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Sammanfattning 

 
Reglerande strategier har visat sig vara viktiga för att förstå uppkomsten 
och vidmakthållandet av både emotionella problem och långvarig smärta. 
Senare forskning har visat att kontextkänslighet - förmågan att anpassa 
valet av strategier utifrån situation - är avgörande för att en person ska 
kunna reglera känslor effektivt. Det har föreslagits att kontextkänslighet är 
viktigt även för förståelsen av långvarig smärta och att den kan vara en 
transdiagnostisk faktor relevant för både långvarig smärta och emotionella 
problem. Syftet med denna studie var att utforska validiteten av begreppet 
genom en psykometrisk utvärdering av ett nyligen utvecklat instrument 
(Context Sensitivity Scale, CSS). En enkätsundersökning genomfördes (n 
=105) innehållandes CSS och andra instrument avsedda för valideringen. 
En principal components-analys resulterade i fyra delskalor: Undvikande, 
Uppmärksamhet, Dysfunktion och Optimering. Samtliga med god intern 
reliabilitet (α = .84 - .93). Dock korrelerar inte dessa med varandra i större 
utsträckning. CSS samvarierar framförallt med mått för smärtrelaterad 
rörelserädsla och smärtkatastrofiering. Skalan för undvikande 
samvarierade i större utsträckning än de andra delskalorna samt helskalan 
med mått för kriterievaliditet: depressionssymptom, ångestsymptom, 
funktion och smärtintensitet. Dessa resultat diskuteras med slutsatsen att 
validiteten för CSS som mått för kontextkänslighet i nuläget inte är 
tillfredställande. Framtida studier rekommenderas för att ytterligare förfina 
instrumentet samt pröva det mot ett större antal deltagare. 
Nyckelord: smärta, emotion, emotionsreglering, kontextkänslighet 
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psychometric evaluation of Context Sensitivity Scale 
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Abstract 

Regulatory strategies have been important for understanding the etiology 
and maintenance of both emotional problems and chronic pain. Recent 
research has shown that context sensitivity - the ability to adapt the selection 
of strategies based on the situation - is crucial for a person to be able to 
regulate emotions effectively. It has been suggested that context sensitivity 
is vital for the understanding of chronic pain and that it can act as a 
transdiagnostic driving factor for both chronic pain and emotional 
problems. The purpose of this study was to explore the validity of the 
construct through a psychometric evaluation of a newly developed 
instrument (Context Sensitivity Scale, CSS). A questionnaire survey was 
conducted (n = 105) containing CSS and other scales designed for the 
validation. A principal components analysis resulted in four subscales: 
avoidance, attention, dysfunction and optimization. All scales had good 
internal reliability (α = .84- .93). However, these do not correlate with each 
other to any great extent. CSS correlates particularly with measures of pain-
related fear of movement and pain catastrophizing. The subscale of 
avoidant behaviour covaried more so than the other subscales and the 
whole scale with measures of criterion validity: depression symptoms, 
anxiety symptoms, function and pain intensity. These results are discussed 
with the conclusion that the validity of the CSS as a measure of context 
sensitivity in the current situation is not satisfactory. Future studies are 
recommended to further refine the instrument and test it using a larger 
number of participants. 
Keywords: pain, emotion, emotion regulation, context sensitivity 
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Alla människor vet hur det är att ha ont. Att uppleva smärta i samband med skada är en 

viktig överlevnadsfunktion för oss människor. Men smärtan kan bli långvarig och gå från att vara 

en hjälpsam signal till att bli en tung belastning för både individen och omgivningen. Långvarig 

smärta och emotioner har visat sig ha gemensamma nämnare som kan förklara uppkomsten och 

vidmakthållandet av de båda. De strategier en person använder sig av för att hantera smärta och 

emotionellt obehag är en sådan. Tidigare har dessa strategier ofta kategoriserats som antingen bra 

eller dåliga. Senare forskning har understrukit att effektiviteten av dessa är beroende av den 

kontext de utspelar sig i. Kontextkänslighet har definierats som förmågan att uppfatta vilken 

reglerande strategi som är lämplig för situationen, att utföra denna och vara mottaglig för 

feedback. Att utforska kontextkänslighet skulle kunna öka vår förståelse och vara till hjälp för 

människor med smärta och emotionell problematik. Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett 

nyligen utvecklat instrument lyckas fånga begreppet samt undersöka hur detta fenomen relaterar 

till smärta, funktion och emotionella svårigheter. 
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Kontextkänslighet vid smärta - Preliminär utforskning av konstruktets validitet genom en 
psykometrisk utvärdering av Context Sensitivity Scale 

 

Smärtans psykologi 

Långvarig smärta. Smärta definieras som “en obehaglig och emotionell upplevelse 

associerad med faktiskt eller potentiell vävnadsskada” (International Association for the Study of 

Pain: Task Force on Taxonomy, 1994). Med långvarig smärta avses att smärtan förekommit i 

minst tre månader. Att smärtan som uppstår när man sätter handen på en varm platta fungerar 

som en varningsignal är något som man lätt förstår. Det är dock svårare att se på vilket sätt 

smärtan är hjälpsam när den fortsätter finnas kvar även efter skadan har läkt (Linton, 2013b). 

Långvarig smärta är ett fenomen som orsakar personligt lidande och stora kostnader för 

samhället. I Skandinavien är 20 - 40% av läkarbesöken i primärvården baserade på 

smärtproblematik och 40 - 65 % av befolkningen kommer någon gång i livet drabbas av 

långvarig smärta. I början av förra årtiondet beräknades kostnaderna för långvarig smärta uppgå 

till 87 miljarder kronor (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006). 

Traditionellt har smärta framförallt setts som ett biologiskt fenomen där en sensation (till 

exempel skada) leder till stimulering av en viss nerv som i sin tur förmedlar impulsen genom 

ryggmärgen upp till hjärnbarken, vilket gör att vi uppfattar smärtan. Ett sådant synsätt implicerar 

att ju större skadan är, desto större smärta upplever individen. Smärta upplevs dock olika mellan 

individer, men även inom individen i olika situationer. En rent biologiskt förklaringsmodell är 

därför inte tillräcklig för att fullt förklara skillnaden i hur individer upplever smärta (Linton, 

2013b). Smärta behöver förstås ur ett biopsykosocialt perspektiv där faktorer som kontext, kultur, 

skadans karaktär, familj och kön påverkar hur individen ser på, upplever och agerar på smärtan 

(Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007; Linton, 2013b).  
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 Smärta och emotionell problematik. Emotionell problematik och långvarig smärta har 

visat sig samvariera i stor utsträckning (Burke, Mathias & Denson, 2015; Gatchel, Bernstein, 

Stowell & Pransky, 2008). Emotioner hjälper oss oftast att hantera smärtan på ett hjälpsamt sätt. 

Ibland kan dock emotioner bidra till utvecklingen av smärtproblematik. Till exempel har det visat 

sig att emotionell problematik ökar sannolikheten för att akut smärta (kortare än tre månader) 

utvecklas till kronisk smärta (Gatchel et al., 2008). Det har även visat sig att smärta är förknippat 

med emotioner i fråga om till exempel samsjuklighet mellan olika kroniska smärttillstånd och 

depression, då upp till en tredjedel av alla patienter med smärta uppfyller även kriterierna för 

minst en psykiatrisk diagnos där ångest och depression hör till de vanligaste (Reme, Tangen, Moe 

& Eriksen, 2011). Samsjuklighet med ångest och depression lyfts fram bland de vanligaste och 

mest allvarliga för människor med kronisk smärta (Burke et al., 2015). 

Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna (Klimas, Neary, McNicholas, 

Meagher, & Cullen, 2014). Av de patienter som söker sig till primärvården i Sverige bedöms 3-

6% uppfylla kriterier för depression, samtidigt som ett mörkertal kan misstänkas (Nordström & 

Bodlund, 2008). Depression innebär både ett stort lidande för individen och en stor kostnad för 

samhället. När man jämför patienter med och utan depressiva symptom predicerar de depressiva 

symptomen framtida förekomst av olika smärttillstånd (Leino & Magni, 1993). Deprimerade 

patienter uppger ofta samtida smärta i avgränsade områden så som huvud, mage, bröst och leder 

(Kroenke et al., 1994). På samma sätt har man sett att förekomsten av smärta ökar sannolikheten 

att en individ skall drabbas av depression. Patienter som uppger mer än ett smärtsymptom är upp 

till tre gånger så troliga att uppfylla kriterierna för depression jämfört med dem utan (Magni, 

Marchetti, Moresch, Merskey, Luchini, 1993). Sambandet verkar alltså vara dubbelriktat genom 

att depression är en stark prediktor för utveckling av intensiv och ihållande smärta samtidigt som 
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kronisk smärta är en stark prediktor för utveckling av fler och allvarligare depressiva symptom 

(Kroenke et al., 2011). 

Ångest står tillsammans med depression för en stor andel av den emotionella problematik 

som är komorbid med långvarig smärta. Upp till 13% av de patienter som söker sig till 

primärvården i Sverige bedöms lida av någon form av ångestsyndrom (Nordström & Bodlund, 

2008). Samtidigt som ångestsyndrom är en av de vanligaste psykiatriska problemområdena i 

befolkningen (Somers, Goldner, Waraich & Hsu, 2006), är den särskilt utbredd bland individer 

som söker vård på grund av fysiologisk problematik (Härter, Conway & Merikangas, 2003). 

Patienter med smärta uppvisar en högre prevalens av ångestsyndrom (Artner et al., 2012), där till 

exempel upp till 35% av smärtpatienterna även lider av social fobi (Martha, 2009). För personer 

med långvarig rygg- eller nacksmärta är det två till tre gånger mer sannolikt att under de senaste 

året uppfyllt kriterier för panikångest, social fobi, generaliserat ångestsyndrom eller PTSD 

jämfört med personer utan smärta (Demyttenaere et al., 2007). Det är dock inte självklart om det 

är smärtan om föregår ångesten eller vice versa. I vissa fall kan smärtan och ångestproblematiken 

uppstå samtidigt. Till exempel kan grunden för både PTSD och kronisk smärta läggas i samband 

med en olycka eller annan traumatisk upplevelse (Asmundson & Katz, 2009).  

