Sjukskrivning  -.21** .07 .09 -.07 .11  - 

7 Funktionsnedsättning .50** .25** .35** -.27** .29** .28**  - 

 (n= 174) *p< 0,05; **p< 0,01 

 

1. Hur bedömer smärtpatienter med social ångest sin förmåga att kommunicera sina 

smärtproblem och medförande behov till sin arbetsplats jämfört med smärtpatienter 

utan social ångest?          

För att undersöka skillnaden mellan grupperna utfördes ett oberoende t-test. Gruppen med 

symptom på social fobi (m= 37,7, sd= 17,4) hade i enlighet med vår hypotes lägre tro på sin 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till arbetsplatsen jämfört med gruppen utan 

symptom på social fobi (m= 43,3, sd= 18,7). Skillnaden var signifikant t(160) = -1,84, p= .03, 

ensvansad. Effektstorleken var dock liten (eta squared= .02).     

 Som framgår i tabell 2 visade mätningen av Pearsons korrelationskoefficient ett 

negativt svagt men signifikant samband mellan social ångest och RTWSE. Resultatet 

indikerade att ju högre grad av social ångest en person har, desto lägre tro på sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats. 

 

2. Hur mycket kan social ångest, katastrofiering, smärtintensitet, sjukskrivning och 
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funktionsnedsättning tillsammans förklara variationen i smärtpatienters upplevda 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats?   

En hierarkisk multipel regressionsanalys utfördes för att undersöka hur mycket variablerna 

social ångest, katastrofiering, smärtintensitet och funktionsnedsättning tillsammans kunde 

förklara variationen i smärtpatienters upplevda förmåga att kommunicera sina smärtproblem 

till sin arbetsplats. Inledningsvis utfördes analyser för att testa så att de grundläggande 

antaganden rörande normalitet, linjäritet, multikollinaeritet och homoskedasticitet uppfylldes.

 Eftersom korrelationsanalyserna (tabell 2) visade att det inte fanns något signifikant 

samband mellan utfallsvariabeln och prediktorvariabeln sjukskrivning exkluderades denna 

variabel från analysen. Återstående prediktorer i regressionsanalysen var social ångest, 

katastrofiering, smärtintensitet, funktionsnedsättning och interaktionsvariabeln (social ångest 

x katastrofiering). I steg 1 inkluderades smärtintensitet och funktionsnedsättning. Dessa 

prediktorer förklarade tillsammans 9 % (R
2
= .09) av variationen i utfallsvariabeln. Modellen i 

steg 1 var signifikant (F(2, 157)= 7,3, p< 0,01) och adjusted R
2
 var 7 %. I steg 2 adderades 

social ångest och katastrofiering. Även denna modell var signifikant (F(4,155)= 5,9, p< 0,01). 

Adjusted R
2
 var 11 %. Tillsammans förklarade variablerna i båda stegen 13% (R

2
= .13) av 

variationen i utfallsvariabeln, varav social ångest och katastrofiering tillsammans bidrog med 

5 % (∆R
2
= .05). Förändringen var signifikant (∆F(2,155) =4,2, p<.05). 

3. Vilken av de ovan nämnda variablerna är den bästa prediktorn för att förklara grad 

av upplevd förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats?   

I steg 2 i regressionsanalysen, där smärtintensitet, funktionsnedsättning, social ångest och 

katastrofiering inkluderades utgjorde funktionsnedsättning och social ångest var för sig 

signifikanta unika bidrag till variationen i utfallsvariabeln (tabell 3). Hos katastrofiering fanns 
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en tendens till signifikant unikt bidrag (p≤.10). Social ångest var den relativt starkaste 

prediktorn.  

4. Kan katastrofiering moderera sambandet mellan social ångest och upplevd förmåga 

att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats?   

I steg 3, då interaktionsvariabeln adderades bidrog social ångest fortsatt signifikant till 

variationen i utfallsvariabeln (tabell 3). Funktionsnedsättning och katastrofiering visade 

tendens till signifikanta unika bidrag. Interaktionen mellan social ångest och katastrofiering 

bidrog unikt till variationen i utfallsvariabeln och adderade 2 % (∆R
2
= .02) till modellernas 

totala förklaringsförmåga (R
2
=15). Interaktionseffekten var signifikant. Konfidensintervallen 

för de signifikanta prediktorerna var små, vilket indikerade att deras betavärden ligger nära 

populationens och därför är generaliserbara. 

