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Sammanfattning 

Långvarig smärtproblematik hos ungdomar är vanligt och kan anses 
oroväckande då det, i synnerhet vad gäller smärtpatienter, har visat 
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tvärsnittsstudie ämnade kartlägga ungdomar i en normalpopulations 
smärtproblematik i samband med särskilda aspekter av socialt 
fungerande, samt mående. Resultatet indikerade generellt svaga 
signifikanta samband mellan smärtproblematik och social funktion. 
Vidare att smärtproblematik bland svenska högstadieelever sannolikt 
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Abstract 
 

Prolonged pain in adolescents is common and can be considered as 
alarming since it may have negative impacts on social development. 
This cross-sectional study aimed to investigate associations of pain 
problems with specific aspects of social functioning and mood, among 
adolescents in a community sample. The results indicated significant 
correlations of small magnitude between pain problems and social 
functioning. Furthermore the results showed that pain problems 
among Swedish high school students are common, and that girls 
compared to boys reports greater difficulties with both pain, social 
functioning, anxiety and depression. The conclusions drawn are that 
there is an association between pain problems and social functioning 
that requires further studying. Mood, bullying and gender differences 
seem to be particularly important factors to focus on. 
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Introduktion 

 Målet med denna studie är att undersöka ungdomar med smärtproblematiks sociala 

fungerande. Ungdomstiden är en påfrestande tid för pojkar och flickor då den kännetecknas 

av omfattande förändringar vad gäller både fysisk och psykologisk mognad samt ställer högre 

krav på den sociala förmågan. Samtidigt utgör dessa utmaningar en viktig del för individens 

sociala utveckling (Petronio, 2002). Vidare har en god social utveckling visat sig samverka 

med en god psykologisk utveckling. (Hunfeld, Perquin, Duivenvoorden, Hazebroek-

Kampschreur, Passchier, van Suijlekom-Smit & van der Wouden, 2001). Utifrån kliniska 

populationer har studier visat att långvarig smärtproblematik hos ungdomar kan utgöra en 

ökad risk för negativa effekter på en normal social utveckling. Detta eftersom 

smärtproblematiken kan bidra till minskade möjligheter för ungdomen att exponeras inför de 

naturligt socialt utvecklande utmaningar som denna tid utgör (Eccleston, Wastell, Crombez & 

Jordanien, 2008). Som ett sätt att hantera smärtan ökar exempelvis risken att ungdomen 

hamnar i en ond cirkel av undvikande vilket kan resultera i alltmer fysisk som mental ohälsa. 

(Bijstra, Bosma & Jackson, 1993; Cohen, Vowles, & Eccleston, 2010; Walker, Smith, Garber 

& Claar, 2006). Återkommande och bestående smärta har dessvärre visat sig vara vanligt 

bland barn och ungdomar (Rathleff, Roos, Olesen & Rasmussen, 2013). Vidare följer vissa 

typer av smärtproblematik inte sällan med upp i vuxenåren (Calvo-Munoz, Gomez-Conesa & 

Sanchez-Meca, 2013; Cohen, Pine, Must, Kasen & Brook, 1998). Studier visar att 

smärtproblematik kan inge väsentliga komplikationer på den vuxnes sociala liv och det finns 

hitintills ingenting som säger att det skulle te sig annorlunda för ungdomar som lider av 

långvarig smärtproblematik (Forgeron, King, Stinson, McGrath, MacDonald & Chambers, 

2010, Smith & Osborn, 2007; Snelling, 1994).  

 Fastän forskningen kring smärta är massiv har övervägande lite närmare undersökt 

eventuella samband mellan smärtproblematik och sociala aspekter hos ungdomar, i synnerhet 
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vad gäller normalpopulationen. Att vidare kartlägga hur ungdomar med smärtproblematiks 

sociala fungerande ter sig är därför viktigt. Detta inte minst för att öka förståelsen kring hur 

prevention och behandling mot smärtproblematikens eventuella negativa långsiktiga 

konsekvenser på individens sociala liv, och därmed livskvalité, kan utformas.  

 Nedan har vi inledningsvis försökt åskådliggöra det komplexa problem som långvarig 

smärtproblematik hos ungdomar kan innefatta och innebära. För tydlighetens skull börjar vi 

med att reda ut de aktuella begreppen var för sig för att sedan närmare gå in på vad tidigare 

forskning påvisat kring dess interaktioner och påverkanseffekter. 

Socialt fungerande 

 Begreppet ”socialt fungerande” är ett vitt paraplybegrepp vars innebörd enligt dagens 

litteratur tycks sakna en helt enhetlig definition. Det kan anses svårt att beskriva ett så 

komplext fenomen och olika mått har används, detta inom samt över olika ämneskategorier, 

för att fånga konceptet (Ordoñana, Bartels, Boomsma, Cella, Mosing, Olivieira, Patrick, 

Veenhoven, Wagner & Sprangers, 2013). Begrepp såsom social anpassning, social kompetens 

och social dysfunktion har exempelvis nyttjats om vartannat. Trots olikartade definitioner 

tycks det dock råda samstämmighet över ett antal områden gällande det breda begreppet. I en 

överblicksartikel gällande instrument ämnade att mäta barn och ungdomars sociala 

fungerande förväntas barn i alla åldrar och i de flesta kulturer att; ta del av familjelivet, 

interagera med familjemedlemmar och kompisar, hitta vänner/skapa vänskapsband, utveckla 

och öva på fysiska, kognitiva och sociala färdigheter, närvara i skolan samt tillgodose 

fritidsintressen (John, 2001). Om än ett svårgreppat fenomen är det samtidigt av yttersta vikt 

att de begrepp som ämnas undersökas inom forskning operationaliseras och tydliggörs. Detta 

dels för att minska förvirringen kring vad som undersöks men också för att underlätta 

jämförelse av resultat studier emellan och för att underlätta replikering (Kazdin, 2009). Det 

som har valt att inkluderas för att söka fånga ungdomarnas sociala fungerande i denna studie 
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går i linje ovan nämnda synsätt, men med mer fokus på individens upplevelse av intimare 

relationer, såsom till föräldrarna och en närstående klasskamrat. För ett större perspektiv har 

även mått på individens upplevelse av mobbning, samt dennes skattade förmåga och sätt att 

beteendemässigt som känslomässigt hantera sociala situationer eller krav inkluderats i studien.  

Smärta  

 Liksom definitionen av socialt fungerande är begreppet ”smärta” ett vitt begrepp 

under utveckling (Jensen & Gebhart, 2008). En hitintills bestående definition av 

grundbegreppet smärta, detta utifrån International Association for the Study of Pain:s 

beskrivning sedan 1979, är: en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, associerat med 

verklig eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven som sådan skada. Häri betonas särskilt att 

upplevelsen av smärta är subjektiv och kan förnimmas med eller utan kroppslig skada (Loeser 

& Treede, 2008). Det har även diskuterats att smärta bör ses som något sammantaget mer 

komplext än enbart en fysisk sensation, där även de biografiska, sociala och kulturella 

sammanhang där smärta lokaliserats bör tas i beaktande för full förståelse av smärtan. Samt 

har begreppet ”total smärta” påtalats inkludera såväl fysisk, psykisk som social och 

existentiell smärta (Clark, 1999). Från ett medicinskt perspektiv, vilket denna studie främst 

utgår ifrån när begreppet smärta mäts, klassas smärtan utifrån varaktighet som akut, 

återkommande eller kronisk. Återkommande smärta upprepar sig periodvis med högst 3 

månaders mellanrum. För att smärtan ska anses vara kronisk ska den ha varat i minst 3 

månader eller längre, eller bestått utöver den tid som den förväntats gå över på.  Vidare 

bedöms smärtproblematiken utefter dess intensitet och kan även bedömas efter hur pass den 

påverkar barnets eller ungdomens fungerande inom olika områden, såsom fysiska, 

emotionella och sociala fungerande (McGrath m.fl., 2008). 



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

8 

Förekomst av olika typer av smärtproblematik hos ungdomar 

 Återkommande eller kronisk smärta är enligt ett flertal studier vanligt förekommande 

hos såväl barn som ungdomar (El-Metwally, Salminen,  Auvinen,  Kautiainen & Mikkelsson, 

2004; Goodman & McGrath, 1991; Hakala, Rimpela, Salminen, Virtanen & Rimpela, 2002; 

Huguet & Miro, 2008; Palermo). Detta bidrar till ett omfattande lidande som påverkar såväl 

den drabbade, den drabbades familj som samhället i stort och har klassats som ett väsentligt 

folkhälsoproblem (Alfén & Olsson, 2008; Roth-Isigkeit, Thyen, Sto¨ven, Schwarzenberger & 

Schmucker, 2005).   

 De fysiska smärtor vi i denna studie närmare ämnar undersöka är värk i huvud, mage 

och nacke, axlar och/eller rygg. Nedan redogörs något närmare förekomsten för var och en av 

de aktuella smärtområdena.  

 Huvudvärk. Den värk som det har forskats mest om bland barn och ungdomar är 

huvudvärk. En omfattande amerikansk studie med över 10 000 deltagande i åldrarna 4 till 18 

år pekar mot att barn med huvudvärk ofta samtidigt lider av någon annan medicinsk åkomma 

(Lateef, Merikangas, He, Kalaydjian, Khoromi, Knight & Nelson, 2009). Vidare tyder 

forskningen på att förekomsten ökar med åldern (Lateef, m. fl. 2009; Perquin m. fl., 2000). 

Samt drabbas flickor efter 12 års ålder i större utsträckning av frekvent huvudvärk såsom 

spänningshuvudvärk och migrän. Prognosen för migränfrihet i vuxen ålder är dessutom sämre 

för flickor än för pojkar. Generellt finns empiriskt stöd för att både ospecificerad huvudvärk 

och migrän på senare år har ökat bland skolbarn och att ca var fjärde skolbarn idag drabbas av 

återkommande huvudvärk (Larsson, Eeg-Olofsson, Fichtel, Laurell & Dahlöf, 2007; McGrath 

m. fl., 2008). Medelprevalensen bland barn och ungdomar mellan 10-18 år som drabbas av 

daglig huvudvärk tycks ligga runt 5,1% (King m. fl., 2011).  

 Magvärk. Återkommande magsmärtor anses vara ett vanligt problem i barndomen 

med, i västvärlden, en prevalens på 3-8% där de högsta symtomen förekommer i åldrarna 4 
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till 6 år samt i tidiga ungdomsår. Också magvärk tycks förkomma oftare hos flickor (Chitkara, 

Rawat & Talley, 2005). I en longitudinell studie på 4 år med 1411 barn i åldrarna 11-14 år 

visade det sig att det var tre gånger så många flickor som pojkar som led av kroniska 

magsmärtor (El-Metwally, Halder, Thompson, Macfarlane, & Jones, 2007).  

 Ryggvärk. Ländryggssmärta, som är den vanligaste typen av ryggsmärta, har ungefär 

samma förekomst hos ungdomar som hos den vuxna populationen där ca 60-80% tros drabbas 

någon gång i livet. Problemen börjar ofta i barndomen och förekomsten ökar generellt med 

åldern. Hos drabbade ungdomar är smärtan ofta återkommande och för varje återfall tycks 

smärtans intensitet öka.  Även ländryggssmärtor är vanligare bland flickor (Calvo-Munoz, 

Gomez-Conesa & Sanchez-Meca, 2013). Några studier visar på att ca 24% av skolbarn i 

åldrarna 11-14 år lidit av ländryggsmärtor i en månad, 26% i åldrarna 12-17 år lidit i ett år 

samt att 17% bland 14 åringar lider av så starka smärtor att det hindrar deras fysiska aktivitet 

(Jones & Macfarlane, 2004). 

 I enlighet med ovan beskrivna smärtformer pekar ett sammantaget resultat i en 

överblicksartikel generellt åt att de flesta typer av smärta är vanligare hos flickor än pojkar 

och att förekomsten av olika typer av smärtor tycks öka med åldern, med undantag av magont 

som istället är vanligare bland yngre barn (King, Chambers, Huguet, MacNevin, McGrath, 

Parker & MacDonald, 2011). De individer som upplever att deras smärtproblematik bidrar 

från medelhöga till allvarliga handikapp uppskattas generellt ligga runt 5% (Huguet & Miro, 

2008). Övervägande har kronisk smärtproblematik och smärtrelaterade handikapp visat sig nå 

sin kulmen just under ungdomsåren (Roth-Isigkeit, m. fl., 2005).  

 Om än den epidemiologiska forskningen kring smärta är gedigen så är det främst 

frekvensen av smärtan som är i fokus när smärtan mäts (Palermo, Valrie, & Karlson, 2014). 

Denna studie kan anses intressant då den inte enbart kommer ta hänsyn till ungdomars 

upplevda frekvens av smärta, utan också individens upplevda intensitet av smärta. Samt 
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kommer dessutom en kartläggning göras av smärtproblematikens förekomst, där också hur 

pass ungdomarna upplever att smärtan bidrar till handikapp inkluderas.  

Påverkansfaktorer och smärthantering 

 Smärtproblematik hos ungdomar, liksom hos vuxna, är ett komplext fenomen  

som uppkommer spontant eller efter en sjukdom (Crombie, Croft, Linton, LeResche, & 

VonKorff,, 1999). Vidare är långvarig smärta utan någon funnen organisk orsak, s.k. 

idiopatisk smärta, vanligt (Alfén & Olsson, 2008; Perquin m. fl., 2000; King m. fl., 2011). 

Emellertid visar forskning ökande bevis för att psykologiska och psykosociala faktorer utgör 

bidragande orsaker till en mängd smärtformer (Jones & Macfarlane, 2004; Watson, 

Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons, Silman, & Macfarlane, 2003; Merlijn, Hunfeld, Van 

der Wouden, Hazebroek-Kampschreur, Koes & Passchier, 2003; Rees, Smith, O´Sullivan, 

Kendall & Straker, 2011; Chitkara, Rawat & Talleys, 2005). Ökningen av långvarig smärta i 

ungdomsåren spekuleras vidare bero på den pubertala utvecklingen och de krav som kommer 

med fysiska, kognitiva, emotionella samt sociala förändringar (Palermo, Valrie, & Karlson, 

2014). I sin helhet utgörs de förmodade psykologiska som psykosociala påverkansfaktorerna 

av individens känslor, sociala och miljömässiga kontexter, sociokulturella bakgrund, syn på 

smärtans innebörd, föreställningar, attityder samt förväntningar på smärta. Tillsammans med 

biologiska faktorer bidrar de alla, i linje med den vida definitionen, till den komplexa 

perceptuella upplevelsen av smärta (Turk och Okifuji, 2002). Det talas härav alltmer om en 

biopsykosocial förklaringsmodell till smärta (López-Martínez, Esteve-Zarazaga, & Ramírez-

Maestre, 2008; Turk och Okifuji, 2002). Likväl formas ur dessa komplexa interaktioner de 

hanteringsstrategier, så kallade copingstilar, som den drabbade använder för att hantera sin 

smärta. Copingförmåga innebär individens förmåga till problemhanterande, hur denne 

undviker eller genomför, samt hur denne uttrycker emotioner och hanterar situationer både 

känslomässigt och i handling. (Bohnen m.fl., 1990). Copingstilar har i hög grad visat sig 
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påverka hur pass smärtan utvecklas och inverkar på den drabbades livskvalité, där sämre 

copingstilar hos ungdomar med smärtproblematik har påvisat ett starkt samband till mental 

ohälsa och högre grad av handikapp (Dysvik, Natvig, Eikeland & Lindstrøm, 2005; Eccleston, 

Crombez, Scotford, Clinch & Connell, 2003). Utifrån de många integrerande faktorerna lär 

sig individen konsekvenserna av sin copingstil vari denne också får information till hur hen 

bör agera i framtiden. Informationen innefattar såväl känslomässiga som kognitiva reaktioner 

(Linton, 2009). Figur 1 ger sammanfattningsvis en överskådlig bild av komplexiteten i den 

biopsykosociala förklaringsmodellen.  