Det finns även tydlig samsjuklighet mellan ångest och depression (Li, 2015), där 

majoriteten av de personer som haft en depression det senaste året har även haft någon form av 

ångestsyndrom (Kessler et al., 2003). Ångest och depression är de vanligaste psykiatriska 

störningarna vid smärta (Reme et al., 2011). Bland patienter med depression har upp till 65% av 

patienter även någon form av smärta (Bair, 2003). Utifrån detta är det relevant att fortsätta 

undersöka sambanden mellan smärta och emotioner för att på sikt utöka förståelsen kring 

uppkomst, vidmakthållande mekanismer och behandlingsutfall för de båda. 
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En inflytelserik modell som ämnar förklara sambandet mellan smärta och emotionella 

problem är rädsla-undvikande modellen (Vlayen & Linton, 2012). När individen skadar sig kan 

den smärta som upplevs tolkas på två sätt: (1) Smärtan uppfattas som ofarlig vilket leder till att 

personen “konfronterar” smärtan genom att fortsätta röra på sig och aktivera sig på samma sätt 

som tidigare. I samband med detta uppstår inga eller låga nivåer av rädsla och kroppen börjar 

återhämta sig.; (2) Individen tolkar smärtan som som ett reellt hot mot hälsan, vilket i sin tur 

leder till rädsla, spänningar och ett ökat fokus på smärtan. Detta får som effekt att individen 

upplever smärtan som starkare och att rörelser och aktiviteter som associeras med smärtan 

undviks. När aktivitetsnivån sjunker påverkar detta på lång sikt funktionsnivån, vilket i sin tur 

leder till mer smärta och en ond cirkel har därmed uppstått. Funktionsnedsättningen kan få 

psykologiska och/eller fysiologiska konsekvenser som depressiva symptom och försvagning av 

muskler. Båda dessa konsekvenser vidmakthålls genom att individen undviker av aktiviteter som 

skulle möjliggöra en korrigering av individens misstolkningar av smärtan, successivt öka 

muskelstyrka och funktion samt bidra till positiva känslor (Vlaeyen & Linton, 2000). Rädsla-

undvikande modellen har varit framgångsrik i att tydliggöra smärtans psykologi, det vill säga hur 

människor reagerar på och hanterar smärtproblem. Den förklarar i viss utsträckning hur 

psykologiska faktorer, emotioner och smärta samverkar, men behöver kanske kompletteras med 

ett socialt perspektiv för att skapa den biopsykosociala förståelse för smärtproblematik som 

efterlysts i litteraturen (Gatchel et al., 2007). 

De interpersonella aspekterna av smärta är viktiga, men har många gånger förbisetts 

(Hadjistavropoulos et al., 2011). Två modeller som lyfter fram ett socialt och interpersonellt 

perspektiv är “communications model of pain” (CMP; Craig, 2009) och “the communal coping 

model of pain catastrophizing (CCM; Sullivan, 2012). CMP beskriver betydelsen av hur den 

interna upplevelsen kommuniceras av individen och därefter tolkas av omgivningen som i sin tur 
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ger antingen en positiv eller negativ respons tillbaka till individen (Hadjistavropoulos et al., 

2011). CCM betonar att olika uttryck för smärta i grund och botten handlar om att öka 

sannolikheten för att få stöd och hjälp av omgivningen, men även att sänka eventuella krav som 

ställs på individen (Sullivan, 2012). Även om modellerna skiljer sig något i fokus så grundar de 

sig i samma antagande: att interaktionen med omgivningen är avgörande för hur individen 

förhåller sig till sin smärta. Det sociala samspelet är med andra ord en stark bidragande faktor till 

utvecklingen och vidmakthållandet av långvarig smärta och är något som bör tas i beaktning vid 

konceptualiering och kartläggning av smärtproblematik, både på en individuell och samhällelig 

nivå. Smärta och emotionella problem (framförallt depression och ångest) är alltså i högsta grad 

associerade med varandra och kan beskrivas ur ett biopsykosocialt perspektiv. 

Rollen av transdiagnostiska processer för smärta och emotionell problematik. 

Uppdelningen och förståelsen av psykiska svårigheter som distinkta, separata kategorier har 

kritiserats från flera håll. Detta bland annat då systemet är oöverskådligt, gör att komplexitet går 

förlorad, riskerar att stigmatisera patienter och ger en artificiell bild av patientens problematik 

som inte överensstämmer med den kliniska verkligheten (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 

2004; McWilliams, 2015). Komorbiditeten mellan olika psykiatriska diagnoser är också så hög 

att man kan fråga sig om de inte har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt (Harvey et al., 

2004). I kliniska sammanhang är det sällsynt att en person söker med just ett enda problem, något 

som rapporterats både från klinisk erfarenhet (McWilliams, 2015) och kvantitativa 

undersökningar (Harvey  et al., 2004). En klar majoritet av de människor som någon gång haft en 

psykiatrisk störning har haft fler än en (Harvey et al., 2004).  

Det har föreslagits att fokus bör flyttas från specifika störningar till att studera 

transdiagnostiska processer, vilka kan definieras som gemensamma, underliggande kognitiva och 

beteendemässiga förlopp som bidrar till vidmakthållandet av flera psykiska problem. Tidigare har 
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förståelsen och behandlingen av dessa präglats av en kategorisering som understryker skillnader 

dem emellan. Det finns flera fördelar med att närma sig ett transdiagnostiskt perspektiv. Det 

första gäller den tidigare diskuterade höga nivån av samsjuklighet, vilken skulle kunna förklaras 

av underliggande faktorer. Den andra fördelen med ett transdiagnostiskt perspektiv gäller 

utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Tidigare har behandlingar för olika psykiatriska 

störningar inspirerats av varandra, men denna utveckling har gått långsamt. Ett transdiagnostiskt 

perspektiv skulle kunna underlätta detta. En tredje och sista fördel med ett transdiagnostiskt 

perspektiv rör den stora mängden oväntad behandlingseffektivitet för symptom och störningar 

man inte avsett att behandla. Genom att anamma ett transdiagnostiskt perspektiv skulle kanske 

dessa effekter kunna ökas ytterligare genom ett explicit fokus på transdiagnostiska processer i 

behandlingar (Harvey et al., 2004). 

Även inom smärtpsykologin har ett transdiagnostiskt perspektiv bidragit med nya 

synvinklar. Hittills har smärta och emotioner förståtts som två separata fenomen, om än 

komorbida. Föga överraskande har detta utgjort en stor utmaning, då bedömning och behandling i 

så fall kräver en uppfattning om vilket av de två som är den primära problematiken. För att på ett 

mer tillfredställande sätt kunna förstå och behandla samtida smärta och emotionella svårigheter 

har det föreslagits att fokus skiftas till att istället söka efter gemensamma, underliggande faktorer 

för båda dessa problem (Linton, 2013a; Linton, Flink, Schrooten & Wiksell, in press).  

Emotionell reglering som transdiagnostisk process. En transdiagnostisk process som 

givits uppmärksamhet är emotionell reglering, vilken kan definieras som en persons medvetna 

eller omedvetna processer som påverkar initieringen, upprätthållandet, modifieringen och 

upplevelsen av egna känslors förekomst, intensitet och varaktighet (Gross, 1998a; Webb, Gallo, 

Gollwitzer & Sheeran, 2012). Brister i hur en person reglerar känslor och smärta har nyligen 
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föreslagits som en transdiagnostisk faktor som förklarar både smärta och emotionella problem 

(Linton, 2013a; Linton et al., in press). 

Det finns en stor överlappning mellan de strategier som används för att hantera smärta och 

de strategier som används för att reglera känslor (Linton, 2013a; Linton et al., in press). Båda 

delar också en gemensam funktion: att upprätthålla en balans genom att minska oönskade inre 

upplevelser som smärta eller negativa känslor (Linton, 2013a).  

En reglerande strategi som med särskilt betydelse för vidmakthållandet av smärta och 

emotionella problem är undvikande (Linton et al., in press). Dess betydelse för smärta illustreras i 

rädsla-undvikande modellen (ovan) och kan ta sig uttryck som både ett kognitivt- och 

beteendemässigt undvikande (Boersma, Macdonals & Linton, 2012). Undvikande kan ta sig 

uttryck som både overta beteenden (till exempel undvika vissa rörelser) och koverta beteenden 

(till exempel katastrofierande som “Om jag lyfter lådan kommer ryggen gå sönder”) och kan 

förstås som en emotionsreglerande strategi (Linton  et al.,. 2016). Dessa former av undvikande, 

kategoriserade som kognitivt undvikande, beteendemässigt undvikande och katastrofierande, har 

tillsammans visat sig utgöra en transdiagnostisk faktor som predicerar fler symptom av smärta 

och negativa känslor även vid ett års uppföljning (Boersma et al., 2012). 

En annan emotionsreglerande strategi, i vilken en person delar med sig om en viktig 

upplevelse eller erfarenhet till sin omgivning, är disclosure (Frattaroli, 2006). Denna formulering 

kommer användas i denna uppsats i brist på adekvat översättning. Disclosure är sedan länge känt 

som något normalt och hälsosamt (Frattaroli, 2006; Pennebakker, 1997), men det är först på 

senare tid som man börjat undersöka dess effekt på smärta. I detta sammanhang har man till 

exempel kunnat se att skriftuttryck av ilska över sin situation kan minska den upplevda smärtan 

(Graham, Lobel, Glass & Lokshina, 2008). Även om man kan se en god effekt att skriva ned 

tankar och funderingar för sig själv så har disclosure visat sig ha bäst effekt när man delar med 
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sig till personer i sin omgivning (Radcliffe, Kendall, Stevenson, Beltran, Joyce, 2007). Disclosure 

kan bidra till att bygga intima interpersonella relationer (Lippert & Prager, 2001), men beroende 

på vad och hur mycket man delar med sig kan även responsen påverkas negativt. Om en person 

berättar mycket om sin smärta och under en längre tid kan detta leda till att responsen går från att 

vara validerande till invaliderande (Cano, Leong, Williams, May, & Lutz, 2012). I sin tur kan 

detta leda till att individen slutar berätta om smärtan (Herbette & Rimé, 2004). Att vara medveten 

om hur man delger andra om sin smärta blir därför viktigt för att säkerställa fortsatt stöd om 

smärtan blir kronisk. 

Forskning på emotionsreglering som central komponent inom flera problemområden har 

traditionellt präglats av att man kategoriserat olika emotionsreglerande strategier som antingen 

bra eller dåliga. Till exempel har problemlösning som strategi antagits vara en adaptiv strategi, 

medan till exempel strategier som fokuserar på att trycka undan känslor antagits vara maladaptiva 

(Bonanno & Burton, 2013). Vissa generella lärdomar kan dras då man jämför olika strategier 

med varandra. Till exempel har två antagna maladaptiva strategier (undantryckning och ältande) 

jämförts med två antagna adaptiva strategier (problemlösning och omtolkning) för deras 

gemensamma bidrag till depression och ångest. De maladaptiva strategierna bidrog mer än de 

adaptiva till detta. Detta innebär att det är närvaron av de maladaptiva strategierna, snarare än 

frånvaron av de adaptiva, som förklarar samtida depression och ångest. Att de adaptiva 

strategierna inte bidrar på samma sätt till denna transdiagnostiska faktor skulle kunna bero på att 

de är mer kontextbundna och därmed eventuellt mer beroende av att utföras i rätt kontext för att 

vara effektiva (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010).  

Kontextens inverkan har undersökts för tre strategier som brukar kategoriseras som 

adaptiva (acceptans, problemlösning och omtolkning) och fyra strategier som brukar 

kategoriseras som maladaptiva (självkritik, undantryckande av uttryck av känslor, 
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undantryckande av upplevelse av känslor och ältande; Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012). 