Tabell 3 

Hierarkisk regressionsanalys           

                                                                                                       95 % konfidensinterval 

                                               B        SE B   β                          Undre                   Övre 

Steg 1   

Constant   41,24 1.39   38,49              43,99 

Smärtintensitet  -0,89 .62 -.13  -2,12           .34 

Funktionsnedsättning -.48 .20 -.21*  -.88   -.07 

 

Steg 2 

Constant   41,24 1.36   38,55  43.93 

Smärtintensitet  -.60 .62 -.09  -1.83  .64 

Funktionsnedsättning -.35 .20 -.15*  -.75                .05            

Social ångest  -.25 .13 -.16*  -.50              .002 

Katastrofiering  -.19 .13 -.12
#
  -.45  .07 

 

Steg 3 

Constant   40,39 1.43   37.56  43.22 

Smärtintensitet  -.67 .62 -.10  -1.90  .56 

Funktionsnedsättning -.32 .20 -.14
#
  -.72  .09 

Social ångest  -.28 .13 -.18**  -.53  -.03 

Katastrofiering  -.21 .13 -.13
#
  -.47  .05 
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Interaktion (social  .018 .01 .14*  -.002  .038 

ångest x katastrofiering) 

(n= 174), ensvansad, *p< 0,05; **p< 0,01, #p<0,10 

 

Interaktionseffekten illustreras i figur 2. Resultatet indikerade att katastrofiering modererade 

sambandet mellan social ångest och utfallsvariabeln (tro på sin förmåga att kommunicera sin 

smärta till chef och/eller arbetskamrater). Vid lägre grad av katastrofiering fanns det ett 

negativt samband mellan social ångest och utfallsvariabeln. Figuren visar vidare att högre 

grad av social ångest predicerade lägre tro på sin förmåga att kommunicera sina 

smärtproblem, oavsett grad av katastrofiering. Vid lägre grad av social ångest, däremot, hade 

katastrofiering betydelse för variationen i utfallsvariabeln som nämts ovan.  

 

Figur 2 

    Tvåvägs-interaktionseffekt för icke-standardiserade variabler 

                

 

Sammanfattning av resultat 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att gruppen personer med kronisk smärta och symptom 

på social fobi hade lägre tro på sin förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin 

arbetsplats jämfört med gruppen med kronisk smärta utan symptom på social fobi. Resultatet 

indikerade att ju högre grad av social ångest en person har, desto lägre tro på sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats. 

Tillsammans förklarade prediktorerna social ångest, katastrofiering, smärtintensitet, 

funktionsnedsättning och interaktionsvariabeln (social ångest x katastrofiering) 13 % av 

variationen i utfallsvariabeln. Huvudprediktorerna social ångest och katastrofiering stod för 5 

% av den förklarade variationen. Funktionsnedsättning och social ångest utgjorde var för sig 

signifikanta unika bidrag till variationen i förmåga att kommunicera sin smärta till chef 

och/eller arbetskamrater. Katastrofiering visade en tendens till unikt bidrag. Social ångest var 

den starkaste prediktorn.  

Interaktionen mellan social ångest och katastrofiering bidrog unikt till variationen i 

utfallsvariabeln och adderade 2 % till modellernas totala förklaringsförmåga (R
2
=15). 

Resultatet indikerade att katastrofiering modererade sambandet mellan social ångest och 

utfallsvariabeln tro på sin förmåga att kommunicera sin smärta till chef och/eller 

arbetskamrater. 

 

Diskussion  

Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie rörande samsjukligheten mellan kronisk smärta och 

social ångest. I studien deltar ett kliniskt urval av patienter som alla har kronisk smärta 

gemensamt. Antalet deltagare är 174 stycken. Det övergripande syftet rör hur smärtpatienter 

med social ångest bedömer sin förmåga att kommunicera sina smärtproblem och medförande 

behov till sin arbetsplats jämfört med smärtpatienter utan social ångest. Studien undersöker 

även om katastrofiering modererar sambandet mellan social ångest och upplevd förmåga att 



SAMSJUKLIGHET – KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST [32] 

 

 

 

kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats. I tillägg har smärtintensitet och 

funktionsnedsättning inkluderats i analyserna utifrån att dessa variabler tidigare visat sig ha en 

relation till återgång till arbetet.      