 

 

 

Figur 1. En modern syn på smärtperception ur ett psykologiskt perspektiv (Ur Linton, 2009 s. 132).  

 

 Då smärtproblematik påverkas av och formas utifrån komplexa kontextuella processer 

kan det vid studier som denna anses ytterst relevant som intressant att undersöka ett flertal 

faktorer i kombination med smärtproblematik.  För att få en mer övergripande bild av hur 

eventuella förhållanden mellan smärtproblematik och socialt fungerande ter sig inkluderas 

därför både psykologiska som ett flertal psykosociala faktorer.  Nedan söker vi övergripligt 
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redogöra för de psykologiska och psykosociala aspekter som är relevant för det vi ämnar 

undersöka, samt visat sig vara väsentliga inom studiet av smärta och smärthantering.  

Psykologiska aspekter 

 Till skillnad från andra hälsotillstånd tycks långvarig smärta utmärka sig på så vis att 

dess huvudsakliga symtom, det vill säga smärtan, samtidigt både är en sensorisk och 

emotionell upplevelse. Det har också visat sig finnas ett samband mellan emotionsreglering, 

d.v.s. det sätt som individen söker styra sina känslor, och upplevd smärtproblematik (Dima, 

Gillanders & Power, 2013). En god emotionsreglering tycks göra att individen bättre klarar 

härbärgera intensiva känslor, såväl somatisk som emotionell smärta (Agar-Wilson & Jackson, 

2011). Det har vidare konstaterats att patienter som lider av smärta är högst benägna att även 

lida emotionellt, framförallt vad gäller ångest och depression (Fishbain, 1999). Samt tyder 

vissa studier på att patienter som lider av någon form av affektiv sjukdom, såsom ångest och 

depression, löper större risk att utveckla idiopatisk smärta jämfört med dem som inte lider av 

någon affektiv sjukdom (Magni, 1987, Shapiro & Nguyen, 2010; White & Farrell, 2006). 

 Ångest. Modeller som inkluderar smärta och lidande kopplat till ångest och 

undvikande har bidragit till betydande teoretiska framsteg inom den vuxna populationens 

smärtlitteratur (Leeuw, Goossens, Linton, Crombez, Boersma & Vlaeyen, 2006). Samt har 

ångestsjukdomar inte sällan visat sig samexistera med kronisk smärta, något som bidrar till 

förvärrad problematik (Asmundson & Katz, 2009; Jordan & Okifuji, 2011). Dock utgör 

ångest relaterat till smärtproblematik fortfarande ett stort hål inom forskningen av den yngre 

populationen (McCracken, 2011). När det kommer till smärta används ofta termerna ångest 

och rädsla om vartannat och kan vara särskilt svåra att särskilja när det kommer till långvarig 

smärta då det hotande stimuluset, d.v.s. smärtan, ständigt är närvarande.  Kort kan emellertid 

sägas att ångest i kontrast till rädsla är mer framtidsorienterad och källan till hotet mer defust. 

Rädsla i sig är en naturlig emotionell reaktion på smärta (Leeuw m. fl., 2006). Att generellt 
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försöka skydda sig mot smärta, exempelvis genom att försöka avlägsna sig från smärtstimulit, 

är vidare helt normalt samt nödvändigt ur överlevnadssynpunkt. Men emedan vissa 

skyddsreaktioner på smärta sker reflexmässigt är andra mer medvetet framkallade och 

reaktioner som är fördelaktiga på kort sikt kan tvärtemot på lång sikt förvärra problematiken 

(Vlaeyen och Linton, 2012). En relativt färsk studie gjord på 222 ungdomar rekryterade från 

smärtkliniker bekräftar att hög ångest på sikt kan bidra till handikapp i större utsträckning än 

själva smärtan.  Detta eftersom hög ångest fungerar som en förstärkare av en beteendemässigt 

ond cirkel där den drabbade p.g.a. ångest inför dem, undviker både fysiska samt sociala 

aktiviteter vilket leder till högre fysiska som sociala oförmågor vilket i sin tur genererar ännu 

högre ångest. Vid låg grad av ångest visade sig emellertid ett starkt samband mellan grad av 

smärta och grad av fungerande (Cohen, Vowles, & Eccleston, 2010). 

 Depression. Att personer med långvarig smärtproblematik samtidigt lider av 

depression har utifrån en mängd studier visat sig vara mycket vanligt. Samsjukligheten tycks 

ligga runt 30 till 55 procent beroende på om förekomsten studerats utifrån icke-kliniska eller 

kliniska populationer (Fishbain, 1999; Goosby, 2013; Miller & Cano, 2009; Patten, 2001; 

Romano & Turner, 1985). En telefonstudie med 1179 icke-kliniska vuxna deltagare från 18 

års ålder till över 60 års ålder indikerade att depression tillsammans med kronisk smärta inte 

kunde associeras till någon specifik typ av smärtform, samt att depression vid kronisk smärta 

var lika vanligt bland både män och kvinnor (Miller & Cano, 2009).  

 Sammantaget kan anses att det är av vikt att undersöka ungdomar med 

smärtproblematik i kombination med deras psykiska mående. Inte minst för att få en bättre 

bild av vidden av det sammantagna lidande som eventuellt vissa svenska ungdomar idag 

utstår. Med tanke på ångestens inverkan på den vuxna smärtpopulationen, samt det 

övergripande glappet i forskningen av den yngre, är det vidare av relevans att undersöka grad 

av ångest på ungdomar med smärtproblematik, särskilt utifrån en normalpopulation. För att 
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ytterligare kartlägga vidden av ångest gällande smärtproblematik och socialt fungerande 

kommer även social ångest att tas i beaktande. Genom att också undersöka förekomst av 

depression möjliggör denna studie även ytterligare kunskap kring den tidigare nu vedertaget 

påvisade samsjukligheten av smärtproblematik och depression. Den påvisade ökade risken att 

som smärtpatient med en affektiv sjukdom också drabbas av smärtproblematik gör det 

intressant att även undersöka huruvida ångest och depression kan fungera som eventuella 

prediktorer för smärtproblematik i en yngre normalpopulation. Att dessutom undersöka dessa 

aspekter i en kontext tillsammans med socialt fungerande kan förhoppningsvis också bidra 

med värdefull kunskap och öka förståelsen kring dess eventuella interageranden.  

Psykosociala aspekter 

 Vikten av nära vänskapsrelationer och socialt stöd. Betydelsen av vänskapsrelationer 

har en allmänmänsklig innebörd för människor och tillför känslor av eget värde, gemenskap 

och livskvalitet (Forgeron m. fl.,  2010). Nära vänskapsrelationer erbjuder inte bara skydd mot 

de negativa effekterna av mobbing, ensamhet, depression, dålig självkänsla samt icke 

fungerande familjeförhållanden utan är också en viktig del av identitetsutvecklingen 

(Forgeron, King, Stinson, McGrath, MacDonald & Chambers, 2010; Guaze, Bukowski, 

Aguan-Asee & Sippola, 1996). Samt den sociala utvecklingen (Eccleston, Wastell, Crombez 

& Jordanien, 2008). Något som vidare påverkar den psykologiska utvecklingen (Hunfeld 

m.fl., 2001). Vidare har kvalitén på kamratrelationer och det psykiska måendet i ungdomsåren 

visat sig utgöra en mycket stark prediktor för hur det psykosociala fungerandet ter sig i 

vuxenåren (Bagwell, Schmidt, Newcomb, & Bukowski, 2001; Derdikman-Eiron, Hjelmedal, 

Lydersen, Bratberg, & Indredavik, 2013). Under ungdomsåren då denna viktiga utveckling 

sker genomgår ungdomarna en tid med förändringar som drastiskt påverkar deras identitet och 

de sociala rollerna de intar. Puberteten medför dels dramatiska förändringar i fysiska attribut 

hos ungdomen vilket påverkar ungdomens självbild och relation till andra. Och dels förändras 
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rollerna ungdomarna har från de var barn genom att vänskapsrelationerna fördjupas i sitt 

innehåll och selekteras mer än tidigare, bland annat tillkommer relationer av mer romantiskt 

slag (Steinberg, 2008). Dessa förändringar ställer krav på ungdomen. Ett skäl till att kraven nu 

blir påtagliga är att ungdomen är mer hänvisad till sig själv, utan föräldrarna, då denne 

förväntas bli mer självständig med tiden. För att ungdomen ska klara hantera dessa nya 

sociala situationer krävs social förmåga. Denna förmåga är på intet sätt självklar utan varierar 

från olika individer.  

 Socialt undvikandebeteende. Till viss del varieras den sociala förmågan av vilken 

hanteringsstrategi, s.k. copingförmåga, individen har då denne kommunicerar. Vad relationer 

och vänskapsrelationer innefattar varierar från olika fall men vad dessa ändå har gemensamt 

är någon form av kommunikation. Förväntan av vad kommunikationen innefattar kan ses 

tudelad och varierar hos parterna mellan intimitet och distans (Petronio, 2002). Distans 

innefattar ett undvikande att närma sig, vilket kan betecknas en undvikande copingförmåga 

(Donovan-Kicken, McGlynn, & Damron, 2012). Det finns ett påvisat samband mellan låg 

social förmåga hos ungdomar och maladaptiva copingstrategier, såsom undvikandebeteende 

och depressiva reaktioner. Omvänt har goda copingstrategier, god social förmåga, visat sig 

korrelera positivt med välmående och gott självförtroende. Detta innefattar en förmåga att 

närma sig genom sökande efter socialt stöd, stöd från närstående samt konfronterande av 

problem (Bijstra, Bosma & Jackson, 1993).  

 Med tanke på de beklämmande konsekvenser utanförskap och sociala 

undvikandebeteenden kan få på kamratrelationer, och därmed den sociala såväl som den 

psykologiska utvecklingen, kan det anses vara av stor vikt att undersöka denna aspekt som en 

del av socialt fungerande hos ungdomar som lider av smärtproblematik.  

 Kamratrelationer hos ungdomar med smärta. Hos vuxna har svårigheter med 

kamratrelationer visat sig vara en av de största sociala konsekvenserna som kommer av 
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kronisk smärta. Orsaken kan delvis härledas till att den vuxne med kronisk smärta väljer att 

isolera sig på grund av att denne skäms inför sina smärtrelaterade funktionshinder. Detta kan 

leda till en negativ spiral där den drabbade riskerar att se sig själv som ”socialt värdelös” 

allteftersom interagerande med andra känns allt svårare. Det finns ännu inte mycket som talar 

emot att den vuxnes konsekvenser av kronisk smärta skulle te sig mycket annorlunda för 

ungdomar med kronisk smärta (Forgeron, King, Stinson, McGrath, MacDonald & Chambers, 

2010). Utifrån en klinisk population med 110 ungdomar drabbade av smärtproblematik 

svarade exempelvis 50% att de ansåg sig själva som mindre socialt utvecklade än sina 

kamrater i mer än fyra av elva avseenden. Framförallt gällande studieprestationer och 

självständighet. Vidare visade sig smärtintensitet ha en negativ inverkan på självständighet, 

känslomässig anpassningsförmåga samt identitetsformande, medan socialt stöd hade en 

positiv inverkan på dessa (Eccleston, Wastell, Crombez & Jordanien, 2008). I en annan studie 

med 149 unga smärtpatienter med medelåldern 11 år skattade 40% att de upplevde 

begränsningar i sitt sociala fungerande, och att kronisk smärta medförde en isolering ifrån 

jämnåriga kamrater och skolan (Konijnenberg, Uiterwaal, Kimpen, van der Hoeven, 

Buitelaar, & de Graedff-Meeder, 2005). En överblicksartikel inkluderande 42 artiklar 

angående ungdomar med smärta och någon form av socialt fungerande visade vidare att 

ungdomar med smärtproblematik i högre utsträckning tycks vara utsatta för mobbing och 

utanförskap. Orsak och verkan till detta samband är dock oklart. Samt tycks de även ha 

mindre vänner, vara mer isolerade och delta mindre i aktiviteter än sina friska kamrater 

(Forgeron m. fl., 2010). Ytterligare studier visar även att ungdomar med olika typer av 

smärtproblematik inte sällan uttrycker erfarenheter av att inte bli trodda angående sin 

smärtproblematik och att kamraters bristande förståelse och okunskap inför 

smärtproblematiken inger en källa till frustration (Donovan, Mehringer & Zeltzer, 2011; 

Forgeron, m. fl, 2010). När ungdomar med smärta inte uppfattar stöd från sina vänner kan de 
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dra sig undan och undvika social interaktion.  Det verkar vidare som att unga individer med 

smärtproblematik tenderar att tolka icke stödjande beteenden hos nära kamrater som mer 

smärtsamt än ungdomar som ej lider av smärta (Forgeron, McGrath, Stevens, Evans, Dick, 

Finley, Carlson, 2011). En möjlig delförklaring till detta kan vara att ungdomar med kronisk 

smärta har lärt sig att tolka ickestödjande sociala situationer som en överlevnadsstrategi. Ur 

ett biologiskt perspektiv har det nämligen påvisats ett samband mellan social smärta, d.v.s. 

den smärta som upplevs vid uppfattningen om faktiska eller potentiella psykologiska avstånd 

från nära andra eller en social grupp, och fysisk smärta på så vis att de på vissa sätt delar 

samma neurologiska alarmsystem för smärta. Detta tros vara orsaken till att smärta som 

uppstår vid socialt exkluderande kan upplevas göra lika ont som vid fysisk smärta 

(MacDonald & Leary, 2005; Riva, Wirth & Williams, 2011; Eisenberger & Lieberman, 

2004). Beskrivningen ”hjärtekrossad” kan därmed anses inte vara helt taget ur luften. Det är 

alltså ingen slump att vi människor styrs av en drift och önskan att inkluderas. Denna 

sammansättning av social och fysisk smärta förmodans ha uppkommit för att det har gynnat 

människan på så vis att systemet ansvarat för att upptäcka ledtrådar till det som eventuellt kan 

hota överlevnaden, såsom fysisk fara eller social separation. En konsekvens av bryggan 

mellan fysisk och social smärta har just visat sig vara att en ökad känslighet för fysisk smärta 

samtidigt leder till en ökad känslighet för social smärta och viseversa, d.v.s. en ökad 

känslighet för social smärta ökar känsligheten för fysisk smärta (Eisenberger & Lieberman, 

2004). Med hänvisning till vikten av sociala relationer och socialt stöd finns således anledning 

att tro att många ungdomar som lider av kronisk smärtproblematik inte har det lätt, då de kan 

antas bära på smärta i dubbla sammanhang, både fysiskt samt den smärta som kopplas till 

social exkludering. Forskningsresultaten kring ungdomar med smärta och deras sociala 

anpassning tycks dock inte vara helt ensidig. Utifrån två vetenskapliga artiklar inkluderande 

barn och ungdomar med kronisk smärtproblematik så verkade inte det sociala fungerandet 
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påverka den sociala anpassningen. En förklaring som framhävts till detta förvånande resultat 

är att ungdomarna under lång tid vårdats på sjukhus för sin smärtproblematik vilket möjligen 

möjligtgjort en god utveckling av sociala copingstrategier (Meijer, Sinnema, Bijstra, 

Mellenbergh & Wolters, 2000). Enligt intervjuade kliniker gällde vidare den sociala 

anpassningen främst de ungdomar som etablerat goda vänskapskontakter redan innan 

smärtproblematiken infunnit sig (Fleischman, Hains & Davies, 2011). 

