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Abstract 

Under många år har det förekommit individer inom hälsovården som klagar på somatiska 

besvär. Ett koncept som förekommer för att kunna beskriva en underliggande mekanism är 

somatisering som innebär t ex trötthet och smärta i muskler. Dessa somatiska besvär kan 

orsakas av mentala hälsofaktorer som till exempel utbrändhet och ångest. I studien 

testades hypotesen att depression, ångest, utbrändhet och sömnproblem är relaterade till 

somatisering, och vidare undersöktes frågan i vilken utsträckning var och en av dessa fyra 

mentala hälsofaktorerna unikt förklarar grad av somatisering. För detta användes data från 

Västerbottens miljöhälsostudie som är en befolkningsstudie. Totalt deltog 3406 individer i 

studien, och av dessa var 1898 kvinnor och 1508 män mellan 18 och 79 år. Fyra separata 

multipla regressionsanalyser genomfördes för ångest, utbrändhet, depression och insomni 

samt en multipel regressionsanalys som inkluderade alla fyra mentala hälsofaktorer. 

Resultaten visade att alla fyra mentala hälsofaktorer var för sig var associerade med 

somatisering. Beträffande unik förklarad varians var den standardiserade beta-

koefficienten störst för utbrändhet (0,546), lägre för ångest (0,468) och sömnstörning 

(0,382), och lägst för depression (0,379). Tillsammans förklarade de fyra faktorerna ca 

38% av variansen i somatisering. Dessa resultat talar för att de undersökta typerna av 

mental ohälsa, och utbrändhet i synnerhet, bör undersökas och möjligen behandlas hos 

personer som är höga i somatisering. 

Nyckelord: Ångest, utbrändhet, depression, insomni, befolkningsstudie  

 

For many years, there have been individuals in healthcare who complain of somatic 

symptoms. One concept that exists for describing an underlying mechanism is 

somatization, which involves, for example, fatigue and muscle pain. These somatic 

complaints can be caused by mental health factors such as burnout and anxiety. The study 

tested the hypothesis that depression, anxiety, burnout and sleep problems are related to 

somatization, and further investigated the extent to which each of these four mental health 

factors uniquely explains the degree of somatization. For this, data from the Västerbotten 

Environmental Health Study was used, which is a population study. A total of 3406 

individuals participated in the study, of whom 1898 were women and 1508 men between 

the ages 18 and 79 years. Four separate multiple regression analyzes were performed for 

anxiety, burnout, depression and insomnia as well as a multiple regression analysis that 

included all four mental health factors. The results showed that all four mental health 

factors were individually associated with somatization. Regarding uniquely explained 

variance, the standardized beta coefficient was greatest for burnout (0.546), lower for 

anxiety (0.468) and sleep disturbance (0.382), and lowest for depression (0.379). 

Together, the four factors explained about 38% of the variance in somatization. These 

results suggest that the types of mental illness investigated, and burnout in particular, 

should be investigated in healthcare and possibly treated among people who are high in 

somatization. 

Keywords: Anxiety, burnout, depression, insomnia, population study  
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Mentala hälsofaktorers association med somatisering 

 

Under många decennier har det funnits individer inom hälsovården som klagar över 

somatiska besvär utan att läkare kan finna någon organisk orsak. Dessa individer befinner 

sig i gränslandet mellan psykiatri och medicin inom hälsovården. Ett koncept som 

beskriver individer med dessa somatiska besvär är somatisering, och innebär att symptom 

inte kan förklaras av organiska förändringar i kroppen. Istället har symtomen en stark 

koppling till stress. Individer med somatisering uppsöker vården oftare än normalt. Detta 

medför i sin tur att dessa individer utgör en ökad kostnad för vården (Lipowski, 1988). 

