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Sammanfattning 
 
Kronisk smärta utgör ett folkhälsoproblem, där psykologiska faktorer 
är betydelsefulla. Psykologiska behandlingar har god effekt, och det 
finns ett växande intresse för den terapeutiska alliansen i 
smärtbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka relationen 
mellan patientkaraktäristika, allians, och utfall, i två behandlingar för 
smärta; KBT och exponering. Ljudinspelningar av 
behandlingssessioner har skattats avseende allians med instrumentet 
Working Alliance Inventory. Ångest före behandling hade ett positivt 
samband med alliansen i båda behandlingarna. Det fanns inga 
statistiskt signifikanta samband mellan allians och utfall. 
Regressionsanalyser visade att ångest, behandlingens trovärdighet, 
depression och katastroftankar predicerade utfall. Detta visar att 
specifika patientkaraktäristiska har särskild betydelse för 
behandlingsutfall och att alliansen är mindre betydelsefull, möjligen 
på grund av att alla observerade allianser var ”good enough”.  
 
Nyckelord. Smärta, kognitiv beteendeterapi, exponeringsbehandling, 
terapeutisk allians, Working Alliance Inventory, patientkaraktäristika.  
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Abstract 
 
Chronic pain is a major health problem, where psychological factors 
play a significant role. Psychological treatments are effective, and the 
interest in the therapeutic alliance in treatment for pain is growing. The 
object of this study was to examine the relation between patient 
characteristics, the therapeutic alliance, and outcome, in two 
treatments for pain; CBT and exposure. Audio recordings of treatment 
sessions were rated considering the alliance, using the Working 
Alliance Inventory. Anxiety before treatment was positive related to 
alliance in both treatments. There was no statistical significant 
relationship between alliance and outcome. Regression analyses 
showed that anxiety, treatment credibility, depression and 
catastrophizing predicted outcome. This suggests that specific patient 
characteristics have major influence on outcome, and that the alliance 
has minor influence, possibly because all observed alliances were 
“good enough”.  
  
Keywords. Pain, cognitive behavioral therapy, exposure treatment, 
therapeutic alliance, Working Alliance Inventory, patient 
characteristics.  

 
1 Psychologist Programme, Master´s thesis. 
Supervisor: Katja Boersma 
Assisting supervisor: Sofia Bergbom



  Allians i smärtbehandling        [3]

 
Tack! 

 
 

Ett stort tack till vår handledare Katja Boersma och vår biträdande handledare Sofia Bergbom, 
för hjälp, support och inspiration i arbetet med denna uppsats!   
 
Vi känner också stor tacksamhet över att ha fått ta del av behandlingssessioner via 
ljudinspelningar, och riktar ett stort tack till de terapeuter vars arbete vi lärt oss mycket av.  
 
Tack också till Per Carlbring och Mattias Holmqvist Larsson, Linköpings universitet, för 
snabbt bistånd med den svenska kortversionen av Working Alliance Inventory.  
 
 
 
 
  



  Allians i smärtbehandling        [4]

Innehållsförteckning 

Smärta – en definition ............................................................................................................ 5 
Kronisk smärta – en komplex process.................................................................................... 6 
Den biopsykosociala modellen............................................................................................... 7 
Smärta och affekter ................................................................................................................ 7 
Smärta och kognitioner .......................................................................................................... 8 
Anpassning till smärta............................................................................................................ 8 
Rädsla-undvikande-modellen................................................................................................. 9 
Misdirected problem solving model..................................................................................... 10 
Psykologisk behandling för smärta ...................................................................................... 12 
Vidareutveckling av psykologisk behandling för smärta..................................................... 15 
Olika komponenters betydelse i psykoterapi ....................................................................... 15 
Den terapeutiska relationen.................................................................................................. 16 
Relation som evidensbaserad faktor i terapi ........................................................................ 16 
Alliansbegreppet................................................................................................................... 17 
Bordins Working Alliance Theory....................................................................................... 17 
Working Alliance Inventory (WAI)..................................................................................... 18 
Allians och utfall .................................................................................................................. 19 
Alliansen en aktuell fråga..................................................................................................... 20 
Faktorer som påverkar alliansen .......................................................................................... 20 
Alliansen i smärtforskningen ............................................................................................... 21 
Syfte och frågeställningar..................................................................................................... 22 

Metod ....................................................................................................................................... 23 
Deltagare .............................................................................................................................. 23 
Behandling ........................................................................................................................... 24 
Terapeuter............................................................................................................................. 25 
Material och mätinstrument ................................................................................................. 25 
Procedur ............................................................................................................................... 29 
Statistiska analyser ............................................................................................................... 30 

Resultat..................................................................................................................................... 31 
Beskrivning av patientkaraktäristika.................................................................................... 31 
Beskrivning av alliansen ...................................................................................................... 32 
Samband mellan patientkaraktäristika och allians ............................................................... 32 
Beskrivning av utfall ............................................................................................................ 34 
Samband mellan patientkaraktäristika och allians med utfall .............................................. 35 
Sammanfattning av resultaten .............................................................................................. 39 

Diskussion ................................................................................................................................ 39 
Patientkaraktäristika och allians........................................................................................... 39 
Allians och utfall .................................................................................................................. 41 
Patientkaraktäristika och utfall............................................................................................. 44 
Jämförelser mellan behandlingsgrupperna........................................................................... 45 
Studiens svagheter och styrkor............................................................................................. 47 
Slutsatser .............................................................................................................................. 48 

Referenser................................................................................................................................. 49 



  Allians i smärtbehandling        [5]

Allians i psykologisk behandling för smärta 

Relationen mellan patientkaraktäristika, allians och utfall i KBT och exponering 

 
Smärta är något som drabbar oss alla, vid något tillfälle i livet. Oftast rör det sig om ett 

övergående tillstånd, men det är förhållandevis vanligt att smärtan utvecklas till ihållande och 

långvarig. I den svenska befolkningen har cirka 20 procent svår eller måttligt svår långvarig 

smärta, mätt vid ett och samma tillfälle (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

2006). Trots stora framsteg inom teknik, behandling och forskning (Turk & Burwinkle, 2005) 

fortsätter kronisk smärta att vara ett problem för ett betydande antal människor (International 

Association for the Study of Pain, IASP, 2009). För individen innebär långvarig smärta 

självklart ett lidande, samt begränsningar inom viktiga livsområden – att man helt enkelt inte 

kan leva det liv man vill (Magnusson & Mannheimer, 2008; SBU, 2006).  

Kronisk smärta innebär samtidigt stora kostnader för samhället. För 2003 beräknades 

kostnaderna för långvarig smärta i Sverige till cirka 87,5 miljarder kronor. Den största 

andelen, 80 miljarder, är indirekta kostnader för arbetsfrånvaro medan 7,5 miljarder är 

vårdkostnader (SBU, 2006). Smärta är således ett omfattande folkhälsoproblem.  