Deltagarna i studien fick beskriva olika situationer de befunnit sig i de senaste två veckorna som 

framkallat känslor och hur de reglerat dessa. Detta gjorde att man kunde jämföra både 

implementeringen av olika strategier och i vilken utsträckning man kunde variera olika 

kombinationer av strategier och olika situationer. I linje med författarnas hypoteser var psykiskt 

mående associerat med både implementering och variation vad gäller de adaptiva strategierna. 

Däremot var implementeringen, men inte variabiliteten, av maladaptiva strategier associerade 

med psykisk ohälsa. Studien understryker ett behov av att relatera emotionsreglerande strategier 

till den kontext som de används i, vilket gäller i synnerhet för adaptiva emotionsreglerande 

strategier (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012). 

Kategoriseringen av reglerande strategier för känslor som antingen bra eller dåliga har 

problematiserats de senaste åren (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012; Bonanno & Burton, 2013; 

Webb, Miles & Sheeran, 2012). Kritiken gäller om huruvida dessa på ett meningsfullt sätt kan 

kategoriseras som antingen bra eller dåliga strategier. Det har istället ansetts fruktbart att 

undersöka med vilken flexibilitet en person kan uppfatta vilken strategi den ska använda, ha 

strategin tillgänglig och slutligen anpassa detta efter den respons som personen får. Detta har 

ansetts vara mer avgörande för huruvida personen framgångsrikt kan handskas med dessa 

utmaningar (Bonanno & Burton, 2013; Webb, Miles & Sheeran, 2012).  

Ett fokus på emotionsreglerande strategier (som till exempel undvikande eller disclosure) 

som underliggande transdiagnostisk faktor för kronisk smärta och emotionella problem har alltså 

gett oss ett viktigt verktyg för att förstå hur dessa problem utvecklas och vidmakthålls. 

Förståelsen av dessa strategier som antingen bra eller dåliga kan dock vara en begränsning i 

tidigare forskning och faktorer som kontextens inverkan har föreslagits som viktiga för vidare 

undersökning. 
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Kontextkänslighet 

Kontextkänslighet definieras som ett sätt att beskriva i vilken utsträckning en person kan 

anpassa sitt val av reglerande strategier till den situation det sker i (Linton et al., in press). 

Begreppet sträcker sig i tid över flera aspekter av situationen: att uppfatta ledtrådar som anger 

situationens natur, att ha en tillräcklig uppsättning av reglerande strategier samt en förmåga att, 

utifrån detta, välja den mest effektiva strategin (Linton et al., in press). Det är utifrån den kontext 

som strategin används i som avgör huruvida strategin är framgångsrik, snarare än att det är en 

viss strategi (Linton, 2013a).  

Forskningen kring vilket sätt svårigheter att hantera emotioner och smärta tillsammans 

utvecklas till ett ihållande problem är idag på ett tidigt stadie (Linton, 2013a), inte minst när det 

kommer till den interpersonella kontexten. Med utgångspunkt i de likheter som finns vad gäller 

strategier för att hantera emotioner och smärta har lärdomarna om flexibilitetens betydelse 

översatts även till smärtpsykologins område. Det har föreslagits att kontextkänslighetens 

betydelse för en effektiv reglering är relevant även för att förstå långvarig smärta och hur den 

påverkar interpersonella faktorer (Linton, 2013a, Linton et al., in press). Kontextkänslighet kan 

således förstås som en transdiagnostisk faktor som kan vara relevant för vår förståelse av dessa 

tillstånd. Ett exempel på detta är är i vilken utsträckning personer med långvarig smärta kan 

tillgodose sig socialt stöd för sina smärtproblem (Linton et al., in press). 

 Tidigare studier har undersökt vikten av kontextkänslighet i relation till hur personer 

uttrycker känslor. En studie tittade på hur nyblivna collegestudenter i New York anpassade sig till 

sitt nya liv efter terroristattackerna 11:e september. Resultatet visade att studenternas anpassning 

påverkades av deras förmåga att på ett flexibelt vis använda sig av både undanträngande av 

känslor och förstärkning av känslor som emotionsreglerande strategier (Bonanno, Papa, Lalande, 

Westphal & Coifman, 2004).  
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Kontextkänslighet har också studerats i relation till depression där man funnit att personer 

som är deprimerade inte skiftar i sin känslomässiga reaktion på negativa och positiva stimulin på 

samma sätt som icke-deprimerade. Denna förmåga verkar återbyggas efter en depression 

(Rottenberg, Gross & Gotlib, 2005). Hos personer som nyligen mist någon närstående har 

förmågan att på ett kontextkänsligt vis dela med sig av negativa emotionella upplevelser visat sig 

avgörande för deras återhämtning (Coifman & Bonanno, 2010). 

Idag finns det inga studier som har studerat kontextkänslighet och hur den påverkar smärta 

och disclosure kring smärta (Linton et al., in press) och till vår kännedom finns inga kvantitativa 

mått som specifikt undersöker kontextkänslighet hos personer med samtida emotionell 

problematik och långvarig smärta. Att utveckla ett sådant instrument skulle kunna utöka vår 

kunskap om hur människor flexibelt kan välja sina reglerande strategier utifrån kontext, vilket har 

efterlysts av tidigare forskning (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010). Utforskandet av hur smärta, 

emotionella problem och kontext skulle kunna underlätta för oss att förstå och hjälpa människor 

som lider av dessa svårigheter (Linton, 2013a). 

Vi har ovan lyft fram att det finns en hög samsjuklighet mellan smärta och emotionella 

problem. Denna samsjuklighet kan beskrivas med en transdiagnostisk modell som 

konceptualiserar smärta och emotioner som orsakade och vidmakthållna av gemensamma 

processer som till exempel emotionell reglering. I litteraturen har likheter mellan emotionell 

reglering och strategier för att hantera smärta föreslagits vara gemensamma faktorer som är av 

vikt för förståelsen av emotionella problem och långvarig smärta. Samtidigt har det föreslagits att 

kontextkänslighet, förmågan att flexibelt kunna välja rätt strategi för rätt situation, har ett större 

förklaringsvärde i detta än att en specifik strategi skulle vara sämre än en annan. För 

smärtproblematik är kontextkänslighet ett relativt outforskat begrepp och det saknas vedertagna 
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metoder att mäta fenomenet kvantitativt. Denna uppsats ämnar att validera ett nyligen utvecklat 

skattningsformulär avsett att mäta kontextkänslighet. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka innebörden av konstruktet kontextkänslighet. 

Specifikt vill vi utforska de psykometriska egenskaperna av skattningsformuläret “Context 

Sensitivity Scale” (härefter kallat CSS). Denna psykometriska utvärdering innefattar såväl 

formulärets faktorstruktur, interna konsistens, konvergerande validitet samt kriterievaliditet.  

Frågeställningar och hypoteser 

1. Vad är CSS interna struktur och interna konsistens? Ligger eventuella delskalor i linje 

med förväntningar utifrån teorin om kontextkänslighet? 

a. Hypotes: CSS har delskalor som speglar: (1) Uppmärksamhet på kontext; (2) 

emotionsundvikande utebliven disclosure; (3) negativa interpersonella 

konsekvenser av disclosure samt (4) variabilitet i reglerande strategier. 

2. Samvarierar CSS med etablerade mått som avser mäta liknande fenomen (det vill 

säga: Har CSS konvergerande validitet)? 

a. Hypotes: CSS korrelerar måttligt med motsvarande etablerade mått. 

3. Vad är sambandet mellan kontextkänslighet och utfallskriterier som funktion, 

smärtintensitet, samt emotionella problem (det vill säga: Har CSS kriterievaliditet)? 

a. Hypotes: CSS korrelerar positivt med mått för smärtintensitet, funktion, 

depression och ångest. 

b. Hypotes: CSS predicerar unik variation i smärtintensitet och funktion, utöver 

kontrollerade för ett etablerat mått avsedda att mäta liknande fenomen 

(psykologisk inflexibilitet vid smärta). 
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Metod 
Design 

Den aktuella studien är en tvärsnittsstudie som baseras på insamlade enkäter med ett 

nyutvecklat mätinstrument (CSS) samt flera andra instrument som förväntas vara relevanta för 

valideringen. 

Deltagare 

Inklusionskriterie för samtliga deltagare i studien är uppnådd vuxen ålder (> 18 år) samt 

långvarig smärta (>3 månader). Totalt deltog 105 personer i studien. För att fånga en variation 

när det gäller grad av smärtproblematik samlades data in från både en klinisk population samt 

studenter vid Örebro Universitet. Medelålder för samtliga deltagare var 40 år (SD = 14.62). 

Gällande könsfördelning uppgav 69 % att de definierade sig som kvinnor, 29 % att de definierade 

sig som män och 2 % definierade sig som annat. Deltagarna hade i genomsnitt haft långvarig 

smärta i 7 år (SD = 9.19). Tre deltagare exkluderades eftersom de var för unga för att deltagare. 

Procedur 

Deltagarna rekryterades via flera smärt- och rehabiliteringscenter i mellersta Sverige (n = 

84) samt psykologprogrammet vid Örebro universitet (n = 21). Enkäterna skickades till 

rehabiliteringsklinikerna tillsammans med en informativ affisch om projektet, som underströk 

bland annat att deltagandet var frivilligt och anonymiserat och utlovade kompensation till varje 

deltagare (presentkort). Patienter vid dessa kliniker har av behandlare och administrativ personal 

erbjudits att fylla i enkäten. Insamlingen av data från studentpopulationen skedde via besök på 

föreläsningar vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet. De studenter som deltog fick 

varsin kaffekupong som kompensation. Studenter i termin 1-8 besöktes därmed under samma 

tidsperiod som datainsamlingen pågick i den kliniska populationen. Undervisande lärare och 

sedermera studenter kontaktades utifrån en färdigskriven mall och gavs bland annat information 

om projektet, att deltagande var frivilligt och att vi sökte studenter som haft ihållande smärta 
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under minst tre månaders tid. Ingen personidentifikation samlades in på enkäten men av 

skattespecifika orsaker samlades personuppgifter in för de deltagare som önskade en 

kompensation efter att blanketten fylldes i. Dessa personuppgifter lagrades på en lista separat från 

enkätsvaren.  

Mätinstrument 

Samtliga mätinstrument är en del av en enkät som består av frågeformulär samlade i ett 

pappershäfte och de olika mätinstrumenten ligger i den ordning som de gör i denna uppsats. 

Bakgrundsvariabler. Frågor avsedda att mäta demografiska bakgrundsvariabler (kön och 

ålder) samlades in. 