När det gäller förekomsten av somatisering ligger detta kring 10%, och en intervention för 

dessa individer är exempelvis kognitiv beteendeterapi (Löwe et al., 2008). Denna kategori 

av individer har varit känd av läkare under några hundra år och benämndes som hysteri, 

hypokondri eller melankoli. Hos individer med somatisering är den mest förekommande 

symtomet smärta. Denna smärta förekommer framförallt i bröstkorgen, rygg, huvudet, 

höfter och i bäckenet. Förutom denna smärta vid somatisering förekommer symtom som 

trötthet (Lipowski, 1988). Ytterligare ett exempel på vanligt somatiskt besvär är 

huvudvärk (Glise, Ahlborg, & Jonsdottir, 2014). Somatiska besvär förekommer hos 

individer i tonåren upp till vuxen ålder, och både hos män och kvinnor. Vidare indikerar 

forskning inom området att kvinnor har somatiska besvär i större utsträckning än män. 

Bland annat har Barsky, Peekna och Borus (2001) beskrivit att kvinnor, jämfört med män, 

rapporterar både fler somatiska symtom och att de förekommer oftare. Vidare har 

Brambila-Tapia et al. (2019) beskrivit att kvinnliga universitetsstudenter inom medicin har 

fler somatiska besvär jämfört med de män som studerar medicin. Den vanligaste 

förekommande mentala hälsofaktorn som påverkar dessa somatiska besvär är depression 

(Lipowski, 1988). Ett vanligt symtom som förekommer hos individer med depression och 

som är associerad med somatisering är sömnsvårigheter (Carlehed, Katz, & Nordin, 

2017). Hos individer med depression beror detta troligen ofta på en stressreaktion. Några 

av de biologiska markörer som är aktiva hos dessa individer är interleukin-6 (I-6), som är 

en cytokin (Black, 2002). 

 

Förutom depression förekommer ytterligare mentala faktorer vid somatisering. Några av 

dessa är ångest, utbrändhet och sömnsvårigheter. Vid ångest är de främsta somatiska 

symtomen muskelvärk, trötthet och sömnsvårigheter (Carlehed et al., 2017). Hos dessa 

individer förekommer även en överlappning med depression, där dessa båda mentala 

orsaker kan samverka och medföra somatiska besvär hos individen. De som får dessa 

besvär kan även få en ökad funktionsnedsättning från de somatiska besvären (Löwe et al., 

2008). En mental faktor som är associerad med depression och ångest är utbrändhet. 



6 
 

Vanliga tecken på utbrändhet är försämrat icke-verbalt minne och uppmärksamhet 

(Peterson et al., 2008). Hos individer som har ångest förekommer även somatisk smärta. 

Denna samverkan har föreslagits vara ömsesidig (Karkkola, Sinikallio, Flink, Honkalamp, 

& Kuittinen, 2019).  

 

Ytterligare en mental hälsofaktor som förekommer vid somatisering är utbrändhet. Denna 

mentala hälsofaktor har uttrycker sig som emotionell utmattning, men även fysisk och 

mental trötthet. Fysisk trötthet innebär att en individ har för låg energi för att kunna utföra 

en arbetsuppgift, medan emotionellt trötthet bl a är en interpersonell aspekt som medför 

att individen inte orkar skapa relationer på en arbetsplats. Till sist är kognitiv trötthet ett 

tillstånd som innebär att individen tänker långsamt (Melamed, Shirom, Toker, Berliner, & 

Shapira, 2006). För individer som är utbrända, beror detta i sin tur på att de har blivit 

utsatta för långvarig stress. En viktig biologisk markörer för detta är tumörnekrosfaktor 

alfa (TNf alfa). Denna markör är en av de viktigaste cytokinerna, som bland annat 

förekommer vid inflammation (Grossi, Perski, Evengård, Blomkvist, & Orth-Gomér, 

2003). 

 

Avslutningsvis förekommer ofta även sömnproblem hos individer med somatiska 

problem. Förekomsten av sömnproblem i befolkningen varierar beroende på definition. 

Enligt Fernandez-Mendoza et al. (2012) är förekomsten 8-40 procent hos populationen. 