Smärta – en definition 

Det finns flera olika definitioner av smärta. IASP, International Association for the Study of 

Pain, en internationell organisation för kliniskt arbete och forskning om smärta, utgår ifrån 

följande definition: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” 

(IASP, 2010). I detta betonas att smärta är en subjektiv upplevelse, som därmed inte kan 

fångas med objektiva mått.  

Det är lätt att se smärta som något allt igenom negativt, men i grunden är det ett 

fenomen som är viktigt för oss. Smärtan signalerar att något är fel i vår kropp och att något 

behöver åtgärdas (Marks et al, 2008). Den har funktionen att göra oss uppmärksamma på 
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faror och hot, för att vi ska fly eller kämpa och sedan dra oss undan för återhämtning och 

läkning (Linton, 2005). Det är svårt att tänka sig hur vi skulle klara vår vardag utan att göra 

oss illa, om vi saknade förmågan att uppleva smärta (Berg, 2002). Det som då åsyftas är akut 

smärta i anslutning till skada eller sjukdom. Den har ett kortvarigt förlopp och går vid behov 

ofta att behandla med läkemedel (Marks et al, 2008). För de flesta som drabbas leder akut 

smärta till processer som är adaptiva, som gynnar tillfrisknandet (Asmundson, Norton & 

Norton, 1999).  

När man tittar på utveckling och varaktighet av muskuloskeletal smärta, brukar man 

dela in den i tre faser. En akut fas då smärtan varar i tre-fyra veckor, en subakut fas som varar 

4-12 veckor, och då smärtan pågått i mer än tre månader kallas den långvarig eller kronisk 

(Linton, 2005). Ungefär 10 procent av dem som drabbas av muskuloskeletal smärta, har 

fortfarande ont långt efter att skadan har läkts (Waddell, 1987; ref i Asmundson et al., 1999). 

Därför kan kronisk smärta ses som av liten diagnostisk betydelse, när det inte längre finns 

någon uppenbar skada att koppla den till (Aldrich, Eccleston & Crombez, 2000). Det är också 

svårare att förstå för den som drabbas varför det fortsätter att göra ont när skadan ska vara 

läkt.  

Kronisk smärta – en komplex process 

Det finns flera biomedicinska förklaringar till varför det fortsätter att göra ont även sedan den 

ursprungliga skadan läkt: att det inte skett en tillräcklig återhämtning, att läkningstiden lett till 

minskad rörlighet eller hållfasthet, eller att andra faktorer som exempelvis sjukdom inverkat 

negativt på läkningen. En annan förklaring är att uppfattningen av smärta förändrats och gör 

att upplevelsen av smärta fortgår trots att skadan är läkt. Det kan bero på att vävnaden blivit 

känsligare. Det kan också ske en överkoppling i nervbanorna som gör att det som normalt inte 

gör ont uppfattas som smärta, till exempel beröring eller rörelse (Örebro läns landsting, 2010).  
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Smärta har tidigare huvudsakligen betraktats utifrån just ett biomedicinskt perspektiv 

(Turk & Okifuji, 2002), där smärta i första hand ses som symtom på vävnadsskada och 

behandlingen syftar till att ta bort smärtan (Marks et al., 2008). Men smärta har visat sig vara 

så mycket mer komplext än ett neurofysiologiskt fenomen, och smärtans psykologi har 

hamnat allt mer i fokus (Linton, 2005). Forskningen visar att psykologiska faktorer har en 

avgörande betydelse när det gäller upplevelsen av kronisk smärta (Turk & Okifuji, 2002), 

samt för utvecklingen till ett kroniskt problem (Linton, 2005).  

Den biopsykosociala modellen 

Smärtans komplexitet speglas väl av den biopsykosociala modell som fått stort genomslag när 

det gäller förståelsen för hur kronisk smärta utvecklas och hur den kan behandlas. 

Utgångspunkten i modellen är ett ömsesidigt samspel mellan fysiologiska och psykologiska 

processer samt sociala variabler, som inverkar på hur personen upplever och hanterar sin 

smärta (Turk & Okifuji, 2002). I modellen tänker man sig att någon typ av skada leder till att 

smärtimpulser (nociception) når hjärnan, där impulserna och smärtans karaktär tolkas. Utifrån 

erfarenheter sker en bedömning av smärtans innebörd som inverkar på beteendet. 

Bedömningarna påverkas av de föreställningar man har kring smärtan. Sammantaget leder det 

till att en person likaväl kan leva ett aktivt liv trots sin smärta som att dra sig tillbaka och gå in 

i en sjukroll. Detta påverkas också av samspelet med de närmsta, om det är ett aktivt eller ett 

mer passivt beteende som främjas (Turk & Okifuji, 2002).  

Smärta och affekter 

Kronisk smärta har en viktig affektiv aspekt. Den omfattar många olika emotioner, i huvudsak 

negativa. Forskning visar att kronisk smärta har en signifikant koppling till depression, ångest 

och ilska (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007). En aspekt av ångest som fått särskild 

uppmärksamhet inom smärtforskningen de senaste åren är smärtrelaterad rädsla (Keefe, 

Rumble, Scipio, Giordano & Perri, 2004), då den har visat sig ha betydelse för utvecklingen 
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av kronisk smärta och funktionsnedsättning (Vlaeyen & Linton, 2000). Rädslan har visat sig 

predicera funktionsnedsättning i högre grad än själva smärtan. Smärtrelaterad rädsla används 

synonymt med rörelserädsla och rädsla för att skada sig (Crombez, Vlaeyen, Heuts & Lysens, 

1999). Rädsla för smärta och rörelse leder till ett undvikande av rörelser och aktiviteter, och i 

förlängningen till minskade aktivitetsnivåer (Linton, 2005).  

Smärta och kognitioner 

Bland kognitiva faktorers betydelse för upplevelsen av kronisk smärta, betonas inverkan av 

föreställningar kring smärta, liksom vilken innebörd individen ger smärtan. Dessa aspekter 

har visat sig viktiga också när det gäller anpassningen till kronisk smärta (Turner, Jensen & 

Romano, 2000). Föreställningar som handlar om att inte kunna kontrollera sin smärta, att 

smärtan tyder på skada, att smärttillståndet är kroniskt och att det leder till sämre funktion, har 

visat sig ha särskilt negativ inverkan (Turner et al., 2000). Senaste decenniet har forskningen 

om föreställningar och den innebörd man tillskriver sin smärta, handlat allt mer om 

katastroftankar samt föreställningar av rädsla-undvikande-karaktär kopplat till smärta (Keefe 

et al., 2004). Katastroftankar om smärta kan definieras som att en smärtupplevelse tolkas 

oproportionerligt negativt (Sullivan, 1995, ref i Linton, 2005). Det kan också ses som en 

tendens att fokusera på smärtan och att ha en negativ bild av sin förmåga att hantera den 

(Keefe et al., 2004). Katastroftankar har visat sig ha samband med ökad smärta, fysisk och 

psykisk funktionsnedsättning samt ett ökat sjukbeteende (Gatchel et al., 2007).    