 Då studier gällande kamratrelationer och smärtproblematik hos ungdomar 

övervägande använt sig av deltagare rekryterade från olika kliniker och patienter kan det 

anses intressant att belysa de funna sambanden hos ungdomar i en normalpopulation. Vidare 

säger kvantiteten av eventuellt minskade kamratrelationer inte nödvändigtvis något om 

kvalitén på de vänskapsrelationer som individen faktiskt har. Därför är denna studie även av 

intresse då den kommer fokusera på huruvida kvalitén i upplevda kamratrelationer skiljer sig 

mellan dem som har större smärtproblematik än de som har mindre eller ingen.  För att få 

ytterligare perspektiv på kamratrelationer kommer studien även undersöka ungdomens 

upplevda grad av att vara utsatt för mobbning.  

 Könsskillnader. Som redan nämnts visar studier återkommande att kvinnor/flickor i 

högre utsträckning än män/pojkar rapporterar högre smärtproblematik (Fillingim, King, 

Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams & Riley, 2009; Racine, Tousignant-Laflamme, Kloda, 

Dion, Dupuis & Choinière, 2012; Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, van 

Suijlekom-Smit, Passchier, van der Wouden, 2000). De påtagliga könsskillnaderna i 

rapporterad smärta har gett upphov till en mängd forskning. Enligt en färsk överblicksartikel 

inkluderande 129 vetenskapliga artiklar verkar resultaten för orsaker dock vara blandade, 

samt tvetydiga, och bör tolkas med försiktighet. Biologiska och sociala aspekter tycks 

emellertid delvis utgöra en förklaring (Racine m. fl., 2012). Exempelvis har en studie på 728 

barn och ungdomar från tyska skolor i åldrarna 9 till 17 år visat att flickors smärttröskel efter 
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14 års ålder blir lägre. En anledning spekuleras vara de könsspecifika förändringar som 

flickorna genomgår i och med puberteten såsom hormonella förändringar (Schmitz, Vierhaus 

& Lohaus, 2012). Exempelvis tänks en förklaring till att förekomsten av kronisk smärta ökar 

hos flickor i åldrarna 12-14 år bero på begynnande menstruation (Perquin m. fl., 2000). 

Förändrade könsrollsrelaterade förväntningar på beteenden kan emellertid också vara en 

orsak. Att kunna hantera smärta har exempelvis uttryckts vara en vanligare norm bland män, 

vilket också i högre grad förväntas av dem (Schmitz, Vierhaus & Lohaus, 2012). En minskad 

smärttolerans hos flickor kan alltså bero på att de fått lära sig att framstå som mer sårbara än 

pojkar och därmed beter sig därefter. Vidare har en studie inkluderande 278 patienter med 

kronisk smärta i åldrarna 8 till 18 år påvisat skillnader i smärthanteringsstrategier mellan 

könen. Emedan flickor i högre utsträckning sökte socialt stöd samt uttryckte sina känslor och 

pratade med sina vänner och familj om sin smärta, använde sig pojkar sig istället av fler 

beteendemässiga distraktionstekniker för att ta bort uppmärksamheten från smärtan (Lynch, 

Kashikar-Zuck, Goldschneider &  Jones, 2007). Eventuella långtidskonsekvenser av smärta 

från barndom till vuxen ålder undersöktes vidare genom intervju av 95 kvinnor/flickor och 48 

män/pojkar i åldrarna 5 till 23 år ca 3 år efter att de sist besökt en pediatrisk smärtklinik. 

Resultaten indikerar att kvinnor som i barndomen utvecklat kronisk smärtproblematik mycket 

sannolikare än män fortsätter att lida av smärtproblematik in i ungdoms- och vuxen- åren. 

Samt var patienter vars smärta associerades till psykosociala faktorer, såsom socialt 

tillbakadragande, skolfrånvaro, eller smärtrelaterade undvikandebeteenden vilket förstärkts av 

familjemedlemmar, övervägande kvinnor (Martin, McGrath, Brown & Katz, 2007). 

 Denna studie är intressant då den ytterligare kan öka kunskapen kring denna 

omtvistade fråga. Samt för att den utifrån fokus på socialt fungerande eventuellt kan inge ny 

förståelse kring de sociala aspekter kring könsskillnader som tidigt eventuellt kan komma att 

påverka utvecklandet som upprätthållandet av smärtrelaterade handikapp. 
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 Föräldrars och anknytningens inverkan på smärtcoping. Hur föräldrar responderar på 

sitt barns smärta har visat sig vara starkt korrelerat med hur barnet hanterar sin smärta (Caes, 

Vervoort, Eccleston & Goubert, 2012; Palermo & Eccleston, 2009; Valrie, & Karlson, 2014). 

Det antas även att barnets anknytning, som föräldrarna genom sitt beteende påverkar, bidrar 

till hur barnets emotionsreglering utvecklar sig (Calkins & Hill, 2007). Något som i sin tur 

visat sig påverka smärtcoping (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007). En studie 

har exempelvis påvisat att en ambivalent eller kontrollerande anknytningsstil hos barnet 

kunde kopplas till större smärta vid den akuta smärta som uppstod då barnet skulle vaccinera 

sig, eller på något vis hade slagit sig.  Den kontrollerande anknytningsstilen relaterades i 

sammanhanget till att barnet reagerade med större ilska gentemot smärtan (Walsh, McGrath & 

Symons, 2008). Positivare temperamentsattribut såsom anpassningsbarhet och uthållighet har 

däremot visat sig minska barnets smärta och stress under smärtsamma medicinska procedurer 

(Harper, Penner, Peterson, Albrecht & Taub, 2012). Det finns dock teorier som framhärdar att 

föräldrar enbart har en villkorlig effekt på barnets förmåga till emotionsreglering, och det 

främst i de fall barnet internaliserat en mer inåtfokuserad copingstil (Rachel & Shaffer, 2013). 

Det är i sammanhanget vidare viktigt att påtala att det trots påvisade samband mellan 

förälderns strategier och barnets fungerande är svårt att skilja ut och säkerhetsställa orsak och 

verkan av relationen mellan föräldrar, barn och smärta. Ungdomar med kronisk smärta 

använder en vidd av verbala samt icke verbala språk för att förmedla sin smärtproblematik 

samt sin förmåga att fungera till sina föräldrar (Lynch-Jordan, m. fl., 2013).  

 Det finns för närvarande ett glapp i litteraturen vad gäller anknytningsstil och kronisk 

smärtproblematik bland de yngre åldrarna (Valrie, & Karlson, 2014). Med anledningen av 

föräldrarnas och anknytningens eventuella effekter på barnets smärthanteringsstrategier, och 

därmed barnets upplevelse av smärta, är denna studie intressant då den även inkluderar dessa 

aspekter för ungdomens sociala fungerande.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

 Att barn och ungdomar drabbas av olika typer av smärtproblematik är idag vanligt och 

har sammantaget klassats som ett stort folkhälsoproblem. Långvarig smärtproblematik hos 

ungdomar kan anses oroväckande då det till viss del har påvisats kunna inge konsekvenser på 

det sociala livet och utvecklingen. Att utveckla ett god social förmåga är viktigt för individens 

samtida som framtida välmående då det påverkar faktorer såsom upprättande och 

bibehållandet av vänskapsrelationer samt den psykologiska utvecklingen. Liksom socialt 

fungerande är ett vitt begrepp är emellertid upplevelsen av smärta ett komplext fenomen. 

Bland den mångfald av interagerande psykologiska och psykosociala faktorer som har 

konstaterats kunna inverka i hur pass handikappande konsekvenser smärta kan få utgör det 

sätt som individen hanterar smärtan, s.k. smärtcoping, en stor del. Socialt sett gäller detsamma 

för hur väl individen hanterar sociala krav. Med dessa interagerande aspekter i beaktande 

finns det av ett flertal anledningar ett intresse att vidare kartlägga och undersöka ungdomar 

med smärtproblematiks sociala fungerande. Då de flesta tidigare studier övervägande riktat in 

sig på kliniska samt vuxna populationer är det av vikt att öka kunskapen kring 

smärtproblematik hos ungdomar i en normalpopulation. Härmed skulle också ytterligare 

information om de påtagligt återkommande könsskillnaderna kunna frambringas. Vidare 

uttrycks ett behov av att närmare undersöka anknytningens inverkan på den yngre 

generationens hanterande av smärtproblematik, likväl som mående och kvalitet på 

kamratrelationer hos de med smärtproblematik. Att även undersöka samband mellan de 

psykologiskt stressande faktorerna som ångest, depression och smärta utgör, samt socialt 

fungerande som kontextuella faktorer kan ge ett värdefullt bidrag till vidgad kunskap kring 

smärtproblematik och socialt fungerande hos ungdomar. Såsom vilka faktorer som bör ägnas 

extra uppmärksamhet i utvecklandet av metoder för att tidigt bromsa eller förhindra de 

negativa effekter som dessa kan ge på ungdomens livskvalité både i nuet som långt framöver.  
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Den aktuella studien 

 Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan ungdomar med 

olika grad och typer av smärta och deras sociala fungerande, detta med hänvisning till 

upplevd kvalité på kamratrelationer, utsatthet för mobbning, social ångest, socialt 

undvikandebeteende och anknytning. Till att börja med vill vi kartlägga hur pass olika grader 

av smärtproblematik förekommer hos ungdomarna.  Vi vill också undersöka huruvida 

måendet skiljer sig mellan de ungdomar som lider mer av smärta från dem som lider mindre 

vad gäller generell ångest och depression. Slutligen är vi intresserade av att undersöka vilka 

faktorer som eventuellt fungerar som prediktorer till att drabbas av en viss typ av 

smärtproblematik. För alla undersökta variabler ämnar vi även undersöka om det föreligger 

könsskillnader hos ungdomarna.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomsten av smärtproblematik ut hos ungdomarna i denna normalpopulation, 

för respektive tjejer och killar?  

 

2. Skiljer sig ungdomar som lider av olika grad och typer av smärta, för respektive tjejer och 

killar, i sitt sociala fungerande jämfört med ungdomar som inte lider av smärta? Utifrån:  

Kvalité på kamratrelation? Utsatthet för mobbning? Social ångest?  

Socialt undvikandebeteende? Föräldrarelation? 

  

3. Skiljer sig ungdomar som har större smärtproblematik i sitt mående, vad gäller ångest och 

depressiva symtom, jämfört med ungdomar som lider mindre av smärta? Spelar typ av 

smärta in? Detta för respektive tjejer och killar? 

 

4. Är någon/några av faktorerna prediktorer som påverkar variansen i grad av smärta, för 

respektive tjejer och killar? 
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Metod 

Design 

 Studiens design bestod av en enkätbaserad tvärsnittsstudie och gjordes som en del av 

Örebros universitets forskningsprojekt Tre Stads Studien. Forskningsprojektet utgör en 

longitudinell-experimentell studie som med hjälp av finansiering av forskningsrådet 

FORMAS från år 2014 t.o.m. 2019 ur ett transdiagnostiskt perspektiv undersöker riskfaktorer 

för psykisk ohälsa hos ungdomar i tre svenska kommuner. Den aktuella studien gjordes som 

en del av det första tillfället av det större forskningsprojektets datainsamling.  

Deltagare 

 Av det totala samplet på 3336 ungdomar insamlades sammantaget data från 2768 

ungdomar, d.v.s. 83% av ursprungsmålet. 122 elever föll bort p.g.a. att föräldrarna nekade sitt 

barns deltagande. Det slutgiltiga samplet på 2768 deltagare var i åldrarna 13 till 15 år (medel: 

13,65 år) varav 1307 (42,2%) var flickor och 1442 (52,1%) var pojkar. Av dessa hade 19 

deltagare (0,7%) ej angett kön varför de exkluderades i denna studie. Ungdomarna var alla 

elever från högstadieskolor, d.v.s. årskurs 7 t.o.m. 9 i de svenska kommunerna Örebro, 

Karlskoga och Köping. För de personer som inte besvarade samtliga frågor för 

smärtproblematik blev följande bortfall; Problem med huvudvärk; 42 flickor (3,2 %) och 69 

pojkar (4,8 %). Problem med magvärk; 36 flickor (2,8 %) och 72 pojkar (5,0 %) Problem med 

rygg- axel- och/eller nack- värk; 50 flickor (3,8%) och 78 pojkar (5,5%).  

Procedur 

 Ungdomarna rekryterades i sina klassrum där de under skoltid svarade på 

enkätfrågorna. Utbildade testledare var på plats för administrering vid datainsamlingen. Också 

författarna genomgick testledarutbildningen och deltog vid ett av dessa tillfällen. Ungdomarna 
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uppmanades att enskilt och under tystnad svara på enkätfrågorna för att minimera riskerna för 

påverkan av klasskamrater. Vidare för ytterligare minimering av påverkan var ingen lärare 

närvarande i klassrummet under tiden. När ungdomarna var färdiga med att svara fick de 

fortsätta med annat skolarbete tills tiden för svarstillfället var slut. Sammantaget fick ungdomarna 

2 timmar på sig att besvara enkätfrågorna. För deltagandet i studien arvoderades 300 kronor till 

respektive klasskassa. 

