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Sammanfattning 

Denna studie undersökte samsjuklighet mellan smärta och social ångest i en 
smärtpopulation genom klusteranalys. Syftet var att undersöka om det fanns en 
undergrupp bland smärtpatienter som skattade högt på social ångest samt högt på 
upplevd invalidering före och efter smärtbehandling. Syftet var vidare att se om 
denna undergrupp skattade annorlunda vad gäller funktion jämfört med 
smärtpatienter med låg grad av social ångest samt se hur individer rörde sig 
mellan kluster över tid. Data bestod av självskattningsformulär från 157 
smärtpatienter. Resultatet visade att det fanns en undergrupp som skattade högt 
på social ångest och upplevd invalidering. Individer i denna undergrupp hade 
lägre funktion innan såväl som efter behandling och tenderade att stanna kvar i 
de undergrupper som skattade högt på social ångest.  
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A longitudinal study of comorbidity between chronic pain and social anxiety – how 
comorbidity relates to the individuals’ experience of invalidation and of their level of 

function.  

Jennie Jonsson & Mia Ejnefjäll 

Örebro University 

 

Abstract 

Comorbidity between pain and social anxiety in a sample of chronic pain patients 
was examined with cluster analysis. The purpose was to examine if there was a 
subgroup among pain patients that scored high on social anxiety and perceived 
invalidation before and after pain treatment. An additional purpose was to 
analyze if this subgroup scored differently on functioning compared to other pain 
patients and to explore movements between clusters over time. Data was based on 
self-report questionnaires from 157 pain patients. The results revealed an existing 
subgroup which scored high on social anxiety and perceived invalidation. The 
clusters with high social anxiety showed a lower level of functioning before and 
after pain treatment. These individuals tended to remain in the clusters scoring 
high on social anxiety over time.  
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Inledning 

Varför har vi smärta? Kan något som kan vara plågsamt faktiskt ha en positiv funktion för 

oss? Det finns individer som föds utan förmågan att uppleva smärta. I studier av dessa 

individer bli det tydligt att upplevelsen av smärta har ett överlevnadsvärde. Man har 

uppmärksammat att dessa personer i högre utsträckning dör i lägre ålder än personer som har 

förmågan att uppleva smärtsensationer. Man tänker sig att de inte uppfattar farliga skador och 

sjukdomar i tid. Således tänker man sig att smärtsensationer fyller en viktig funktion för vår 

arts överlevnad (Nagasako, Oaklander och Dworkin, 2003). Man brukar dela in smärta i tre 

stadier; akut smärta (kan pågå upp till 3-4 veckor), sub-akut smärta (4-12 veckor) och kronisk 

smärta om det överstiger 12 veckor (Linton, 2013 och Socialstyrelsen, 2011). I detta 

examensarbete ämnar vi att titta närmare på långvarig/kronisk smärta. 

Kronisk smärta 

Kronisk smärta är en vanligt förekommande orsak till sjukskrivning (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, 2003). Kronisk smärta har en komplex problematik som 

påverkar individen på olika sätt i dennes liv negativt såväl psykologisk och fysiskt som 

livskvalitetssänkande (Gureje, Von Korff, Simon och Gater, 1998). Detta kan skapa ett stort 

lidande för drabbade individer. I Sverige 2010 hade 46 % av en grupp på 826 vuxna ur den 

generella populationen någon form av kronisk smärta (Jakobsson, 2010). Enligt 

diagnoskriterier i DSM-IV ska smärtan ha haft en duration på 6 månader eller längre 

(American Psychiatric Association, 2000). Denna definition av kronisk smärta är inte 

vedertagen i all klinisk verksamhet och aktuell litteratur kring smärta. I viss klinisk 

verksamhet och litteratur ses smärtan som kronisk från 3 månader (Linton, 2013). Kronisk 

smärta är vanligt förekommande och där av är det viktigt att undersöka denna grupp närmare 

för att bättre förstå hur kronisk smärta kan utvecklas och behandlas för att kunna minska 

lidandet som smärtan kan innebära för den grupp människor som har denna problematik. När 
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man inte finner en medicinsk orsak till smärtproblematiken, men då smärtan fortfarande 

skapar ett lidande hos individen, kan psykologisk behandling erbjudas. Behandlingen består 

allt som oftast av kognitiv beteendeterapi, KBT, där man kartlägger individens smärta och de 

beteenden som kopplas till smärtan. I denna behandling vill man bryta beteenden och tankar 

som kan vidmakthålla smärtproblematiken. Matagne med kollegor (2011) utförde en 

behandlingsstudie där de delade upp en smärtpopulation i två grupper. Den ena gruppen fick 

KBT-behandling och den andra gruppen fick inte behandling.  De fann att gruppen som fick 

behandling uppnådde en signifikant minskning av smärtintensitet, smärtrelaterad 

funktionsnedsättning, ångest samt en ökning i aktivitetsnivå. Den grupp som inte fick 

behandling uppnådde inte denna förändring (Matagne, Post, Bongers-Janssen, Dijkstra, 

Snoek, Spijkerman och Lindeman, 2011). En vanlig strategi som personer med smärta 

använder sig av är att undvika att göra saker som man tänker sig skulle kunna 

förvärra smärtan (Linton, 2013). Naturligt är att försöka undvika det obehag och den smärta 

vissa rörelser och situationer kan medföra. Detta undvikande tenderar paradoxalt nog att ha 

motsatt effekt på längre sikt. Människan tenderar att fortsätta med de beteenden som belönas 

eller de beteenden som gör att bestraffning uteblir. Man skulle kunna se smärtan som en form 

av bestraffning där undvikande av smärttriggande beteenden förstärks. Föreställda och 

faktiska konsekvenser av saker man gör påverkar sannolikheten för hur man agerar i 

framtiden. Om jag får ont av att utföra en viss rörelse faller det sig därför naturligt att jag 

undviker denna i framtiden. På längre sikt kan dock detta undvikande av beteende 

vidmakthålla smärtproblematiken. Genom att bli mer passiv ökar risken för försämrad fysik 

som bidrar till att rörelserna man undviker blir allt svårare, jobbigare och smärtsammare att 

utföra. Detta ökar sannolikheten för att man undviker dessa beteenden i fortsättningen och en 

ond cirkel är i gång. Man blir mer och mer rädd för den smärtan handlingarna medför och 

man har ofta katastroftankar kring vad som kommer att hända om jag utför dessa. Rädslan 
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medför att man blir mer uppmärksam på smärtstimuli då det ses som ett hot och då 

passiviteten kan ge ökade muskelspänningar i kroppen. I sin tur medför detta att smärtan 

vidmakthålls. Denna onda cirkel brukar man kalla för rädsla- undvikandemodellen (Linton, 

Vlaeyen, Buer och Hellsing, 2000). Denna cirkel vill man genom KBT bryta för att öka 

individens funktion i vardagen och minska dennes lidande. 

KBT är den psykologiska behandling som allt som vanligast erbjuds 

smärtpatienter i kliniska sammanhang. KBT som behandling har visat sig i forskning ha effekt 

för många smärtpatienter. Dock finns det en del smärtpatienter som inte blir nämnvärt hjälpta 

av KBT (Nicholas, 2013). I en population med kronisk smärta med bedömt vårdbehov hade 

86% inom denna population varit i kontakt med vården utan att de ansett sig fått tillräcklig 

hjälp (Statens beredning för medicinsk utredning SBU, 2006). Med andra ord finns det ett 

stort antal individer som faller mellan stolarna i sjukvården och fastnar i det lidande som 

smärtan skapar. Därför är det av största vikt att undersöka vad detta kan bero på för att kunna 

anpassa behandling och bemötande av dessa individer för att minska deras lidande i 

framtiden. Finns det några faktorer som dessa individer har gemensamt som bidrar till ett 

försämrat behandlingsresultat? Finns det några riskfaktorer som skulle kunna förutse ett 

försämrat behandlingsresultat? Om man skulle kunna identifiera de möjliga faktorerna skulle 

man i framtiden med denna kunskap kunna identifiera riskgrupper för att förebygga kronisk 

smärta samt anpassa behandling av smärta. 

Validering och Invalidering 

En möjlig förklaring till att vissa individer blir hjälpta medan andra inte blir det skulle kunna 

vara hur kommunikationen i mötet med vårdpersonalen ser ut. När individer besöker vården 

med tanken att få hjälp för vad man tänker sig är en fysisk åkomma och istället blir erbjuden 

en psykologisk behandling kan man tänka sig att det är av vikt hur denna information 

kommuniceras för att individen inte skall uppleva sig kränkt. Att bemöta dessa individer med 
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empati och att bekräfta att deras smärtupplevelse är verklig skulle kunna vara en viktig aspekt 

då detta kan påverka inställningen till behandlingen, till exempel om man tror att 

behandlingen kan hjälpa en eller inte, vilket i sig spelar roll för patientens motivation till att 

engagera sig i behandlingsarbetet och i förlängningen kan vara avgörande för 

behandlingsresultat (Linton och Flink, 2011). Att visa empati för och att giltigförklara en 

individs upplevelse kan innebära att man ser dennes upplevelse genom dess ögon på ett icke 

dömande sätt. Att sedan kommunicera detta på något sätt brukar benämnas som validering 

inom psykologin. Enligt Linehan definieras validering som empati samt kommunikation av att 

klientens perspektiv är giltigt på något sätt (Linehan, 1997). Detta kan kontrasteras mot, sättas 

i motsats till, invalidering som innebär att man förmedlar att det den andre till exempel gör, 

tänker och känner är ogiltigt (Fruzzetti, 2005). Detta kan man förmedla genom 

kommunikation. Kommunikation kan ske verbalt men vi kommunicerar även genom 

våra ansiktsuttryck, kroppsspråk, rörelser och andra subtila beteenden vilka kan uppfattas och 

tolkas av andra människor i vår omgivning (Fruzzetti, 2006). Skulle en validerande respektive 

invaliderande kommunikation kunna påverka behandlingsutfallet när det kommer till 

smärtpatienter? 