Kontextkänslighet. Vid Örebro Universitet inleddes arbetet med att undersöka 

kontextkänslighet genom att hålla fokusgrupper. Denna process finns även beskriven av Linton et 

al. (2016). Två fokusgrupper med 9 kvinnor och 2 män (medelålder 40 år) som i genomsnitt haft 

smärta i 15,45 år träffades för att under ledning av en psykolog diskutera utifrån två frågor: vid 

vilka tillfällen man delar information om sin smärta med andra och vid vilka tillfällen man väljer 

att inte prata om den. Utifrån detta skapades ett utkast till vad som kom att bli CSS som innehöll 

3 avsnitt och bestod av 118 frågor som skulle besvaras på en skala från 1 till 7. Utkastet innehöll 

tre avsnitt. (1) Stimulin: förmågan att uppmärksamma ledtrådar i omgivningen som antyder om 

det kommer vara socialt framgångsrikt att ge uttryck för smärta och omständigheter som gör att 

konsekvensen av detta kommer att vara större eller mindre. (2) Responser: uttrycksmönster, 

faktiska beteenden och upplevelser. (3) Konsekvenser: interpersonella konsekvenser och andra 

typer av konsekvenser. Denna enkät delades ut till cirka 10 pilotdeltagare med långvarig smärta. 

Dessa pilotdeltagare fick sedan ge feedback på enkäten och svaren tolkades för att vidareutveckla 

instrumentet. Utifrån resultaten och feedback från pilotrespondenterna och fokusgrupperna 

komprimerades sedan skalan. Frågor sorterades ut då de hade likartad innebörd med andra frågor, 
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inte ansågs ha tillräcklig face validity, kunde influeras av andra faktorer, hade formuleringar som 

uppmuntrade spekulationer eller gissningar från respondenter, hade svar som inte skilde sig 

tillräckligt mycket mellan olika deltagare, kunde tolkas på flera sätt, systematiskt feltolkades, 

hade svar som konsekvent avvek från ett svarsmönster samt verkade för avancerat formulerade. 

Efter detta kvarstod 34 förslag till frågor fördelade på åtta preliminära delskalor (se Bilaga A för 

en översikt). Preliminär delskala 1 (uppmärksamhet) bestod av 8 frågor relaterade till förmågan 

att kunna uppmärksamma signaler i omgivningen som indikerar vilken reglerande strategi som 

kommer att vara mest framgångsrik. Preliminär delskala 2 (emotionsreglerande disclosure) 

utgjordes av 2 frågor relaterade till disclosure av smärta med syftet att kortsiktigt minska 

emotionellt obehag. Preliminär delskala 3 (relations- och funktionsoptimerande disclosure) 

innehöll 5 frågor ämnade att fånga disclosure av smärta som på lång sikt förväntas förbättra den 

egna funktionen eller mobilisera ett socialt stöd. Preliminär delskala 4 (emotionsundvikande 

utebliven disclosure) bestod av 7 frågor relaterade till utebliven disclosure för smärta som syftar 

till att minska emotionellt obehag. Preliminär delskala 5 (funktionsoptimerande utebliven 

disclosure) bestod av 2 frågor relaterade till utebliven disclosure för att förbättra sin egen 

funktion på lång sikt. Preliminär delskala 6 (flexibilitet) bestod av 4 frågor som ämnar att 

beskriva huruvida personen har förmågan att flexibelt välja olika strategier utifrån kontext, i 

kontrast till att ständigt använda samma strategier. De två sista delskalorna (preliminära delskalor 

7 & 8) var ämnade att fånga huruvida strategierna är funktionella eller ej utifrån dess 

interpersonella konsekvenser. 

Samtliga delskalor var tänkta att poängsättas med en skala mellan 1 (stämmer dåligt) till 7 

(stämmer helt och hållet) med undantag för skalan som avser mäta flexibilitet, där skalan var 

tänkt att poängsättas 1-3-5-7-5-3-1. Denna skala innehöll påståenden som till exempel “Jag är 

öppen med hur mycket smärtproblem jag har” där ett värde på 7 väntades spegla en flexibilitet i 
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användandet av dessa strategier. I delskalorna 2 (emotionsreglerande disclosure), 4 

(emotionsundvikande utebliven disclosure), 5 (funktionsoptimerande utebliven disclosure) & 8 

(icke-funktionell disclosure) är höga poäng tänkta att representera en begränsad förmåga till 

kontextkänslighet. I delskalorna 1 (uppmärksamhet), 3 (relations- och funktionsoptimerande 

disclosure), 6 (flexibilitet) & 7 (funktionell disclosure) är höga poäng tänkta att representera 

begränsad förmåga till kontextkänslighet.  

Depression och ångest. I studien användes en svensk översättning av Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), ett självskattningsformulär för att mäta ångest och depression 

(Zigmond & Snaith, 1983). Formuläret är uppbyggt av 14 påståenden vilka graderas på en 0-3 

gradig skala, varav vissa items är reverserade. Dessa påståenden är jämnt uppdelade i två 

delskalor: en för mätning av ångest och en för depression där minimum- och maxpoäng för 

respektive delskala är 0-21 poäng. HADS Ångestskala och HADS Depressionsskala är båda 

väletablerade vid mätning av ångest och depressions i samband medlångvarig smärta (Burke, 

Mathias, & Denson, 2015). I en review-artikel av HADS låg Cronbach's alfa för HADS-A mellan 

0,68 och 0,93 (M = 0.83) och för HADS-D mellan 0.67 och 0.90 (M = 0 .82; Bjelland, Dahl, 

Haug & Neckelmann, 2002). 

Emotionsreglering. En svensk översättning av Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; 

Gross & John 2003) användes för att mäta emotionella regleringsstrategier. Instrumentet består 

av två delskalor med totalt 10 items: ERQ Omvärderingsskala (6 items, minimum 6 poäng, 

maxpoäng 42) och ERQ Undertryckandeskala (4 items, minimum 4 poäng, maxpoäng 28), som 

tillsammans avser mäta hur väl individen hanterar sina emotioner. ERQ Omvärderingsskala 

handlar om hur individen tänker vid en händelse som potentiellt framlockar emotioner (till 

exempel “När jag står inför en stressande situation ser jag till att tänka på ett sätt som hjälper mig 

att hålla mig lugn”) (Lazarus & Alfert, 1964 i Gross & John, 2003), medan ERQ Undertryckande 



KONTEXTKÄNSLIGHET VID SMÄRTA 

 

21 

handlar om hur individen förändrar sitt beteende vid en händelse som framlockar emotioner (till 

exempel “Jag kontrollerar mina känslor genom att inte uttrycka dem) (Gross, 1998b i Gross & 

John, 2003). Deltagarna ombeds att välja till vilken grad de håller med om påståendet på en skala 

mellan 1 (stämmer aldrig) till 7 (stämmer alltid) Minimum respektive maxpoäng för skalan är 10 

och 70 poäng. I en tvärkulturell valideringsstudie låg Cronbach’s alfa mellan .74 till .78 för ERQ 

Omvärderingsskala och mellan .62-.76 för ERQ Undertryckandeskala (Sala et al., 2012). Ett 

konstruktionsfel i enkäten innebar att en fråga var felformulerad i enkäten. Detta bedömdes inte 

påverka skalan i nämnvärd utsträckning efter en preliminär granskning av datan. 

Smärtrelaterad psykologisk inflexibilitet. I studien användes en svensk översättning av 

the Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS; Wicksell, Renöfält, Olsson, Bond, & Melin, 

2008) för att mäta smärtrelaterad inflexibilitet. PIPS består av 12 påståenden fördelade på två 

delskalor: PIPS Undvikandeskala (till exempel “På grund av min smärta planerar jag inte längre 

för framtiden) och PIPS Kognitiv Fusionsskala (till exempel “Jag måste förstå vad som är fel för 

att kunna gå vidare”. Deltagarna ombeds att välja till vilken grad de håller med om påståendet på 

en sju-gradig likertskala (1= Stämmer aldrig; 7 = Stämmer alltid). PIPS vid senare studier har 

uppvisat tillräckliga psykometriska egenskaper, med Cronbachs alfa för helskalan (α = .88), 

undvikande (α = .88) och kognitiv fusion (α = .73; Trompetter et al., 2014). Ett konstruktionsfel på 

en majoritet av enkäterna som resulterade i att alternativ 1 (stämmer helt) och alternativ 7 

(stämmer alltid) var snarlika. Detta hanterades genom att de svar som lämnats in som “1” ersattes 

med ett genomsnitt av vad personen svarat på övriga frågor på skalan. 

Smärtintensitet och funktion. I studien användes en svensk översättning av 

Mulidimensional Pain Inventory (MPI; Kerns, Turk & Rudy, 1985) för att mäta smärtintensitet 

och funktion. MPI består av 11 delskalor fördelade på tre grupperingar. I studien användes 

delskalorna MPI Inverkan på Aktivitetsskala (till exempel “Hur mycket har värken förändrat dina 
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relationer till din närmaste?”) Samt två av tre frågor från delskalan MPI Smärtintensitetsskala (till 

exempel “Hur ont har du just nu?”). Instrumentet använder sig av en skala mellan 0 (ingen 

försämring/Inte alls) till 6 (oerhört mycket/mycket stor förändring). Den interna konsistensen för 

respektive skala var vid en tvärkulturell jämförelse (Ferrari, Novara, Sanavio & Zerbini, 2000) 

acceptabel (Smärtintensitet; α = .61) och god (Inverkan på Aktivitet; α = .88)  

Symptom på autismspektrumtillstånd. En svensk översättning av Autism-Spectrum 

Quotient-10 (AQ-10; Allison, Auyeung, & Baron-Cohen, 2012) användes i studien för att 

indikera symptom för autismspektrumtillstånd. I denna studie har instrumentet inkluderats då 

personer med autismspektrumproblematik har svårigheter att uppmärksamma ledtrådar i miljön 

och dra slutsatser om bäst lämpade beteendestrategi, det vill säga en brist i förmågan till central 

koherens (Dahlgren, 2007). AQ-10 är en förkortad version av Autism-Spectrum Quotient (AQ; 

Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001), där den interna konstistensen 

bedöms som god och en tvärkulturell studie fann ett Cronbachs alfa på α = .76 (Ruta, Mazzone, 

Mazzone, Wheelwright, Baron-Cohen, 2012). AQ-10 har uppvisat liknande validitet och 

konstistens som AQ (Booth et al., 2013). Instrumenten består av tio frågor (till exempel “Jag 

tycker det är svårt att räkna ut folks åsikter”) och använder sig av en skala mellan 1 (stämmer 

precis) till 4 (stämmer alltid), där vissa frågor är reverserade. 