Etik 

 Innan datainsamlingen fick ungdomarna en beskrivning av studien och informerades 

om att deltagandet var frivilligt. Föräldrarna fick information om studien innan via brev. Av 

metodiska skäl för att fånga upp de mest relevanta ungdomarna för det övergripande 

forskningsprojektets syfte byggde undersökningen på ett ”passivt” samtycke av föräldrarna, 

men i kombination med ett ”aktivt” godkännande av eleverna. Ville föräldrarna att deras barn 

inte skulle vara med fick de således säga till särskilt om detta genom att skriva under ett 

bifogat dokument. Efter datainsamlingen avidentifierades enkäterna och kodades, samt 

förstörs de efter högst tio år. Datan förvaras i låsta och larmade lokaler där endast 

projektansvarige har tillgång till den kodnyckel som kan identifiera deltagarna.  Resultaten 

kommer vidare enbart redovisas på gruppnivå vilket gör det omöjligt att identifiera enstaka 

personer. Härmed uppfyller studien vetenskapsrådets etiska riktlinjer för etiska principer av 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning vad gäller de fyra kraven på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Samt har studien godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Utifall någon ungdom på grund av känsliga frågor skulle 

blivit ledsen fanns doktorander på plats som möjlia samtalspartner, samt hade ungdomen i 

sådant fall också möjlighet att få stöd av kurator. 



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

25 

Mätinstrument  

 Det som styrde val av mätinstrument var tillgången till skalor av intresse för studiens 

syfte utifrån den större studiens mer omfattande frågeformulär. Målet var att mäta ungdomars 

smärtproblematik och sociala fungerande, samt ungdomarnas mående i form av grad av 

depression och ångest. För att fånga ungdomens sociala fungerande användes sammantaget 

fem skalor inkluderande kamratrelation, utsatthet för mobbning, social ångest, socialt 

undvikandebeteende och föräldrarelation.  

Smärtproblematik 

 Smärtproblematik mättes utifrån ungdomarnas uppskattade frekvens, intensitet samt 

grad av handikapp till följd av smärtan. Smärtfrekvens undersöktes utifrån frågan ”Hur ofta 

har du varit besvärad av det följande under de 6 senaste månaderna” med de fem 

svarsalternativen ”Sällan eller aldrig”, ”Ungefär varje månad”, ”Ungefär varje vecka”, ”Mer 

än en gång i veckan”, ”Ungefär varje dag”. Smärtintensitet för respektive smärtform skattades 

på en tiogradig Likertskala, från ”Inte alls ont” till ”Väldigt ont” med hänsyn till frågan ” Hur 

ont har du i genomsnitt haft under de senaste 6 månaderna?”. Grad av handikapp som följd av 

respektive smärtform mättes vidare med frågan ”Har värken varit ett stort hinder för dig, eller 

stört dig mycket när det gäller: studier, fritidsaktiviteter, kontakt med kompisar”. För dessa 

separat fick ungdomen välja att svara ”Ja, definitivt”, ”Ja, en del” eller ”Nej”.  

 För att få ett sammantaget mått på ungdomarnas smärtproblematik lades 

smärtfrekvens, smärtintensitet och grad av handikapp till följd av smärtan ihop till en variabel 

för respektive smärtform.  Således undersöktes tre smärtvariabler, en för magvärk, en för 

huvudvärk och en för värk i rygg, nacke och axlar. Respektive smärtform delades sedan in i 

två nivåer, en för de med mindre smärtproblem och en för de med mer smärtproblematik. De 

individer som klassades ha mindre problem med smärta var dem som antingen skattat sig ha 

lite eller inget problem vad gäller både, frekvens, intensitet och handikapp, eller skattat sig ha 
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smärta ofta men utan hög intensitet eller handikapp. För de med mer smärtproblem 

inkluderades de ungdomar som skattat högt både vad gäller frekvens och intensitet, samt högt 

handikapp som följd av smärtan. Sålunda innefattade de som led av mer smärtproblematik de 

ungdomar som svarat att de haft värk mer än en gång i veckan till ungefär varje dag, att denna 

värks intensitet varit högre än 5 och att smärtan definitivt leder till hinder i åtminstone något 

av de tre handikappkriterierna.  

Socialt fungerande  

 Kamratrelation. Vad gäller kamratrelation ombads ungdomen först att nominera en 

kamrat som denne ansåg sig ofta umgås med i skolan. Därefter mättes ungdomens upplevda 

kvalité på relationen till kamraten genom sex frågor varav 3 var positiva och 3 negativa: 

”Stöttar personen dig när du har bråkat med dina föräldrar/lärare?”, ”Grälar ni ofta?”, ”Ställer 

personen upp för dig när andra talar bakom din rygg?”, ”Blir ni ofta arga på varandra?” ,”Bryr 

personen sig om dina känslor?” och ”Blir ni ofta irriterade på varandra?”. På detta följde fem 

svarsalternativ (1) ”Stämmer inte alls” (2) ”Stämmer inte så bra” (3) ”Stämmer så där” (4) 

”Stämmer ganska bra” och (5) ”Stämmer precis”. Cronbach´s alpha för skalan kvalité på 

kamratrelation uppmättes i denna studie till 0,69.  

 Utsatthet för mobbning. Ungdomarna fick skatta sina upplevda erfarenheter av att vara 

utsatta för mobbning utifrån tio påståenden av trettiotvå som ursprungligen ingår i det större 

självskattningsformuläret The Personal Experiences Checklist (PECK).  För att inkludera ett 

mer omfattande spann av mobbningsrelaterade beteenden består PECK av 4 delskalor som 

vardera mäter olika områden av mobbning: verbal - relationell mobbning, nätmobbning, 

fysisk mobbning samt kulturrelaterad mobbning. Formuläret har ett ökat värde utifrån att det 

fokuserar på beteenden snarare än potentiellt åtskiljda konceptualiseringar av begreppet 

mobbning (Hunt, Peters & Rapee, 2012). I den förkortade versionen som ungdomarna i denna 

studie svarade på ingick frågor från delskalorna ämnade att mäta verbal - relationell mobbning 
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och fysisk mobbning. Den övergripande frågan var ”Har andra ungdomar gjort något av 

detta?” där exempel från de tio påståendena var ”Sagt elaka saker om mig bakom min rygg”, 

”Ignorerat mig med flit” eller ”Slagit eller klappat till mig”. Svarsalternativen bestod av en 

femgradig poängskala för (1) ”Aldrig”, (2) ”Ibland” (3) ”Varje månad” (4) ”Varje vecka” och 

(5) ”Varje dag”. Höga sammantagna poäng står för en stark subjektiv erfarenhet hos 

ungdomen av att ha varit utsatt för mobbning. PECK har visat sig ha god reliabilitet samt 

validitet för att bedöma ungdomars upplevda erfarenhet av utsatthet för mobbning. Den 

interna reliabiliteten för delskalorna verbal - relationell mobbning och fysisk mobbning har 

respektive 0.91 och 0.91 som Cronbach’s alpha värden vilket tyder på god intern reliabilitet 

(Hunt, Peters, & Rapee, 2012). I denna studie mättes Cronbach´s alpha värde på skalan till 

0,84. 

 Social ångest. Social ångest mättes via självskattningsformuläret The Social Phobia 

Screening Questionnaire for Children and adolescents (SPSQ-C), och består av två delar. I 

denna studie användes enbart den första delen, vilken innefattar 8 frågor om hur pass stor 

rädsla ungdomen känner inför olika sociala situationer (Green Landell m. fl., 2009). Dessa 

situationer var ”Att tala inför klassen”, ”Att vara med klasskompisar under raster”, ”Att börja 

prata med någon jag inte känner så bra”, ”Att äta tillsammans med andra under matrasten”, 

”Att titta någon i ögonen när jag pratar”, ”Att ringa till någon jag inte känner så bra”, ”Att 

räcka upp handen under en lektion” och ”Att gå på en fest eller ett kalas”.  Ungdomarna fick 

skatta sin rädsla utifrån en trepoängskala där ett poäng stod för ”Ingen rädsla”, två poäng för 

”En del rädsla” och tre poäng för ”Mycket rädsla”. I det här fallet användes skalan utan 3 

ytterligare frågor som kan användas för att avgöra utifall ungdomen uppfyller kraven för 

diagnosen social fobi. Skalan har använts förut för ett sammantaget mått för ungdomars 

sociala ångest (Van Zalk, Van Zalk, Kerr, & Stattin, 2011). Samt visar studieresultat att SPSQ-C 



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

28 

har både god reliabilitet, ett alpha värde på 0,78, såsom god validitet för att mäta ungdomars 

sociala ångest (Green Landell m. fl., 2009). I denna studie uppmättes alpha värdet till 0,75. 

 Socialt undvikandebeteende. Socialt undvikandebeteende mättes via sex påståenden, 

exempelvis ”Hellre än att prova nya aktiviteter brukar jag hålla mig till sånt jag kan” och ”Jag 

sitter bara hemma och ser på TV eller spelar datorspel, istället för att gå ut och göra saker”, 

vari ungdomen kunde skatta huruvida dessa vanligen stämde in på denne utifrån fem 

svarsalternativ (1) ”Inte alls sant” (2) ”Till viss del sant”, (3) ”Sant”, (4) ”Mycket sant” och 

(5) ”Extremt sant”. Desto högre poäng desto högre grad av skattad socialt 

undvikandebeteende. Dessa sex frågor ingår som en av fyra delskalor, behavioral nonsocial, i 

mätinstrumentet Cognitive-Behavioral Avoidance Scale (CBAS) vilken ämnar mäta såväl 

kognitiva som beteendemässiga aspekter av undvikande. Delskalan för socialt 

undvikandebeteende har visat sig ha god intern reliabilitet med ett alpha värde på 0,75 

(Ottenbreit & Dobson, 2004). I denna studie uppmättes Cronbach´s alpha till 0,70. 

  Föräldrarelation/anknytning. För att mäta ungdomarnas upplevda relation till sin 

mamma respektive pappa användes The Secure Base Questionnaire for Adolescents and 

Parents (Biesecker, 2007). Skalan består av 5 påståenden som ämnar fånga huvudaspekterna 

inom anknytningsteori såsom att söka närhet, uppnå lindrad ångest i detta närhetssökande vid 

tider av nöd samt upplevelsen av att ha tillgång till en trygg bas vid utforskande. Påståendena 

löd ”Jag vet att min mamma finns där när jag behöver henne”, ”Jag känner att jag kan pröva 

nya saker eftersom jag vet att min mamma stöttar mig”, ”Jag delar gärna med mig av mina 

privata känslor till min mamma”, ”När jag är arg, ledsen, eller orolig får min mamma mig att 

känna mig bättre” och ”Min mamma uppmuntrar mig till att förverkliga mina drömmar”.  

Samma påståenden ställdes även för pappan. Ungdomen fick sedan på en sjupoängsskala, från 

(1) ”Stämmer inte alls” till (7) ”Stämmer väldigt bra”, skatta hur pass de ansåg att 

påståendena stämde överens med deras eget förhållande med respektive förälder. Desto högre 
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poäng som skattats, desto bättre subjektivt upplevd anknytning anses ungdomen ha till 

föräldern.  Cronbach´s alpha uppmättes i denna studie för skalan avsedd till upplevd 

anknytning till papporna 0,91 och för mammorna 0,88.  

Psykiskt mående 

 Ångest. För att mäta ungdomarnas generella grad av ångest användes mätinstrumentet 

Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS). OASIS ämnar mäta ångestsymtom 

oavsett huruvida individen uppfyllde kriterier för en ångeststörning eller ej. Skalan bestod av 

fem frågor, delvis ”Hur ofta har du känt ångest, varit riktigt nervös eller rädd den senaste 

veckan” och ”Hur ofta har du undvikit situationer, platser, föremål eller aktiviteter på grund 

av rädsla eller ångest den senaste veckan?” med svarsalternativen (1) ”Inte alls”, (2) ”Sällan” 

(3) ”Då och då” (4) ”Ofta” och (5) ”Hela tiden”. Samt frågorna ”Vid de tillfällen du känt dig 

rädd eller ångestfylld, hur kraftig var din ångest då?”, ”Hur mycket har din rädsla eller ångest 

stört dig i dina kontakter med din familj eller dina kompisar den senaste veckan?” och ”Hur 

mycket påverkade din ångest eller rädsla din förmåga att göra saker du behövde göra i skolan 

eller hemma den senaste veckan” med svarsalternativen (1) ”Inte alls”, (2) ”Mild”, (3) 

”Måttlig”, (4) ”Kraftig” och (5) ”Extrem”. Cronbach’s alpha visar på god reliabilitet för de 

fem frågorna med ett värde på 0,80, samt har skalan visat sig ha god enhetlig validitet med 

andra väletablerade skalor som mäter ångest såsom Beck Depression Inventory (BDI), Brief 

Symptom Inventory 18 (BSI-18), Fear Questionnaire (FQ) och Spielberger Trait Anxiety 

Questionnaire (Norman, Cissell, Means-Christensen, & Stein, 2006). I denna studie uppmättes 

alpa värdet till 0, 87.  

 Depression. Eventuella depressiva symtom hos ungdomarna mättes utifrån det 

väletablerade självskattningsformuläret Child Depression Scale from the Center for 

Epidemiological Studies (CES-D). Skalan består av 20 påståenden och bedömer depressiva 

symtom såsom oro, nedstämdhet, hopplöshet, slöhet och dålig aptit. Emedan 16 av 
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påståendena var negativt vinklade var 4 positivt vinklade. Höga poäng står för högre grad av 

depressiva symtom. Påståenden var exempelvis ”Känt mig ensam och utan vänner”, ”Känt 

mig för trött för att orka göra något”, ”Känt mig ”nere” och olycklig”, ”Inte haft någon 

matlust, helt enkelt inte varit hungrig” och ”Oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig 

för”.  Till skillnad från ursprungsskalan, som endast har fyra svarsalternativ, kunde 

ungdomarna välja att skatta hur ofta de olika påståendena stämt in på dem under den senaste 

veckan utifrån fem svarsalternativ, (1) ”Aldrig” (2) ”Sällan”, (3) ”Ibland” (4) ”Ofta” och (5) 

”Mycket ofta”. CES-D har visat på god validitet (Radloff, 1977) samt god reliabilitet med ett 

Cronbach’s alpha värde över 0.90 (Van Zalk, Van Zalk, Kerr, & Stattin, 2011). I denna studie 

mättes alpha värdet för skalan till 0,95.  

 För samtliga använda skalor i studien valdes att i efterhand vända på de frågor som 

speglade positiva upplevelser så att högre poäng speglade en högre grad av svårigheter.  Detta 

gjordes för att måtten mer enhetligt skulle gå att läsa av tillsammans.  

Statistiska analyser 

 För att utföra statistiska analyser användes IBM SPSS version 20. Vid undersökning 

av normalfördelning användes Shapiro-Wilks tester. Då samtliga variabler visade sig vara 

icke normalfördelade användes icke-parametriska statistiska analyser av datan.  