  Att det skulle kunna vara viktigt att undersöka validering och invalidering 

vidare, när det bland annat rör smärtpatienter, beror inte på att vi tänker oss att 

smärtintensiteten i sig påverkas nämnvärt. Däremot har forskning visat att andra för smärta 

centrala mekanismer som påverkar behandlingsutfall, så som följsamhet i behandling, 

påverkas. Linton med kollegor (2011) undersökte en grupp människor som delades in två 

undergrupper där den ena gruppen utsattes för validering och den andra gruppen utsattes för 

invaldering under ett test där de exponerades för smärta. Den grupp som valideras 

under smärttestet visade sig ha dubbelt så hög följsamhet. De gick med på att delta i ett extra 

smärttest, till skillnad från gruppen som invalderiades. För att behandling ska ge optimal 
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effekt är en förutsättning att varje tänkt komponent i behandling utförs i så stor utsträckning 

som möjligt (Gueorguieva, Wu, Krystal, Donovan och O’Malley, 2013, Nicholas et al., 

2014). Enligt Fruzzetti opererar en validerande kommunikation genom att öka den andra 

individens förmåga att reglera sina emotioner, främst negativa emotioner (Fruzzetti och 

Shenk, 2011).  

Emotionsreglering 

Att reglera emotioner innebär att man genom olika strategier kan påverka frekvensen, 

intensiteten och varaktigheten av sina emotioner. Fruzzetti (2006) menar att validering blir 

extra viktigt i en situation då man berör ett känsligt ämne eller då ett starkt emotionellt påslag 

redan är aktiverat. Detta då validering kan avstanna det emotionella påslaget och lugna 

individen. Att bemötas av en validerande respons ökar också individens vilja att dela med sig 

av sina erfarenheten och upplevelser (self-disclosure) vilket ökar möjligheten till acceptans av 

sin emotion vilket i sin tur fungerar emotionsreglerande (Fruzzetti och Shenk, 2008). 

I behandlingsarbete ämnar man ofta att utveckla emotionsregleringsstrategier. I 

kognitiva behandlingar arbetar man till exempel med att öka flexibiliteten av hur man tolkar 

situationer och upplevelser. Föga förvånande behövs även sådana tekniker ofta för personer 

med kronisk smärta (Linton, 2013). Om man upplever sig validerad ökar i korthet ens vilja att 

dela med sig av sina inre upplevelser, ökar möjligheten för individen att acceptera sina egna 

upplevelser och hjälper individen att emotionsreglera. 

  Ordet emotion kommer från det latinska ordet emovere som betyder 

ungefär ”driva ut” och ”röra” och har samma språkliga ursprung som ordet motivation. Man 

kan använda sig av olika begrepp där emotion kan likställas med affekt eller känslor 

(Psykologiguiden, 2014). McCullough (2003) beskriver affekt/emotion, som en 

biologisk respons med psykologiska, kroppsliga, fysiologiska och hormonella komponenter 

som motiverar till handling och ger upphov till olika känslouttryck. Med andra ord ses 
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funktionen av emotioner som en pådrivande mekanism som gör att vi vill agera. Detta har ett 

överlevnadsvärde i och med att man på så vis skulle kunna motiveras att ta sig ifrån hotfulla 

situationer som skulle kunna skada en (Linton, 2013). Evolutionärt kan detta ha ökat vår arts 

överlevnad för att man på så vis genom till exempel rädsla har kunnat förbereda kroppen att 

slåss mot faran eller fly. I vårt moderna samhälle idag ser faror och hot mot vår överlevnad 

oftast annorlunda ut jämfört med hur våra liv tedde sig för länge sedan. Dock är våra 

emotionella reaktioner de samma på upplevda hot. Det är då hjälpsamt att kunna reglera dessa 

emotioner. 

  Att reglera emotioner innebär att man genom olika strategier kan påverka 

frekvensen, intensiteten och varaktigheten av sina emotioner. Precis som många system i vår 

kropp, såsom till exempel reglering av vår kroppstemperatur där man vill uppnå en balans 

mellan värme och kyla, tenderar vi att vilja ha en balans vad gäller våra emotioner. Denna 

balans kallas för homeostas (Linton, 2013). Utan denna strävan skulle våra känslor kunna 

kännas överväldigande. Det finns olika sätt att emotionsreglera. Olika situationer kan trigga 

olika emotioner med olika intensitet. Vi kan reglera dessa emotioner genom att välja vilka 

situationer vi utsätter oss för. De situationer vi utsätter oss för kan vi sedan förändra vilket 

också är ett sätt att emotionsreglera. Man kan även välja att rikta uppmärksamheten åt annat 

håll. Tänkt dig t ex att du känner dig lite ledsen eftersom någonting du sett fram väldigt 

mycket emot blev inställt. Du känner dig även besviken och arg. Samtidigt måste du göra 

färdigt dagens arbete innan du kan åka hem för helgen vilket gör att du inte kan lägga så 

mycket fokus på detta just nu. Istället sätter du på din radio och lyssnar på ditt favoritprogram. 

Det får dig att må lite bättre och du kan slutföra dina arbetsuppgifter för att sedan ta helg. 

Detta är ett exempel på hur vi i vardagen kan emotionsreglera utan att vi nödvändigtvis 

reflekterar över det. Man kan även påverka hur vi tolkar en situation och hur vi värderar 

denna. Likväl kan man påverka hur vi reagerar på situationen. Detta är exempel på hur vi med 
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olika strategier och timing kan hjälpta oss själva att återuppta balans och inte låta våra 

emotioner ta över (Gross, 2007). Emotionsreglering kan med andra ord hjälpa oss att inte 

slukas upp av och blockeras av våra känslor. På så vis kan vi mer konstruktivt ta oss an det 

som sker omkring oss. Emotionsreglering kan ske genom att vi gör saker själva men det kan 

också, som tidigare beskrivet, underlättas eller försvåras genom mötet med andra människor. 

Detta genom bland annat validering och invalidering som vi berört ovan. 

  Andra människor kan påverka hur väl man lyckas reglera sina emotioner men 

kan det finnas faktorer hos individer som kan påverka möjligheten att emotionsreglera? Finns 

det faktorer hos individer som gör att de blir extra känsliga för signaler från andra som kan 

upplevas invaliderande? Kan det finnas en sådan grupp inom en smärtpopulation som i så fall 

kan begränsa deras möjlighet att ta till sig psykologisk behandling för smärta? Man har i 

undersökning av smärtpopulationer funnit att ångestproblematik är tämligen vanligt bland 

dessa individer. 

Samsjuklighet mellan kronisk smärta och ångestsyndrom 

Kinney med kollegor (1993) fann att 25 % av 590 personer i en smärtpopulation led av någon 

form av ångestsyndrom. Hur detta samband kommer sig är oklart och flera möjliga 

förklaringsmodeller har tagits fram. Shared vulnerability model beskriver samsjukligheten 

mellan smärta och ångestsyndromet posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och har stöd i 

forskning (Asmundson och Katz, 2009). Denna modell föreslår ett flertal gemensamma 

faktorer mellan smärta och PTSD. Faktorerna som har identifierats är bland annat hur olika 

sårbarheter påverkar hur individen reagerar på stressfulla livshändelser som t ex skada eller 

trauma. Ett exempel är en låg tröskel för uppvarvning, så kallad arousal. Det krävs alltså 

mindre för att dessa individer ska varvas upp än vad det gör för individer i den generella 

populationen. Detta innebär att deras varningssystem för fara, den fysiologiska responsen för 

att skydda oss mot fara, är mer reaktivt jämfört med personer med en högre tröskel för 
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uppvarvning. Det känsliga och reaktiva alarmsystemet kan i sin tur göra att man lättare lär in 

rädsla och andra negativa affekter. Om man har en lägre tröskel för uppvarvning lär individen 

reagera oftare på små hotfulla signaler och man kan tänka sig att det blir betydligt enklare att 

lära in rädsla och andra negativa emotioner genom att man lär sig av sina erfarenheter och 

associationer (Asmundson, 2009). En annan sårbarhetsfaktor är ångestkänslighet. 

Ångestkänslighet beskrivs av Asmundson (2009) som en rädsla för ångest som grundar sig i 

tron att ångesten medför skadliga konsekvenser. Denna känslighet kan vara olika hög hos 

olika individer och ökar uppmärksamheten på eventuella hot och reaktiviteten i alarmsystemet 

som vi tidigare beskrivit. Man har funnit denna ångestkänslighet både hos personer med olika 

ångestsyndrom och personer med kronisk smärta (Asmundson, 2009). 

  När dessa individer stöter på en eventuellt traumatisk/stressfull händelse blir den 

emotionella responsen väldigt stark med tanke på de olika sårbarhetsfaktorerna. Det obehag 

personen upplever sätter igång en fysiologisk respons som uppmanar personen att fäkta eller 

fly och ökar uppmärksamheten mot eventuella hot för att undvika fara. Personen gör sig redo 

att agera. Vanligt är att personen använder strategier där upplevelsen av detta obehag minskar 

eller uteblir. Man vill helst fly eller undvika situationen. Detta kan förklara hur samsjuklighet 

mellan kronisk smärta och olika former av ångestsyndrom kan komma sig. Att personer med 

kronisk smärta har liknande sårbarhetsfaktorer som personer med PTSD, och eventuellt andra 

ångestsyndrom, innebär att de också kan ha ett gemensamt vidmakthållande mönster som 

driver på varandra (Asmundson, 2009). 