Resultatet indikerar att smärtpatienter med symptom på social fobi bedömer sin 

förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats signifikant lägre än 

smärtpatienter utan symptom på social fobi. Sambandet mellan grad av social ångest och tro 

på sin förmåga att kommunicera sina smärtproblem är negativt, vilket kan indikera att ju 

högre grad av social ångest en person har desto lägre bedömer individen sin förmåga att 

kommunicera sina smärtproblem. Riktningen kan även vara den omvända då det rör sig om en 

tvärsnittsstudie. Resultatet stämmer överens med studiens hypotes och med tidigare forskning, 

som har visat negativt samband mellan social ångest och tro på sin förmåga, både generellt 

och i sociala sammanhang (Bakhtiarpoor, Heidarie & Khodadadi, 2011; Kashdan & Roberts, 

2004). Att kommunicera sina smärtproblem till sin arbetsplats innebär en social situation som 

socialt ångestfyllda personer rimligtvis uppfattar som hotande. Individer med social ångest 

tenderar att formulera överdrivet höga mål för sitt uppträdande i sociala situationer och har 

ofta föreställningar kring sitt eget misslyckande samt att bli negativt bedömda av andra (Clark 

& Wells, 1997). Eftersom forskning av Stewart m.fl. (2012) har visat att förväntningar 

påverkar tro på sin förmåga är det rimligt att socialt ångestfyllda personer som förväntar sig 

att misslyckas har sämre tro på sin förmåga i den sociala situationen, som i aktuell studie rör 

kommunikation med chef och/eller arbetskamrater. 

Samtliga prediktorer som inkluderades i regressionsanalysen; smärtintensitet, 

funktionsnedsättning, social ångest och katastrofiering, korrelerar signifikant men lågt med 

utfallsvariabeln, tro på sin förmåga att kommunicera sina smärtproblem till chef och/eller 

arbetskamrater. Prediktorerna förklarar tillsammans 13% av variationen i utfallsvariabeln. 

Huvudprediktorerna, social ångest och katastrofiering stod för 5% av den förklarade 
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variationen. Resultatet indikerar att huvudprediktorerna utgör ett litet men signifikant bidrag 

till förklarad variation i utfallsvariabeln och att effekten kvarstår efter kontroll för 

smärtintensitet och funktionsnedsättning. Vidare visar resultatet att funktionsnedsättning och 

social ångest var för sig utgör unika bidrag till variationen i utfallsvariabeln. Resultatet visar 

även att det hos variabeln katastrofering finns tendens till unikt bidrag till variationen. Social 

ångest är, i enlighet med hypotesen, den relativt starkaste prediktorn.  

Resultatet visar att det finns en interaktionseffekt mellan social ångest och 

katastrofiering och att katastrofiering modererar sambandet mellan social ångest och 

utfallsvariabeln, på det sättet att vid lägre grad av katastrofiering fanns det ett negativt 

samband mellan social ångest och utfallsvariabeln. I tillägg verkar det vara så att högre grad 

av social ångest predicerar lägre tro på sin förmåga, oavsett grad av katastrofiering. För 

personer med högre grad av social ångest är det rimligtvis den sociala situationen som 

upplevs hotfull. Det är troligt att de katastrofierar kring utfallet och att de föreställer sig att de 

kommer att misslyckas med sina högt uppsatta mål inför den sociala situationen som det 

innebär att kommunicera sin smärta till chef och/eller arbetskamrater. Deras lägre tro på sin 

förmåga kan röra de sociala komponenterna i RTWSE. Om katastrofiering hade mätts i 

relation till sociala situationer istället för i relation till smärta som Pain Catastrophizing Scale 

mäter kan resultatet tänkas ha blivit annorlunda. I en studie av Rapee & Heimberg 

(1997)  nämns att individer med social fobi inte bara oroar sig för att bli negativt bedömda av 

andra människor utan även är måna om att ge en positiv bild av sig själva, varför det kan 

tänkas att de med högre grad av social ångest i en sådan potentiellt socialt hotfull situation 

som att kommunicera sina svårigheter inför andra (sin chef och/eller arbetskollegorna) skulle 

vilja dölja sina svårigheter, oavsett grad av katastrofiering. Personer med hög grad av social 

ångest riktar stor del av uppmärksamheten åt att upptäcka potentiella hot i den sociala 

situationen (Clark & Wells, 1995; Clark, 1997; Wells, 1997,1998; Wells & Clark, 1997; 
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Rapee & Heimberg, 1997), vilket skulle kunna vara en möjlig anledning till att dessa 

individer har en låg tro på sin förmåga att kommunicera sina svårigheter såväl vid lägre som 

högre grader av smärtkatastrofiering, då de helt enkelt genom sin höga sociala ångest har ett 

övergripande fokus på att upptäcka möjliga sociala hot i situationen, snarare än 

katastroftankar kring smärtan specifikt. Att individer med högre grad av social ångest har 

lägre tro på sin förmåga i situationer som upplevs som socialt hotfulla påvisades i en studie av 

Kashdan & Roberts (2004).  