Symtomen inkluderar bland annat svårt att somna och trötthet under dagen. Även 

sömnsvårigheter är associerade med mentala besvär som depression och ångest, men även 

somatisk smärta (Morphy, Dunn, Lewis, Boardman, & Croft, 2007). Ökad smärta på 

grund av sömnsvårigheter kan förklaras av en ökad känslighet för smärta genom att 

smärttröskeln sänks när de inte får tillräckligt med sömn (Roehrs, 2009). 

 

Mekanismer som kan förklara somatisering är bland annat sentisisering, förhöjd 

kortisolnivå och inflammatorisk process. Sensibilisering är en icke-associerande 

inlärningsprocess där upprepad administrering av ett stimulus (t ex stressor) resulterar i en 

progressiv förstärkning av ett svar, såsom ett symtom. Kognitiv sentisisering, som 

exempel, innebär att de individer med somatisering blir mer medvetna om ord som är 

kopplade till detta fenomen (Brosschot, 2002). Denna process medför i sin tur att 

kognitiva nätverk blir mer aktiva och dessa individer blir mer känsliga för ord som kan 

tänka sig utgöra ett hot. En teoretisk modell för detta fenomen är att information i hjärnan 

finns organiserat i nätverk. När dessa nätverk aktiveras hos en individ med t ex ångest 

sprids informationen och stör andra kognitiva processer hos individen (Brosschot, 2002).  
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Rief, Shaw och Fichter (1998) har påvisat förhöjd nivå av kortisol hos individer med 

somatisering. Denna förhöjda nivå kan leda till att en individs tröskel för att tolka 

sensoriska intryck från kroppen sänks. Detta kan i sin tur medföra att individen utvecklar 

och bibehåller somatisering vid förhöjda nivåer av kortisol (Rief et al., 1998). Förhöjd 

nivå av kortisol sker vid ökad aktivering av HPA-axeln, som i sin tur blir mer aktiv vid 

stress och smärta. HPA-axeln är även associerad med somatisering (Rief & Barsky, 2005). 

 

En ökad inflammatorisk process sker som en reaktion av en stressfull händelse, varvid 

cytokiner utsöndras om stressen är akut. Utsöndring av cytokiner styrs av kortikosterioda 

stresshormoner som startar den inflammatoriska processen. Några av de cytokiner som 

förekommer vid en sådan process är Interleukin 1, I-6 och teumornekrosis alfa (TNF alfa) 

(Black, 2002). Hos individer med somatisering ökar förekomsten av den proinflamatoriska 

cytokinen TNF alfa (Euteneuer et al., 2012). Dessa cytokiner, som är en del av 

immunförsvaret, är även mer aktiva när en individ känner sig sjuk. Exempel vid en sådan 

sjukhetskänsla är ökad känslighet för smärta och trötthet. Dessa egenskaper, som uppstår 

vid en sjukhetskänsla är även associerade med somatisering. Ett område i hjärnan, som har 

visat sig att bli mer aktiv vid depression och smärta är anterior cingulate cortex (Rief, 

Hennings, Riemer, & Euteneuer, 2010). Sammantaget kan kognitiv sentisisering, förhöjd 

kortisolnivå och inflammation förklara uppkomsten av somatiska besvär hos individer 

med somatisering. 

 

Syftet för denna studie var att bättre förstå hur mentala hälsofaktorer är relaterade till 

somatisering. En hypotes som testas i studien är att depression, ångest, utbrändhet och 

sömnproblem är relaterade till somatisering. Studien avsåg också besvara frågan i vilken 

utsträckning var och en av dessa fyra mentala hälsofaktorer unikt förklarar grad av 

somatisering. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Data från Västerbottens miljöhälsostudie har använts som är en enkätbaserad 

undersökning om mental och fysisk hälsa. För att få ett representativt urval genomfördes 

ett slumpmässigt urval med 8600 individer stratifierat för ålder och kön i Västerbotten 

som var mellan 18 och 79 år (Palmquist, Claeson, Neely, Stenberg, & Nordin, 2014). I 

studien deltog totalt 3406 individer. Av dessa individer var 1898 (55,7%) kvinnor och 