Anpassning till smärta 

Det finns således flera faktorer som påverkar anpassningen till smärta. De som lyfts fram som 

viktigast är katastroftankar kring smärta, ångest och smärtrelaterad rädsla, samt hjälplöshet. 

Dessa faktorer ökar smärta, psykologisk distress och funktionsnedsättning. Samtidigt finns det 

faktorer som tycks ge bättre förutsättningar för anpassning till kronisk smärta – self-efficacy, 

goda strategier för att hantera smärta, en beredskap för förändring samt acceptans. Dessa 
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faktorer har ett samband med en minskning av smärta, psykologisk distress samt 

funktionsnedsättning (Keefe et al., 2004).   

Rädsla-undvikande-modellen 

De emotionella och kognitiva aspekterna av smärta samspelar som synes i hög grad. En 

teoretisk modell som tar hänsyn till det är rädsla-undvikande-modellen, se Figur 1, som också 

omfattar beteendemässiga och biologiska faktorer (Vlaeyen & Linton, 2000). Utgångspunkten 

för modellen är att smärtrelaterad rädsla leder till ett undvikande som förstärker och 

vidmakthåller smärtproblemet. 

S k ad a
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Te sta r
T än je r  p å  g rä n se rna

Å terh ä m tn in g

K a ta s tro f ta n ka r

 

Figur 1 

Rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000). 

 

Modellens högra del beskriver det som vanligen händer när vi drabbas av smärta. Att vi 

vid skada får en smärtimpuls som leder till en relevant rädsla. Snart vågar vi dock prova hur 

mycket det går att röra på det smärtande stället, smärtan konfronteras då och då. I och med det 

sker en återhämtning.   

Modellens vänstra del beskriver det förlopp som kan leda till att ett kroniskt 

smärtproblem utvecklas. Här tänker man sig att smärtan uppfattas som något hotfullt. Det 

leder till katastroftankar kring smärtan, att det är något allvarligt. Dessa tankar är förknippade 
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med smärtrelaterad rädsla som inverkar på kognitioner och beteende. Uppmärksamheten 

riktas mot kroppen, som skannas av för att finna tecken på att det skrämmande har hänt eller 

håller på att hända. En förhöjd vaksamhet kan i sig bidra till ökad smärta. Kroppen ställs in på 

kamp-flykt, muskelspänningen ökar, vilket också kan bidra till ökad smärta. Till följd av 

rädslan undviks vissa rörelser och aktivitetsnivån sänks, vilket över tid kan leda till 

inskränkningar på viktiga livsområden som arbete, fritid och sociala aktiviteter. Emotionell 

påverkan i form av nedstämdhet är en vanlig följd, vilket påverkar smärtupplevelsen. Över tid 

utvecklas en ond cirkel, som kan vara svår att bryta (Linton 2005; Vlaeyen & Linton, 2000).   

Misdirected problem solving model  

En annan modell som fått uppmärksamhet inom smärtforskningen, misdirected problem 

solving model (Eccleston & Crombez, 2007), lyfter fram hur oro och kronisk smärta 

samverkar (Linton, 2005), se figur 2. Med oro avses en rad tankar och bilder som är relativt 

svåra att kontrollera, och som är förknippade med negativa affekter. Oron innefattar försök till 

att lösa problem mentalt, där utfallet är ovisst och sannolikt negativt (Borkovec, Robinson, 

Pruzinsky & DePree, 1983, ref i Aldrich et al., 2000). Orons funktion är att vi ska kunna 

sortera bland de hot vi utsätts för, och att främja problemlösning (Aldrich et al., 2000). Det är 

en helt normal process, men den kan vara av särskild betydelse när det gäller kronisk smärta. 

Forskargruppen bakom misdirected problem solving model hävdar att det då är två aspekter 

av oro som är särskilt viktiga – vaksamhet och problemlösning. Vid akut smärta är förhöjd 

vaksamhet adaptivt, liksom att det då är normalt med affektiva och beteendemässiga problem 

som upphör i och med att smärtan går över. Vid kronisk smärta blir det mer problematiskt 

eftersom det då handlar om ett hot som kvarstår, och ett problem som trots många försök kan 

vara svårt att lösa (Aldrich et al., 2000).  
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Figur 2 

Misdirected problem solving model. (Eccleston & Crombez, 2007) 

 

Modellen bygger till viss del på rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000), 

men tillför aspekten att patienten är aktiv i förhållande till sitt smärtproblem. Utgångspunkten 

är att långvarig smärta genererar oro för vad smärtan beror på samt dess konsekvenser. I 

samband med detta uppstår en förhöjd vaksamhet. Smärtan kopplas till olika negativa följder, 

och betraktas vanligen som ett biomedicinskt problem. Ur det perspektivet är det rimligt att i 

första hand försöka bli av med smärtan. Fungerar den lösningen, bidrar det till minskad oro 

och smärta. Är smärtan däremot svår att förstå, och inte går att förklara och lösa medicinskt, 

ökar oron – en ihållande negativ cirkel skapas. I det misslyckade sökandet efter lösningar på 

problemet förstärks oron. I den negativa cirkeln ökar oron motivationen att fortsätta söka 

lösningar på problemet. Över tid påverkas problemlösningsförmågan negativt och blir mer 

rigid, samma lösningar provas om och om igen. Om samma negativa konsekvenser kvarstår 

vidmakthålls den onda cirkeln, och problemet kvarstår samt förstärks (Eccleston & Crombez, 
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2007). Även denna modell visar alltså tydligt hur betydelsefulla psykologiska faktorer är vid 

långvarig smärta.  

Psykologisk behandling för smärta 

Den biopsykosociala modellen har haft stor inverkan på behandlingen av smärta (Turk & 

Okifuji, 2002). En skillnad jämfört med tidigare är att fokus flyttats från att ta bort smärtan till 

att hitta sätt att hantera den, att höja funktionsnivån och få en bättre livskvalitet – trots 

smärtan (Marks et al., 2008). Det är vanligt att olika typer av åtgärder samordnas till vad som 

kallas multimodal behandling eller rehabilitering. Ofta kombineras psykologiska 

interventioner med fysisk träning. Det finns evidens för att multimodal behandling leder till 

att smärtan minskar över tid, att fler kan återgå till arbete och är sjukskrivna kortare perioder, 

när den jämförs med väntelista eller enskilda behandlingsinsatser (SBU, 2010). Även om det 

är svårt att få fram vilken inverkan just psykologiska interventioner har vid samordnade 

insatser, så finns studier gällande kognitiv beteendeterapi, KBT, som inslag i behandling av 

ryggsmärta. De visar att behandlingsresultatet blir bättre vid kronisk ryggsmärta när KBT 

ingår, jämfört med andra typer av behandling. I synnerhet avseende funktion, oro och 

användning av läkemedel (SBU, 2000).  