  Som vi tidigare beskrivit kan ens möjlighet att reglera sina emotioner påverkas 

av kommunikationen med andra människor. Om situationen för individen är känslig eller om 

personen har ett starkt emotionellt påslag kan en validerande kommunikation hjälpta till att 

lugna individen medan en invaliderande kommunikation kan ha motsatt effekt (Fruzzetti, 

2011). I mötet med andra människor kan man alltså tänka sig att personer som är 
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uppmärksamma och sensitiva för negativa signaler som personer i ens omgivning sänder ut 

också kan uppleva sig invaliderade i hög frekvens. En grupp individer bland personer med 

ångestproblematik som man tänker sig är mer reaktiva när det kommer till att uppleva 

neutrala och svagt positiva signaler från andra individer som negativa är personer med socialt 

ångestsyndrom (Clark och Wells, 1995). Asmundson med kollegor (1996) fann en 

samsjuklighet mellan smärta och socialt ångestsyndrom, där 11 % bland en population av 

5200 smärtpatienter led av socialt ångestsyndrom. Om personer med kronisk smärta utvecklar 

ett socialt ångestsyndrom skulle man därför kunna tänka sig att samma mekanismer som 

kvarhåller den kroniska smärtan skulle kunna kvarhålla den sociala rädslan vilket skulle 

kunna förklara samsjukligheten. Man kan även tänka sig att det ackumulativa undvikandet, 

det vill säga att personer undviker både smärtsituationer och sociala situationer, bidrar till att 

samsjukligheten kvarstår över tid. Att sociala situationer undviks kan till exempel bero på 

rädsla för smärtan i sig som kan framkallas av den aktuella sociala aktiviteten men också av 

rädsla för den kritiska granskningen från andra i en social situation. 

Social ångest 

De flesta människor har erfarenhet av att känna ett obehag i olika sociala situationer. 

Möjligtvis har du någon gång noterat hur ditt hjärta plötsligt bultar fortare och hur en klump i 

magen växer då du ska tala inför en större grupp människor. Kanske har du då funderat över 

om din nervositet syns inför de andra? Har det då kanske bidragit till att obehaget har ökat? 

Detta är exempel på sådant man kan uppleva i varierad intensitet och frekvens. Om detta är 

utbrett och upplevs med en hög intensitet kan detta orsaka ett stort lidande samt begränsa en 

persons liv då man till följd av detta kan undvika sociala situationer vilka ger upphov till 

obehaget. I vissa fall kan detta utvecklas till socialt ångestsyndrom. I en svensk studie fann 

man att 15,6 % av den generella befolkningen vid mättillfället uppfyllde kriterierna för socialt 

ångestsyndrom (Furmark, 1999). Socialt ångestsyndrom kännetecknas av en ihållande rädsla 
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för sociala situationer och att dessa situationer undviks i största möjliga mån. När man väl 

utsätter sig för den sociala situationen upplever man ett starkt obehag. Obehaget kan då 

uppkomma i alla sociala situationer och vara generaliserad eller så uppkommer obehaget 

enbart i mer specifika situationer (DSM-V, 2013). 

  Clark och Wells (1995) visar i en kognitiv modell hur socialt ångestsyndrom 

kan vidmakthållas. När personer med socialt ångestsyndrom befinner sig i en social situation 

aktiveras negativa antaganden. Vanliga antaganden kan vara ”Jag är konstig” eller ”Jag är 

fel”. Detta ger upphov till obehagliga symptom såsom darrningar, hjärtklappning och 

svettningar. Personen tar de inre upplevelserna som bevis på hur andra uppfattar en och som 

bevis för hur situationen har gått. Detta starka fokus inåt, mot den egna personen, gör också 

att personer med socialt ångestsyndrom ofta missar vad som verkligen sker i situationen vilket 

minskar möjligheterna till att få korrigerande information vilken skulle kunna motbevisa ens 

negativa antaganden och minskar möjligheten till nyinlärning (Clark, 1995). Sociala 

situationer kan därför upplevas hotfulla vilka undviks till största möjliga mån eller uthärdas 

under starkt obehag. För att mäkta med obehaget är det vanligt att individen använder sig av 

diverse säkerhetsbeteenden som minskar obehaget, detta för att undvika en stundande social 

katastrof vilket är mångas rädsla. Exempel på säkerhetsbeteenden kan vara att undvika att titta 

andra personer i ögonen. Dessa beteenden, undvikande- och säkerhetsbeteenden, minskar 

obehaget på kortare sikt. Däremot bidrar de till att symptomen förstärks och att problematiken 

vidmakthålls på längre sikt på samma sätt som vid kronisk smärta. 

  I korthet kan man säga att personer som utvecklar kronisk smärta kan ha olika 

sårbarhetsfaktorer som bidrar till att just dessa utvecklar den kroniska smärtan. Liknande 

sårbarheter som de som utvecklar en handikappande social ångest (Asmundson, 

2009). Asmundson med kollegor (2009) beskriver hur en grundläggande ångestkänslighet 

skulle kunna öka risken för att man utvecklar och vidmakthåller denna dubbla problematik. Vi 
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vet att det är vanligt förekommande att personer med kronisk smärta även lider av någon form 

av ångestproblematik där social ångest är en av de vanligt förekommande (Asmundsson 1996, 

Kinney 1993).  

En hypotetisk modell  

Vi föreställer oss att personer som har en hög grad av social ångest även upplever sig 

invaliderade i högre grad än smärtpatienter som har ingen eller lägre grad av social ångest. 

Tidigare beskrev vi hur smärtpatienter i allmänhet kan uppleva sig invaliderade av vården då 

deras förklaringsmodell kring sin smärta ofta är av biologisk grund och inte en psykologisk 

(Linton, 2013). Att sedan komma till sjukvården och få höra att man ska möta en psykolog 

istället för en läkare kan på så vis upplevas som en ren ogiltigförklaring till deras lidande. 

Patienter som utöver denna förklaringsmodell även har en tendens att se andras ögon som 

kritiska och som en bekräftelse på att man är ”fel”, det vill säga patienter som lider av social 

ångest, skulle kanske kunna uppleva sig än mer invaliderade i mötet med vårdpersonal. 

Tidigare beskrevs hur man tänker sig att social ångest vidmakthålls genom Clark och Wells 

modell (1995) där negativa grundantaganden påverkar hur dessa personer tolkar hur andra ser 

på dem i sociala sammanhang och hur dessa individer agerar på dessa tolkningar. Vi tänker 

oss att hur dessa individer tenderar att tolka situationer kan göra att de även tolkar in 

bekräftelse av deras grundantaganden i mötet med vårdpersonal. Det vill säga att de läser av 

små signaler hos sin omgivning, inklusive vårdpersonalen, som bekräftar deras 

grundantaganden om att de är ”konstiga”. Detta i kombination med att de kanske har svårt att 

uttrycka sig på grund av sin sociala rädsla då de har rädsla för att bli kritiskt granskade av sin 

omgivning skulle kunna göra att de inte vågar uttrycka sina behov och upplevelser i lika hög 

grad som de personer som inte lider av social ångest. Om vårdpersonalen inte får veta hur 

patienten har det och hur denne upplever sin situation blir det säkerligen också svårare för 

vårdpersonalen att validera. Det skulle kunna vara en ond cirkel. Fruzzetti (2006) har beskrivit 
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hur invalidering minskar personers villighet att dela med sig av sina upplevelser. Om man 

redan innan tycker att det är jobbigt att uttrycka sig i sociala situationer och sedan upplever 

sig invaliderad kan man tänka sig att personen får än svårare att uttrycka sina behov och 

tankar, den onda cirkeln skulle på så vis kunna vara igång. Vi tänker därför att det skulle 

kunna finnas en undergrupp bland smärtpatienter som både skattar högt på social ångest 

och upplevd invalidering i vårdsammanhang. Innan såväl som efter behandling. 

  Vi hypotiserar också kring om denna undergrupp kan tänkas ha svårare att ta till 

sig smärtbehandling och på så vis ha en lägre funktionsnivå efter denna. Detta grundar vi på 

den kunskap som finns kring hur möjligheten att emotionsreglera har ett samband med 

ökad mottaglighet för förändring där möjligheten att ta sig ur sin smärtproblematik ökar 

(Bergbom och Linton, 2011). Bergbom med kollegor (2011) beskriver hur en 

smärtproblematik kan förbättras eller vidmakthållas beroende på hur individen tar hand om 

känslor, alltså hur personen emotionsreglerar. Att hantera känslor på ett mindre funktionellt 

sätt, vilket innebär att personen blir överväldigad av sina känslor, är enligt modellen 

förknippat med ökade negativa känslor, som i sin tur kan öka oro och katastroftankar och i 

förlängningen vidmakthålla en smärtproblematik. Man kan säga att Meulders med kollegor 

bekräftar detta (2014) i en studie där de undersökt rörelserädsla vid smärtrelaterade rörelser. 

Vid smärta ingår ofta en rädsla att utföra vissa rörelser och ett undvikande av dessa rörelser 

som försvårar tillfrisknande. Vid behandling av smärta använder man sig därför ofta av en 

metod där man vill minska detta undvikande och exponera, utsätta, dessa individer för de 

rörelser de är rädda för. Meulders (2014) fann att friska individer som skattade högt vad gäller 

ångest eller som skattade lågt på positiva affekter, känslor, i lägre grad lyckades hämma den 

smärträdsla som utvecklats. De menar att friska personer som har en ångestkänslighet 

och/eller skattar lågt på positiva känslor är mer sårbara att utveckla säkerhetsbeteenden som 
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försvårar för dessa personer att minska sin smärträdsla och i sin tur sitt tillfrisknande 

(Meulders, Meulders och Vlaeyen, 2014). 

  I detta examensarbete kommer nedan en hypotetisk modell att visualiseras för 

att läsaren enklare skall kunna följa med i vårt resonemang (se figur 1). I modellen finns 

element från Asmundsons studier kring samsjuklighet, Shared vulnerability model 

(Asmundson, 2009), och Örebromodellen (Bergbom och Linton, 2011). I Örebromodellen 

beskrivs hur smärta och depression kan kopplas samman och vidmakthålla smärtproblem. 