1508 (44,3%) män, och medelåldern var 51,2 år (SD = 18,6 år).  
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Procedur 

Enkäten för miljöhälsostudien skickades ut med post till deltagarna, och där ingick även 

skriftlig information om hur data för undersökningen skulle användas. Denna enkät 

skickades åter igen efter tre veckor till de som inte svarade på enkäten. Ytterligare en 

påminnelse och en kopia av enkäten skickades ut efter tre veckor efter den första 

påminnelsen av studien, om så behövdes. Undersökningen godkändes av Regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå och genomfördes enligt Helsingforsdeklarationen.  

 

Mätinstrument 

Ångest och Depression.  För att undersöka ångest och depression användes Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HAD). Detta mätinstrument består av 14 uppgifter för att 

mäta ångest och depression i två separata underskalor som vardera består av sju uppgifter. 

Varje uppgift i mätinstrumentet kan ge ett värde mellan noll och tre, och ger ett totalt 

värde för vardera underskala från 0-21 (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). 

 

Sömnproblem.  För att mäta sömnproblem har Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) 

använts. Detta mätinstrument består av 18 uppgifter som bland annat mäter sömnkvalitet 

och trötthet hos individen. Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Nordin, 

Åkerstedt, & Nordin, 2013). 

 

Utbrändhet.  För att undersöka utbrändhet har Shirom-Melamed Burnout Questionnaire 

(SMBQ) använts. Detta mätinstrument består av 22 uppgifter för att kunna undersöka 

faktorer som innefattas i utbrändhet (Grossi et al., 2003). För de 22 uppgifter som ingår i 

detta mätinstrument har varje uppgift ett värde mellan 0-7, där 0 beskriver inte alls och 7 

alltid. Detta instrument är uppdelat i två underskalor för fysisk och emotionell trötthet. Ett 

exempel för denna underskala är ”Jag känner mig trött”. Vidare förekommer även en 

delskala för kognitiv trötthet och ett exempel för denna delskala är ”Jag har känt mig 

oorganiserad”. Detta mätinstrument visar en intern konsistens med Cronbach alfa på 0,99 

(Melamed et al., 1999).   

 

Statistisk analys 

För en övergripande förståelse för relationer mellan variablerna sammanställdes en 

korrelationsmatris baserat på Pearsons och Spearmans korrelationskoefficienter. Från 

denna matris identifieras ålder, kön, civilstånd, utbildnings och motion som confounding-

variabler. Fyra multipla regressionsanalyser med kontroll för confounding-variablerna 

genomfördes, separat för ångest, depression, utbrändhet och sömnstörning. Analyserna 

gav standardiserade beta-koefficienter, t-värden och p-värden för vardera fyra analyser. 
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Den standardiserade beta-koefficienten anger hur stor förändringen i t ex ångest är, 

uttryckt i standardavvikelser, då somatisering förändras en standardavvikelse. T-värdet är 

ett mått på hur god precision är hos regressionslinjen, och p-värdet är sannolikheten att 

beta-koefficienten för en population, till skillnad för det aktuella stickprovet, inte skiljer 

sig från noll. Som ett sista steg gjordes en multipel regressionsanalys med kontroll för 

confounding-variablerna samt övriga variabler för mental ohälsa. Resultaten från den 

analysen ger således information om den grad som den enskilda variabeln för mentala 

ohälsa unikt förklarar grad av varians i somatisering, då kontroll dessutom görs för 

confounding-variabler.   

 

 

Resultat 

 

Tabell 1 visar resultat för parvisa korrelationsanalyser, och identifierar ålder, kön, 

civilstånd, utbildnings och motion som confounding-variabler. Tabellen visar även att 

somatisering, ångest, depression, utbrändhet och sömnstörning korrelerar signifikant 

(p<0,001) med varandra, med korrelationskoefficienter som varierar mellan 0,39 och 0,68. 

 

Tabell 1. Korrelationskoefficienter mellan variablerna i studien. 