Samtidigt finns evidens för att enskilda psykologiska behandlingsinsatser baserade på 

KBT, har positiv effekt för smärtpatienter (Gatchel et al., 2007; Hoffman, Papas, Chatkoff & 

Kerns et al., 2007; SBU, 2006). I en ofta citerad metaanalys jämfördes KBT-behandling med 

andra aktiva behandlingar samt väntelista (Morley, Eccleston & Williams, 1999).  I 

jämförelse med väntelista gav KBT en signifikant förbättring på alla utfallsmått, 

medianvärdet för effektstorleken var 0,50. I jämförelse med andra aktiva behandlingar gav 

KBT signifikant större förbättringar avseende förmåga att hantera smärtan, social funktion 

och upplevelse av smärta. Slutsatsen blev att psykologisk behandling baserad på KBT är 

effektiv som smärtbehandling (Morley et al., 1999).  
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En annan omfattande sammanställning av forskning visar att KBT ger bättre social och 

fysisk funktion vid långvarig smärta, samt kring 25 procent bättre förmåga att hantera smärtan 

i jämförelse med andra beteendeterapier, mediciner, fysioterapi samt väntelista (SBU, 2006). 

Studier om KBT-behandling vid kronisk ryggsmärta, ger starkt stöd för att behandlingen har 

effekt på flera områden som fysisk och psykisk funktion, förbrukning av medicin samt 

upplevelse av smärta (SBU, 2000). 

En ny typ av KBT-behandling med in vivo-exponering har utvecklats under de senaste 

åren, för smärtpatienter med hög grad av rädsla för rörelse och för smärta (Vlaeyen et al., 

2001). Behandlingen utgår från rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000), där 

betydelsen av katastroftankar kring rörelse betonas som förklaring till varför vissa patienter 

får nedsatt funktion till följd av sin smärta. I behandlingen konfronteras patienten gradvis med 

de vardagliga rörelser som undviks, med syfte att utmana förväntningar och föreställningar 

som är kopplade till rädslan (Boersma et al., 2004). Då behandlingsformen är relativt ny finns 

ännu begränsat med forskning, men fallstudier på patienter med ryggsmärta ger starkt stöd för 

att behandlingen fungerar (Boersma et al., 2004; Vlaeyen et al., 2002, ref i Boersma et al., 

2004; Vlaeyen et al., 2001). Rädslan för smärta och rörelse minskar och funktionen ökar. Vid 

jämförelse med graderad aktivitet (Vlaeyen et al., 2002; ref i Boersma et al., 2004) resulterade 

exponeringen i stora förändringar i katastroftankar, funktionsnedsättning och smärtrelaterad 

rädsla. Graderad aktivitet gav inte en sådan förändring. Resultaten från fallstudierna styrks till 

stor del av en större studie med patienter med kronisk ryggsmärta (Woods & Asmundson, 

2008). I jämförelse med graderad aktivitet samt väntelista var förbättringarna signifikant 

större för exponeringsgruppen på en rad mått som rädsla för rörelse och smärta, rädsla-

undvikande-föreställningar och smärtrelaterad ångest. Exponering visade sig inte vara bättre 

än graderad aktivitet i en annan större studie, men fortfarande en verksam metod (Leeuw et 

al., 2008). Senare forskning visar att behandlingsprocessen i exponering kan påverkas av flera 
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psykologiska variabler, där katastroftankar visat sig ha stor betydelse för utfallet. En studie 

indikerar att med höga nivåer av katastroftankar sker ingen förbättring i behandlingen (Flink, 

Boersma & Linton, in press). 

En svårighet när det gäller vetenskapliga jämförelser av KBT-behandlingar är att det 

finns en rik flora av interventioner att välja bland, innehållet kan därmed se väldigt olika ut 

(Gatchel et al., 2007). Därtill kan behandlingens längd variera från ett fåtal timmar till veckor, 

samt att den kan genomföras i olika miljöer, enskilt eller i grupp (Linton, 2005). Rent allmänt 

syftar KBT till att aktivt påverka individens beteende och därmed förändra dysfunktionella 

tankemönster (SBU, 2006) genom att använda sig av inlärningsprinciper (Linton, 2005). 

Målet är att hjälpa patienten till bättre hantering av sitt problem och en ökad känsla av 

kontroll (SBU, 2006). I behandlingen betonas samarbete, att både terapeut och patient är 

aktiva och fungerar som ett team (Kåver, 2006). 

KBT som smärtbehandling har växt fram ur två olika riktningar. Den ena har sitt 

ursprung i inlärning med operanta mekanismer med graderad aktivitetsträning, förstärkning 

av en aktiv hållning till sitt smärtproblem samt metoder för att minska intaget av 

smärtstillande medicin. Den andra riktningen handlar om avslappningsövningar, genom 

biofeedback eller andningsövningar. Därtill har coping blivit ett centralt begrepp i 

smärtbehandling, hur man kan utveckla goda strategier för att hantera sin smärta. Andra 

komponenter som blivit en del av behandlingen är att sätta upp mål, och problemlösning 

(Linton, 2000). Omfattande hemuppgifter mellan sessionerna används för att generalisera och 

integrera behandlingskomponenterna i patientens vardag. Detta innebär att KBT ställer höga 

krav på patienten. KBT ställer samtidigt höga krav på terapeuten, som behöver kunna 

engagera och motivera patienten att genomföra behandlingen. Ett bra samarbete mellan 

terapeut och patient är nödvändigt för ett gott behandlingsresultat (Kåver, 2006).  
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Vidareutveckling av psykologisk behandling för smärta  

Sammanfattningsvis finns ett omfattande stöd för att psykologisk behandling har positiv 

effekt på olika aspekter av kronisk smärta. Samtidigt efterfrågas vidare forskning för att 

behandlingen av smärtpatienter ska bli effektivare (Gatchel et al., 2007; Hoffman et al., 2007; 

Keller, Hayden & Bombardier, 2007; SBU, 2006) och för att öka kunskapen om mekanismer 

bakom uppkomst och vidmakthållande av kronisk smärta (Crombez, 1999). En viktig del i det 

anses vara att i än högre grad försöka identifiera vilka patienter som har störst fördel av en 

viss behandling. Med den kunskapen ökar möjligheterna att välja behandlingskomponenter 

utifrån patientens karakteristiska, svårigheter och behov, och göra behandlingen mer 

skräddarsydd (Smeets et al., 2008; Turk & Okifuji, 2002). Det finns också ett ökande intresse 

för inverkan av det som sker i mötet mellan terapeut och patient, vad gäller samarbete och 

utvecklandet av allians (Kerns, Thorn & Dixon, 2006; SBU, 2006). Behovet av att utveckla 

kostnadseffektiva strategier för att hjälpa den stora gruppen människor med kronisk smärta är 

stort (Kerns, Thorn & Dixon, 2006; Turk & Burwinkle, 2005).  