När en person upplever en episod av smärta eller nedstämdhet sätter symptomen av detta 

igång katastroftankar och framtidsoro kring det upplevda. Detta innebär att en individ 

föreställer sig olika för denne katastrofala konsekvenser som kan hända utifrån dennes 

situation. Detta genom att till exempel individens uppmärksamhet riktas mot det som 

individen upplever som ett hot, inre symptom, vilket kan bidra till att katastroftankar och oro 

ökar. Detta sätt att hantera emotioner, att rikta uppmärksamheten inåt mot symptom, är inte 

lika hjälpsamt/funktionellt för personen då det obehag individen upplever tenderar att öka. En 

ond cirkel skapas. Om personen istället använder en annan strategi för att hantera sitt 

emotionella påslag, t ex omvärderar det som upplevs som mindre hotfullt, ökar möjligheten 

att bryta den onda cirkeln och emotionerna regleras. Då minskar de negativa känslorna, fokus 

riktas mer utåt istället för inåt på symptomen och personen kan därmed göra sig mer mottaglig 

för förändring, följsamhet. Om inte tenderar de negativa emotionerna att öka, personen oroar 

sig och riktar sin uppmärksamhet till att upptäcka eventuella hot och blir därmed inte lika 

mottaglig för den förändring i emotionsreglering som kan behövas för att ta sig ur den onda 

cirkeln (Bergbom och Linton, 2011).  

  Vi har även applicerat social ångest i denna modell, se illustration nedan (figur 

1), och använt oss av Clark och Wells syn på social ångest. I modellen presenteras två 

undergrupper av smärtpatienter där den ena gruppen skattar högt på social ångest samt högt 



SAMSJUKLIGHET MELLAN KRONISK SMÄRTA OCH SOCIAL ÅNGEST  17 
 

på upplevd invalidering medan den andra gruppen skattar lågt på båda variablerna. 

Gemensamt för båda undergrupperna i mötet med vårdpersonal kan vara att det finns en 

tendens bland smärtpatienter att ha en biomedicinsk förklaringsmodell kring sin smärta 

(Linton, 2013). Om jag har ont i ryggen och tänker mig att smärtan kommer sig utav att jag 

har en inre skada på ryggraden, en biomedicinsk förklaringsmodell, är sannolikheten stor att 

jag söker mig till sjukvården för att undersöka detta. Detta skulle, som vi tidigare beskrivit, 

kunna göra att individer med kronisk smärta kan känna sig invaliderade av att bemötas med 

en psykologisk förklaringsmodell. Utöver detta tänker vi oss att individer med en högre grad 

av social ångest skulle kunna uppleva sig än mer invaliderade på grund av de faktorer 

som Clark och Wells (1995) tar upp i sin modell, såsom att negativa grundantaganden 

aktiveras i sociala situationer som sedan bekräftas av selektiv uppmärksamhet. Inklusive deras 

benägenhet att se sig själv som ett socialt objekt och kritiskt granska sig själv. Individer med 

hög grad av social ångest kan tänkas ha en benägenhet att selektivt uppmärksamma hot i 

sociala sammanhang så som till exempel invaliderande kommunikation på bekostnad av 

validerande kommunikation.  På så vis tänker vi oss att personer med hög social ångest skulle 

kunna uppleva sig mer invaliderade i mötet med vården vilket är grunden till att vi tänker oss 

att en undergrupp med hög grad av social ångest och invalidering skulle kunna existera i en 

population av smärtpatienter. Vidare skulle kunna den sociala ångesten kunna tänkas försvåra 

möjligheten att ta till sig eventuell behandling då emotionsregleringen blir så pass ansträngd 

att de inte kan fokusera på för behandlingen viktiga element vilken vi tänker oss skulle kunna 

visa sig i en lägre funktion efter behandlingen i jämförelse med den gruppen som har en 

låg/ingen social ångest. Funktion korrelerar positivt med tron på sin egen förmåga, self-

efficacy, bland smärtpatienter (Denison, Åsnelöf och Lindberg, 2004). För att mäta graden av 

funktion kan det därmed vara lämpligt att använda sig av ett mått som mäter individernas tro 

på sin egen förmåga.  
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  Vi vill understryka att vår integrerade modell (figur 1) enbart är en hypotes över 

hur smärta, social ångest och invalidering kan te sig. Om undergruppen existerar och även har 

en lägre funktion efter behandling skulle denna modell kunna undersökas närmare i framtida 

forskning. 
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Figur 1 : En modell över att personer med social ångest i kombination med kronisk smärta skulle kunna  uppleva sig mer invaliderade i 

vårdsammanhang än smärtpatienter med låg social ångest och att detta kan tänka sig påverka effekten av behandling. 
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 Syfte  

Vi vill i detta examensarbete undersöka om det finns en undergrupp bland smärtpatienter som 

skattar högt på social ångest samt högt på upplevd invalidering. Vidare kommer vi att 

undersöka om det finns någon skillnad i funktion mellan denna eventuella undergrupp och 

resterande smärtpatienter före och efter behandling samt att undersöka rörelse och stabilitet 

inom undergrupperna/klustren över tid.  

Frågeställningar 

1. Finns det en undergrupp inom en klinisk smärtpopulation som skattar högt på social 

ångest och samtidigt skattar högt på upplevelse av invalidering innan respektive efter 

behandling? 

2. Finns det någon skillnad mellan denna eventuella undergrupp och resterande 

smärtpatienter vad gäller grad av funktion innan och efter behandling?  

3. Har det skett någon individuell förflyttning mellan undergrupper (kluster) från för- 

till eftermätning? 

Hypoteser 

Utifrån den hypotetiska modell som finns i inledningen och utifrån frågeställningarna ovan 

har vi satt upp följande hypoteser:  

1. Det finns en undergrupp som skattar högt på social ångest och som samtidigt skattar 

högt på upplevd invalidering innan såväl som efter behandling.  

a. Denna hypotes baserades på den forskning som visat att individer med hög 

grad av social ångest tenderar att i sociala situationer aktivera negativa 

grundantaganden och genom selektiv uppmärksamhet finna bekräftelse för 

dessa i sociala situationer som upplevs som ett hot (Clark, 1995). 

2. Den undergrupp som skattar högt på social ångest och invalidering skattar lägre än 

resterande smärtpatienter vad gäller funktion. 
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a. Denna hypotes baserades på forskning om vidmakthållande faktorer av kronisk 

smärta och depression där katastroftankar/oro påverkar möjligheten att 

emotionsreglera negativt vilket kan öka negativa emotioner, öka fokus inåt och 

begränsa möjligheten till följsamhet (Bergbom, 2011). I forskning har man 

funnit att följsamhet i behandling påverkar utfallet (Gueorguieva , 2013 och  

Nicholas, 2014). 

3. De individer som skattar högt på social ångest och upplevd invalidering tenderar att 

stanna kvar i undergruppen/klustret över tid. 

a. Denna hypotes baserades på att vi tänkte oss att individerna med hög grad av 

social ångest fortsätter att ha social ångest och uppleva sig invaliderade då 

behandling i denna studie ej riktar sig till att intervenera mot den sociala 

ångesten utan mot smärta.  

Metod 

Design 

Denna examensuppsats bygger på longitudinell data från Social ångest och Smärta, SÅS-

projektet, som startade 2011 och i dagsläget fortfarande är pågående. Projektet är ett 

samarbete mellan Örebro universitet och smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Syftet med projektet är att undersöka samsjukligheten mellan kronisk smärta och social ångest 

i en vårdsökande smärtpopulation. Aktuell data bygger på självskattningsformulär vilka 

patienterna har besvarat vid fyra olika tillfällen under projektets gång. Den data som låg till 

grund för våra analyser kommer från SÅS insamlingar från mättillfället före påbörjad 

behandling samt efter avslutad behandling.  
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Deltagare 

Deltagarna sökte själv vård för sin smärtproblematik och vidareremitterades till smärtcentrum. 

Samtliga patienter led av smärta vilken hade pågått under minst tre månader. Medverkande 

patienter i denna studie var till antal 157 vid B-mätning respektive C-mätning. Dessa 

individer var i åldrarna 21-64 år. Utav dessa var majoriteten kvinnor (N=122). Bland 

individerna var 24 stycken män. Det saknas information om kön från 11 individer. 

Procedur 

I samband med sitt första besök hos läkare på smärtcentrum erbjöds patienterna att fylla 

i självskattningsformulär. Data insamlad vid detta tillfälle är den data som ingår i mätning A. 

Senast tre månader efter den första mätningen genomfördes den andra mätningen, B-

mätningen, för dem som skulle genomgå gruppbehandling. Individerna delades in i olika 

gruppbehandlingar med samma komponenter baserade på kognitiv beteendeterapi där man 

kartlägger individens kognitiva- och beteendemönster för att bryta de mönster som kan 

förvärra och kvarhålla individen i smärtproblematik. Följande komponenter ingick i 

behandlingen: kroppskännedom, psykoedukation kring KBT, hållningskorrigering och 

stabiliseringsövningar, mikropauser och arbetsmönster, avspänning, tankars betydelse, 

stresshantering, ergonomi och hemuppgifter baserade på beteendeförändringar. De olika 

grupperna har olika längd baserade på belastning för individen och funktionsnivå. 6 veckor 

för de med hög belastning och låg funktionsnivå (kortare dagar och längre behandlingstid), 9 

veckor för de med hög funktionsnivå och som är i arbete/studerar (inledningsvis 1v heltid 

sedan 1 gång/v) och 5 veckor för individer som är sjukskrivna och har en funktionsnivå som 

ligger mellan de övriga grupperna.  C-mätningarna fylldes i efter avslutad gruppbehandling. 

Efter detta gjordes en uppföljningsmätning efter behandling, kallad D-mätning. Samtliga 

mätningar var frivilliga och alla hade inte valt att fylla i alla fyra mätningar. 
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  Inför detta examensarbete kontaktade vi individer som tidigare ej fyllt i C-

mätningen för att påminna om möjligheten att göra det. Detta genomfördes via telefon där 

patienten erbjöds att fylla i enkäten via internet och ”mina vårdkontakter” som är en tjänst där 

patienter kan ta del information som rör dennes vård (www.minavardkontakter.se). Patienten 

erbjöds även att fylla i enkäten i pappersform via post om de så önskade. 