 Kön var en faktor som jämfördes för alla variabler och därför delades kön upp med 

split-file för samtliga tester. Vid beskrivningen av data gällande frekvens och antal deltagare 

användes Pearsson Chi-square. Detta test är utvecklat för att undersöka förekomsten av 

relationer mellan variabler samt om dessa är signifikanta (Brace, Kemp & Snegler 2009). På 

så vis kunde signifikans mellan de olika smärtgraderna från låg till hög, samtidigt som 

procentantalet av berörda individer, undersökas.  

 För att sedan göra en jämförelse av medelvärde mellan de olika grupperna användes 

den icke- parametriska motsvarigheten till t-test, Mann Whitney. Med detta test undersöktes 
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eventuella signifikanta skillnader gällande att lida mer eller mindre av smärta i förhållande till 

de övriga variablerna. De tre smärtkategorierna undersöktes som oberoende variabler. För 

sambandsanalyser användes Spearmans rangkorrelationer vilken först ordnar datan efter rang 

för att sedan applicera Pearson`s uträkning som påvisar grad av korrelation i förhållande till 

hur pass värdet ligger på en skala mellan -1 och +1, där ett värde närmare noll indikerar ett 

desto svagare samband. Specifikare grad av samband bedömdes utifrån Cohens riktlinjer där 

ett värde mellan 0.10 och 0.29 räknas som en svag korrelation, mellan 0.30 och 0.49 som en 

medelstark samt mellan 0.50 och 1.00 som en stark korrelation (Cohen & Swerdlik, 2002). 

 Analysen avslutades med en binär logistisk regression. Syftet med denna var att 

undersöka huruvida de eventuella variabler som redan indikerat ett signifikant samband med 

smärtproblematik eventuellt också predicerar smärta (Pallant, 2005). Således användes här 

istället smärtvariablerna som beroendevariabler till de variabler som påvisat signifikant 

samband med smärta.  

 Logistisk regression tillåter att testa modeller för att predicera två eller fler kategorier. 

Den predicerande variabeln  (oberoende) kan vara både kategorisk, innefatta ett kontinuum 

eller en mix av dessa i en och samma modell. Då den beroende variabeln Y (smärta; 

huvudvärk, magvärk, rygg-, axel- och nackvärk) i denna studie antog ett dikotomt värde 

användes binär logistisk regression.  

 Med binär logistisk regression vill vi predicera sannolikheten av Y givet antagna 

värden av . Då det endast finns en predicerande variabel gäller: 

 

  

 

där den naturliga logaritmen; konstant; viktningskofficient; predicerande 

variabel och resudial (Field 20xx). Då vi genom samvariationstest konstaterat 
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signifikanta samband mellan flera prediktorer och smärtvariablerna gäller enligt Field (2009) 

istället: 

 

   

 

 Eftersom Y i vårt fall är en dikotomfördelad variabel, att den endast antar två värden 

(mindre problem av och mer problem av smärta), möjliggör en logistisk regressionsanalys 

problemet att det saknas ett linjärt samband mellan observerad data. Resultatet antar således 

ett sannolikhetsvärde mellan 0 och 1, där värden nära 0 innebär en låg sannolikhet att en 

predicerande variabel påverkar Y och där värden nära 1 innebär en hög predicerande 

sannolikhet. Alltså förutspår modellen ett utfall för varje given person, . Med andra ord 

så antar varje person, , 0=mindre problem av smärta eller 1=mer problem av smärta 

(Field 2005). 

 Likt en linjär regressionsanalys, där Pearssons  används för att avgöra hur väl 

observerade och antagna värden passar regressionsmodellen, använder den logistiska 

regressionen log-likelihoodstatistik (LL): 

 

 

 

Här summeras sannolikheterna kopplade till den faktiska och förutspådda outputen för  och 

kan sägas indikera hur mycket oförklarad information som finns i modellen. Viktigt är att 

observera att stora värden i log-likelihoodstatistiken indikerar på sämre statistiska modeller 

eftersom förekomsten av oförklarade observationer är större (Field, 2009).  



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

33 

 För att bedöma hur väl modellen passar datan använder vi Nagelkerkes  som 

vidareutvecklar Cox & Snell’s : 

  

Nagelkerkes  

 

Häri är Baseline en modell som ger bästa skattning baserat på det värde som är vanligast 

förekommande.  kan jämföras med Pearson’s  som används vid linjär regression (Field, 

2009).  

 

 

Resultat 

Hur ser förekomsten av smärtproblematik ut hos ungdomarna i normalpopulationen? 

 För att få en övergripande bild av ungdomarnas upplevda smärtproblematik indelades 

smärtvariabeln i fyra nivåer, där den lägsta nivån stod för låg smärtproblematik för att sedan 

spegla desto mer smärtproblematik vid stigande grad. Således indelades grad av 

smärtproblematik i ”låg frekvens av smärta samt ej intensiv”, ”frekvent men ej intensiv”, 

”frekvent och intensiv” samt ”frekvent, intensiv såväl som handikappande”. Häri innebar låg 

frekvens att smärtan varat ”sällan/aldrig till och med ungefär varje vecka” medan hög frekvens 

innebar att smärtan varat ”mer än en gång i veckan till och med ungefär varje dag”. Låg grad 

av upplevd smärtintensitet innebär vidare att individen skattat sin upplevda smärta under 5 på 

en tiogradig Likertskala medan alla som skattat sig över 5 anses lida av hög grad av 

smärtintensitet. Att smärtan skattats som handikappande innebar att ungdomen angivit att 

värken dessutom varit ett hinder för denne vad gäller något av studier, fritidsintressen eller 

kontakt med kompisar. I tabell 1a, se nedan, kan de olika graderna av smärtproblematik 

urskiljas, och detta i förhållande till kön.   
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 Resultatet visade att förekomsten av olika typer av smärtproblematik skiljde sig åt 

mellan könen. Det som generellt sett var mest förekommande hos flickor var huvudvärk, där 

de som upplevde såväl långvarig som intensiv och handikappande huvudvärk utgjorde 8,65 % 

(n=113). Mycket tätt därpå utgjorde värk i rygg, nacke och axlar det som var näst mest 

förekommande hos flickor, där 4,67 % (n=61) skattat sig uppleva att värken var såväl frekvent 

som intensiv och handikappande. För pojkarna framkom det omvända, d.v.s. att rygg-, nack-, 

och axel- värk var mest förekommande och att huvudvärk tätt inpå, om än ej lika tätt som hos 

motsatta könet, hamnade på en andra plats. De pojkar som skattat sig lida av den högsta nivån 

av rygg-, nack-, och axel- värk utgjorde 3,05% (n=44) och de för huvudvärk 2,43% (n=35). 

För bägge könen förekom således magvärk i mindre utsträckning, men där markant mycket 

fler flickor, d.v.s. 4,13% (n=54) ansåg sig lida av den högsta nivån magvärksproblematik 

jämfört med pojkar, där endast 0,49% (n=7) ansåg sig så pass drabbade. Fördelningsmässigt 

rådde det en mer jämn fördelning av typ av smärtproblematik hos flickorna. Det var m.a.o. 

ungefär lika många flickor som hade upplevt någon form av problematik bland de tre 

smärtformerna, tillskillnad från pojkarna där distansen mellan förekomst av de olika 

smärtformerna var längre.  

Tabell 1a. Frekvens av smärta mellan tjejer och killar 

  Tjejer  Killar 

    n % x2(df)   n % x2(df) 

Huvudvärk Låg frekvens, låg intensitet 1131 86,53   1368 94,87  

 Frekvent men inte intensivt 22 1,68   21 1,46  

 Frekvent och intensivt 41 3,14   18 1,25  

 Frekvent, intensivt såväl som handikappande 113 8,65 2653.51(3)***  35 2,43 3754.71(3)*** 

Magvärk Låg frekvens, låg intensitet 1187 90,82   1397 96,88  

 Frekvent men inte intensivt 21 1,61   15 1,04  

 Frekvent och intensivt 45 3,44   23 1,60  

 Frekvent, intensivt såväl som handikappande 54 4,13 3021.54(3)***  7 0,49 3973.85(3)*** 

Rygg-, nack-, axelvärk Låg frekvens, låg intensitet 1135 86,84   1333 92,44  

 Frekvent men inte intensivt 29 2,22   25 1,73  

 Frekvent och intensivt 82 6,27   40 2,77  

  Frekvent, intensivt såväl som handikappande 61 4,67 2670.09(3)***   44 3,05 3498.50(3)*** 
*p=.05; **p= .01; ***p=.001; n=antal; x2=Chi-square; df=frihetsgrader. 
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 För att förenkla vidare analyser delades grupperna av smärta sedan in i mindre 

problem och mer problem. Mindre problem avsåg låg frekvens av smärta (sällan, aldrig till 

ungefär en dag i veckan) samt låg grad av smärta, under 5 (1-10). Mer problem avsåg en 

smärtfrekvens mer än en dag i veckan till och med ungefär varje dag och hög grad av smärta 

över 5 (1-10), samt med eventuellt tillkommet handikappande till följd av smärtan. I och med 

detta kunde resultaten för gruppen med mer problem tolkas utifrån att den både innefattade en 

frekvent som intensiv smärta, men ej huruvida smärtan var handikappande. Fortsättningsvis 

presenteras grad av smärtproblematik på detta sätt. Även utifrån den senare uppdelningen 

konstateras att flickor i högre utsträckning än pojkar lider av mer smärtproblematik. 

 

Tabell 1b. Frekvens av smärta mellan tjejer och killar 

  Tjejer  Killar 

    n % x2(df)   n % x2(df) 

Huvudvärk Mindre problem 1153 88,22   1389 96,32  

 Mer problem 154 11,78 763.58(1)***  53 3,68 1237.79(1)*** 

Magvärk Mindre problem 1208 92,43   1412 97,92  

 Mer problem 99 7,57 941.00(1)***  30 2,08 1324.50(1)*** 

Rygg-, nack-, axelvärk Mindre problem 1164 89,06   1358 94,17  

  Mer problem 143 10,94 797.58(1)***   84 5,83 1125.57(1)*** 
*p=.05; **p= .01; ***p=.001; n=antal; x2=Chi-square; df=frihetsgrader. 

 

 Gällande alla de övriga undersökta variablerna, vid sidan om smärtproblematik, 

framkom att tjejerna hade högre medelvärde än killarna angående; anknytning till pappa, 

upplevd utsatthet för mobbing, social ångest, socialt undvikandebeteende, samt ångest och 

depression. Killarna hade däremot ett högre medelvärde, d.v.s. skattat sig ha en sämre 

relation, än tjejerna gällande anknytning till mamma och kamratrelationer. Gällande 

anknytning till mamma var skillnaden mellan tjejer och killar ej signifikant. Se tabell 2.  

Tabell 2. Mann Whitney, fördelning mellan könen 

  Tjejer   Killar           

   sd    sd   Min Max n1, n2 U 
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Anknytning mamma 11.40 6.74   11.49 6.60   5 35 1264, 1385 860172.50 

Anknytning pappa 13.55 7.77   12.39 7.57   5 35 1239, 1361 754032.50*** 

Kamratrelationer 9.90 3.39   11.86 3.78   6 27 1257, 1322 570500.00*** 

Mobbing 13.48 4.29   12.97 4.04   10 50 1253,1364 768216.00*** 

Social ångest 11.71 2.72   10.17 2.13   8 24 1261, 1387 561074.50** 

Socialt undvikande 12.50 4.01   11.85 3.98   6 30 1225, 1352 742467.00*** 

Depression 42.40 16.77   31.44 10.61   20 100 1163, 1285 438403.50*** 

Ångest 9.17 3.93   6.98 2.78   5 25 1272, 1406 571157.50*** 
*p=.05; **p=.01; ***p=.001; =medelvärde; sd=standardavvikelse; Min=lägsta värde; Max=Högsta värde; n1=antal flickor; n2=antal pojkar; 
frihetsgrader=n1+n2. 

 

Skiljer sig ungdomar som lider av olika grad och typer av smärta i sitt sociala 

fungerande jämfört med ungdomar som inte lider av smärta?  

 Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan mindre och mer 

smärtproblematik och de flesta variabler studien avsett mäta för social funktion. Med andra 

ord påvisar resultatet att grad av smärtproblematik samvarierar med de flesta variabler som 

använts i denna studie. Desto svårare smärtproblematik desto svårare socialt fungerande. För 

tjejer saknas dock ett signifikant samband mellan huvud- och mag- värk och kamratrelationer, 

p>.05. Mekanismen var den samme för killar, dock inom samtliga smärtområden p>.05. För 

killar uppkom ej heller någon statistisk signifikans mellan mindre och mer 

magvärksproblematik vad gäller anknytning till mamma och pappa samt social ångest. Se 

tabell 3a nedan. 

Tabell 3a. Mann Whitney, smärta i förhållande till social funktion. 

  Tjejer   Killar  

    L sdL H sdH n1, n2 U   L sdL H sdH n1, n2 U 

1 Anknytning mamma 11.03 6.52 14.17 7.70 148, 1116 62923.50***   11.39 6.49 14.21 8.49 52, 1333 28276.50* 

 Anknytning pappa 13.16 7.57 16.44 8.66 147, 1092 61808.00***  12.23 7.48 16.59 8.75 49, 1312 21657.00*** 

 Kamratrelationer 9.86 3.40 10.20 3.27 151, 1106 77163.00  11.85 3.79 12.36 3.72 45, 1277 26020.50 

 Mobbing 13.11 3.79 16.29 6.32 146, 1107 50346.00***  12.89 3.97 15.28 5.27 47, 1317 21468.00*** 

 Social ångest 11.59 2.67 12.61 2.93 148, 1113 64456.00***  10.13 2.10 11.21 2.67 52, 1335 25718.00** 

  Socialt undvikande 12.31 3.88 13.85 4.66 147, 1078 63404.00***   11.80 3.95 13.33 4.83 43, 1309 22202.00* 

2 Anknytning mamma 11.10 6.45 15.00 8.84 97, 1167 43494.00***   11.44 6.55 13.90 8.12 29, 1356 16309.00 

 Anknytning pappa 13.14 7.46 18.28 9.57 98, 1141 38199.00***  12.31 7.48 15.96 10.41 28, 1333 15183.00 

 Kamratrelationer 9.85 3.36 10.51 3.70 96, 1161 50257.50  11.88 3.79 11.24 3.41 29, 1293 17196.00 

 Mobbing 13.22 3.89 16.63 6.85 96, 1157 36130.00***  12.92 3.99 15.21 5.53 28, 1336 13203.00** 
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 Social ångest 11.56 2.61 13.48 3.38 98, 1163 37527.00***  10.17 2.13 10.31 2.35 29, 1358 19080.00 

  Socialt undvikande 12.28 3.84 14.91 5.06 97, 1128 37203.00***   11.82 3.97 13.56 4.62 27, 1325 13739.50* 

3 Anknytning mamma 11.07 6.49 14.01 8.01 142, 1122 62879.00***   11.38 6.51 13.41 7.51 80, 1305 43520.00* 

 Anknytning pappa 13.17 7.56 16.61 8.75 135, 1104 56538.00***  12.29 7.56 13.97 7.63 77,1284 41015.50* 

 Kamratrelationer 9.81 3.39 10.65 3.26 139, 1118 64342.00**  11.82 3.78 12.55 3.78 80, 1242 43866.00 

 Mobbing 13.16 3.85 16.19 6.36 133, 1120 50159.00***  12.86 4.01 14.65 4.15 81, 1283 36463.50*** 

 Social ångest 11.61 2.64 12.50 3.22 139, 1122 66404.00**  10.13 2.08 10.91 2.74 80, 1307 43907.00* 

  Socialt undvikande 12.32 3.87 13.87 4.76 135, 1090 60348.00**   11.78 3.96 12.95 4.20 80, 1272 42017.50** 
*p=.05; **p=.01; ***p=.001; 1=Huvudvärk; 2=Magvärk; 3=Rygg-, nack- eller axelvärk; n1=minsta antal; n2=högsta antal; L=medelvärde 
vid mindre problem; L=medelvärde vid mer problem; sdL=std.avikelse vid mindre problem; sdH=std.avikelse vid mindre problem; df=n1+n2. 