Olika komponenters betydelse i psykoterapi 

Kunskap om den terapeutiska relationens betydelse efterfrågas alltså inom smärtområdet. Den 

terapeutiska relationen har varit föremål för avsevärd forskning inom andra områden av 

psykologisk behandling. Psykologisk behandling är en komplex process. Åtskilliga forskare 

har försökt räkna på olika faktorers betydelse för utfallet i psykoterapi. Enligt Norcross och 

Lambert (2006; ref i Philips & Holmqvist, 2008) beror cirka 50 procent av utfallsvariansen på 

faktorer utanför terapin, eller med faktorer i terapin som hittills inte har studerats. Så kallade 

”patient characteristics”, patientkaraktäristika, som exempelvis symtomens svårighetsgrad, 

personlighet, motivation, kön, ålder, social klass etc, svarar för 25-30 procent. Den 

terapeutiska relationen bidrar med 10 procent, terapeutens personlighet och skicklighet med 

ungefär 8 procent, och behandlingsmetoden med mellan 5 och 8 procent.  
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Den terapeutiska relationen 

Den terapeutiska relationen är alltså en framträdande komponent i psykologisk behandling. 

Det är i relationen som terapeut och patient möts i en förenad ansträngning att förstå och göra 

något åt patientens problem (Critchfield, Henry, Castonguay, & Borkovec, 2007). Intresset för 

den terapeutiska relationen och dess betydelse för processen i psykologisk behandling, kan 

spåras ända tillbaka till Freuds (1912-1913, ref i Horvath, 2001) skrifter. I sina studier på 

överföring och motöverföring som nyckelfaktorer i process och förändring i psykoanalys, 

uppmärksammade han vikten av samarbete och överenskommelse mellan terapeut och klient 

(Elvins & Green, 2008; Horvath, 2001). Rogers (1951, 1957; ref i Philips & Holmqvist, 2008) 

såg relationella faktorer som nödvändiga och tillräckliga för att klienten ska förändras, och 

definierade underlättande faktorer i en effektiv terapeutisk relation. Även beteendeterapeuter 

har intresserat sig för relationen mellan terapeut och klient, och främst betonat att en god 

samarbetsrelation är en förutsättning för att klienten ska utföra uppgifterna i terapin 

(Critchfield et al., 2007).  

Relation som evidensbaserad faktor i terapi 

Inom APA (American Psychological Association), som tidigare utformat riktlinjer för 

evidensbaserad terapi (sektion 12, klinisk psykologi), ville man fastställa det empiriska stödet 

för relationsfaktorers betydelse för utfallet i psykoterapi (sektion 29, med inriktning på 

psykoterapi; Norcross, 2002, ref i Philips & Holmqvist, 2008). Man identifierade 

relationsfaktorer, och precis som man gjort i rapporten om terapimetoder klassificerade man 

faktorerna i tre nivåer: säkerställt effektiva, lovande och sannolikt effektiva, och sådana med 

otillräckligt vetenskapligt stöd. Fyra faktorer betraktades som säkerställt effektiva: den 

terapeutiska alliansen, sammanhållning i gruppterapi, empati, samt samförstånd om mål och 

samarbete (Ackerman et al, 2001; Philips & Holmqvist, 2008).  
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Det finns ett stort överlapp mellan olika faktorer i den terapeutiska relationen (Horvath, 

2006),  vilket avspeglar sig i APA:s rapport. Det saknas idag ett enhetligt konceptuellt 

ramverk för relationen, dess komponenter och dynamik, vilket komplicerar forskningen.  

Alliansbegreppet   

Numer betraktas den terapeutiska alliansen alltså som evidensbaserad och som en säkerställt 

effektiv faktor i terapi. Vad avser man då med begreppet? Alliansen är en aspekt av den 

terapeutiska relationen, och kan brett definieras som samarbetet, det vill säga hur väl patienten 

och terapeuten kan arbeta tillsammans i terapin, och det känslomässiga bandet mellan terapeut 

och klient (Castonguay, 2006; Martin, Garske, & Davis, 2000). Alliansen har blivit föremål 

för omfattande forskning utifrån ett flertal olika definitioner och konceptualiseringar. Olika 

termer har använts för att beskriva de här viktiga aspekterna av relationen mellan terapeut och 

klient, till exempel: den terapeutiska relationen (therapeutic relationship), 

behandlingsalliansen (treatment alliance), den terapeutiska alliansen (therapeutic alliance), 

arbetsalliansen (working alliance), det terapeutiska bandet (therapeutic bond) eller 

hjälpalliansen (helping alliance) (Elvins & Green, 2008; Martin et al., 2000). Många författare 

använder dessutom allians och terapeutisk relation i stort sett synonymt (Horvath, 2001).  

Termen allians används idag ofta som ett vedertaget begrepp, men har alltså utvecklats 

från olika teoretiska perspektiv och förståelser av relationen mellan terapeut och patient. Även 

om man konceptualiserat alliansen på olika sätt, har de flesta teoretiska definitioner tre 

gemensamma teman: samarbetet, det känslomässiga bandet mellan terapeut och klient, och 

överenskommelse om mål och uppgifter (Martin et al, 2000).   

Bordins Working Alliance Theory  

Bordin (1979) utvecklade på 1970-talet en transteoretisk konceptualisering av den 

terapeutiska alliansen (Bordins Working Alliance Theory), vilket gjorde att den kunde 

studeras och mätas i alla terapier oavsett teoretisk inriktning. Hans definition av den 
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terapeutiska alliansen är den som ansetts bäst teoretiskt förankrad och robust, och har kommit 

att accepteras i allt större utsträckning av både forskare och kliniker (Hatcher & Barends, 

2006).  

Bordin definierar alliansen som det målinriktade arbetet i terapin, och betonar att den är 

interpersonell, en ömsesidig, interaktiv relation. Styrkan i alliansen beskriver i vilken grad 

terapeut och klient är engagerade i samarbetet och det målinriktade arbetet. Bordin 

definierade också tre grundläggande komponenter som kännetecknar alliansen:  

- samförstånd om mål (goals), vilket innefattar samförstånd om vad som är klientens 

problem och hur lösningen ser ut. 

- samförstånd om uppgifter/metoder (tasks), det vill säga vad som ska göras för att nå 

målen, och övertygelse om att arbetet i terapin kommer att hjälpa klienten att nå dem. 

- det känslomässiga bandet mellan terapeut och klient (bond), nivån av tillit, förtroende 

och acceptans. Detta i proportion till vilka uppgifterna i terapin är. (Bordin, 1979; 

Hatcher & Barends, 2006)  

Working Alliance Inventory (WAI)  

Det finns en stor mängd mätinstrument avsedda att mäta den terapeutiska alliansen. Den 

teoretiska utgångspunkten för dessa varierar, liksom ur vilket perspektiv alliansen bedöms – 

som klient, terapeut eller observatör (Elvins & Green, 2008).  