Rädsla för smärtrelaterade rörelser. I studien användes en svensk översättning av Tampa 

Scale of Kinesiophobia (TSK; Miller & Todd, 1990) för att mäta rädsla för smärtrelaterade 

rörelser. Instrumentet består av 17 frågor (t.ex “Smärta beror alltid på kroppslig skada”) som är 

graderade på en skala mellan 1 (håller inte alls med) till 4 (håller helt med) och som summeras 

till en totalpoäng mellan 17-68. TSK har vid psykometrisk utvärdering uppvisat god intern 

reliablitet (α = .84; French, France, Vigneau, French & Evans, 2007). 
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Smärtrelaterade katastroftankar. En svensk översättning av Pain Catastrophizing Scale 

(PCS; Sullivan, Bishop & Pivik, 1995) användes för att mäta smärtrelaterade katastroftankar hos 

deltagarna i studien. Instrumentet består av 13 påståenden (till exempel “Det finns inget jag kan 

göra för att minska smärtan”) där deltagarna får ange hur mycket de har håller med om 

påståendet, graderat på en skala mellan 0 (inte alls) till 5 (hela tiden). Påståendena summeras till 

en totalsumma (min 0 max 55). PCS har vid psykometrisk utvärdering visat god intern reliabilitet 

med Cronbachs alfa för PCS α = .92 (Meyer, Sprott, & Mannion, 2008) 

Statistiska analyser 

Vi har använt IBM SPSS Statistics version 23 för samtliga dataanalyser. Antaganden om 

parametrisk data för samtliga variabler i CSS undersöktes med en okulär besiktning av en så 

kallad q-q plot samt en frekvensanalys. Antagandet av normalfördelning prövades också med ett 

Kolmogorov-Smirnovtest för att undersöka huruvida skalorna i studien avvek statistiskt från en 

förväntad normalfördelning.  

Intern struktur och konstistens. Den underliggande faktorstrukturen för CSS undersöktes 

med en principal components-analys (PCA; orthogonal varimax rotation) för att undersöka 

närvaron av eventuella delskalor. Därefter beräknades intern konstistens med Spearmans 

samvariationer för delskalorna. Gränsvärdet för tillfredställande intern konstistens definierades 

som α > .8 (utifrån Field, 2009). Samvariationer delskalorna emellan undersöktes även bland 

annat för att se i vilken utsträckning vissa delskalor skulle behöva reversera sitt bidrag till 

helskalan. 

Konvergerande validitet. Pearsons produktmomentsamvariationskoefficient användes för 

att undersöka om delskalorna samvarierar med mått som avser mäta liknande fenomen: 

smärtrelaterad psykologisk inflexibilitet (PIPS), autismspektrumsymptom (AQ-10), 
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emotionsreglerande strategier (ERQ), smärtkatastrofiering (PCS) och smärtrelaterad rörelserädsla 

(TSK). 

Kriterievaliditet. Samvariationsmått användes för att undersöka om CSS-skalan i sin 

helhet samvarierar med viktiga utfallsmått, så som funktion (MPI Inverkan på Aktivitetsskala), 

smärtintensitet (MPI Smärtintensitetsskala), depression (HADS Depressionsskala) och ångest 

(HADS Ångestskala). En hierarkisk regressionsanalys användes för att undersöka vilket bidrag 

det som kom att bli CSS Undvikandeskala gjorde för utfall hos mått av funktion och 

smärtintensitet då vi kontrollerade för etablerade mått avsedda att mäta liknande fenomen (PIPS). 

Detta då CSS Undvikandeskala visade sig vara mer relaterat till utfallskriterier för 

kriterievaliditet. I det första steget sattes alltså smärtrelaterad psykologisk inflexibilitet (PIPS) in 

som kontrollvariabel varefter CSS Undvikandeskala infördes i steg 2 för att kontrollera för dess 

bidrag i varians i utfallet. Vi valde att endast använda mått för funktion och smärtintensitet då 

dessa konstrukt är direkt associerade med smärta och är centrala för studiens fokus. 

Etiska aspekter 

Deltagarna i studien förväntas svara på frågor om bland annat sin smärtproblematik, 

emotionella svårigheter, kontakter med sjukvården samt andra personliga aspekter. Deltagandet i 

studien skulle alltså kunna påverka deltagarnas mående på olika sätt. Dock har inte allvarliga 

negativa emotionella upplevelser rapporterats då CSS har pilottestats. På smärtklinikerna har 

också kontaktuppgifter till författarna av denna uppsats samt ansvarig forskare funnits 

tillgängliga på informationsaffischen. Deltagarna på smärtklinikerna har också en etablerad 

kontakt i vården som de kan vända sig om deltagandet i studien påverkat deras mående negativt. I 

de fall som deltagare önskat kompensation har personuppgifter samlats in av skattetekniska skäl. 

Dessa uppgifter har förvarats fullständigt separat från enkätsvaren och har inte på något sätt 

kunnat utgöra underlag för att identifiera enskilda svar. Samtliga deltagare har fått information 
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(muntligt eller skriftligt) om att deltagandet är fullständigt frivilligt och kan avbrytas om och när 

de så önskar. Deltagarna vid smärtklinikerna har även informerats om att ett deltagande eller 

icke-deltagande inte påverkar deras behandlingskontakt på något vis. Samtliga instrument som 

CSS valideras mot är beprövade och har använts i betydande utsträckning i klinisk verksamhet. 

Senare utökades insamlingen till fler smärtkliniker samt till en studentpopulation i samråd med 

handledare för denna studie. Insamlingen kom också att ske via pappersenkäter istället för via 

internet som det ursprungligen var avsett. Vi anser inte att dessa förändringar är problematiska ur 

etisk synvinkel då smärtklinikerna varit under samma vårdgivare och enkätinsamling sker 

regelbundet vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 

 
Resultat 

Vad är CSS interna struktur och konsistens?  

Först undersöktes förutsättningarna (outliers samt normalfördelning) i data för att kunna 

genomföra de planerade statistiska analyserna. Tre outliers observerades för helskalan för CSS. 

Dessa bedömdes inte skilja sig åt från övriga deltagare vad gäller ålder, depressionssymptom, 

ångestymptom och smärtintensitet. Utifrån detta och förhållandet till det totala antalet deltagare 

behöll vi dessa deltagare i vidare analyser. Vad gäller bortfall var det totala bortfallet för det som 

kom att bli CSS helskala 5.7 %.  På frågenivå hade ingen fråga i CSS ett bortfall högre än 1%. 

Bortfallet bedömdes utifrån detta vara acceptabelt. 

Antagandet av normalfördelning undersöktes med ett kolmogorov-smirnovtest (KS) för att 

se huruvida helskalan för CSS avvek statistiskt från en förväntad normalfördelning. KS 

indikerade att den sammanslagna totala skalan för CSS är normalfördelad, D(98) = 0.086, p > 

.05. Normalfördelningen av datan undersöktes vidare med en okulär besiktning av en q-q plot. 

Vid okulär besiktning av dessa fann vi att respektive variabel samt helskalan förföll vara något 

avvikande från normalfördelning. Vid frekvensanalyser observerades avvikelser från 
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normalfördelningen vad gäller skewness och kurtosis hos helskalan (skewness = -0.591, SE = 

.244; kurtosis = .711, SE = .483) och flertalet enskilda items. Med utgångspunkt från en 

konservativ signifikansnivå av .01 visade sig z-poäng för skewness (-2.42) och kurtosis (1.47) 

befinna sig inom acceptabla gränser, vilket innebär att helskalan för CSS kan anses tillräckligt 

normalfördelad för vidare analys (Laerd Statistics, 2015). Sammantaget så bedömdes datan 

uppfylla förutsättningarna för att genomföra de planerade statistiska analyserna. 

För att besvara frågeställningen kring CSS interna struktur genomfördes en undersökning 

av underliggande faktoriell struktur med en principal components-analys (PCA) på 34 items med 

orthogonal rotation (varimax). En preliminär analys visade att ett item uppvisade ett KMO-värde 

under angivet kriterie av .5, varför detta uteslöts. En Kaiser-Meyer-olkin (KMO)-mätning för 

helskalan (med ett item borttaget) indikerade en tillräcklig samplestorlek för analysen (KMO = 

.76). Samtliga items uppvisade nu KMO-värden över minimumgränsen på .5, vilket visar att 

samvariationen mellan items var tillräckligt stora för att genomföra en faktoriell analys med PCA 

(Field, 2009).  

Resultatet av denna undersökning av faktoriell struktur visade att åtta faktorer hade ett 

eigen-värde över Kaisers kriterie av 1 och förklarade tillsammans 70 % av variansen. Fyra av 

dessa förklarade tillsammans en majoritet av variansen (53 %). En scree-plot visade ett brott vid 

Faktor 5. Utifrån detta selekterades 21 frågor fördelade på fyra faktorer för vidare analys. Detta 

innebär att 13 frågor uteslutits då de inte bidragit till de fyra faktorer som framkommit. Tabell 1 

visar en sammanställning av faktoriell laddning för dessa resultat.  

De framkomna faktorerna jämfördes med CSS preliminärt föreslagna delskalor (se bilaga 

A) vilket visade följande: (1) Faktor 1 motsvarar de preliminära delskalorna emotionsundvikande 

utebliven disclosure samt funktionsoptimerande utebliven disclosure; (2) Faktor 2 motsvarar fem 

av åtta frågor ur den preliminära delskalan uppmärksamhet på kontext; (3) Faktor 3 motsvarar 
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fyra av fem frågor ur den preliminära delskalan dysfunktionella interpersonella konsekvenser av 

disclosure; (4) Faktor 4 motsvarar den preliminära delskalan relations- och funktionsoptimerande 

disclosure. Utifrån detta fick delskalorna följande namn: CSS Undvikande (Faktor 1); CSS 

Uppmärksamhet (Faktor 2); CSS Dysfunktionsskala (Faktor 3) samt CSS Optimeringsskala 

(Faktor 4). Samtliga delskalor finns sammanställda i Bilaga B. 

För att besvara frågeställningen kring CSS interna konsistens genomfördes analyser av 

Cronbach’s alfa. Tabell 2 sammanställer detta. Resultatet visar att samtliga fyra faktorer, såväl 

som CSS helskala, hade tillfredställande intern konsistens. Utifrån detta bedömdes CSS bestå av 

fyra internt konsistenta delskalor. Även CSS i sin helhet har god intern konsistens. 

Slutligen analyserades även samvariationen delskalorna emellan. Dessa resultat finns 

redovisade i Tabell 3 och Tabell 4. Denna granskning visar att CSS Undvikandeskala 

samvarierade svagt positivt med CSS Uppmärksamhetsskala samt måttligt med CSS 

Dysfunktionsskala. CSS Uppmärksamhetsskala och CSS Dysfunktionsskala samvarierade dock 

inte med varandra. CSS Optimeringsskala korrelerade inte med någon av de andra delskalorna. 

Inga negativa korrelationer mellan delskalorna fanns, varför vi inte reverserade någon av 

delskalornas bidrag till helskalan. 

Tabell 1. 
Översikt över faktoriell laddning i CSS för framkomna faktorer (roterad komponentmatris). 
Fråga 1 2 3 4 

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig som en 
belastning. .879    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig svag. .860    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli ledsen/nedstämd. .821    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa avbryta eller anpassa 
min aktivitet. .776    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa skämmas eller känna 
skuld. .760    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att de underskattar 
min förmåga. .759    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa uppleva att andra blir 
ledsna eller oroliga. .759    

Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli rädd/orolig. .724    
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Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att smärtan ”tar 
över” eller ”tar ifrån mig” mitt liv. .665    

När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur vår relation ser ut.  .835   

När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke anledningen till eller syftet med att vi 
ses. 