Etik 

Etikprövningsnämnden i Uppsala har godkänt forskningsprojektet i sin helhet. Likaså den 

påminnelsen för insamlandet av C-mätningar vi deltog i. Detta innebar bland annat att 

deltagandet i studien byggde på frivillighet. Som deltagare hade man alltså rätt att hoppa av 

när som helst under projektets gång och detta hade samtliga informerats om. Alla deltagare 

hade även skriftligen fått godkänna sitt deltagande i studien. Vi har, som tidigare nämnts, varit 

delaktiga i insamlingen av C-mätningarna via telefonsamtal. Under telefonsamtalet använde 

vi oss av ett manus där vi påminde om frivilligheten i deltagande, konfidentialiteten av 

enkätsvaren och hur dessa skulle användas vilket samtliga deltagare fått information om vid 

tidigare tillfälle. Vissa av patienterna valde då att inte delta av olika anledningar.  

Mätinstrument 

I SÅS-projektet fanns ett stort antal mätinstrument som vi i denna studie inte gick närmare in 

på. För att besvara vår frågeställning valde vi att använda oss av svenska versioner av följande 

formulär: Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ: Furmark et al., 1999) för att mäta 

graden av social ångest, Validating and Invalidating Response Scale-Couple (VIRS-C: 

Fruzzetti, 2007) för att mäta upplevd invalidering i kontakt med vårdpersonal och Return-to-

Work-Self-Efficacy (RTWSE: Lagerveld, Blonk, Brenninkmeijer och Schaufeli, 2010, Shaw, 

Reme, Linton, Huang och Pransky, 2011) för att mäta funktion innan och efter behandling. 

Self-efficacy är individens tro på sin egen förmåga. I RTWSE handlar Self-efficacy om 

individens tro på sin förmåga att kunna kommunicera sin smärta till arbetskollegor/chefer vid 

http://www.minavardkontakter.se/
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återgång till arbete.  Man har i studier funnit ett samband mellan höga nivåer av self-efficacy 

och högre funktionsnivå bland smärtpatienter (Denison, Åsnelöf och Lindberg, 2004). Vi 

valde därför att använda detta mått för att undersöka om de eventuella undergrupperna skiljde 

sig åt vad gäller funktion innan och efter behandling. Man har även i forskning funnit att lägre 

nivåer av Return-to-Work-Self-Efficacy har en koppling till ökad risk för förlängd 

sjukskrivning (Shaw et al., 2011).  

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

SPSQ är ett självskattningsformulär som mäter graden av social ångest utifrån kriterier 

för diagnosen socialt ångestsyndrom/social fobi, DSM-V (American Psychiatric Association, 

2013). I detta formulär ska man skatta hur obehagliga man själv tycker olika sociala 

situationer är. Man väljer mellan svarsalternativen ”inte alls”, ”något 

obehagligt”, ”måttligt”, ”mycket” eller ”väldigt”. Ett exempel på en situation som individen 

fick ta ställning till var ”Att inleda ett samtal med en person jag inte känner väl”. SPSQ har en 

god intern konsistens (α = 0.90) som innebär att de olika delarna av testet mäter samma sak. 

SPSQ är uppdelat i två delar där vi, för att besvara vår frågeställning, använde oss av den 

första. Den del vi ämnade att använda korrelerar högt med Social Interaction Anxiety Scale (r 

= 0.79) vilket är ett annat väletablerat instrument för att mäta nivå av social ångest (Furmark, 

1999). I den del vi har använt oss av i denna studie fick individen ta ställning till 14 

situationer som beroende på vad de svarade kan ge poäng från 0-56. Poäng från 0-16 indikerar 

på att man troligtvis inte har socialt ångestsyndrom, 17-21 poäng indikerar på att man är i 

riskzonen för socialt ångestsyndrom. Om man skattar över 21 poäng har man troligtvis socialt 

ångestsyndrom och skattning över 29 indikerar på en generaliserad socialt ångestsyndrom 

(Furmark, 1999). I denna studie hade SPSQ mycket god intern konsistens (α = .93).  

Validating and Invalidating Response Scale-Couple (VIRS-C: Fruzzetti, 

2007).Vi använde oss av en modifierad version av VIRS-C (Fruzzetti, 2007) anpassad till 
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vårdsituationer och översatt till svenska. I den modifierade versionen av VIRS-C som SÅS 

använder sig av ska individen uppskatta hur ofta dennes vårdgivare reagerar på ett påstått sätt 

när personen uttrycker vad den tänker, känner och vill enligt en skala mellan 0-4 (0=aldrig, 

1=sällan, 2=ibland, 3=ganska ofta och 4=nästan hela tiden). Ett exempel på ett påstående 

individen fick ta ställning till var ”Min vårdgivare misslyckas med att förstå mig när jag 

uttrycker mig”. Den ursprungliga versionen av VIRS är anpassad till att mäta pars 

kommunikation vad gäller validering och invalidering (Fruzzetti, 2007). Den interna 

konsistensen av VIRS i denna studie var acceptabel (α =.79). Detta Cronbachs alpha gäller 

endast de items som mätte upplevd invalidering i VIRS, vilka är de som vi använde oss av i 

denna studie. Vid skattning av VIRS på denna del kan man få poäng från 0-20.  

  Return-to-Work-Self-Efficacy Questionnaire (RTWSE: Shaw, 2011). RTWSE 

mäter personens tro på sin egen förmåga vad gäller återgång till arbete. Det är ett 

självskattningsformulär där individen får skatta på en skala mellan 1-10, där 1 är inte alls 

övertygad och 10 är fullständigt övertygad, hur övertygad denna person är över de påståenden 

som presenteras. Ett exempel som individen fick ta ställning till var ”Ge förslag till din chef 

på olika sätt som du kan förändra ditt arbete på för att minska obehag?”. RTWSE är indelat i 

tre delskalor, där vi för att besvara vår frågeställning, använde oss av den tredje delskalan som 

består av sju frågor som innefattar hur man upplever sin egen förmåga att kommunicera sina 

behov samt sin smärta till arbetsgivare och kollegor. De övriga två delskalorna mäter 

personens förmåga att möta arbetets krav samt anpassa arbetssituationen. Den tredje delskalan 

av RTWSE, som vi använde oss av i denna studie, har en acceptabel intern konsistens (α = 

0.81) och god reliabilitet och validitet i sin helhet (Shaw et al., 2011). Skattningen på RTWSE 

kan ge 7-70 poäng (Shaw et al., 2011).  Den interna konsistensen i denna studie var mycket 

god (α =.94). Lagerveld med kollegor (2010) fann i en studie att RTWSE har en god test- 

retest reliabilitet (r=.73, p<.01) (Lagerveld et al., 2010).  
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Statistiska analyser 

För att göra våra analyser använde vi oss av The Statistical Package for Social Sciences: SPSS 

version 22 (SPSS Inc, Chicago, IL). För att se om det fanns någon undergrupp som skattade 

högt på social ångest och samtidigt skattade högt på upplevd invalidering gjorde vi 

inledningsvis en hierarkisk klusteranalys. Klusteranalysen är en personorienterad analysmetod 

och Ward's method och squared Euclidean distances användes. Genom denna metod ämnade 

vi att se om man kunde dela in personer i undergrupper/kluster beroende på hur de skattade på 

självskattningsformulären vid mättillfälle B innan behandling (SPSQ och VIRS-C). Med 

klustren strävar man efter att de inom samma kluster ska vara så lika som möjligt, alltså att 

det ska finnas homogenitet i gruppen, och att grupperna ska skilja sig från varandra i 

självskattning, heterogenitet mellan grupper. Vidare när vi valde klusterlösning tog vi hänsyn 

till att klustren ska ha en teoretisk meningsfullhet. De kluster som identifieras i SPSS ska 

också helst ha en förklarad felvarians på runt 67-70% för att kunna ses som tillräckligt 

homogena, men minst 50% (Bergman et. al. , 2003). Om grupperna har en förklarad 

felvarians på 100 % är alla individer i samma kluster exakt lika i de variablerna man 

undersöker. Önskvärt är att klustren består av minst 10 personer i varje grupp (Hair, 

Andersson, Tatham, och Black, 2009). Vi upprepade sedan dessa analyser efter behandling 

genom att undersöka vilka undergrupper som fanns vid C-mätningen av SPSQ och VIRS. 

För att se om det fanns någon skillnad i funktion mellan de bildade klustren 

gjorde vi en envägs variansanalys (ANOVA) som mätte skillnaden i medelvärde mellan 

grupperna på variabeln RTWSE (self-efficacy) vid B- och C-mätningen. Vid ett signifikant F-

värde användes Post hoc analyserna Gabriel och Hochberg. Dessa Post hoc-test lämpar sig då 

klustrens storlek är olika (Field, 2009). Syftet var att identifiera mellan vilka undergrupper 

medelvärdesskillnader fanns på variabeln Return-To-Work-Self-Efficacy. 
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För att se om individer hade förflyttat sig mellan grupper valde vi att göra en 

EXACON-analys genom det statistiska paketet Sleipner version 21.0 (Bergman och El-

Khouri, 2003). I denna analys kunde man se vad som var typiskt och atypiskt i rörelse mellan 

klustren. Typiskt innebär att fler individer än vad som är förväntat av slumpen har gjort en 

förflyttning mellan kluster eller stannat kvar i dem över tid. I motsats till detta kan en 

förflyttning vara atypisk, det vill säga att färre individer än förväntat av slumpen har förflyttat 

sig eller stannat kvar i samma kluster.   