Ett instrument som använts i stor utsträckning är Working Alliance Inventory (WAI), 

framtaget av Horvath & Greenberg (1989). Instrumentet bygger på Bordins tredelade 

konceptualisering, och anses fånga de grundläggande komponenterna i ett allmänt 

alliansbegrepp väl (Elvins & Green, 2008). Att instrumentet har denna transteoretiska 

utgångspunkt, möjliggör att alliansen kan mätas på ett reliabelt sätt i vilken terapi som helst 

(Castonguay, Constantino, & Holtforth, 2006). WAI har använts i en stor mängd studier, och 

rekommenderas för de flesta forskningsprojekt (Busseri & Tyler, 2003; Martin et al., 2000). 
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Det används ofta i forskning även på svenska universitet (M. Holmqvist Larsson, personlig 

kommunikation, 11 februari, 2010; L-G Öst, personlig kommunikation, 11 februari, 2010).  

Det korrelerar väl med andra ofta använda mått på den terapeutiska alliansen (Elvins & 

Green, 2008).  

Instrumentet består av 36 items, vilka skattas på en sjugradig Likertskala. De tre 

subskalorna, goal, task och bond, är avsedda att mäta de tre komponenterna i Bordins teori. 

Formuläret finns i tre versioner: klient- terapeut- och observatörsskala. Tracey & Kokotovic 

(1989) utarbetade kortversioner av skalorna med 12 items istället för 36. Dessa har visats ha 

hög intern konsistens och jämförbar prediktiv validitet (Busseri & Tyler, 2003).   

Allians och utfall  

I över 30 års forskning på den terapeutiska alliansen har man genomgående gjort fyndet att 

alliansen är relaterad till utfallet i terapin, särskilt när den mäts tidigt i behandlingen (Horvath 

& Luborsky, 1993; Martin et al., 2000). Detta trots olika teoretiska inriktningar och att man 

mätt alliansen på en mängd olika sätt med en samling olika instrument (Martin et al., 2000).  

Horvath & Symonds (1991) metaanalys av 24 studier fann en korrelation på 0,26.  

Martin et al. (2000) gjorde en metaanalys på 79 studier (58 publicerade och 21 opublicerade), 

och fann en korrelation på 0,22. Ingen signifikant skillnad mellan behandlingar med olika 

teoretisk orientering har kunnat konstateras i dessa metaanalyser. Även om korrelationerna 

inte är starka, är fynden robusta. De är också inom spannet för många andra effektstorlekar 

som är associerade med utfall i terapi (Matt & Navarro, 1997).  

Resultaten i litteraturen på den terapeutiska alliansen, kommer till största delen från 

forskning på traditionell psykologisk behandling, och då vanligen samtalsbehandling med 

psykodynamisk inriktning. Forskning på alliansen i KBT har visat att sambandet mellan 

allians och utfall är lika robust som i andra behandlingsformer (Grosse Holtforth & 
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Castonguay, 2005), även om dess terapeutiska effekt varit ifrågasatt (Andrusyna, Tang, 

DeRubeis, & Luborsky 2001).  

Alliansen en aktuell fråga 

Den omfattande forskningen på alliansen har gjort att den tidigare synen på terapi som 

bestående av relation plus teknik har utvecklats. Den tidigare tvistefrågan om ifall alliansen är 

terapeutisk i sig, eller om den endast skapar förutsättningar för teknik, har mer och mer 

övergått i en syn på allians och teknik som förutsättningar för varandra. Teknik och allians ses 

inte som två olika aktiviteter i terapi, utan som två sidor av samma mynt, som inte kan 

fungera oberoende av varandra. Aspekter av relationen, interventioner och teknik, ses som ett 

och samma fenomen betraktat ur olika perspektiv. Tekniken är aktiviteten i terapin och 

alliansen ett sätt att karaktärisera denna aktivitet. Alliansteori bidrar alltså med en bredare 

definition av teknik (Hatcher & Barends, 2006; Horvath, 2001). Alliansen anses numer vara 

en så viktig del av vad god terapi är, att vissa menar att mått på alliansen kommer att vara en 

självklar del i designen för att få forskningsanslag till psykoterapistudier (Castonguay et al., 

2006; Green, 2006).   

Faktorer som påverkar alliansen  

Även om det finns mycket evidens för sambandet mellan allians och utfall, vet man betydligt 

mindre om vilka faktorer som bidrar till utvecklandet av en god allians (Constantino, Arnow, 

Blasey, & Agras, 2005). Utan en sådan förståelse får kopplingen mellan allians och utfall inte 

särskilt stor praktisk betydelse för behandlaren.  

Alliansen definieras som interaktionen mellan terapeut och klient, och denna påverkas 

naturligtvis av individerna i dyaden. Individuella handlingar av både terapeut och klient bidrar 

till, eller underminerar, arbetet. Detta inkluderar klientbeteenden som t ex att göra 

hemuppgifter, eller att fortsätta med terapin även då den känns påfrestande. Det inkluderar 

också terapeutbeteenden, som att hålla fokus på de viktiga uppgifterna i terapin, att ta kritik 



  Allians i smärtbehandling        [21]

på ett bra sätt, och att uppmärksamma klientens positiva ansträngningar (Hatcher & Barends, 

2006).  

Klientens förväntningar på behandlingen har föreslagits vara en viktig komponent i 

alliansen. Detta utifrån studier på olika typer av behandlingar för depression (Meyer et al., 

2002), och på psykodynamisk korttidsterapi för olika typer av problematik (Joyce, 

Ogrodniczuk, Piper & McCallum, 2003; Joyce & Piper, 1998), som visat att det finns ett 

samband mellan klientens förväntningar på hur effektiv behandlingen är, och styrkan i 

alliansen.   

Det finns forskning som talar för att det primärt är skillnader mellan terapeuter som ger 

skillnader i alliansen, och att terapeuter som skapar starkare allianser med sina klienter får 

statistiskt bättre utfall än terapeuter med svagare allianser (Baldwin, Wampold & Imel, 2007).  

Samtidigt är det inte så enkelt att vissa terapeuter lyckas och andra inte, samma 

terapeuter får olika utfall med olika klienter, och behöver förstå varför för att kunna utveckla 

och anpassa behandlingen. Det kan därför vara angeläget att identifiera patientkaraktäristika 

som är av betydelse för alliansen, vilket kan hjälpa terapeuten förutse eventuella alliansbrott 

bättre, och ändra sitt arbetssätt därefter (Constantino et al., 2005; Horvath, 1994).  

Alliansen i smärtforskningen 

Som vi sett, har arbetsalliansen mellan terapeut och klient varit föremål för omfattande 

uppmärksamhet i forskningen på processen i psykoterapi. I litteraturen om kronisk smärta har 

alliansen fått minimal uppmärksamhet. Enligt uppsatsförfattarnas kännedom finns endast en 

studie (Burns, Higdon, Mullen, Lansky & Wei, 1999) som undersökt relationen mellan 

patientkaraktäristika och allians i behandling av smärta. Behandlingen var rehabilitering av 

multimodal typ, och genomfördes i grupp. Behandlarna var arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Skattningar av alliansen gjordes av både terapeut och patient var för sig, med 

instrumenten WAI-terapeut och WAI-patient. Det visade sig att terapeut- och 
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patientskattningarna endast marginellt överensstämde med varandra. Ur patientperspektiv var 

fientlighet och uttryckt ilska förknippat med en sämre allians, ur terapeutperspektiv var 

uttryckt ilska och depression förknippat med en sämre allians. Ingen undersökning av 

samband med utfallet gjordes.  