  

Skiljer sig ungdomar som har mer smärtproblematik i sitt mående, vad gäller ångest 

och depressiva symtom, jämfört med ungdomar som lider mindre av smärta? Spelar typ 

av smärtproblematik in? 

 De tjejer som led av mer frekvent och intensiv smärta, detta inom samtliga 

smärtområden, led signifikant mer av depression och ångest p<.001. Gällande killarna var 

resultatet den samma förutom att signifikansnivån var lägre vad gäller magvärk, p<.01. Se 

tabell 3b nedan. 

Tabell 3b. Mann Whitney, smärta i förhållande till mående. 

  Tjejer   Killar  

    L sdL H sdH n1, n2 U   L sdL H sdH n1, n2 U 

1 Depression 40.68 15.94 54.47 17.82 139, 1024 38946.00***   30.94 10.10 44.79 15.32 44, 1241 12114.00*** 

  Ångest 8.77 3.70 11.89 4.53 150,1122 49007.00***   6.82 2.58 9.19 4.09 51, 1355 19160.00*** 

2 Depression 40.71 15.52 61.73 19.17 89. 1074 19099.50***  31.23 10.40 40.80 15.86 25, 1260 9401.00** 

  Ångest 8.74 3.57 13.94 4.94 98, 1174 22558.00***   6.85 2.61 9.20 4.47 30, 1376 14344.00** 

3 Depression 40.52 15.91 56.45 16.76 133, 1030 32771.50***  30.92 10.23 38.97 13.22 78, 1207 29426.00*** 

  Ångest 8.78 3.70 11.95 4.60 138,1134 46083.50***   6.81 2.59 8.28 3.52 84, 1322 40935.50*** 
*p=.05; **p=.01; ***p=.001; 1=Huvudvärk; 2=Magvärk; 3=Rygg-, nack- eller axelvärk; n1=minsta antal; n2=högsta antal; L=medelvärde 
vid mindre problem; L=medelvärde vid mer problem; sdL=std.avikelse vid mindre problem; sdH=std.avikelse vid mindre problem; df=n1+n2. 

 

Samband mellan samtliga variabler?  

 Inför den kommande logistiska regression samt som en del av den beskrivande 

statistiken genomfördes en sambandsanalys spearmans ρ (rs) (mäter olika grad av samband 

låg medel hög, enligt Cohans riktlinjer), se tabell 4a nedan. Resultatet påvisade att samtliga 

variabler för tjejerna har ett litet samband med de olika smärtområdena. Av de övriga mätta 
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variablerna framkommer ett litet samband mellan; förhållande mamma tillsammans med; 

ångest, depression, socialt undvikandebeteende, social ångest, mobbing samt 

kamratrelationer. Det framkommer ett medelstort samband mellan anknytning mamma och 

anknytning pappa samt mellan anknytning mamma och depression. I anknytning till pappa 

framkom ett litet samband med kamratrelationer, mobbing, social ångest, socialt 

undvikandebeteende. Ett medelstort samband framkom mellan anknytning pappa och 

depression och ångest. Sambanden med kamratrelationer var låg med; ångest, depression, 

socialt undvikandebeteende, social ångest samt mobbing. För mobbing framkommer ett starkt 

samband med depression, ett medelstarkt samband för ångest och ett lågt för social ångest 

samt socialt undvikandebeteende. För social ångest framkom ett medelstarkt samband för; 

ångest, depression och socialt undvikandebetende. För socialt undvikandebeteende uppvisas 

ett medelstarkt samband för depression och ångest. Ångest och depression har ett starkt 

samband. Samtliga samband visade sig vara positiva. 

Tabell 4a. Spearmans korrelationer mellan variabler, tjejer 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Huvudvärk                   

2. Magvärk .290***                    

3. Rygg-, nack-, axelvärk .244***  .215***                  

4. Anknytning mamma .133***  .107***  .116***                

5. Anknytning pappa .129***  .148***  .130***  .680***              

6. Kamratrelation .043 .045 .094** .234***  .236***            

7. Mobbing .212***  .163***  .176***  .212***  .247***  .246***          

8. Social ångest .122***  .160***  .081** .235***  .252***  .212***  .206***        

9. Socialt undvikandebeteende .113***  .150***  .098** .203***  .231***  .148***  .197***  .386***      

10. Depression .254***  .277***  .288***  .386***  .425***  .298***  .520***  .423***  .424***    

11. Ångest .235***  .283***  .223***  .254***  .320***  .222***  .411***  .429***  .352***  .718***  
*p<.05; **p <.01; ***p <.001. 

 

 En sambandsanalys med Spearmans ρ (rs), utifrån Cohens riktlinjer som mått på 

effektstorlek, visade att samtliga variabler för killarna påvisade ett litet positivt samband med 

de olika smärtvariablerna, se tabell 3b nedan. Gällande anknytning till mamma var sambandet 

litet i relation till; depression, socialt undvikandebeteende, social ångest, mobbing och ångest. 
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Anknytning till mamma har ett medelstarkt samband med depression och kamratrelationer, 

och ett starkt samband med anknytning till pappa. Gällande anknytning till pappa fanns ett 

lågt samband med; ångest, socialt undvikandebeteende, social ångest samt upplevd utsatthet 

för mobbing. Anknytning till pappa hade ett medelstarkt samband med kamratrelationer och 

ett starkt samband med depression. För mobbing fanns ett svagt samband mellan både social 

ångest och socialt undvikandebeteende. Samt påvisades ett svagt samband mellan social 

ångest och socialt undvikandebeteende. Ett medelstarkt samband fanns vidare mellan 

mobbing och depression samt ångest. Mellan social ångest och depression samt ångest förelåg 

ett medelstarkt samband. Mellan socialt undvikandebeteende och depression förelåg ett 

medelstarkt samband emedan det mellan socialt undvikandebeteende och ångest förelåg ett 

svagt samband. Sambandet mellan ångest och depression var starkt.  

Tabell 4b. Spearmans korrelationer mellan variabler, killar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Huvudvärk                   

2. Magvärk .101***                   

3. Rygg-, nack-, axelvärk .172*** .088**                 

4. Anknytning mamma .061* .043 .012*               

5. Anknytning pappa .106*** .046 .068* .746***             

6. Kamratrelation .030 .021 .048 .309*** .302***           

7. Mobbing .099*** .074** .125*** .211*** .214*** .212***         

8. Social ångest .087** .008 .066* .227*** .232*** .167*** .195***       

9. Socialt undvikandebeteende .064* .056* .071** .203*** .201*** .142*** .140*** .270***     

10. Depression .175*** .097** .155*** .400*** .431*** .294*** .425*** .370*** .303***   

11. Ångest .152*** .081** .114*** .185*** .178*** .149*** .342*** .412*** .242*** .521*** 
*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

Vilka prediktorer påverkar varians i grad av smärta?  

 Endast de variabler som tidigare påvisat ett signifikant samband med 

smärtproblematik togs med för vidare logistisk regressionsanalys, detta för såväl flickor som 

pojkar, se tabell 5a, 5b. För tjejer visade upplevd utsatthet för mobbing, samt depression, en 

positiv (ökande) prediktion beträffande variansen i grad av huvudvärk (Nagelkerke 

R2
Huvud= .15). Respektive rygg-, nack- och/eller axelvärk (Nagelkerke R2

Rygg= .16). D.v.s. ju 
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mer upplevelsen av utsatthet för mobbning och depression ökar, desto mer ökar samtidigt 

sannolikheten för flickorna att få problem med huvudvärk och rygg-, nack- och/eller axelvärk. 

Flickornas grad av ångest ökade vidare till viss del sannolikheten att drabbas av magvärk 

(Nagelkerke R2
Mage= .26).  

Tabell 5a. Logistisk regression, prediktorer som förklarar varians i grad av smärta hos tjejer 

     95% C.I för Exp(β) 

    β(s.e) Wald(df) Exp(β) Lägsta Högsta 

1 Anknytning mamma .02 (.02) .85 (1) 1.02 .98 1.05 

 Anknytning pappa -.00 (.02) .03 (1) 1.00 .97 1.03 

 Mobbing .07 (.02) .9,55 (1)** 1.07 1.03 1.12 

 Social ångest .00 (.05) .00 (1) 1.00 .92 1.08 

 Socialt undvikande .00 (.04) .12 (1) .99 .94 1.05 

 Depression .02 (.01) 4.41 (1)* 1.02 1.00 1.04 

 Ångest .07 (.04) 3.73 (1) 1.08 1.00 1.16 

  Constant -4.72 (.53) 79.96 (1)*** .01     

2 Anknytning mamma .02 (.02) .75 (1) 1.02 .98 1.06 

 Anknytning pappa .01 (.02) .24 (1) 1.01 .97 1.05 

 Mobbing .05 (.03) 3.10 (1) 1.05 1.00 1.10 

 Social ångest .02 (.05) .23 (1) 1.02 .93 1.12 

 Socialt undvikande -.00 (.03) .00 (1) 1.00 .94 1.07 

 Depression .02 (.01) 3.34 (1) 1.02 1.00 1.05 

 Ångest .17 (.05) 14.32 (1)*** 1.18 1.09 1.29 

  Constant -6.64 (.69) 98.88 (1)*** .00     

3 Anknytning mamma .00 (.02) .00 (1) 1.00 .96 1.04 

 Anknytning pappa .00 (.02) .05 (1) 1.00 .97 1.04 

 Kamratrelation -.00 (.03) .00 (1) 1.00 .94 1.07 

 Mobbing .05 (.02) 4.91 (1)* 1.05 1.01 1.10 

 Social ångest -.05 (.04) 1.39 (1) .95 .87 1.04 

 Socialt undvikande -.01 (.03) .06 (1) .99 .94 1.05 

 Depression .05 (.01) 19.00 (1)*** 1.05 1.03 1.07 

 Ångest .01 (.04) .14 (1) 1.01 .94 1.10 

  Constant -4.42 (.58) 58.61 (1)*** .01     
*p=.05; **p=.01; ***p=.001; 1=Huvudvärk; 2= Magvärk; 3=Rygg-, nack-, axelvärk; β=förändringen i den naturliga logaritmen av oddset för 
att den beroende variabeln ska ha värdet 1; s.e=standardfel; Wald=statistikt mått; df= frihetsgrad; Exp(β)=exponenten av β -koefficienten. 

 

 För killar visade depression en positiv (ökande) prediktion beträffande variansen i 

grad av huvudvärk (Nagelkerke R2
Huvud= .16). Respektive till rygg-, nack- och/eller axel- värk 

(Nagelkerke R2
Rygg= .11). Vidare ökade upplevd utsatthet för mobbing hos killar till viss del 

sannolikheten att uppleva problem med magvärk (Nagelkerke R2
Mage= .03).  
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Tabell 5b. Logistisk regression, prediktorer som förklarar varians i grad av smärta hos killar 

     95% C.I för Exp(β) 

    β(s.e) Wald(df) Exp(β) Lägsta Högsta 

1 Anknytning mamma -.02 (.03) -65 (1) .98 .92 1.04 

 Anknytning  pappa .03 (.03) 1.73 (1) 1.03 .98 1.09 

 Mobbing .02 (.04) .43 (1) 1.03 .95 1.10 

 Social ångest .03 (.07) .14 (1) 1.03 .87 1.22 

 Socialt undvikande -.04 (.05) .70 (1) .96 .87 1.06 

 Depression .08 (.02) 16.21 (1)*** 1.09 1.04 1.13 

 Ångest -.06 (.07) .663 (1) .94 .82 1.09 

  Constant -6.37 (.93) 47.46 (1)*** .00     

2 Mobbing .08 (.03) 6.76 (1)** 1.09 1.02 1.15 

 Socialt undvikande .05 (.04) 1.29 (1) 1.05 .96 1.15 

  Constant   -5.66 (1)*** .00     

3 Anknytning mamma .02 (.02) 1.05 (1) 1.02 .98 1.08 

 Anknytning  pappa -.02 (.02) .88 (1) .98 .94 1.02 

 Mobbing .01 (.03) .05 (1) 1.01 .95 1.07 

 Social ångest .05 (.06) .57 (1) 1.05 .93 1.18 

 Socialt undvikande .02 (.03) .41 (1) 1.02 .96 1.09 

 Depression .06 (.02) 12.88 (1)*** 1.06 1.03 1.09 

 Ångest .02 (.05) .11 (1) 1.02 .92 1.13 

  Constant -5.68 (.70) 66.78 (1)*** .00     
*p=.05; **p=.01; ***p=.001; 1=Huvudvärk; 2= Magvärk; 3=Rygg-, nack-, axelvärk; β=förändringen i den naturliga logaritmen av oddset för 
att den beroende variabeln ska ha värdet 1; s.e=standardfel; Wald=statistikt mått; df= frihetsgrad; Exp(β)=exponenten av β -koefficienten. 

 

Sammanfattande resultat 

 Resultatet visade att flickor drabbats mer av smärtproblematik jämfört med pojkar. 