________________________________________________________________________ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

________________________________________________________________________ 

Ålder ,09*** ,12*** -,41*** ,14*** ,00es -,20*** -,02es -,12*** -,08*** 

Kön (1)  ,03es .11*** ,12*** ,17*** ,15** -,02es ,09*** ,10*** 

Civilstånd (2)   ,03es -,02es -,03es -,07*** -,06*** -,07*** -,04* 

Utbildning (3)    -.01es -,06** ,09*** -,04* -,01es ,02es 

Motion (4)     -,08*** -,07*** -,13*** -,16*** -,05** 

Somatisering (5)      ,47*** ,39*** ,56*** ,41*** 

Ångest (6)       ,68*** ,68*** ,40*** 

Depression (7)        ,66*** ,42*** 

Utbrändhet (8)         ,46*** 

Sömnstörning (9)         – 

________________________________________________________________________ 
Kön: 1 = man, 2 = kvinna; Civilstånd: 1 = gift, 0 = ogift 

Vid analyser som har inkluderat kön, civilstånd, utbildning och motion anges Spearmans 

korrelationskoefficient. I övriga analyser anges Pearsons korrelationskoefficient. 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, esej signifikant 

 

I Tabell 2 ges standardiserade beta-koefficienter, t-värden och p-värden för vardera fyra 

separata multipla regressionsanalyser för ångest, depression, utbrändhet och 
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sömnstörning. Den standardiserade beta-koefficienten är störst för utbrändhet (0,546), 

lägre för ångest (0,468) och sömnstörning (0,382), och lägst för depression (0,379). I alla 

fyra fall är p-värdet mindre än 0,001.  

 

Tabell 2. Resultat från fyra separata multipla regressionsanalyser med kontroll för ålder, 

kön, civilstånd, utbildnings och motion.  

________________________________________________________________________ 
 

 Standardiserad t-värde p-värde 

 beta-koefficient 

________________________________________________________________________ 
 

Ångest 0,468 30,48 <0,001  

Depression 0,379 24,17 <0,001 

Utbrändhet 0,546 37,86 <0,001 

Sömnstörning 0,382 24,51 <0,001 

________________________________________________________________________ 

 

confounding-variablerna som övriga variabler för mental ohälsa. Analysen visar att 

jämfört med resultaten i Tabell 3 sjunker alla fyra standardiserade beta-koefficienter på 

grund av samvarians mellan de fyra variablerna. Dessa koefficienter är 0,187 för ångest,   

-0.074 för depression, 0,393 för utbrändhet och 0,170 för sömnstörning. Denna 

regressionsmodell som inkluderar alla nio variabler för att förklara variansen i 

somatisering förklarar 38,5% av dess varians (r2= 0,385, F=230,78, p<0,001). 

 

Tabell 3. Resultat från en multipel regressionsanalys med kontroll för ålder, kön, 

civilstånd, utbildnings och motion samt övriga tre variabler för mental ohälsa.  

________________________________________________________________________ 
 

 Standardiserad t-värde p-värde 

 beta-koefficient 

________________________________________________________________________ 
 

Ångest 0,187 8,77 <0,001  

Depression -0,074 3,57 <0,001 

Utbrändhet 0,393 19,01 <0,001 

Sömnstörning 0,170 10,84 <0,001 

________________________________________________________________________ 
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Diskussion 

 

I studien testades hypotesen att depression, ångest, utbrändhet och sömnproblem är 

relaterade till somatisering, och frågan undersöktes i vilken utsträckning var och en av 

dessa fyra mentala hälsofaktorer unikt förklarar grad av somatisering. Resultaten gav stöd 

för hypotesen. Dvs, de standardiserade beta-koefficienterna var signifikant högre än noll 

för alla fyra faktorer av mental ohälsa, varierade mellan 0,379 och 0,546.  