Alliansens betydelse i smärtbehandling har ägnats minimal uppmärksamhet i 

litteraturen. Detta är kunskap som efterfrågas. Det finns ett stort behov av att utveckla 

kostnadseffektiva strategier för att hjälpa den stora gruppen människor med kronisk smärta. I 

arbetet med att utveckla nya psykologiska interventioner och förfina de existerande, finns ett 

växande intresse för terapiprocessen, dess samarbete med patienten när det gäller mål, och 

strategier för att främja aktivt deltagande i terapin (Kerns et al, 2006). SBU skriver i sin 

rapport (2006): ”För att öka kunskapen om effekterna av psykologiska behandlingsmetoder, 

bör man klargöra betydelsen av det sammanhang där behandlingen ges, och ge en 

noggrannare beskrivning om hur den gått till och inte enbart av den använda metoden, 

exempelvis betydelsen av samspel mellan patient och terapeut.”   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan patientkaraktäristika, den 

terapeutiska alliansen, och utfall, i två olika psykologiska behandlingar för smärta; KBT och 

exponering.  

Patientkaraktäristika som har betydelse för behandlingens utfall har tidigare 

identifierats. Man vet att katastroftankar, rörelserädsla, depression och ångest, har betydelse 

för utveckling och varaktighet och även för behandling av kronisk smärta (Linton, 2005). 

Även patientens förväntningar på behandlingen har visats ha betydelse (Smeets, 2008). En 

närliggande aspekt är hur trovärdig man upplever att behandlingen är (Smeets, 2008). Dessa 

faktorer kan även tänkas påverka alliansen, det vill säga samarbetet när det gäller mål och det 

aktiva deltagandet i terapin. Utifrån forskning på andra kliniska populationer så finns det 
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anledning att anta att den terapeutiska alliansen är relaterad till utfall i båda 

behandlingsgrupperna (Horvath & Symonds, 1991; Martin et al., 2000).  

Den första frågeställningen gäller patientkaraktäristika och alliansbyggande. Finns det 

ett samband mellan patientkaraktäristika (rörelserädsla, depression, ångest, katastroftankar, 

förväntingar och trovärdighet) före behandlingen och kvaliteten på den terapeutiska alliansen 

vid behandling av smärta? Finns det skillnader avseende detta beroende på typ av behandling?  

Den andra frågeställningen gäller patientkaraktäristika, allians och utfall. Finns det ett 

samband mellan allians och utfall (gällande smärtnivå, funktion och upplevd hälsa) i KBT 

respektive exponering? Finns ett samband mellan patientkaraktäristika och utfall? Har 

alliansen betydelse för utfallet även vid kontroll för patientkaraktäristika? Finns det skillnader 

avseende detta beroende på typ av behandling? En hypotes är att alliansen har en medierande 

effekt på patientkaraktäristikas påverkan på utfallet (Burns et al., 1999).  

Metod 

Deltagare 

Deltagarna till innevarande studie är ett urval färdigbehandlade deltagare i en pågående 

behandlingsstudie på smärta, FÖR-projektet, Förebygg ryggont. Deltagarna till FÖR-projektet 

rekryterades via Landstingshälsan, Örebro läns landstings företagshälsovård. De var i åldern 

18-65 år, och kommun- eller landstingsanställda. De arbetade och hade inte varit sjukskrivna 

mer än sex månader på grund av smärta i rygg, axlar och/eller nacke under det senaste året 

före behandlingen. Samtidigt upplevde de en begränsning i vardagen på grund av smärtan, 

och hade mer än 90 poäng på frågeformuläret Örebro Musculoskeletal Pain Screening 

Questionnaire (ÖMPSQ; Linton & Boersma, 2003). En poäng mellan 90 och 105 indikerar en 

måttlig risk för att utveckla långvarig smärta (Linton, 2005). Personer med röda flaggor 

utifrån ÖMPSQ, det vill säga att smärtan kan bero på allvarlig sjukdom eller skada som 

kräver annan behandling (Linton, 2005) exkluderades, liksom personer som vårdats inom 
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psykiatrisk slutenvård under det senaste året. FÖR-projektet har godkänts av regional 

etikprövningsnämnd i Uppsala. Deltagarna lämnade sitt skriftliga samtycke till deltagande i 

studien och informerades om att ljudinspelningarna kommer att användas konfidentiellt i 

forsknings- och utvärderingssyfte. Deltagarna i FÖR-projektet, 147 personer, tilldelades av tre 

olika behandlingar för smärta; KBT, rörelseexponering och målbaserad aktivitetsträning. 44 

personer tilldelades exponeringsbehandling. Av dessa har 27 personer fullföljt behandlingen, 

12 personer påbörjade aldrig behandlingen, 5 personer avbröt efter session ett eller senare. 59 

personer tilldelades KBT-behandling. Av dessa har 39 personer fullföljt behandlingen, 13 

personer påbörjade aldrig behandlingen, 7 personer avbröt efter session ett eller senare.  

Till innevarande studie har endast deltagare som fått KBT- eller exponeringsbehandling 

i ovan nämnda projekt ingått, då studiens syfte är att undersöka psykologisk behandling för 

smärta. Deltagarna är 30 färdigbehandlade personer, 15 från KBT-behandling och 15 från 

exponeringsbehandling, 26 kvinnor och 4 män. Åldern var i medeltal 48,1 år (SD = 9,1). 28 är 

födda i Sverige, och 2 utomlands. 80 % av deltagarna hade haft sina besvär i över ett års tid.  

Övriga 20 % hade haft besvär i minst ett halvår. 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna när det 

gäller ålder, kön, födelseland eller kronicitet.  

Behandling 

Båda behandlingarna i innevarande studie var manualbaserade individualbehandlingar. KBT-

behandlingen bestod av sju behandlingstillfällen på mellan 45 och 120 minuter, fördelade 

över sju veckor. Behandlingen var inriktad på flera problemområden, interventioner gjordes 

på områdena oro/ruminering, stress/sömn, omgivningsfaktorer, coping, problemlösning, 

medveten närvaro och pacing. Exponeringsbehandlingen bestod av nio behandlingstillfällen 

på mellan 45 och 90 minuter, fördelade över sex veckor. Behandlingen bestod till största 

delen av rörelseexponering baserad på inlärningsprinciper.   
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Terapeuter 

Fyra legitimerade psykologer samt en psykologstudent (termin 10), behandlade deltagarna i 

innevarande studie.  