Enligt Communal Coping Model of Pain Catastrophizing borde personer som 

katastrofierar vara mer benägna att uttrycka sin smärta verbalt för att söka stöd hos andra 

(Thorn m.fl., 2012). I det här fallet handlar det om att kommunicera sina smärtproblem till sin 

arbetsplats. Enligt vår kännedom har dock inte teorin undersökts bland personer med social 

ångest. Resultatet i den här studien stödjer inte Communal coping model of pain 

catastrophizing. Det är rimligtvis så att personer med social ångest inte förväntar sig att få 

stöd utan snarare upplever det som ett hot att kommunicera sin smärta, eftersom rädslan för 

att bli negativt bedömd av andra är överhängande. 

 

Styrkor och svagheter med studien           

Då föreliggande studie är en tvärsnittsstudie går det inte att uttala sig om kausalitet utan 

endast om samband och tänkt riktning. 

Den enda mätmetod som använts i aktuell studie är självskattningsformulär. 

Formulären borde möjligen ha kompletterats med annan typ av information över deltagarna, 

såsom intervju eller observation rörande deras svårigheter inom de olika undersökta områdena 

i studien. Viss typ av skattning, som den del i PCS där deltagare uppmanades att gradera 

items rörande smärtkatastrofiering på en skala mellan 0-4 över hur mycket de katastrofierar 

inom olika situationer, från “inte alls” till “hela tiden” med gradskillnader däremellan kan 
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tänkas ha varit öppen för egna tolkningar. Att svarsfrekvensen varierade; vissa deltagare hade 

inte svarat på vissa items i formulären överlag, skulle kunna tyda på att man har upplevt 

frågorna som svåra att förstå, öppna för egna tolkningar, alternativt att man har ansett dem 

vara oväsentliga att svara på av olika anledningar. Det är också svårt att veta hur 

sanningsenligt deltagarna har svarat i formulären. Risk finns för att man har responderat enligt 

vad som kan tänkas vara socialt önskvärt så att ens verkliga bekymmer inom olika områden 

getts mer neutrala skattningar, alternativt att de förstorats eller förminskats. Med tanke på att 

individer med social ångest enligt teorin är måna om att göra ett gott intryck på sin omgivning 

(Rapee & Heimberg, 1997) är det i detta fall potentiellt möjligt att dessa individer skattar sina 

sociala svårigheter i SPSQ (som också innehåller graderingar mellan 0-4) som lägre än vad de 

i själva verket upplever svårigheterna vara, det vill säga, det skulle kunna röra sig om ett typ-

II-fel. Formuläret SPSQ kan endast ge indikationer på grad av social ångest. Dessutom har 

enbart den första av de två delar som tillhör det fullständiga formuläret använts i föreliggande 

studie. Vad gäller den del som avser spegla E-kriteriet för diagnos så kan den enbart peka på 

symtom på social fobi. Slutligen kan nämnas som brist att informationen vi har kring 

deltagarna inte sträcker sig över en längre tidsperiod då självskattningsformulären endast kan 

ge information från ett mättillfälle. 

Vissa brister finns rörande de variabler som undersöks i studien. Social ångest hör hit. 

Då det endast går att uttala sig om grad av social ångest respektive symtom på social fobi kan 

vi inte uttala oss om klinisk status för deltagarna, vilket kan tänkas ha påverkat resultaten så 

att de skillnader som framkom mellan grupperna möjligen blev mindre än om en säkerställd 

klinisk grupp deltagare med social fobi hade använts, samt att det faktum att osäkerhet finns 

kring deltagarnas kliniska status påverkar möjligheterna att tolka resultaten i vidare mening. 