Detta för såväl smärtfrekvens, smärtintensitet såsom handikapp till följd av smärtan gällande 

alla smärtområden. Den mest förekommande värken, om än ej överlägset, var huvudvärk för 

flickor och rygg-, nack- och/eller axel- värk för pojkar. För bägge könen var magvärk minst 

förekommande. Tjejerna hade också skattat en sämre upplevelse till övriga mätta variabler för 

såväl socialt fungerande som mående jämfört med killarna. Dock med undantag för 

kamratrelationer, men då ej i samband till smärta. Resultatet visade vidare att det fanns en 

liten statistiskt signifikant skillnad mellan mindre och mer smärtproblematik i samband med 

de flesta faktorer för social funktion. För bägge könen saknades signifikans mellan 

förhållandet huvud-, magvärk och kamratrelationer, samt för killar även vad gäller rygg-, 



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

42 

nack- och/eller axel- värk. För killar fanns ej heller någon statistisk signifikans mellan mindre 

och mer magvärksproblematik vad gällde anknytning till mamma och pappa, samt social 

ångest. Killarna hade alltså i förhållande till de olika smärtområdena minst skattade sociala 

problem till följd av magsmärta. De tjejer och killar som skattat sig lida av mer frekvent och 

intensiv smärta, inom samtliga smärtområden, led också signifikant mer av depression och 

ångest. Vid sambandsanalys framkom vidare att de starkaste sambanden för bägge könen gick 

att finna mellan de olika smärtformerna och depression, ångest och mobbing. Mer specifikt 

för killarna var det främst huvudvärk som visade sig ha störst samband till depression och 

ångest, samt anknytning till pappa. Detta dock tätt följt av mobbing. Gällande faktorer som 

ökade sannolikheten att drabbas av smärtproblematik hade depression en viss positiv (ökande) 

prediktion att få huvudvärk och rygg-, nack- och/eller axelvärk för både tjejer och killar. För 

tjejer utgjorde även upplevd utsatthet för mobbing en viss ökad risk för dessa smärtor, emedan 

upplevd utsatthet för mobbing hos killar till viss del ökade sannolikheten att drabbas av 

magvärk. Hos tjejer indikerade skattad grad av ångest till viss del sannolikheten att drabbas av 

magvärk.  

Diskussion 

 Den här studien har ämnat kartlägga social funktion i samband med smärtproblematik 

hos ungdomar i en normalpopulation. Tidigare forskning inom ämnet har främst bidragit till 

en mer specifikt riktad kartläggning på patientgrupper med smärtproblematik. Dessa saknar 

således till stor del det stora deltagarantalet och variation från en normalpopulation vilket 

denna studie undersökt. Vidare har individernas sociala fungerande i tidigare studier oftast 

enbart undersökts som en smärre del bland många övriga aspekter och på så vis inte fått 

samma enskilda fokus. Eftersom socialt fungerande och smärtproblematik är komplexa 

fenomen behövs en ökad kunskap utifrån så många perspektiv som möjligt. För att göra en 

kartläggning av paraplybegreppet social funktion har således flertalet variabler använts. 

Smärtvariablerna är också flera vilket innebär att studien ämnat fånga en bredare, snarare än 
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specifik, beskrivning. Studien har också mätt måendet tillsammans med smärta för att 

undersöka dess eventuella samband med smärtproblematik hos ungdomar. 

 Sammanfattningsvis visade resultaten att smärtproblematik hos ungdomar är relativt 

vanligt, framförallt hos tjejerna, något som replikerar tidigare forsknings påvisade 

könsskillnader hos andra populationer (King m. fl., 2011). Beroende på smärtans lokalisering 

så rapporterade mellan 8-12% av tjejerna och 2-6% av killarna intensiv (5 eller mer på en 10-

gradig likertskala) och frekvent (minst varje vecka) smärtproblematik. Samt påvisade 

resultaten överlag att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan de ungdomar som led 

av mer smärta vad gäller huvudvärk, magvärk samt rygg, axel och/eller nackvärk och de som 

led mindre av dessa smärtor angående de flesta variablerna för social funktion. Det vill säga 

ju mer smärtproblematik desto sämre generellt socialt fungerande. Dock visade sig utfallet ej 

ge starka samband vilket försvårar möjligheten till antaganden om slutsatser. De relativt sett 

starkaste sambanden för bägge könen var emellertid de mellan de olika smärtformerna och 

mobbing, depression och ångest. Det vill säga att ungdomar med hög grad av 

smärtproblematik i högre grad skattar sig lida av ångest och depression, samt i högre grad 

uppger sig uppleva  utsatthet för mobbning. Vidare vidgar studien kunskap kring ungdomar 

med smärtproblematiks kamratrelationer.  

Reflektioner och teoretiska förklaringar till resul taten 

 Upplevd kvalitet på närmaste kamratrelation. Denna studie skiljde sig bland annat 

från andra liknande smärtstudier på så vis att den mätte kvaliteten på närmaste 

kamratrelationen snarare än kvantiteten. En intressant aspekt av resultatet är att det, med ett 

svagt undantag för flickor med ryggvärk, inte gick att finna något samband mellan 

smärtproblematik och en försämrad kvalité på kamratrelationen. Således behöver inte 

smärtproblematik vara en inverkande faktor som nödvändigtvis försämrar livskvalitén på 

detta område vad gäller ungdomars relationer till klasskamrater i en normalpopulation. Detta 
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kan ses som en positiv överraskning då tidigare studier på smärtpatienter övervägande har 

funnit sämre resultat vad gäller ett flertal andra aspekter vad gäller ungdomar med 

smärtproblematiks kamratrelationer (King, m. fl. 2010). Det skulle även kunna anses båda 

gott för ungdomar i en normalpopulation med smärtproblematik angående förmågan att kunna 

skapa nära vänskapsrelationer, som är en mycket viktig del av den vitala sociala utvecklingen 

(Forgeron m. fl., 2010). Dock kan ej några stora slutsatser dras från detta fynd då det aktuella 

måttet enbart inkluderade en kamratrelation, den uppskattat närmaste klasskamraten. Fyndet 

säger heller ingenting om hur resultatet skulle ha sett ut om kvantitet av kamratrelationer 

tagits i beaktande, eller inkluderat kamratrelationer utanför skolan, och ger sammantaget 

härav alltså inte någon övergripande bild av ungdomar med smärtproblematiks 

kamratrelationer. Resultatet bör således sammantaget tolkas med försiktighet. Det funna 

sambandet utesluter inte heller svårigheter för ungdomen med smärtproblematik att skapa 

goda relationer till flera kamrater fastän de inte har ett påvisat problem med att skapa en god 

relation till närmaste klasskamrat. Samt har en studie visat att det finns olika aspekter inom 

ungdomars kamratliga kontext vilka kan ge upphov till stress, där upplevd tillhörighet utgör 

en aspekt och upplevd status en annan (Flack, Salmivalli & Idsoe, 2011). För framtida studier 

skulle bland annat detta kunna tas i beaktande. Om än ett svagt samband, kan det vidare 

fortfarande ifrågasättas varför just rygg-, nack- och/eller axel- värk indikerar en något sämre 

kvalitet av kamratrelationen hos flickor? Är det exempelvis så att magvärk och huvudvärk 

oftare relateras till faktorer som dålig kost, hög ljudnivå och dålig sömn emedan 

rygg/nack/axelvärk i större utsträckning kan kopplas till spänningssymtom varav det enklare 

går att finna samband dem emellan? Detta är också ett ämne för vidare forskning att 

undersöka.  

 Upplevd utsatthet för mobbning. Samtidigt som smärtproblematik inte samvarierar 

med kvalité på relationen till den nära klasskamraten så återkommer upplevd utsatthet för 
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mobbing som en av de starkaste, om än även det är svagt, betydande faktorerna i 

sammanhanget.  Till viss del kan även detta anses kunna spegla individens kamratrelationer. 

Vad som framkommer är att upplevelsen av mobbing är något större hos de som lider av 

smärta, framförallt hos tjejerna. Samt utgjorde upplevd utsatthet för mobbing en svag men 

unik statistisk prediktor för att uppleva smärtproblematik, för flickor huvudvärk och ryggvärk 

och för pojkar magvärk. Dessa fynd replikerar en tidigare nämnd överblicksstudie som visat 

på att ungdomar med smärtproblematik i högre utsträckning tycks vara utsatta för mobbing 

och utanförskap (Forgeron m. fl. 2010). Dock bör tas i beaktande att även om utanförskap och 

mobbing ligger nära definitionsmässigt behöver detta ej innebära exakt det samma. Att det 

föreligger ett litet samband mellan mobbing och smärta betyder inte nödvändigtvis att de 

tillhör en liten utstött grupp. Men det kan betyda det, varav ämnet är intressant för vidare 

forskning. Det kan även vara av intresse att diskutera på vilket sätt den ökade upplevelsen av 

utsatthet för mobbning hos dem som lider av smärta tett sig. Hur pass den utgjorts av mer 

påtaglig fysisk mobbning och/eller verbal – relationell mobbning, eller någon anna typ av 

mobbing, då dessa kan tänkas vara mer eller mindre känsliga för subjektiv tolkning. Med 

hänsyn till det påvisade delade neurala alarmsystemet för smärta kan det inte uteslutas att de 

individer som lider av smärtproblematik samtidigt är mer känsliga för att också tolka andras 

reaktioner som mer avvisande (MacDonald & Leary, 2005; Riva, Wirth & Williams, 2011; 

Eisenberger & Lieberman, 2004). Vidare kan vi inte uttala oss om riktningen i 

sammanhanget, leder främst mobbning till smärta eller främst smärta till mobbing? Oavsett 

blir dessa individers upplevelser inte mindre beklämmande utifrån den totala stress och 

lidande som de i vilket fall faktiskt måste utstå, då det blir i dubbel bemärkelse. Men beroende 

på hur det förhåller sig bör problematiken för bästa utfall beaktas och mötas upp utifrån mest 

passande interventionsmetoder, eller samtidiga mångsidiga interventioner.  
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 Ångest och depression. För bägge könen visade resultaten att de som led av mer 

smärtproblematik samtidigt i högre utsträckning också led av ångest och depression. Starkast 

var sambanden för tjejerna, och det minsta funna sambandet var för pojkar med magvärk. 

Sambanden är signifikanta men utgör, trots ett större samband än övriga variabler, fortfarande 

svaga samband. Resultaten kan ändock anses replikera och vidga tidigare fynd gjorda på 

vuxna i att också de ungdomar från en normalpopulation med mer smärtproblematik i större 

utsträckning led av ångest och depression (Fishbain, 1999). Samtidigt urskiljs även svaga 

tendenser mot en vidgad replikering av tidigare fynd gällande samsjukligheten av affektiva 

sjukdomar och smärtproblematik (Magni, 1987, Shapiro & Nguyen, 2010; White & Farrell, 

2006). Det vill säga även ungdomar ur en normalpopulation som lider av ångest eller 

depression är i viss mån, beroende på kön, i något större riskzon att samtidigt drabbas av olika 

typer av smärtproblematik. Vidare tillför denna studie information då den utifrån samma 

population samtidigt kartlagt variabler för social funktion. På så vis kunde studien mäta om 

ångest och depression hade ett starkare samband med de olika smärtvariablerna än vad de 

olika faktorerna för social funktion hade, vilket de också för samtliga visade sig ha. Social 

ångest utmärkte sig inte i jämförelse med övriga faktorer för social funktion i förhållande till 

smärtproblematik. Den var emellertid relativt störst för den smärtproblematik där också den 

generella ångesten var störst, vilket var huvudvärk för pojkar och magvärk för flickor. Frågan 

kvarstår dock: varför dessa samband mellan smärtproblematik och mående? Nämnvärt är att 

studien inte har tagit olika specifika ångestproblematik, såsom exempelvis smärtrelaterad 

rädsla/ångest, i beaktande till sammanhanget, utan just generell. Mer specifika mått kan också 

ge större utrymme för mer specifika antaganden. Vi kan för flickor exempelvis se att magvärk 

i förhållande till de andra smärtorna både har störst, om än svaga, samband med social ångest 

och socialt undvikande. Detsamma gäller inte för killar där socialt undvikande, istället för 

huvudvärk, relativt sett främst, men svagt, korrelerar med rygg- nack- och/eller axelvärk. 
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Innebär då detta att social ångest för flickor i någon mån är en del av en destruktiv cirkel där 

sociala situationer undviks vilket triggar och/eller upprätthåller just magvärk, eller viseversa? 

Då studien, återigen, inte undersökt orsak och verkan kan den inte svara på sådana frågor. 

Dessutom korrelerar övriga smärtor för flickor i nästan samma grad till socialt undvikande 

som magvärk vilket ytterligare försvårar ett sådant antagande, och studien visar inte heller 

eventuella modererande eller medierande faktorer. Men sådana aspekter kan ändock vara 

intressanta för vidare studier att beakta och närmare undersöka mer specifikt. För generell 

ångest, samt depression, kan tänkas att funna samband med mer smärtproblematik har att göra 

med den samtidiga sensoriska och emotionella upplevelsen för långvarig smärtproblematik, 

vilket tidigare påtalats (Dima, Gillanders & Power, 2013). Sammantaget kan således de 

ungdomar som lider av mer, både frekvent som intensiv smärta, återigen, antas inte ha det lätt. 

För att söka hjälpa dessa individer bör vidare studier fokusera på att undersöka mer specifika 

underliggande mekanismer som bidrar till dessa samband i ungdomsåren, och hur pass 

eventuella aspekter av socialt fungerande mer specifikt ter sig i sammanhanget.  

 Könsskillnader. För samtliga variabler, förutom kamratrelationer som ej relaterats till 

smärta, visade resultaten att flickorna skattat sig ha det sämre ställt än pojkarna. De skattade 

sig således lida av mer smärtproblematik, uppleva mer utsatthet för mobbing, lida mer av 

såväl generell som social ångest, vara mer socialt undvikande, ha sämre relation/anknytning 

till bägge sina föräldrar samt lida mer av ångest och depression både förutom och i 

förhållande till smärta, jämfört med killarna. Vad gäller grad av smärtproblematik replikerar 

detta återkommande fynd från tidigare forskning (Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-

Williams & Riley, 2009; Racine, Tousignant-Laflamme, Kloda, Dion, Dupuis & Choinière, 

2012; (Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, van Suijlekom-Smit, Passchier, 

van der Wouden, 2000). Frågan är varför det ser ut så här? Det kan denna studie inte svara på 

men likväl kan det utifrån annan forskning och litteratur kring könsskillnader spekuleras. 
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Kanske är det så att flickor har burit en fördel av den samtida kulturens oförmåga då den 

tudelat flickors och pojkars behov av intima relationer. Flickorna kan sedan barnsben mer ha 

tränats i att integrera i nära relationer, emedan pojkar mer tränats att integrera med andra 

individer i grupp (Wahlström, 2004). Torde det vara därför som killar skattat sig ha generellt 

sämre kvalitet på sin relation till närmaste klasskamrat än flickorna, den enda aspekten i 

denna studie som pojkarna skattat sämre på? Samt har olika hanteringsstrategier, där flickor är 

mer öppna med sin smärtproblematik, påvisats (Lynch, Kashikar-Zuck, Goldschneider &  

Jones, 2007). Vidare, om än inga starka samband för anknytning och smärtproblematik 

påvisades i denna studie, så kan föräldrarnas modellerande inverkan ändå spela in på 

smärtrelaterade könsskillnader. Exempelvis har det visat sig att emedan flickor vars mödrar 

svarat på sina döttrars smärta på ett smärtfrämjande sätt, såsom via uppmuntranden, 

ursäktanden eller kritisism, skattar sig ha högre smärta, så gäller inte detta samband för pojkar 

(Chambers, Craig, & Bennet, 2002). Kan liknande mekanismer förklara varför det för 

pojkarna i denna studie syns ett starkare signifikant samband mellan huvudvärk och 

anknytning till pappa än till mamma? Vidare tycks flickor från tidiga år erbjudas en mer 

nyanserad konversation med vuxna. Vissa studier har visat att pedagoger i relation till flickor 

pratar med fler ord och ägnar mer tid att förklara än de gör för pojkar emedan det till pojkar är 

vanligare med korta uppmaningar. (Wahlström, 2004). Kanske är det därför flickor uppger 

mer negativa upplevelser? Beroende på att de bättre kan uttrycka dem i ord? Ovan nämnda 

aspekter skulle kunna förklara varför flickor i högre utsträckning delar med sig av sin smärta, 

d.v.s. skattar sig därefter, dock ej varför flickorna faktiskt skulle lida av mer smärtproblematik 

än pojkarna för samtliga smärtområden. Ej heller varför flickor främst skattat sig lida av 

huvudvärk och killar av rygg- nack- och/eller axel- värk. Möjliga förklaringsmodeller skulle 

kunna vara puberteten, andra ställda krav på flickor som resulterar i smärta. Pojkarna lär sig 

vidare att ta mer plats och med en känsla att ”detta fixar du” medan flickorna behandlas med 
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mer aktsamhet, vilket också resulterar i mer försiktighet. Det tycks också föreligga en högre 

acceptans i samhället att pojkar utagerar sina känslor (Wahlström, 2004). Kan det vara så att 

negativa emotioner som riktas inåt istället för utåt tenderar att resulteras med smärta?  Är det 

så att flickornas tidiga inlärda mönster vad gäller att vara mer försiktig följer dem även vad 

gäller att handskas med smärta? Det finns inget enkelt svar vad gäller detta och förklaringen 

kan ha såväl biologiska orsaker samtidigt som miljömässiga faktorer spelar in. Det som kan 

göras är att utifrån forskning fortsätta vidare undersöka alla dess eventuella interageranden.  