Resultat 

Kluster baserade på grad av social ångest och upplevd invalidering 

För att undersöka om det fanns några kluster baserat på grad av social ångest och upplevd 

invalidering användes en hierarkisk klusteranalys. Ward metoden resulterade i en 3-

klusterlösning med 157 individer sammanlagt. Denna klusterlösning förklarade 62 % av 

felvariansen vid B-mätningen och 60,6 % av felvariansen vid C-mätningen. En 4-

klusterlösning hade förklarat ett större procentantal, 70 % innan behandling och 72 % efter 

behandling. Den minsta gruppen i 3-klusterlösningen var större än den minsta gruppen i en 4-

klusterlösning (4-kluster N=10, 3-kluster N=21). En 4-klusterlösning låg precis på gränsen för 

vad som anses vara en tillräckligt stor undergrupp i en klusteranalys. Båda klusterlösningarna 

hade tillräckligt goda egenskaper för att undersökas vidare (Hair et al., 2009). Vid 

övervägandet ansåg vi dock att en 4-klusterlösning ej bidrog med något meningsfullt 

teoretiskt, därav valde vi en 3-klusterlösning. Detta då två av de kluster som bildades i en 4-

klusterlösning hade liknande karaktär vilket gjorde att det ej var meningsfullt att i vår studie 

inkludera ett fjärde kluster.  

Vid analys av både z-poäng och råpoäng vid en 3-klusterlösning fann vi följande 

profiler vad gäller variablerna social ångest och upplevd invalidering vid respektive för- och 

eftermätning (se figur 2).  Vid mättillfälle B (förmätningen) såg klustren ut på följande vis 
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vad gäller råpoäng, kluster 1 (N = 83) karaktäriserades med låg skattning av social ångest (M 

= 5,1) och låg grad av upplevd invalidering (M = 1,6). Kluster 2 (N = 53) karaktäriserades av 

en hög skattning av social ångest (M = 24,3) och låg grad av upplevd invalidering (M = 2,3). 

Kluster 3 (N = 21) karaktäriserades av en hög grad av social ångest (M = 20) och hög grad av 

upplevd invalidering (M = 9,4). Vid mättillfälle C (eftermätningen) såg klustren ut på följande 

sätt vad gäller råpoäng, kluster 1 (N = 103) karaktäriserades med låg skattning av social 

ångest (M = 7,4) och låg grad av upplevd invalidering (M = 1,7). Kluster 2 (N = 13) 

karaktäriserades av en hög skattning av social ångest (M = 35,2) och låg grad av upplevd 

invalidering (M = 1,5). Kluster 3 (N = 41) karaktäriserades av en hög grad av social ångest 

(M = 23,7) och hög grad av upplevd invalidering (M = 7,1), se tabell 1. 

 

Tabell 1: Medelvärde av råpoäng samt antal individer i respektive kluster innan och efter 

behandling 

  

M SPSQ 

 

M VIRS  

(invaliderings items) 

 

N 

Kluster innan beh.    

Lågproblem (LP) 5,1 1,6 83 

Social Ångest (SÅ) 24,3 2,3 53 

Högproblem (HP) 20,0 9,4 21 

Kluster efter beh.    

Lågproblem (LP) 7,4 1,7 103 

Social Ångest (SÅ) 35,2 1,5 13 

Högproblem (HP) 23,7 7,1 41 

    

Deskriptiv tabell av klustrens medelvärden i råpoäng på SPSQ och VIRS samt antal individer i klustren innan och efter behandling 
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Social ångest mättes med SPSQ i denna studie. Råpoäng mellan 17-21 på SPSQ 

indikerar på en risk för socialt ångestsyndrom. Poäng över 21 på SPSQ räknas som en 

indikator på att individen uppfyller kriterierna för socialt ångestsyndrom i en generell 

population (Furmark, 1999). Att finna grupper att jämföra detta stickprov med vad gäller 

VIRS har varit svårt. Validering och invalidering är ett område som är relativt obeforskat. 

Därav har vi fått jämföra graden av invalidering mellan individerna i detta stickprov med 

varandra. När vi tolkat resultat som låga eller höga skattningar på VIRS har vi utgått från att 

minimun i skattning är 0 poäng och maximum i skattning är 20 poäng. Utifrån detta kan 

enbart en grupp, kluster 3, tolkas ha ett relativt högt i medelvärde vad gäller VIRS (M=9,4). 

Sammanfattningsvis identifierades ett kluster som skattade lågt på både social 

ångest och upplevd invalidering, ett kluster som skattade högt på social ångest men relativt 

lågt på upplevd invalidering och slutligen ett kluster som skattade högt på båda variablerna. 

Vi valde därför att kalla kluster 1 för Lågproblem klustret (LP), kluster 2 för Social Ångest 

klustret (SÅ) och kluster 3 för Högproblem klustret (HP).  

Figur 2: Klustren innan och efter behandling 

 

Staplarna i diagrammet är standardavvikelse i z-poäng (Y-axeln) på SPSQ (Social ångest) och VIRS (Upplevd invalidering) innan och efter 

behandling. Värden utanför parentes är medelvärdet i råpoäng och värden inom parantes är standardavvikelsen i råpoäng. 
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Skillnader mellan klustren vad gäller graden av funktion mätt med RTWSE 

För att se om det fanns någon skillnad mellan grupperna innan och efter behandling vad gäller 

funktion valde vi att undersöka skillnader i medelvärde i Return-To-Work-Self-Efficacy 

(RTWSE) mellan klustren. Detta gjordes med en ANOVA med inkluderat Post hoc test 

(Hochberg och Gabriel). Vi fann då signifikanta skillnader mellan undergrupperna vad gäller 

RTWSE både innan, F(2) = 13,5, p=<.001, och efter behandling, F (2) = 10, p<.001. Genom 

Post hoc test med signifikansnivå på 0,05 kunde vi se mellan vilka grupper skillnader fanns. 

Innan behandling fanns signifikanta skillnader i skattning på RTWSE mellan samtliga 

grupper. Kluster lågproblem, LP, skattade signifikant högre än de resterande klustren (p=.03, 

p=.00). Kluster Social Ångest skattade signifikant lägre än kluster LP (p=.03) och signifikant 

högre än kluster högproblem, HP (p=.03). Kluster HP skattade signifikant lägre än de 

resterande klustren (p=.00, p=.03).  

Efter behandling skattade individer i kluster högproblem signifikant lägre än 

kluster lågproblem (P = .001).  Individer i kluster lågproblem skattade signifikant högre än 

både kluster Social Ångest (P = .004) och HP (P = .001). Individer i kluster Social Ångest 

skattade signifikant lägre än kluster lågproblem (P = .004). Mellan kluster högproblem och 

kluster Social Ångest fanns inga signifikanta skillnader (P=.278).  

Stabilitet och förflyttning mellan klustren 

Genom en EXACON-analys där 92 individer stannat kvar i kluster alternativt förflyttat sig 

mellan klustren över tid fann vi att det var atypiskt att individer rörde sig mellan kluster 

lågproblem till något av de resterande klustren (SÅ och HP) efter behandling. Likaså var det 

atypiskt för individer som innan behandling befann sig i klustren Social Ångest eller kluster 

högproblem att röra sig till lågproblem efter avslutad behandling. Typiskt var dock att 

individer från högproblem klustret stannade kvar i HP klustret och att individer i lågproblem 

klustret stannade kvar i LP över tid. Vidare var det typiskt att individer från kluster Social 
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Ångest stannade kvar i SÅ eller förflyttade sig till högproblem klustret, se tabell 2. Samtliga 

förflyttningar var signifikanta på p < .01.   
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Tabell 2: Förflyttning mellan klustren från B- till C-mätning 

 Kluster vid C-mätning 

Kluster vid B-mätning Lågproblem (LP) Social Ångest (SÅ) Högproblem (HP) 

Lågproblem (LP) Observerade N = 47 

Förväntade N = 34,2 

Observerade N = 0 

Förväntade N = 3,3 

Observerade N = 3 

Förväntade N = 12,5 

Social Ångest (SÅ) Observerade N = 14 

Förväntade N = 23,3 

Observerade N = 6 

Förväntade N = 2,2 

Observerade N = 14 

Förväntade N = 8,5 

Högproblem (HP) Observerade N = 2 

Förväntade N = 5,5 

Observerade N = 0 

Förväntade N = 0,5 

Observerade N = 6 

Förväntade N = 2,0 

 

Diskussion 

I denna diskussion kommer resultatets betydelse att redovisas samt kopplas till relevanta 

teorier och tidigare forskning. Sedan presenterar vi styrkor och svagheter i denna studie. 

Vidare kommer vi att diskutera vad detta resultat skulle kunna innebära för framtida kliniskt 

arbete och vad som skulle vara intressant att fortsätta undersöka i forskning för att sedan 

avsluta med en slutsats.  

Undergrupper 

I detta examensarbete ville vi undersöka om det fanns en undergrupp som skattade högt på 

social ångest och samtidigt skattade högt på upplevd invalidering i en klinisk smärtpopulation. 

I resultatet av denna studie framgår att en sådan undergrupp existerade i detta stickprov, 

högproblem klustret (HP), tillsammans med två andra undergrupper. En undergrupp som 

skattade relativt lågt på både social ångest och upplevd invalidering (LP) och en annan 

undergrupp som skattade relativt högt på social ångest och lågt på upplevd invalidering (SÅ) 

jämfört med HP. Denna gruppfördelning fanns kvar även efter behandling.  Att dessa kluster 

fanns i detta stickprov, och att det även fanns kvar efter behandling, tyder på att det fanns en 
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undergrupp i denna smärtpopulation som har social ångest och som också upplever sig 

invaliderade till hög grad. Samtidigt fanns det en annan undergrupp som hade hög social 

ångest på klinisk nivå men som inte upplevde sig invaliderade i lika hög grad. I vår modell 

som vi baserat våra hypoteser på teoretiserar vi kring om individer med hög social ångest 

skulle kunna vara mer sensitiva att tolka neutrala och svagt positiva signaler från sin 

omgivning som negativa och att de på så vis skulle kunna uppleva sig invaliderade i mötet 

med vårdpersonal. Detta verkade vara fallet för den ena undergruppen med hög social ångest i 

detta stickprov, men inte för den andra undergruppen. Detta skulle kunna bero på att 

individernas sociala ångest i respektive undergrupp skiljer sig från varandra. Den ena 

undergruppen skulle till exempel kunna ha en mer specifik och riktad social ångest där det 

som upplevs som hotfullt kan vara specifika prestationssituationer så som att tala inför en 

större grupp människor. Den andra gruppen skulle kunna ha en mer generaliserad ångest med 

sociala rädslor som sträcker sig över flera domäner i livet och är mer utbredd än den specifika 

(DSM-V, 2013). 