Variabeln sjukskrivning uteslöts ur analyserna på grund av att den inte korrelerade 

signifikant med utfallsvariabeln. Det kan bero på en missvisande dikotom uppdelning. I 
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gruppen “sjukskriven” inkluderas endast personer som är sjukskrivna på 100 %. Den andra 

kategorin innehåller personer som är arbetsföra eller sjukskrivna i lägre omfattning än 100 %. 

Innehåller denna kategori många som är sjukskrivna på till exempel 75 % kan det tänkas att 

grupperna är för lika för att upptäcka någon korrelation. Sjukskrivning är en viktig 

kontrollvariabel och det är möjligt att exkludering av den påverkar tillförlitligheten av 

regressionsmodellen på så sätt att de resterande prediktorerna blir starkare än vad de skulle ha 

varit. 

 Resterande variabler som inkluderades i analysen korrelerar signifikant men lågt med 

utfallsvariabeln. De låga korrelationerna kan betyda att de valda prediktorerna inte är 

tillräckligt många eller tillräckligt starka och att det kan finnas andra variabler som bättre 

skulle kunna predicera variationen i utfallsvariabeln. Variablerna som inkluderades i aktuell 

regressionsanalys förklarar tillsammans 13 % av variationen i utfallsvariabeln. Dock kvarstår 

87 % av variationen i upplevd förmåga att kommunicera sina smärtproblem till sin 

arbetsplats, som modellen inte kan förklara. Tidigare forskning som har undersökt faktorer 

kopplade till arbetsåtergång har föreslagit integrativa biopsykosociala modeller, innehållande 

flerta olika komponenter som har betydelse (Shultz m.fl., 2007). Bilgin och Akkapulu (2007) 

fann en rad faktorer som var kopplade till en individs tro på sin sociala förmåga, till exempel 

problemlösningsförmåga, påhittighet, anknytning till vänner och anknytning till föräldrar. 

Detta innebär att det kan finnas viktiga prediktorer som kan ha betydelse för variationen i 

utfallsvariabel som vi inte har haft möjlighet att inkludera i regressionsanalysen. Det kan 

innebära att sambanden i den här studien är spuriösa, det vill säga att de förklarar högre grad 

av variationen än vad de skulle ha gjort om vi hade inkluderat flera viktiga prediktorer. Valda 

prediktorer är dock teoretiskt underbyggda och har betydelse för tro på sin förmåga. 

Avvägningen gjordes även för att undvika att riskera att ta med för många variabler i 
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regressionsanalysen, varför vi valde att fokusera på ett färre antal variabler, utifrån teoretiska 

överväganden innan.  

En annan brist med studien är att vi inte vet hur stort det totala bortfallet var eftersom 

vi inte har haft tillgång till siffror över hur många enkäten delades ut till. Vi har därför ingen 

information om bortfallet var slumpmässigt eller systematiskt. Att vi inte imputerade 

medelvärden för saknade items kan också ha påverkat resultaten. Det rörde sig dock om få 

saknade items som hade kunnat ersättas. 

Vi har ett stort stickprov bestående av en klinisk smärtpopulation. Alla mätinstrument 

vi använder är utvecklade och utvärderade genom kvantitativa studier, brett använda och de 

visar i aktuell studie hög intern konsistens. De delskalor vi har valt ut från dessa instrument är 

etablerade och undersökta faktoranalytiskt. Av de 195 personer som deltar finns få saknade 

värden, vilka inte förmodas påverka resultatet. 

 

Praktisk tillämpbarhet och framtida forskning 

Ju högre tro på sin förmåga en person har desto troligare är det att svåra uppgifter ses som 

hanterbara snarare än något att undvika (Bandura, 1977). Högre tro på sin förmåga är kopplat 

till högre fungerande i vardagen hos patienter med kronisk smärta (Denison m.fl., 2004). Det 

är alltså av vikt att förstå faktorer som påverkar smärtpatienters tro på sin förmåga för att 

underlätta deras återgång till arbete. Social ångest, katastrofiering samt interaktionen dem 

emellan är faktorer som predicerar smärtpatienters tro på sin förmåga att kommunicera sina 

smärtproblem och medförande behov till sin arbetsplats. Alltså kan dessa områden vara 

viktiga att beakta i rehabilitering för personer som har drabbats av kronisk smärta. Till 

exempel skulle en för- och eftermätning efter att ha inriktat smärtpatienters rehabiliteringen 

på behandling av social ångest och katastrofiering kunna visa skillnad i tro på sin förmåga. 