Begränsningar och styrkor med studien 

 Studien har både begränsningar och styrkor att beakta. En begränsning, som alltid, är 

att det med viss osäkerhet bör dras slutsatser utifrån subjektiv självrapportering. Inte minst 

faktorer som redan ovan diskuterats, såsom könsrelaterade rollförväntningar, och social 

önskvärdhet kan bidra till att svaren drar mer eller mindre åt något håll. Till saken hör också 

att många av enkätfrågorna berörde mycket privata och känsliga ämnen vilket kan ha skapat 

ett visst obehag eller motstånd hos ungdomarna att dela med sig. Om än bänkarna drogs isär 

för någorlunda avskildhet så kan tänkas att påverkan från övriga klasskamrater blivit mindre 

om ungdomarna fått sitta mer ostört och enskilt vid besvarandet. Av praktiska skäl skulle det 

dock ha försvårat genomförandet av forskningsprojektet. För att söka förebygga påverkan till 

social önskvärdhet under rådande omständigheter ombads lärare att inte närvara vid 

rapporteringen samt redogjordes tydligt det noggranna sätt som uppgifterna hanterats på 

utifrån sekretess. Ett sätt att väga upp ungdomarnas självskattningar hade kunnat vara att 

jämföra med en annan parts bedömning, exempelvis genom att också inkludera föräldrarnas 

perspektiv på relationen till sitt barn och/eller övriga faktorer, något som denna studie inte 

gör. Samt bestod frågeformulären av många frågor vilket sannolikt ökat risken för att 

ungdomarna blivit uttröttade under tidens gång vilket kan ha påverkat svaren. För att mildra 

effekter av uttröttning fick ungdomarna en fikapaus när de var färdiga med hälften av 



UNGDOMAR MED SMÄRTA OCH DERAS SOCIALA FUNGERANDE 

 

50 

frågorna. Samtidigt kan enkätstudien ses som en styrka då den via självskattningsformulären 

kunnat nå många individer på samma gång, detta under kontrollerade former under skoltid, 

vilket sannolikt ökat svarsfrekvensen. Förutom de allmängiltiga riskerna med 

självrapportering kan vidare måtten som används i studien i sig ses som en styrka då dessa 

alla är väl beprövade och utförligt mätta psykometriska metoder.  

 Huruvida de mått som sammantaget valts att användas för att fånga ungdomarnas 

sociala fungerande är de bästa för ändamålet kan emellertid ifrågasättas, dels eftersom 

begreppet i sig är vitt och varierar från studie till studie, samt eftersom de valdes i efterhand 

utefter det större forskningsprojektets frågeformulärs befintliga mätinstrument. Det kan hända 

att valet av mätmetoder för att fånga socialt fungerande hade sett något annorlunda ut ifall 

utrymmet för val hade varit större eller annorlunda. Då begreppet just är stort och 

omdiskuterat samt behöver undersökas från diverse vinklar kan det samtidigt anses som en 

styrka att det nu tillförts ytterligare perspektiv, och att så många olika faktorer har beaktats. 

Vad gäller det sätt som måtten för smärta valdes att komponeras på för vidare analyser kan 

också diskuteras. Det är en styrka att intensitet samt grad av handikapp till följd av smärta har 

inkluderats i förekomst av smärtproblematik utöver smärtfrekvens då de flesta studier ej i lika 

hög utsträckning gjort det. Samt att detta gjordes för de olika smärttyperna var för sig. Att 

sedan förenkla analysarbetet genom att dela in smärtvariablerna i mer eller mindre smärta 

gjorde att de olika nyanserna av smärtproblematik, och därmed dess eventuella inverkan, inte 

i lika hög grad gick att urskilja. Att söka skapa en god sammanfattande smärtvariabel där dels 

de flesta aspekter för smärtproblematik tas i beaktande samtidigt som den praktiskt skulle gå 

att analysera på ett relativt behändigt sätt, var något som tog störst tid av detta arbete. Om 

exempelvis istället varje smärtaspekt för varje smärtområde hade analyserats var för sig hade 

resultatet kunnat tolkats på en mer specifik nivå. Huruvida smärtvariabler på bästa sätt bör 

komponeras för att samtidigt fånga så mycket som möjligt av den totala smärtproblematiken 
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och undersöka dess samband och effekter med andra variabler kvarstår och måste vidare 

undersökas. Sammantaget utgör emellertid alla måtten en styrka i att flera faktorer samtidigt 

undersökts i en kontext, såväl sociala, smärtmässiga som ur ett mående perspektiv.  Detta har 

möjligtgjort en bredare bild av ungdomarnas sociala fungerande i samband med 

smärtproblematik, dess eventuella interaktionseffekter, och häri sammantagna ohälsa. Vidare 

kan studiens fokus anses relevant då barns smärtproblematik, trots dess numera erkända 

multidimensionala natur, fortfarande nästan enbart klassificeras utifrån fysiska diagnoser, 

snarare än att ta hänsyn till psykosociala aspekters bidrag eller påverkanseffekter på 

smärtrelaterade handikapp (Martin, McGrath, Brown & Katz, 2007). Därmed kan det också 

anses relevant att söka vidga kunskapen kring vilka aspekter av socialt fungerande som 

utmärker sig mest i förhållande till smärtproblematik, för att ytterligare eventuellt kunna bistå 

med kompletterande relevanta mått vid klassificering av smärta.  

 Då uppsatsen baserats på en tvärsnittsstudie kan vidare inga slutsatser om orsak och 

verkan dras på påvisade samband vilket kan ses som en svaghet. Det går härmed inte heller att 

bortse från tredjevariabelproblematiken, d.v.s. tvärsnittstudien svarar inte för huruvida 

eventuella andra faktorer spelar in för möjliggörandet av de funna sambanden.  

 Om än signifikansnivån påvisats svaga för samtliga funna samband bör samtidigt 

studiens power tas i beaktande, vilket vid svaga samband ändå kan stärka antaganden om 

slutsatser om deltagarantalet varit stort (Kazdin, 2009). Då denna studie inkluderar ett så pass 

stort antal ungdomar kan studiens power anses vara god, samt utgör denna mängd 

högstadielever möjligheter till ökad generaliserbarhet för hur läget kan tänkas se ut generellt 

vad gäller smärtproblematik och de undersökta aspekterna av socialt fungerande bland övriga 

svenska högstadieelever.  Dock gäller detta enbart på gruppnivå, då stora studier som denna 

inte fångar de enskilda individernas unika utmärkelser. Bortfallet för smärtproblematik har i 

denna studie inte varit så stort att det kan anses utgöra något hot mot studiens power. Vissa 
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aspekter av uteblivande bör ändock tas i beaktande då de kan ha påverkat resultaten något. 

Exempelvis kan studiens fokus på ungdomar med smärtproblematik anses problematisk då 

ungdomar med svårare smärtproblematik också har visat sig ha större skolfrånvaro (Parkins & 

Gfroerer, 2009). Det kan alltså inte uteslutas att studien härav kan ha missat relevanta 

deltagare. Samt kan det inom populationen finnas undergrupper vilka hade varit särskilt 

intresse att beakta, såsom de individer som lider av multipel smärtproblematik och därför har 

det särskilt svårt, vilket i denna studie inte görs. Vidare är det möjligt att vissa av frågornas 

känsliga karaktär gör att ungdomar som eventuellt redan använder sig av olika mentala 

strategier för att undvika obehag fungerar på liknade sätt också i detta fall. Eventuellt kan 

skattningar på känsligare ämnen i viss utsträckning påverkats till att bli mindre korrekta av en 

sådan aspekt.   

 Då ungdomstiden med alla dess förändringar och ökade krav utgör en central period 

för utvecklandet av samtida såväl som framtida fungerande och hälsostatus, inte minst vad 

gäller det sociala fungerandet, kan avslutningsvis ytterligare en styrka med studien anses vara 

att den gjorts på ungdomar. Samt på en icke-klinisk population som annars varit normen för 

smärtproblematik. Det är viktigt att på alla möjliga sätt söka fånga och förstå de 

underliggande mekanismer som under denna period återkommande indikerar ett generellt 

ökande av problematik, såsom smärtproblematik, samt banar vägen för dess utveckling. Detta 

för att i bästa mån kunna utveckla strategier att förebygga ohälsa såsom främja en god 

rehabilitering både fysiskt, socialt som emotionellt.   

Avslutande kommentarer 

 Så hur ser ungdomar från en normalpopulation med smärtproblematiks sociala 

fungerande ut? Är och blir de mer socialt handikappade och på så vis riskerar att få det sämre 

förspänt i livet rent socialt? Lyckligtvis, inte nödvändigtvis helt självklart enligt denna studie 

där vissa aspekter av paraplybegreppet socialt fungerande har undersökts utifrån olika typer 
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och nivåer av smärtproblematik, samt tillsammans med ungdomarnas mående. Men fastän 

resultaten indikerade små samband så kan smärtproblematik fortfarande anses utgöra en viktig 

aspekt för socialt fungerande som måste studeras ytterligare.  Särskilt tycks de ungdomar som 

lider av mer smärtproblematik vara mer benägna att samtidigt också lida av ångest, depression 

och upplevelsen av att bli utsatta för mobbing, vilket i sig kan anses utgöra grunder för en 

ökad risk att utveckla också annan problematik. De ungdomar som lider desto mer av 

smärtproblematik kan i det stora hela härav inte anses ha det lätt, varför dessa faktorer kan 

anses särskilt viktiga att ta i beaktning. Detta framförallt vad gäller tjejer, då könsskillnader 

för smärtproblematik och resterande undersökta faktorer, vilket också tidigare forskning 

påvisat, var påtaglig. Dessvärre visar vidare resultatet att det är en betydande del av den 

undersökta populationen som lider av mer smärtproblematik, vilken innefattar såväl frekvent 

som intensiv smärta. En viktig fråga i relation till detta är hur pass mycket stöd dessa elever 

egentligen får idag för att klara hantera denna problematik, om deras förekomst 

överhuvudtaget uppmärksammas till den grad den borde, och vad som skulle kunna göras för 

att stödet ska kunna blir bättre? 

 Utifrån resultaten kan det spekuleras i huruvida det generellt kan vara så att smärta i 

viss mån ger smärta, såväl fysisk till social smärta och viseversa. Eller att de individer som på 

något sätt drabbats av någon form av smärta, fysisk som psykisk, också i större utsträckning 

upplever smärta generellt över en mångfald av områden, och kanske därav de signifikanta, om 

än svaga, sambanden? Det har dels talats om ett neuralt samband för social och fysisk smärta, 

samt att smärta upplevs och hanteras utifrån en komplex biopsykosocial natur. Att ha ont och 

lida i något avseende kan tänkas leda till onda spiraler i något hänseende som försvårar och 

bibehåller problematiken ytterligare för den drabbade. Det är viktigt att framtida studier söker 

fortsätta finna de väsentligaste underliggande aspekterna av smärtupplevelser, såsom 

transdiagnostiska, så att det på ett effektivt sätt går att ta itu med kärnproblematik och på så 
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vis vända eventuella onda, allt mer handikappande, spiraler. Att uppleva sig vara utsatt för 

mobbning, lida av ångest samt depression är exempelvis alla faktorer som utgör en stress för 

individen.  

 För att lyckas bör framtida forskning dessutom inkludera aspekter som inte getts 

samma fokus vad gäller smärtproblematik och socialt fungerande i denna studie. För att 

nämna något har exempelvis en tuff barndom med sämre ekonomiska förutsättningar och 

psykiskt nedstämda föräldrar tidigare visat sig kunna öka sannolikheten för smärtproblematik 

(Lateef m. fl., 2009; Goosby, 2013). Om än mått på anknytning mätts i denna studie så utgör 

det enbart en mycket liten del i sammanhanget. Samt bör vidare forskning söka vidga denna 

som tidigare studier med avseende på smärtproblematik och socialt fungerande i att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa aspekter av kamratrelationer. Vidare hade det varit intressant 

att undersöka huruvida ungdomar med smärtproblematik förefaller isolera sig tillsammans 

med andra ungdomar med annan problematik? Är de utstötta och ensamma?  En fråga som 

kvarstår är också hur forskningen på bästa sätt kan mäta smärtproblematik bland ungdomar då 

det tycks bestå av svårfångade element, och häri också söka fånga desto mer subtila mått.  

 Om än frågor om orsak och verkan inte har kunnat besvarats i denna studie så har den 

utifrån psykologiska och psykosociala aspekter på ungdomars smärtproblematik och sociala 

fungerande banat vägen för framtida studier som vidare kan undersöka vad som bidrar till den 

ena aspektens variationer, eller tvärtom, eller både och! Långitudinella studier, såsom det 

större forskningsprojektet utifrån Örebro universitet och FORMAS, kan komma att vara 

hjälpsamma i strävan att identifiera kausala samband mellan faktorer kopplat till ungdomar 

med smärtproblematik och deras sociala fungerande.  
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