 .824   

När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur mycket tid vi har.  .815   

När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vad jag föreställer mig eller uppfattar 
att personen tänker, känner, vill och/eller behöver. 

 .802   

När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vilka känslor eller vilken bild av mig 
själv jag kan tänkas förmedla. 

 .774   

När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
inte vilja lyssna/se.   .840  

När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra antyder 
andra att jag är krävande.   .808  

När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
bli obekväma/besvärade.   .764  

När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
ifrågasättande.   .684  

Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att acceptera 
mina begränsningar.    .841 

Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att förstå 
varför jag beter mig/mår som jag gör.    .833 

Jag berättar om/visar min smärta för att jag ska kunna genomföra det jag 
vill/behöver trots min smärta.    .771 

 

Tabell 2. 
Översikt över medelvärde och intern konsistens för skalor i CSS. 

Antal 
frågor 

Namn α M SD 

21 CSS Helskala .89 87.98 22.69 

9 CSS Undvikandeskala .93 33.36 14.39 

5 CSS Uppmärksamhetsskala  .90 25.63 7.92 

4 CSS Dysfunktionsskala .84 11.21 5.69 

3 CSS Optimeringsskala .85 17.93 6.08 
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Har CSS konvergerande validitet? 

Tabell 3 ger en överblick över hur CSS och dess delskalor som framkommit i föregående 

faktoranalys korrelerar med relevanta mått för konvergerande validitet. Som kan ses är CSS 

Helskala svagt positivt korrelerad med TSK och måttligt positivt korrelerad med PCS. Detta 

betyder att ju mer okänslig för kontexten en person uppger sig vara, desto mer rapporterar 

personen rädsla för smärtrelaterade rörelser och smärtrelaterat undvikande. CSS 

Undvikandeskala var svagt positivt korrelerad med TSK, PCS samt AQ. Detta betyder att de 

deltagare som uppgav att de lät bli att använda sig av disclosure som ett sätt att undvika negativa 

känslor även uppgav en högre närvaro av smärtrelaterad rörelserädsla, katastrofierande tankar om 

smärta och symptom för autismspektrumtillstånd. CSS Uppmärksamhetsskala samvarierade inte 

signifikant med något mått för konvergerande validitet. CSS Dysfunktionsskala var måttligt 

positivt korrelerat med TSK samt svagt korrelerat med PCS samt AQ. Detta innebär att ju högre 

deltagare skattade negativa interpersonella konsekvenser av disclosure desto högre de också 

skattade gällande smärtrelaterad rörelserädsla, smärtkatastrofiering samt symptom för 

autismspektrumtillstånd. CSS Optimeringsskala var den enda delskala som samvarierade med 

PIPS och dess delskalor. Detta gäller även för samband mellan ERQ och CSS, där CSS 

Optimeringsskala visade sig korrelera signifikant med ERQ Undertryckandeskala. I övrigt visade 

sig inga andra signifikanta samband mellan ERQ och CSS. 

Har CSS kriterievaliditet? 

Samvariationsmått användes för att undersöka om CSS-skalan i sin helhet och de 

framkomna delskalorna samvarierar med MPI Inverkan på Aktivitetsskala, MPI-smärtintensitet, 

HADS Depressionsskala och HADS Ångestskala. Resultatet är sammanställt i Tabell 4. 
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Tabell 4. 
Pearsons samvariationer för konvergerande validitet. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. CSS Helskala 1 .85** .57** .58** .43** .37** .29** .31** .24* 
2. CSS Undvikandeskala .85** 1 .24* .39** .10 .43** .39** .37** .32** 
3. CSS Uppmärksamhetsskala .57** .24* 1 .12 .18 .05 .00 .09 -.04 
4. CSS Dysfunktionsskala .58** .39** .12 1 .16 .12* .07 .23* .26** 
5. CSS Optimeringsskala .43** .10 .18 .16 1 .17 .06 -.01 -.01 
6. MPI Inverkan på Aktivitet .37** .43** .05 .12* .17 1 .66** .65** .32** 
7. MPI Smärtintensitet .29** .39** .00 .07 .06 .66** 1 .48** .28** 
8. HADS Depression .31** .36** .09 .23* -.01 .65** .48** 1 .61** 
9. HADS Ångest .24* .32** -.04 .26** -.01 .32** .28** .61** 1 
Not. *p < .05, **p < .01.          

 

CSS helskala var svagt positivt korrelerad med samtliga mått för kriterievaliditet: MPI 

Inverkan på Aktivitetsskala, MPI Smärtintensitetsskala, HADS Depressionsskala och HADS 

Ångestskala. Detta innebär att ju högre poäng deltagarna hade på CSS som helskala, desto högre 

nivåer av smärta, funktionssvårigheter, ångest och depression uppgav de. 

CSS Undvikandeskala var måttligt positivt korrelerad med samtliga mått för 

kriterievaliditet: MPI Smärtintensitetsskala, HADS Depressionsskala, HADS Ångestskala samt 

måttligt positivt korrelerad MPI Inverkan på Aktivitetsskala. Detta betyder att ju högre resultat 

deltagarna fick på CSS Undvikandeskala, desto högre nivåer av smärta, funktionssvårigheter, 

ångest och depression uppgav de. För CSS Uppmärksamhetsskala och CSS Optimeringsskala 

framkom inga signifikanta samvariationer med mått för kriterievaliditet. CSS Dysfunktionsskala 

var svagt positivt samvarierade med HADS Depressionsskala och HADS Ångestskala. Detta 

betyder att högre resultat på CSS Dysfunktionsskala också innebar att deltagarna uppgav högre 

nivåer av ångest- och depressionssymptom.  

Slutligen användes en hierarkisk regressionsanalys för att undersöka vilket bidrag CSS gör 

hos viktiga utfallskriterier då vi kontrollerade för ett mått som mäter psykologisk inflexibilitet vid 

smärta. Då CSS Undvikandeskala var den enda delskala i CSS som hade signifikant samband 

med smärtintensitet och funktion analyserades enbart denna delskalas bidrag i utfallet. Analys av 
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grundläggande antaganden genomfördes, vilken visade att datan uppfyllde de kriterier som krävs 

för regressionsanalys (Laerd Statistics, 2015). Resultaten från den hierarkiska 

regressionsanalysen finns sammanställda i Tabell 5. Det framkom att: (1) psykologisk 

inflexibilitet vid smärta (PIPS) statistiskt signifikant predicerar funktion (MPI Inverkan på 

Aktivitetsskala), (F(1, 93) = 50.53, p < .01) och förklarar 35% av variansen; (2) CSS 

Undvikandeskala tillsammans med psykologisk inflexibilitet vid smärta predicerar funktion 

signifikant, (F(2,92) = 40.84, p < .001) och förklarar ytterligare 12% av variansen i utfallet; (3) 

psykologisk inflexibilitet vid smärta (PIPS) statistiskt signifikant predicerar smärtintensitet (MPI 

Smärtintensitetsskala), (F(1, 93) = 8.18, p < .01) och förklarar 8% av variansen; (4) CSS 

Undvikandeskala tillsammans med psykologisk inflexibilitet vid smärta statistiskt signifikant 

predicerar smärtintensitet, (F(2, 92) = 11.11, p < .01) och förklarar ytterligare 11 % av variansen. 

CSS Undvikandeskala bidrar alltså signifikant till att predicera smärtintensitet och funktion hos 

deltagarna i studien, utöver bidraget från psykologisk inflexibilitet vid smärta. 

 

Tabell 5. 
Översikt över regressionsanalyser. 

  
 
MPI Inverkan på aktivitetsskala  

 
MPI Smärtintensitetsskala 

CSS Undvikande  B SE B Β ∆ R2  B SE B Β ∆ R2 
Steg 1           
 Konstant  -.89 6.2  .35**  3.84** 1.16  .08** 
 PIPS  .82** .12 .59**   .06** .02 .28**  
Steg 2           
 Konstant  -11.28 6.09  .12**  2.35 1.12  .11* 
 PIPS  .77** .11 .56**   .05* .02 .24*  
 CSS UNDVIKANDE  .39** .09 .35**   .06* .02 .34*  
Not. *p < .05, **p < .01. 
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Diskussion 
Reglerande strategier har visat sig vara viktiga för att förstå uppkomsten och 

vidmakthållandet av både emotionella problem och långvarig smärta. Kontextkänslighet - 

förmågan att anpassa valet av strategier utifrån situation - är avgörande för att en person ska 

kunna reglera känslor effektivt och det har föreslagits vara en faktor relevant för både långvarig 

smärta och emotionella problem. Syftet med denna studie var att utforska validiteten av 

begreppet genom en psykometrisk utvärdering av ett nyligen utvecklat instrument: Context 

Sensitivity Scale, CSS. Vår studie visar att en analys av deltagarnas svar på de preliminärt 

selekterade frågorna resulterar i fyra internt konsistenta delskalor där även helskalan uppvisar 

hög intern konsistens: CSS Undvikandeskala, CSS Uppmärksamhetsskala, CSS 

Dysfunktionsskala och CSS Optimeringsskala. Delskalorna följer i stor utsträckning de teoretiskt 

tilltänkta skalor som föranledde studien. Helskalan samt alla delskalor förutom CSS 

Uppmärksamhetsskala visar signifikanta samband med valda mått för konvergerande validitet. 

Dock uppvisar CSS Helskala framförallt samband med mått för smärtrelaterad rädsla och endast 

en av delskalorna (CSS Optimering) visar samband med psykologisk flexibilitet och 

emotionsreglering. CSS Undvikandeskala visar genomgående signifikanta samband med utvalda 

mått för kriterievaliditet, medan CSS Dysfunktionskala enbart visar samband med de emotionella 

kriterievaliditetsmåtten. Inga signifikanta samband återfanns mellan måtten för kriterievaliditet 

och CSS Uppmärksamhetsskalan respektive CSS Optimeringsskala. 