Aktuell studies resultat går i linje med vad som nämnts ovan eftersom interaktionseffekten 



SAMSJUKLIGHET – KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST [38] 

 

 

 

indikerade att smärtpatienter utan samsjuklig social ångest som använder sig av lägre grad av 

katastrofiering som strategi har högre grad av tro på sin förmåga. Det vore också intressant att 

empiriskt undersöka tro på sin sociala förmåga och vad detta har för konsekvenser på 

återgång till arbete. Det vore värdefullt att mäta katastroftankar i förhållande till sociala 

situationer istället för katastrofiering rörande smärta för att se om interaktionseffekten blir 

annorlunda. Det vore även intressant att fördjupa fynden kring katastrofiering genom att dela 

upp konstruktet i de tre delarna, ruminering, magnificering och hjälplöshet för att se om 

delarna har olika betydelse för tro på sin förmåga. Slutligen vore det intressant att i framtida 

forskning undersöka om fler gemensamma faktorer för smärta och social ångest är av 

betydelse för tro på sin förmåga. Exempel på sådana som nämnts i den här studien är 

självfokuserad uppmärksamhet och ångestkänslighet/smärtrelaterad rädsla. 
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Bilaga 1 

 

SPSQ  

Ange för varje situation nedan hur obehaglig Du tycker att den är genom att 

kryssa för den ruta som bäst stämmer in på Dig.  
 

  
  Inte alls Något Måttligt Mycket Väldigt

    obehaglig   

 obehaglig     

  

1.  Att tala (eller agera) inför en grupp                                     
 
2.  Att inleda ett samtal med en person jag inte                                     
     känner väl 

 

3.  Att gå in i ett rum där det sitter andra människor                                     
 

4.  Att skriva något när andra människor ser på                                     
 
5.  Att uttrycka mina egna åsikter inför andra                                     
  

6.  Att ringa till någon jag inte känner väl                                     
 
7.  Att använda offentliga toaletter                                     
 
8.  Att gå på en fest (eller social tillställning)                                     
 
9.  Att tala med en auktoritetsperson (chef, lärare etc.)                                     
 
10. Att bli tilltalad i en grupp                                     
 
11. Att hålla igång en konversation med en person                                     
      jag inte känner väl 

 

12. Att umgås med arbets/studie kamrater på lunch-                                     
      eller fikaraster 

 

13. Att äta eller dricka med en grupp människor                                     
      jag inte känner väl 

 

14. Att vara ensam med en annan person jag inte                                     
     känner väl 

 

Det obehag jag upplever i de ovan uppräknade sociala situationerna är ett stort 

hinder för mig, eller stör mig mycket, när det gäller: 
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 Yrkesliv eller studier     Ja   Nej 

 Fritidsaktiviteter     Ja   Nej 

 Sociala aktiviteter     Ja   Nej 
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Bilaga 2 

 

PCS 

Någon gång upplever vi alla smärta. Det kan gälla huvudvärk, tandvärk eller 

värk i musklerna. Vi är intresserade av de tankar och känslor Du har när Du har 

ont. Använd skalan nedan för att skatta i vilken utsträckning dessa tankar och 

känslor gäller just för Dig. 
 

 
           Inte       I liten             I måttlig           I stor           Hela  

       alls   utsträckning    utsträckning   utsträckning    

tiden                             

När jag har ont…                                                                           0        1             2       3         4  

            

1. Oroar jag mig jämt för att smärtan inte                                                        
    
skall gå över. 
         

2. Känner jag att jag inte orkar fortsätta.                                                          
  
 

3. Är det förfärligt och jag tror att det aldrig                                                   
 

kommer att bli bättre.  

      
4. Är det fruktansvärt och jag känner att det                                                    
 

överväldigar mig. 
 

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.                                                          
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10. Tänker jag hela tiden på hur ont                                                                  
 

 
11. Tänker jag hela tiden på hur mycket jag                                                   
 

      vill att smärtan ska gå över. 

 

12. Finns det ingenting som jag kan göra för                                                     
 

      att lindra smärtan. 