Individer i kluster Social Ångest fick en relativ ökning av medelvärdet på SPSQ 

efter behandling (från M=24,3 till M=35,2). Medelvärdet på SPSQ låg då på en sådan nivå att 

den kan beskrivas som generell vilket innebär att individen upplever en stark social ångest i 

flera sociala situationer, både relationellt och i prestationssituationer (Furmark, 1999). 

Individer i denna undergrupp upplevde sig dock inte speciellt invaliderade. Det skulle kanske 

kunna bero på att deras sociala ångest är specifik och att dessa individer därav inte upplever 

mötet med vårdpersonal som hotfullt då mötet med vårdpersonal ej upplevs som en 

prestationssituation. Dessa individer kanske inte känner obehag i mötet med människor i 

allmänhet medan individerna i högproblem klustret upplevde mötet med vårdpersonal som 

hotfullt då deras sociala ångest är mer generell och därav bland annat mer relationellt inriktad. 

Dock går inte detta hand i hand med Furmarks (1999) normdata över SPSQ. Enligt Furmark 
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(1999) tyder en skattning av social ångest på SPSQ över 21 på att man har ett socialt 

ångestsyndrom, skattningar över 29 poäng tyder på ett generellt socialt ångestsyndrom. Enligt 

dessa värden gick alltså Social Ångest klustret från ett troligt specifikt socialt ångestsyndrom 

till ett generaliserat efter gruppbehandling. Kanske kan den gruppbehandling patienterna 

genomförde ha upplevts som en prestationssituation för kluster Social Ångest vilket kan ha 

bidragit till relativa ökningen av social ångest. Detta skulle vara intressant att i framtida 

forskning undersöka närmare. Att dra slutsatser utifrån den relativa ökningen kan dock vara 

svårt då kluster Social Ångest är så pass liten (N=13) efter behandling vilket gör medelvärdet 

känsligt för extremvärden. Det är möjligt att en person i detta kluster skattade väldigt högt på 

SPSQ vid just detta tillfälle och att detta kom att påverka hela undergruppens samlade 

medelvärde. Intressant är ändå att det skett en relativ ökning av social ångest enligt SPSQ 

efter behandling i båda undergrupperna som skattade högt på social ångest innan behandling 

vilket tyder på en relativ försämring. Att båda klustren med hög social ångest fick en relativ 

ökning av social ångest efter behandling kan kanske indikera på att man genom att ej ta 

hänsyn till den samsjuklighet som finns hos vissa individer i en smärtpopulation kan förvärra 

dessa individers situation. Ökningen av social ångest över tid skulle också kunna tolkas med 

hjälpt av Asmundsons Shared vulnerability model (2009) som är inkluderad i vår modell. 

Nämligen genom att de gemensamma sårbarhets- och vidmakthållandefaktorerna mellan 

ångestsyndrom och smärtproblematik kan hålla varandra vid liv. Detta skulle möjligtvis 

kunna bekräftas i denna studie genom ökningen av social ångest.  

En ytterliga aspekt som är intressant att belysa är det faktum att Furmark (1999) 

fann att 15,6 % ur en normalpopulation vid mättillfället uppfyllde kriterierna för socialt 

ångestsyndrom. Asmundson (1996) fann i en annan prevalensstudie, genomförd bland 

smärtpatienter, att 11 % led av socialt ångest syndrom. Att färre procentandel i en 

smärtpopulation, jämfört med en normalpopulation, led av social ångest kan tyckas talar emot 
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vårt teoretiska resonemang samt vår första hypotes om att smärtpatienter torde ha en förhöjd 

risk att samtidig lida av social ångest jämfört med normalpopulationen. Dels motiverar vi 

detta genom Asmundsons Shared vulnerability model där gemensamma sårbarhets- och 

vidmakthållande faktorer antas bidra till och vidmakthålla samsjuklighet. En möjlig förklaring 

till dessa fynd, att fler i en normalpopulation än i en smärtpopulation led av social ångest, 

skulle kunna vara att personer med social ångest möjligen söker vård i lägre utsträckning än 

andra på grund av sin sociala ångest. Lider man av social ångest skulle man rimligen kunna 

uppleva att momenten det innebär att besöka en vårdinstans och berätta om sin smärta för 

vårdpersonal som skrämmande då just social situationer är ångestframkallande för många av 

dessa individer. Där av tänker vi oss att det vore möjligt att prevalenstalen, då det gäller just 

uppskattningen av personer med social ångest, skulle kunna vara i underkant och där av 

eventuellt missvisande. Därför anser vi, trots detta, att det är av stor vikt att fortsätta forska 

kring just samsjukligheten av kronisk smärta och social ångest. Detta kan ses som ett exempel 

på hur komplext det kan vara att bedriva forskning kring just social ångest och smärta. 

Utöver detta kan man reflektera över att behandlingen av smärtan skedde i 

gruppform. De individer som har hög social ångest skulle kunna tänkas få en ökad social 

ångest av behandling då dessa individer reagerar på den social situation gruppbehandlingen 

innebär. Clark och Wells (1995) beskriver hur individer med hög social ångest tenderar att 

aktivera negativa grundantaganden i sociala situationer som upplevs som ett hot och sedan 

rikta fokus inåt mot fysiologiska symptom och på hur individen uppfattas av andra. Detta 

skulle kunna tänkas minska möjligheten att ta till sig smärtbehandlingen samt öka ångesten då 

man använder sig av säkerhetsbeteenden och undvikande för att minimera/utesluta det obehag 

ångesten innebär. Detta går i linje med vår modell hypotesen bygger på och Örebromodellen 

som är en del av grunden till modellen (Bergbom, 2011).   
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 Dock kan man ej genom denna förändring i skattning på klustren säga 

någonting om individuella skillnader i skattning av SPSQ då individerna i klustren kan variera 

från B och C-mätningen. Vi kan dock genom vår EXACON-analys se rörelse mellan klustren 

(se diskussionen om stabilitet och förändring nedan).  

Sammanfattningsvis bekräftas vår första hypotes då en undergrupp bland 

smärtpatienter med hög social ångest och hög upplevd invalidering existerade. Däremot 

existerade också en undergrupp med hög social ångest som inte upplevde sig speciellt 

invaliderade vilket kanske skulle kunna tala emot den hypotetiska modell vår hypotes bygger 

på. Vi förde i vår modell ett resonemang kring att individer med hög social ångest upplever 

sig invaliderade i generell mening. I själva verket verkar det föreligga en nyans bland 

smärtpatienter som vi ej har undersökt närmare i denna studie. Det skulle till exempel kunna 

finnas en medierande faktor mellan kopplingen hög social ångest och upplevd invalidering 

som vi ej har undersökt närmare. 

Funktion 

Vidare ville vi undersöka kluster högproblems funktion före och efter behandling genom att 

titta på medelvärdesskillnader på RTWSE mellan denna undergrupp och övriga individer i 

smärtpopulationen. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan alla kluster 

vad gäller RTWSE innan behandling. Lågproblem klustret skattade signifikant högre än båda 

grupperna med social ångest. Kluster Social Ångest skattade signifikant högre än högproblem 

klustret. Efter behandling fanns ingen signifikant skillnad mellan Social Ångest klustret och 

högproblem klustret, men det fanns fortfarande en signifikant skillnad mellan lågproblem 

klustret och de båda klustren med hög social ångest. Med andra ord upplever sig individerna i 

klustren med hög grad av social ångest ha en lägre tro på sin egen förmåga än individer i 

klustret som skattar lågt på graden av social ångest vilket i förlängningen kan tyda på en lägre 

funktion. Detta då man bland annat har funnit ett samband mellan högre nivåer av self-
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efficacy (tro på sin egen förmåga) och högre funktionsnivå bland smärtpatienter (Shaw, 

2011). Likaså skattade Social Ångest klustret signifikant lägre än kluster lågproblem klustret. 

Båda klustren med hög social ångest hade ingen signifikant skillnad på RTWSE mellan 

varandra efter behandling. Detta resultat skulle kunna tyda på att individer med kronisk 

smärta och hög social ångest har en lägre funktion efter behandling jämfört med individer 

med kronisk smärta med låg grad av social ångest. Om detta beror på att följsamheten i 

behandling är begränsad på grund av att dessa individer känner sig mer invaliderade och 

därmed ej kan emotionsreglera och ta till sig behandlingen i lika hög grad som resterande 

individer i stickprovt ställer vi oss däremot frågande till. Detta då en undergrupp med hög 

social ångest hade en lägre funktion än undergruppen utan social ångest men upplevde sig inte 

speciellt invaliderade. I vår modell inkluderade vi Örebromodellen som beskriver hur 

emotionsreglering påverkar möjligheten att ta sig ur en ond cirkel av smärtproblematik för att 

sedan kunna minska negativa emotioner, rikta fokus utåt och öka följsamheten (Bergbom, 

2011). Emotionsreglering kan underlättas av validerande kommunikation och en 

invaliderande kommunikation förväntas ha motsatt effekt (Fruzzetti, 2008). Att validering kan 

öka följsamhet och att invalidering kan minska följsamhet har visats i tidigare forskning 

(Linton, 2011). Detta går delvis i linje med denna studies resultat då vi fann en undergrupp 

som både skattade högt på upplevd invalidering och social ångest. Vi kan däremot kanske inte 

koppla upplevd invalidering som en möjlig orsak till den lägre funktionen då de individer som 

ej upplevde sig invaliderade också hade en lägre funktion. Den sociala ångesten i sig kan 

bidra till den låga funktionen. Clark och Wells (1995) beskriver hur individer med hög social 

ångest riktar uppmärksamheten inåt mot symptom och på hur dessa individer tänker sig att 

andra ser på dem. Örebromodellen (Bergbom, 2011) beskriver hur en episod av smärta eller 

nedstämdhet aktiverar katastrofierande oro genom att till exempel fokusera på inre symptom 

då det upplevs som hotfullt vilket ökar katastroftankarna. I vår egen modell som inkluderas 
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Clark och Wells modell (1995) över social ångest samt Örebromodellen då vi föreställer oss 

att individer med hög social ångest fokuserar på inre symptom och uppmärksammar det som 

bekräftar ens negativa grundantaganden vilket minskar möjligheten till att reglera sina 

emotioner och i förlängningen tänker vi oss att detta kan begränsa möjligheten att rikta fokus 

utåt och ta till sig behandling. Resultatet av denna studie visade att undergrupperna med hög 

social ångest hade en lägre funktion än undergruppen som inte hade hög grad av social ångest 

efter behandling. Detta antyder att vår modell vi bygger vår hypotes på kan ha relevans.  