I vår studie visade sig CSS Undvikandeskala i störst utsträckning vara associerad med våra 

mått för kriterievaliditet. Denna skala kom utifrån detta att användas i en hierarkisk 

regressionsanalys för att undersöka skalans kriterievaliditet där den predicerade smärtintensitet 

och funktion signifikant utöver bidraget från ett etablerat mått för psykologisk inflexibilitet vid 

smärta. Att denna skala kom att bli så central i vår studie om smärta och emotionell problematik 

ligger i linje med att litteraturen understryker rollen som undvikande spelar både i uppkomsten 
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och vidmakthållandet av emotionella problem och långvarig smärta (Linton et al., in press). Att 

CSS Undvikande relaterar till dessa begrepp understryks av att skalan samvarierar med mått för 

smärtkatastrofiering och rörelserädsla, båda centrala aspekter av Rädsla-Undvikande modellen 

(Vlaeyen & Linton, 2012). Specifikt understryker Rädsla-undvikande modellen närvaron av oro, 

katastroftankar och undvikandebeteenden för vidmakthållandet av långvarig smärta och 

undvikande har också föreslagits som en gemensam faktor för både smärtproblematik och 

emotionell problematik (Linton et al., in press). Frågorna i delskalan inleds med “jag döljer/håller 

tyst om min smärta för att slippa…” och följs därefter av vad det är individen önskar slippa eller 

undvika. För majoriteten av frågorna rör detta olika känslor som oro, rädsla eller nedstämdhet, 

men några frågor berör också olika negativa interpersonella funktionsutfall (som till exempel att 

bli underskattad av andra). Skalan skulle därmed kunna beskrivas som en skala för interpersonellt 

orienterat undvikande som centrerar kring olika former av disclosure. Att CSS Undvikandeskala 

inte är associerat med till exempel PIPS Undvikandeskala ligger dock inte i linje med denna 

tolkning, även om samvariationen visar en trend mot positiv korrelation. Därmed skulle det 

kunna vara så att brist på power föranledde att inget signifikant samband fanns mellan dessa 

skalor. I samband med våra analyser uppvisade CSS Undvikandeskala betydligt större samband 

med helskalan jämfört med övriga delskalor till den grad att helskalan nästan reduceras till 

undvikandeskalan. Även detta kan möjligtvis till viss del förklaras av bristande antal deltagare i 

studien. Framtida utveckling av CSS bör följa utvecklingen av detta samband. Sammantaget 

tyder detta resultat på att ett undvikande av disclosure (för att slippa negativa känslor, optimera 

funktionsnivån eller förbättra relationer) skulle kunna vara relevant för en transdiagnostisk 

förståelse av uppkomsten och vidmakthållandet av emotionella problem och långvarig smärta. 

Om så vore fallet skulle CSS Undvikande kunna utvidga vår kunskap om hur ett generaliserat 

undvikande (det vill säga både ett undvikande av till exempel disclosure och smärtrelaterade 
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rörelser) kan bidra till uppkomsten och vidmakthållandet av både emotionella problem och 

långvarig smärta, något som framtida studier skulle kunna undersöka.  

Vår studie visade vidare att CSS Dysfunktionsskala i näst störst utsträckning var associerad 

med våra mått för konvergerande validitet. Specifikt var skalan svagt korrelerad med 

konstruktvalditetsmåtten TSK, PCS och AQ. Detta innebär alltså att ju högre deltagarna skattade 

negativa interpersonella konsekvenser av disclosure, desto högre skattade de också smärtrelaterad 

rörelserädsla, smärtkatastrofiering och symptom för autismspektrumtillstånd. Att CSS 

Dysfunktionsskala samvarierade med symptom för autismspektrumtillstånd skulle kunna 

förklaras av en bristande förmåga att läsa av huruvida den sociala situationen lämpar sig för 

disclosure om sin smärta. Om individen berättar om sin smärta vid ett tillfälle eller på ett sätt som 

inte passar i den sociala kontexten kan detta resultera i att omgivningen inte bemöter individen på 

ett validerande sätt. Sambandet hör därför väl ihop med resultaten av skalans resultat för 

kriterievaliditet. CSS Dysfunktionsskala korrelerade svagt positivt med kriterievaliditetsmåtten 

HADS Depressionskala och HADS Ångestskala. Detta innebär att ju mer ifrågasatta deltagarna i 

studien upplevde sig i när de delade med sig om sin smärta, desto större grad av depressions- och 

ångestsymptom uppgav de. En förklaring till detta skulle kunna vara att bli ifrågasatt eller 

negativt bemött när man berättar om sin smärta kan ses som en invaliderande respons. Sambandet 

ligger därför i linje med forskning kring disclosure, där minskad validering kan leda till ett ökat 

affektivt obehag (Cano et al., 2012). Den goda effekt man observerat vid disclosure har bäst utfall 

när man delar med sig till personer i sin omgivning (Radcliffe et al., 2007). Om man då uppfattar 

omgivningens respons som negativt laddad och ifrågasättande kan vi anta att den goda effekten 

av disclosure uteblir. Att CSS Dysfunktionsskala är associerad med en emotionell problematik 

skulle med andra ord delvis kunna förklaras av ett uteblivet socialt stöd. Att Dysfunktionsskalan 

endast korrelerar med ångest- och depressionssymptom och inte smärtintensitet eller 
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funktionsnivå kan innebära att den snarare fångar aspekter av utvecklingen och vidmakthållandet 

av den emotionella problematiken än den långvariga smärtan. Vi har i denna studie inte 

analyserat bakgrundsvariabler så som hur länge deltagaren haft smärta och hur dessa påverkar 

resultatet. Som nämnts tidigare har emotionell problematik och långvarig smärta ett väl etablerat 

samband (Burke et al., 2015). Det skulle därför vara relevant för framtida utveckling av CSS att 

utforska hur den förhåller sig till detta samband. 

Ett viktigt resultat är att CSS Uppmärksamhetsskala inte samvarierade med något mått för 

kriterievaliditet eller konvergent validitet. Däremot var den associerad med CSS 

Undvikandeskala. Detta innebär att den på något sätt relaterar till i vilken utsträckning deltagarna 

uppgivit att de på olika sätt undviker disclosure om smärta, men att detta inte förefaller hänga 

samman med emotionellt mående eller smärtproblematik. Detta betyder att denna skala inte 

verkar tillföra något för vår förståelse av emotionella problem eller långvarig smärta. Utifrån 

detta är det tveksamt om denna delskala ska vara en del av CSS. Även om vår relativt låga 

deltagarantal gör att våra slutsatser ska ses som preliminära gör detta resultat det troligt att CSS 

Uppmärksamhetsskala ska uteslutas ur CSS. 

Inte heller CSS Optimeringsskala hade något samband med något mått för kriterievaliditet. 

CSS Optimeringsskala var dock associerad med smärtrelaterad rörelserädsla och 

smärtkatastrofiering i likhet med CSS Undvikandeskala och CSS Dysfunktionsskala. Den var 

utöver detta även associerad med psykologisk inflexibilitet vid smärta samt undantryckande som 

emotionell regleringsstrategi. Detta gör att denna subskala har ett brett samband med de valda 

konvergerande validitetsmått och visar samband med såväl smärtspecifika som mer generiska 

psykologiska mått. Det var därmed förvånande att CSS Optimeringsskala varken var relaterat till 

denna studies smärtspecifika eller emotionella kriterievaliditetsmått. Möjligtvis bidrar skalan med 

någon aspekt av kontextkänslighet som vi i nuläget har svårt att formulera oss kring. I och med 
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att det saknas signifikanta samband med utfallskriterier ska samtidigt delskalans plats i CSS 

ifrågasättas. Vidare undersökning med fler deltagare behöver dock först klargöra huruvida de 

sambanden som vi fann är robusta. 

Denna studie syftade till att utvärdera CSS som ett instrument för att mäta 

kontextkänslighet. Kontextkänslighet har i denna studie definierats som i vilken utsträckning en 

person kan anpassa sitt val av reglerande strategier till situationen. Det omfattar att uppfatta 

ledtrådar, att ha tillgång till tillräckliga strategier samt välja den mest effektiva strategin (Linton 

et al., in press). Frågan som hänger över denna diskussion är dock på vilket vis skalan fångar 

kontextkänslighet. Enligt oss kan CSS utifrån vår undersökning om konvergerande validitet i 

nuläget inte beskrivas som ett mått för kontextkänslighet. Ett sätt att förstå CSS i sin helhet 

utifrån resultaten i denna studie är att betrakta CSS som ett mått för disclosure, snarare än ett mått 

för kontextkänslighet. Samtliga frågor rör disclosure på olika sätt: huruvida en person undviker 

disclosure, har kontexten i åtanke när de använder sig av disclosure samt att de upplever att deras 

disclosure sker på ett sätt som resulterar i negativa interpersonella konsekvenser.  

Relevansen för disclosure för reglering av känslor har sedan tidigare understrukits och 

associerats med bland annat bättre hälsa (Frattaroli, 2006; Pennebakker, 1997). Inom 

smärtområdet har disclosure dock endast diskuterats i begränsad utsträckning, varför CSS skulle 

kunna bidra med ökad kunskap. Framtida studier kommer behöva välja väg här: antingen 

utveckla instrumentet mot att försöka fånga fler aspekter av disclosure, undvikande eller försöka 

anpassa instrumentet på något vis så att det fångar kontextkänslighet. Oavsett är det av relevans 

för att kunna förstå och hjälpa människor med samtida smärt- och emotionell problematik. 

Vår hypotes var att CSS interna struktur skulle speglade några av de preliminära 

delskalorna från förarbetet till CSS: (1) uppmärksamhet på kontext; (2) emotionsundvikande 

utebliven disclosure; (3) dysfunktionella interpersonella konsekvenser av disclosure samt (4) 
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flexibilitet. Av de delskalor vi fick fram bedömer vi att CSS Undvikandeskala, CSS 

Uppmärksamhetskala, CSS Dysfunktionsskala bekräftar tre av dessa hypoteser. Vår fjärde 

hypotes om en skala som beskriver flexiblitet har alltså inte blivit bekräftad i denna studie. 

Att inte CSS i större utsträckning är associerad till ett etablerat mått för psykologisk 

inflexibilitet vid smärta är problematiskt för dess konvergerande validitet som skala avsedd att 

mäta förmågan till kontextkänslighet. Samtidigt har vi ovan visat att det finns andra sätt att förstå 

CSS än ett mått för kontextkänslighet. Ovan har vi lyft fram både undvikande och disclosure som 

begrepp som kanske är mer relevanta för förståelsen av CSS. 

Att CSS i sin helhet är associerat med smärtinstensitet och emotionell problematik är 

lovande för instrumentets kriterievaliditet, då detta visar att CSS är relaterat till en problembild 

som är vanlig vid långvarig smärta. Liknande resultat kunde även observeras för CSS 

Undvikandeskala. Detta är föga förvånande då undvikande som emotionell regleringsstrategi är 

både associerad med smärta och emotionell problematik (Vlaeyen & Linton, 2012; Linton, 

2013a) och att CSS Undvikandeskala utgör en stor del av CSS. Då positiva korrelationer kunde 

observeras mellan helskalan och övriga utfallsmått föreföll det därför naturligt att även CSS 

Undvikandeskala skulle uppvisa samma mönster. CSS Undvikandeskala var den enskilt största 

delskalan samt samvarierade med samtliga mått för kriterievaliditet och därför användes den för 

att se om den tillsköt prediktivt förklaringsvärde bortom smärtrelaterad inflexibilitet hos 

smärtintensitet och funktion som utfallsmått. Detta antyder att instrumentet fångar något som är 

värt att undersöka vidare då det är associerat med ett utfall som är av vikt för människor som 

lever med långvarig smärta.  