 

13. Undrar jag om något allvarligt har hänt mig.                                              
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Bilaga 3 

 

RTWSE 

Instruktioner: Vi är intresserade av att ta reda på hur övertygad Du är om att 

du skulle utföra vissa aktiviteter om Du befann Dig på Ditt arbete idag. Sätt 

en ring för varje fråga runt den siffran som motsvarar hur övertygad Du är om 

att Du skulle kunna utföra denna uppgift idag:  
 

Hur övertygad är Du om att du kan…… Inte alls                                                Fullständigt 

övertygad                                             övertygad 

1. Ge förslag till din chef på olika sätt 

som du kan förändra ditt arbete på för 

att minska obehag? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

2. Förklara dina fysiska begränsningar 

vilka de än kan vara för dina 

arbetskollegor? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

3. Få dina arbetskollegor att hjälpa dig 

med aktiviteter som skulle kunna 

orsaka obehag? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

4. Erhålla emotionellt stöd från 

arbetskollegor (som t ex lyssna på 

eller prata om dina problem)? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

5. Beskriva arten av din skada och din 

medicinska behandling som du får för 

din chef? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

6. Diskutera öppet med din chef om 

saker som skulle kunna bidra till ditt 

obehag? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 

7. Efterfråga förändringar på din 

arbetsplats som kan  minska obehag? 

1         2         3         4         5        6       7       8       9         10 
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Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker tankar och 

känslor om smärta, rädsla och sociala relationer? 
 

Denna enkät gällande tankar och känslor om smärta, rädsla och sociala relationer genomförs 

av en forskargrupp vid Örebro universitet som består av professor Steven Linton, docent 

Maria Tillfors, docent Katja Boersma och doktorand Sara Larsson i samarbete med 

Smärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset. Det är viktigt att undersöka smärta i relation 

till flera olika perspektiv för att vi skall kunna lära oss mer om bakgrunden till den. I enkäten 

kan det förekomma att flera frågor handlar om samma sak eller är formulerade på ungefär 

samma sätt. Detta har gjorts med avsikt och vi ber Dig ändå att svara på alla frågor. 

 

Denna studie har behandlats av den Regionala etikprövningsnämnden vid Uppsala. 

Deltagandet är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan att uppge skäl för detta. .  

 

Om Du tackar ja till att delta innebär detta att vi kommer att be dig att svara på denna enkät i 

anslutning till Ditt första läkarbesök vid Smärtrehabiliteringen samt även efter 12 månader. 

Om Du påbörjar behandling som erbjuds vid Smärtrehabiliteringen kommer vi även att be Dig 

att svara på denna enkät före och efter behandlingen. Förfrågan om att besvara denna enkät 

sker i anslutning till en förfrågan Du får om att besvara frågeformulär som ingår i Nationella 

Registret över Smärtrehabilitering (NRS) i enlighet med Smärtrehabiliteringens rutiner.  

 

Ansvarig för behandling av Dina personuppgifter är Smärtrehabiliteringen vid Akademiska 

sjukhuset.  Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rattade. Du har också 

rätt att strykas från registret om Du vill. Begäran om detta ställer Du till Din vårdgivare. Dina 

svar och dina resultat vad gäller denna studie kommer att behandlas konfidentiellt och 

registreras i avidentifierad form där det istället för namn kommer stå kodnummer. Resultaten 

kommer dessutom att analyseras på gruppnivå så att ingen kan se hur enstaka personer svarat.  

 

Vi tackar för att vi får ta Din tid i anspråk och att Du vill hjälpa till i forskningen kring smärta 

och viktiga mänskliga reaktioner. 

 

Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har Du några 

frågor om enkäten eller om några frågor dyker upp efter det att Du deltagit är Du välkommen 

att kontakta oss.   

Ansvariga 

Forskningshuvudman: Uppsala universitet. 

Företrädare: Olle Nilsson, prefekt vid institutionen för kirurgiska vetenskaper. 

 

Huvudansvarig forskare: Docent Maria Tillfors, Örebro universitet. 

Personuppgiftsansvarig: Smärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset. 

 

Kontaktpersoner:  

Forskargruppen vid Örebro universitet genom x  

Smärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset genom x
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Samtycke till deltagande i studie 
 

Jag har informerats om studien om smärta, rädsla och sociala relationer som genomförs av en 

forskargrupp vid Örebro universitet i samarbete med Smärtrehabiliteringen vid Akademiska 

sjukhuset..  

  

Genom att underteckna denna blankett samtycker jag till: 

 

- Att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet. 

Deltagandet påverkar inte eventuell fortsatt behandling på kliniken. 

 

- Att data samlas in för att lagras och bearbetas samt publiceras på ett avidentifierat vis. Min 

identitet kommer inte att kunna identifieras.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________  _______________ 

Deltagares underskrift      Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