 De individer i den undergrupp som upplevde sig invaliderade i hög grad som 

tillsammans med övriga smärtpatienter med hög grad av social ångest hade en lägre funktion 

skulle kunna förklaras med hjälp av Fruzzeti (2008) som beskrivit hur invalidering kan 

minska villigheten att dela med sig av sina egna upplevelser (self-disclosure) vilket också 

minskar möjligheten för individer i deras omgivning att validera deras upplevelser. Detta då 

man kan tänka sig att individer i denna undergrupp under gruppbehandlingen haft svårigheter 

med just detta. Om individerna har begränsad self-disclosure kan detta kanske ha på verkat 

behandlingsresultatet negativt då de ej kunnat få den hjälp dem behöver då deras villighet att 

dela med sig av sina upplevelser eventuellt varit låg.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår andra hypotes kan bekräftas i 

denna studie. De undergrupper vi fann som hade hög grad av social ångest skattade 

signifikant lägre vad gäller funktion än det kluster som ej hade hög grad av social ångest. I vår 

hypotetiska modell beskriver vi däremot hur vi tänker oss att individer med hög grad av social 

ångest kan ha en lägre funktion efter behandling på grund av begränsad följsamhet till 

behandling då den sociala ångesten kan begränsa möjligheten att emotionsreglera. Att båda 

undergrupperna med hög grad av social ångest hade en lägre funktion trots att enbart individer 

i den ena undergruppen upplevde sig invaliderade talar för att vår hypotetiska modell 

eventuellt missar något väsentligt som skulle behöva undersökas vidare i framtiden.   
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Stabilitet och förändring 

Utöver detta ville vi titta närmare på stabilitet och förändring bland individer i 

undergrupperna från klusterbildningen vid B-mätningen till klusterbildningen vid C-

mätningen. Resultatet visade att det var typiskt att individer med låga skattningar av social 

ångest och upplevd invalidering innan behandling (LP) fortsatte att skatta på ett liknade sätt 

och stanna kvar i samma kluster efter behandling (C-mätning). Detta resultat är väntat då man 

kan tänka sig att individer som innan behandling inte upplevde någon högre social ångest 

sannolikt inte utvecklar någon under behandlingen. I vår hypotes teoretiserar vi kring att 

individer med hög social ångest är mer sensitiva i sociala sammanhang. För individer i 

klustret som skattade högt på social ångest och invalidering (HP) var det typiskt att 

individerna stannade kvar i klustret över tid samt atypiskt att individer i detta kluster rörde sig 

till ett kluster som karaktäriserades av låg grad av social ångest och låg grad av invalidering. 

Likaså var det typiskt för individerna som skattade lågt på upplevd invalidering men högt på 

social ångest, kluster SÅ, att stanna kvar i klustret eller förflytta sig till kluster HP och därmed 

uppleva sig mer invaliderade efter behandling än innan. Detta går i linje med vår hypotetiska 

modell vi bygger vår hypotes på. Det skulle kunna vara en möjlig indikator på att individer 

med hög grad av social ångest kanske skulle kunna uppleva neutrala och svagt positiva 

signaler från vårdpersonal som invaliderande i större utsträckning än de individer i 

smärtpopulationen med låg grad av social ångest. Om man inte tar hänsyn till den sociala 

ångesten i vårdkontakten skulle smärtbehandlingen därför kanske möjligen kunna ha en 

iatrogen effekt. Behandlingen patienterna erbjudits i denna studie riktar sig till att behandla 

den kroniska smärtan och inte den sociala ångesten vilket gör att resultatet kan anses väntat. 

Genom att exponera individer med hög social ångest för en gruppbehandling utan att hantera 

den sociala ångesten kan behandlingen därför ha bidragit till att dessa kluster fått ett ökat 
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medelvärde på SPSQ samt att individerna i klustren tenderat att stanna kvar i något av dessa 

kluster.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även vår tredje hypotes kan bekräftas 

av denna studie.  Individer i de båda klustren med hög social ångest tenderade att stanna kvar 

i eller röra sig till ett annat kluster som också skattar högt på social ångest.  

Styrkor och svagheter 

Detta examensarbete baserades på data från ett redan befintligt forskningsprojekt vilket kan 

anses vara en styrka då forskningen bedrivits i en klinisk miljö och skulle därför kunna 

generaliseras till andra för smärta kliniska sammanhang. En svaghet med detta är dock att vi 

har fått utgå från denna forskningsstudies val av självskattningsformulär vilket har gjort att 

vissa av de formulär vi valt inte har varit optimala för att besvara vår frågeställning. SPSQ 

som formulär ser vi som en styrka då detta har goda egenskaper vad gäller validitet och 

reliabilitet (Furmark, 1999). VIRS och RTWSE är dock bristfälliga i denna bemärkelse. 

Däremot hade den delen av VIRS vi använt och RTWSE god intern konsistens i denna studie. 

Alternativen av självskattningsformulär som mäter graden av invalidering är dessutom 

begränsat. Detta kan bero på att validering och invalidering är ett relativt obeforskat område. 

En styrka med vår studie kan därmed vara att vi bidrar till att öka kunskap och intresse för 

invalidering för framtida studier.  

I denna studie använder vi RTWSE som mått på funktion efter behandling. Efter 

att denna studie genomförts har vi diskuterat kring om det skulle finnas andra mått på 

funktion som hade passat bättre bland individer med hög social ångest. Detta då RTWSE 

mäter individens tro på sin egen förmåga att kunna kommunicera sin smärta till arbetskollegor 

och chefer vid återgång till arbetet. Vi tänker oss att individer med hög social ångest på grund 

av sin rädsla för sociala situationer kan påverka dessa individers syn på sin egen förmåga 

redan innan behandling. Detta kan tänkas göra RTWSE till ett bristfälligt mått på funktion i 
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detta sammanhang. Däremot kan vi tänkas väga upp dessa brister genom att vi gjort en 

förmätning på RTWSE som gör att vi kan jämföra skattning av RTWSE innan och efter 

behandling.  I framtida forskning önskar vi att få se denna studie med ett kompletterande 

funktionsmått.  

Vidare har vi haft svårigheter att finna normdata från smärtpopulationer och övriga 

populationer att jämföra våra resultat med vad gäller VIRS och RTWSE. Vi har därför endast 

kunna jämföra individerna i vårt sampel med varandra på dessa variabler men inte kunnat 

jämföra med individer utanför detta stickprov.  

Att denna studie bygger på självskattningsformulär kan ses som en svaghet då 

resultatet kan påverkas av att deltagarnas minnen av till exempel mötet med vårdpersonal kan 

ha påverkats av tiden. Skattningen av upplevd invalidering vid mötet med vårdpersonal har 

till viss del skett tre månader efter avslutad behandling.   

Framtiden 

Tydligt blir av detta examensarbete att det vore av intresse att undersöka detta område 

närmare. Under processen att skriva detta examensarbete har detta inte minst visat sig genom 

de bristfälliga möjligheterna att finna information och valida mått på invalidering och 

validering i varierade populationer. För framtiden vore det önskvärt att vidareutveckla 

självskattningsformulär och andra metoder för att undersöka denna variabel. Utöver detta 

väcker detta examensarbete vårt intresse att bredda denna studie och undersöka den närmare 

genom att bland annat använda oss av något annat mer passande mått på funktion.  

Vad vi i denna studie har kunnat konstatera är att det finns individer i detta 

stickprov med hög social ångest och att dessa tenderar att stanna kvar i eller förvärra sin 

sociala ångest under behandling vilket gör att vi tror att man i framtiden skulle behöva ta 

hänsyn till den samsjuklighet som existerar och anpassa behandlingen utefter detta. Genom att 

utveckla en behandling anpassad för denna samsjukliga grupp skulle man möjligen kunna 
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förbättra individers liv samt utarbeta behandlingsmetoder som på sikt är mer 

kostnadseffektiva. Man skulle kanske i framtiden behöva screena för social ångest för att 

identifiera dessa individer och kunna optimera effekten av smärtbehandling. 

Slutsats 

I denna studie fann vi att våra hypoteser delvis stämmer. Vårt resultat indikerar vidare att 

samsjuklighet mellan smärta och social ångest är vanligt förekommande. Risken att 

smärtpatienter upplever sig invaliderade ökar om de samtidigt lider av social ångest i mötet 

med vårdpersonal. Dessa individer har en lägre funktion enligt RTWSE, tillsammans med den 

undergrupp som ej upplevde sig invaliderad men hade en hög grad av social ångest, än den 

undergrupp med låg grad av social ångest. Detta skulle kunna tyda på att den sociala ångesten 

minskar möjligheten att ta till sig smärtbehandling då man ej behandlar den sociala ångesten. 

Detta skulle behöva undersökas närmare i framtida forskning för att möjliggöra mer effektiv 

behandling för denna samsjukliga grupp.  
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