Då resultatet av den konvergerande validiteten inte entydigt visade att CSS fångar 

kontextkänslighet minskar relevansen av dess relativa bidrag utöver psykologisk inflexibilitet vid 

smärta för våra utfallsmått. Detta helt enkelt då psykologisk inflexibilitet vid smärta inte kan 
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beskrivas fånga samma fenomen som CSS visat sig fånga. Framtida studier borde undersöka 

instrumentets kriterievaliditet och samtidigt kontrollera för mått som avser mäta till exempel 

rörelserädsla, undvikande eller disclosure. Trots detta måste det anses som relevant för CSS 

kriterievaliditet att den korrelerar med ångest och depression hos deltagarna i studien. 

Sammantaget kan sägas att CSS har viss kriterievaliditet.  

Denna studie har en del styrkor och begränsningar. En styrka är att detta är den första 

studien som undersöker begreppet kontextkänslighet associerat till smärtproblematik. Genom att 

undersöka samvariationen mellan CSS och en mängd utfallsmått har vi fått viktig information 

relaterade till instrumentets validitet som vi kanske inte fått om vi bestämt på förhand vilka 

instrument som skulle jämföras med vilka delskalor. En annan styrka med studien är att vi haft en 

blandad population av både kliniska och icke-kliniska deltagare med långvarig smärta. Detta ger 

oss en större variation och möjligheten att fånga aspekter knutna till just långvarig smärta. En 

viktig begränsning är att vi i studien hade ett förhållandevis litet sample (n = 105). Även om 

samplestorleken var tillräckligt stor för att genomföra de analyser som studien använt sig av hade 

det varit önskvärt att fler deltagare i studien för att på så sätt kunna dra mer robusta slutsatser 

utifrån våra analyser. Specifikt är korrelationsanalyser känslig för samplestorlek och vissa svaga 

samband skulle möjligtvis kunna uppnå signifikanta nivåer och de faktorer vi fick fram möjligtvis 

skulle kunna uppvisa en större homogenitiet när det kommer till kriterie- och konstrukvalditet. 

En annan begränsning var att när en stor del av datainsamlingen var genomförd upptäcktes 

att två av instrumenten, PIPS och ERQ, innehöll konstruktionsfel. Även om åtgärder vidtogs för 

att minimera påverkan på resultaten kan vi inte med säkerhet säga om och hur dessa fel 

påverkade utfallet. Möjligtvis kan detta påverkat resultatet negativt. 

En tredje begränsning var att vi i vår studie inte inkluderat analyser utifrån 

bakgrundsvariabler (så som ålder, kön och population) utöver att se om våra outliers bedömdes 
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skilja sig åt från övriga respondenter. Dessa analyser hade eventuellt kunna generera fler 

relevanta frågeställningar och hypoteser för den framtida utvecklingen av CSS. Dock bedömdes 

inte analyser på bakgrundsvariabler vara relevant för denna uppsats då dessa låg utanför vår 

frågeställning. 

En fjärde begränsning var att våra analyser visade att CSS Helskala och dess delskalor hade 

en förvånansvärt hög intern konsistens. Detta kan givetvis bero på att frågorna i hög utsträckning 

samvarierar med varandra, men detta kan också bero på CSS upplägg. Instrumentet var 

konstruerat så att de frågor som tillhörde samma teoretiskt tilltänkta delskala också var placerade 

bredvid varandra i frågeformuläret. Detta kan påverka resultatet om att respondenterna besvarar 

liknande frågor på samma sätt. För att minska risken för denna effekt, även känd som common-

method variance, skulle frågorna för de tilltänkta skalorna vara utspridda i formuläret snarare än 

grupperade tillsammans. Framtida forskning och utveckling av CSS bör adressera denna 

problematik och vidta lämpliga åtgärder. 

En femte begränsning med vår studie rör valet av metod för undersökningen av 

underliggande faktoriell struktur. För att göra dessa undersökningar på data som kan antas 

samvariera inbördes rekommenderas att en principal components-analys med oblique rotation 

används (Field, 2009). I denna studie har vi dock använt en orthogonal rotation. Då vi 

genomförde i efterhand genomfört en analys med rätt typ av rotation är vår bedömning att 

strukturen inte påverkades nämnvärt (CSS Dysfunktionsskala och CSS Optimeringsskala bytte 

plats i storleksordning). 

Ovan har vi lyft fram både undvikande och disclosure som begrepp som kanske är mer 

relevanta för förståelsen av CSS. Därför är kanske andra instrument mer relevanta för 

valideringen av CSS. Framtida studier skulle kunna undersöka detta. Dessa skulle kunna använda 
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sig av mått relaterade till smärtrelaterat undvikande (till exempel TSK) för att pröva om CSS 

tillskjuter något förklaringsvärde. 

Slutsats 

Vi har i denna studie utforskat kontextkänslighet vid smärta genom en undersökning av 

CSS, dess interna struktur samt konvergerande- och kriterievaliditet. Vi fick genom en 

faktoranalys fram fyra delskalor med god intern konsistens, men där två delskalor ej bedömdes ha 

tillräckligt god valididet för att kunna motivera fortsatt inkludering i CSS. Därmed kvarstår två 

delskalor. Dessa bedöms dock ej att i dagsläget fånga konstruktet kontextkänslighet vid smärta, 

utan verkar snarare fånga olika aspekter av disclosure. Vi har alltså inte funnit övertygande stöd 

för vår hypotes att helskalan för CSS och dess delskalor samvarierar med motsvarande etablerade 

mått. CSS kan därför inte beskrivas ha tillräcklig konvergerande validitet i nuläget. Då CSS inte i 

tillräcklig utsträckning visat sig fånga kontextkänslighet ifråga minskar relevansen av dess 

relativa bidrag utöver psykologisk inflexibilitet vid smärta för våra utfallsmått. Detta då 

psykologisk inflexibilitet vid smärta inte kan beskrivas fånga samma fenomen som CSS visat sig 

fånga (undvikande eller disclosure). Kontextkänslighet är lovande för en förståelse av 

emotionella problem och långvarig smärta ur ett verkligt biopsykosocialt perspektiv som 

överbryggar diagnoskategorier och fördjupar vår förståelse och ger ökad möjlighet att hjälpa 

människor med dessa problem. Framtida utveckling av CSS kommer att behöva välja väg här: 

antingen utveckla instrumentet mot att försöka fånga fler aspekter av disclosure och undvikande 

eller försöka anpassa instrumentet till att i högre uträckning fånga kontextkänslighet.  
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Bilaga A 
Bilaga A. 
Översikt över preliminära frågor och delskalor för CSS 

Delskala Fråga 

1. Uppmärksamhet på 
kontext 
 
 
 
 
 

1. Jag märker om det är läge eller inte läge att berätta om/visa min smärta 
för andra. 

2. När jag pratar med någon om min smärta märker jag om det är läge att 
fortsätta eller avsluta. 

3. När jag pratar med någon om min smärta märker jag om jag behöver 
anpassa hur jag uttrycker mig. 

4. När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke anledningen till eller syftet med att vi ses. 

5. När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur vår relation ser ut. 

6. När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur mycket tid vi har. 

7. När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vad jag föreställer mig eller uppfattar att 
personen tänker, känner, vill och/eller behöver. 

8. När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vilka känslor eller vilken bild av mig själv 
jag kan tänkas förmedla. 

2. Emotionsreglerande 
disclosure 

9. Jag berättar om/visar min smärta för att den väcker så mycket jobbiga 
känslor att jag inte kan låta bli.  

10. Jag vet inte varför jag berättar om/visar min smärta, det bara händer.  

3. Relations- och 
funktionsoptimerande 
disclosure 

11. Jag berättar om/visar min smärta för att jag ska kunna genomföra det jag 
vill/behöver trots min smärta.  

12. Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att förstå 
varför jag beter mig/mår som jag gör.  

13. Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att acceptera 
mina begränsningar.  

14. Jag berättar om/visar min smärta för att få praktiskt stöd.  

15. Jag berättar om/visar min smärta för att få känslomässigt stöd.  

4. 16. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli ledsen/nedstämd.  
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Emotionsundvikande 
utebliven disclosure 
 
 
 
 

17. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli rädd/orolig.  

18. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa skämmas eller känna 
skuld.  

19. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa avbryta eller anpassa 
min aktivitet. 

20. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig svag.  

21. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig som en 
belastning.  

22. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa uppleva att andra blir 
ledsna eller oroliga.  

5. 
Funktionsoptimernade 
utebliven disclosure 

23. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att andra 
underskattar min förmåga.  

24. Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att smärtan ”tar 
över” eller ”tar ifrån mig” mitt liv.  

6. Flexibilitet 
 

25. När jag har ont döljer jag det för personerna i min omgivning.  

26. När jag berättar om min smärta gör jag det utförligt.  

27. Jag är öppen med hur mycket smärtproblem jag har. 

28. Jag undviker att prata om min smärtproblematik.  

7. Funktionella 
konsekvenser av 
disclosure 
 

29. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra får jag 
känslomässigt stöd. 

30. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra möts jag 
av förståelse och acceptans. 

8. Dysfunktionella 
konsekvenser av 
disclosure 
 
 

31. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
bli obekväma/besvärade. 

32. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
inte vilja lyssna/se. 

33. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra verkar de 
ifrågasättande 

34. När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra antyder 
andra att jag är krävande. 
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Bilaga B 
Bilaga B. 
Översikt över frågor och delskalor i CSS. 

Delskala Fråga Frågetext 

1. CSS 
Undvikandeskala 

1 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli 
ledsen/nedstämd. 

2 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa bli rädd/orolig. 

3 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa skämmas eller 
känna skuld. 

4 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa avbryta eller 
anpassa min aktivitet. 

5 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig svag. 

6 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa känna mig som en 
belastning. 

7 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att slippa uppleva att andra 
blir ledsna eller oroliga. 

8 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att andra 
underskattar min förmåga. 

9 Jag döljer/håller tyst om min smärta för att undvika att smärtan ”tar 
över” eller ”tar ifrån mig” mitt liv. 

2. CSS 
Uppmärksamhetsskala 

1 När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke anledningen till eller syftet med att 
vi ses. 

2 När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur vår relation ser ut. 

3 När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke hur mycket tid vi har. 

4 När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vad jag föreställer mig eller 
uppfattar att personen tänker, känner, vill och/eller behöver. 

5 När jag berättar om eller visar min smärta för en annan person är jag 
uppmärksam på eller har i åtanke vilka känslor eller vilken bild av 
mig själv jag kan tänkas förmedla. 

3. CSS 
Dysfunktionsskala 

1 När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra 
verkar de bli obekväma/besvärade. 

2 När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra 
verkar de inte vilja lyssna/se. 
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3 När jag berättar om eller visar min smärtproblematik för andra 
verkar de ifrågasättande. 

 4 När jag berättar om eller visar min smärtproblematik antyder andra 
att jag är krävande. 

4. CSS 
Optimeringsskala 

1 Jag berättar om/visar min smärta för att jag ska kunna genomföra det 
jag vill/behöver trots min smärta. 

2 Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att förstå 
varför jag beter mig/mår som jag gör. 

3 Jag berättar om/visar min smärta för att andra ska ha lättare att 
acceptera mina begränsningar. 

 

 