 

Resultaten visade vidare att utbrändhet står för den största unika förklararade variansen i 

somatisering, följt av ångest och sömnstörning och slutligen depression. En möjlig 

förklaring till detta är att utbrändhet förutsätter en relativt långvarig förekomst av mental 

ohälsa, i detta fall hög stressnivå utan tillräcklig återhämtning, medan depression, ångest 

och sömnproblem inte förutsätter detta. Dvs, hög nivå av depression, ångest och 

sömnproblem kan vara tillfällig, och i princip ha förekommit under en kort period innan 

dess mätning i studien. Tillsammans förklarade de fyra faktorerna för mental ohälsa ca 

38% av variansen i somatisering. Detta är en relativt stor förklarande andel, men innebär 

också att merparten av variansen förklaras av andra faktorer. T ex ska det noteras att 

många av de symtom som ingår i enkätinstrumentet för somatisering kan ha orsaker som 

inte är relaterade till mental ohälsa, utan istället ha organiska förklaringar.   

 

Då resultaten från regressionsanalyserna som inkluderade enbart en faktor av mental 

ohälsa jämförs med analysen som inkluderade alla fyra faktorer framkommer det att de 

fyra faktorerna för mental ohälsa delar i relativt stor utsträckning den förklarade variansen 

i somatisering. Detta eftersom beta-koefficienten minskade betydligt då kontroll gjordes 

för de övriga faktorerna. Ett sådant utfall är också att vänta baserat på de relativt höga 

korrelationskoeffienterna i Tabell 1 mellan de fyra faktorerna för mental ohälsa. 

 

Förhöjd nivå av kortisol (Rief et al., 1998; Rief & Barsky, 2005), inflammatorisk process 

(Black, 2002; Rief et al., 2010; Euteneuer et al., 2012) och sensitisering (Brosschot, 2002) 

är mekanismer i vilka mental ohälsa kan ge upphov till somatiska symtom. Dessa 

mekanismer kan således tänkas förklara de funna associationerna mellan depression, 

ångest, utbrändhet och sömnproblem, å ena sidan, och somatisering, å andra sidan. 

Studiens tvärvetenskapliga design möjliggör inte test av riktning av orsakssamband, men 

spekulativt är det rimligt att den mentala ohälsan leder till den somatiska ohälsan. Det är 

dock även tänkbart att orsakssambandet sker i motsatt riktning, och att det även kan 

uppstå en negativ cirkel. Men ångest som exempel kan hälsorelaterad ångest ha 

förekommit hos personer med somatiska besvär. Enligt Ferdosi, Afshar, Sharbafchi och 
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Aghili-Dehkordi (2018) kan somatiska besvär ligga som grund, vilket väcker oro för 

allvarlig sjukdom. Denna oro för de somatiska symtomen kan i sin tur medföra att dessa 

symtom förvärras. 

 

De enkätinstrument som användes för att mäta grad av ångest, depression, sömnproblem 

och utbrändhet kan gnerellt sett anses ha god validitet och reliabilitet (Lisspers, Nygren, & 

Söderman, 1997; Nordin, Åkerstedt, & Nordin, 2013; Grossi et al., 2003; Melamed et al., 

1999). Användning av enkätinstrument och fristående frågor kan dock medföra t ex social 

önskvärdhets-bias (social desirability bias) och återgivnings-bias (recall bias; Althubaiti, 

2016).   

 

Några styrkor hos denna studie är bland annat att urvalet till studien har varit relativt stort 

och att urvalet har varit slumpmässigt ur befolkningen och stratifierat för ålder och kön. 

Detta medför att det går att göra en god generalisering av resultaten till population. 

Samtidigt förekommer det svagheter hos studien. En sådan svaghet är att svarsfrekvensen 

låg på 40%, vilket innebär att resultaten skall tolkas med försiktighet. 

 

En framtida studier som kan genomföras är att undersöka vilka interventioner som kan 

lindra de symtomen som individer har vid somatisering. En annan sådan studie bör syfta 

till att få fram tidseffektiva verktyg för personal inom hälsovården som kan underlätta att 

upptäcka individer med somatisering eftersom dessa individer belastar vården rent 

ekonomiskt. 
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