Material och mätinstrument 

Working Alliance Inventory (WAI), observatörsskalan, har använts för skattning av den 

terapeutiska alliansen. Reliabiliteten för WAI har visats vara god (r = 0,85 till r = 0,93; 

Horvath & Greenberg, 1989). En kortversion av instrumentet med 12 item istället för 36 har 

använts. Kortversionen har visats överensstämma väl med den långa versionen när det gäller 

klient- och terapeutskattningar (Busseri & Tyler, 2003). WAI observatörsskala har visats ha 

hög intern konsistens (0,98), hög interbedömarreliabilitet (0,92) och även hög korrelation med 

andra mått på arbetsalliansen (0,71 till 0,84) (Fenton, Cecero, Nich, Frankforter, & Carroll, 

2001; Tichenor & Hill, 1989). En svensk översättning av instrumentet har använts (Larsson & 

Sinclair, 2006), vilket ofta använts i alliansforskning på svenska universitet (M. Holmqvist 

Larsson, personlig kommunikation, 11 februari, 2010; L-G Öst, personlig kommunikation, 11 

februari, 2010). Skalan består av tolv item vilka skattas på en sjugradig Likertskala (se Bilaga 

1). Poängsumman kan variera mellan 12 och 84.  

Materialet för alliansskattning består av ljudinspelningar av behandlingssession två 

(Andrusyna et al., 2001). Session två har valts med tanke på att det framför allt är den tidiga 

alliansen som visats vara relaterad till utfall (Horvath & Luborsky, 1993; Martin et al., 2000). 

Materialet i innevarande studie består av två olika bedömares, uppsatsförfattarnas, 

skattningar. Interbedömarreliabiliteten för dessa var Cronbachs α = 0,78 (Field, 2005). En 

interbedömarreliabilitet på mellan 0,70 och 0,79 brukar räknas som tillfredsställande, mellan 

0,80 och 0,89 som bra och på 0,90 och över som utmärkt (Cicchetti, 1994). Hur bedömarnas 

skattningar för beräkning av interbedömarreliabiliteten förhöll sig till varandra, redovisas i 

Figur 3.  
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Figur 3 

Bedömarnas alliansskattningar under träning och avstämning av interbedömarreliabilitet.  

 

Intern konsistensanalys av de båda bedömarnas alliansskattningar efter avslutad 

datainsamling visade att reliabiliteten var mycket god, Cronbachs α = 0,97 respektive 0,98.  

Ett antal frågeformulär från den ursprungliga studien har använts i analyserna, samtliga i 

svensk översättning. Mätningarna av patientkaraktäristika, det vill säga rörelserädsla, ångest, 

depression, katastroftankar, förväntningar och trovärdighet, gjordes inför första 

behandlingssessionen.  

Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK; Kori, Miller & Todd, 1990), har använts för att 

mäta föreställningar av rädsla undvikande-karaktär hos deltagarna, det vill säga rörelserädsla. 

De får ta ställning till formulärets 17 påståenden som är relaterade till fysisk aktivitet, av 

typen ”jag är rädd att jag oavsiktligt kan skada mig” och ”kroppen säger ifrån att det är något 

allvarligt fel med mig”. Dessa besvaras utifrån en fyrgradig skala där 1 står för ”instämmer 
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inte alls” och 4 ”instämmer helt och hållet”. Poängsumman kan variera mellan 17 och 68. 

TSK har visat sig ha en tillfredsställande reliabilitet (Cronbachs α = 0,77) och 

konstruktvaliditet (Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren & van Eek, 1995). I detta material hade 

skalan god reliabilitet (Cronbachs α = 0,85).  

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983), består av 14 

påståenden som är relaterade till typiska symtom på ångest (”jag bekymrar mig över saker”) 

och depression (”allting känns trögt”). Deltagarna får ta ställning till påståendena utifrån en 

fyragradig skala där 0 motsvarar aldrig eller inte alls och 3 i hög grad eller ofta. 

Poängsumman kan variera mellan 0 och 42. Skalan har goda psykometriska egenskaper 

(Lisspers et al, 1997). En review visar att Cronbachs α för ångestskalan varierade mellan 0,68 

och 0,93 med ett medelvärde på 0,83. För depressionsskalan varierade Cronbachs α mellan 

0,67 och 0,90 med ett medelvärde på 0,82 (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002). I 

detta material är Cronbachs α 0,86 för depressionsskalan samt 0,83 för ångestskalan. 

Pain Catastrophizing Scale (PCS; Sullivan, Bishop & Pivik, 1995), har använts för att 

mäta graden av smärtrelaterade katastroftankar hos deltagarna. Skalan består av 13 

påståenden, exempelvis ”när jag har ont tänker jag hela tiden på hur ont det gör” och ”när jag 

har ont finns det ingenting som jag kan göra för att lindra smärtan”. Dessa besvaras utifrån en 

femgradig skala där 0 motsvarar ”inte alls” och 4 ”hela tiden”, vilket gör att poängsumman 

kan variera mellan 0 och 52. Tidigare forskning visar att skalan har god intern reliabilitet 

(Cronbachs α = 0,87; Sullivan et al., 1995). I detta material var reliabiliteten god (Cronbachs 

α = 0,92). 

Credibility expectancy questionnaire (CEQ; Devilly & Borkovec, 2000) har använts för 

att undersöka deltagarnas uppfattning om behandlingens trovärdighet (credibility) respektive 

förväntningar (expectancy) på behandlingen. Formuläret består av sex frågor, tre för 

trovärdighet (till exempel ”Just nu: hur logisk upplever du denna behandling som du 
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erbjuds?”), samt tre för förväntningar (till exempel ”Just nu: i hur hög grad känner du att 

denna behandling kommer att minska dina symtom?”). Formulärets interna konsistens har 

visat sig vara god. För helskalan är Cronbachs α 0,85, för credibilityskalan 0,86 samt för 

expectancyskalan 0,90 (Devilly & Borkovec, 2000). Utifrån denna studie har helskalan en 

Cronbachs α på 0,91. Reliabilitet är god också för delskalorna, credibility α = 0,79 samt 

expectancy  α = 0,95.  

Utfallsmått på upplevt hälsotillstånd, smärta, och funktion har mätts före och efter 

behandlingen.  

Ett mått ur Euro Quality of Life (EuroQol Group, 1990) som mäter hälsorelaterad 

livskvalitet, har använts för att få en uppfattning om deltagarnas allmänna hälsotillstånd. 

Deltagarna skattar sitt nuvarande hälsotillstånd på en termometerliknande 100-gradig skala 

där 0 motsvarar sämsta tänkbara tillstånd, och 100 motsvarar bästa tänkbara tillstånd.  

Delar av Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ; Linton & 

Boersma, 2003), har använts. En fråga används för att få ett mått på smärta (”Hur mycket 

smärta har du haft den senaste veckan?”), och där betyder 0 ”inte alls ont” och 10 ”outhärdligt 

ont”. Frågor för att få bakgrundsfakta om deltagarna, ålder, kön och vilket land man är född i 

har också tagits från detta formulär. Formuläret är reliabelt och har god prediktiv validitet 

(Linton & Boersma, 2003).  

Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS; Kopec et al., 1995), har använts som mått 

på deltagarnas funktionsnivå i vardagen. Deltagarna svarar, med tanke på sin smärta, hur svårt 

det är att utföra 20 olika aktiviteter som att åka bil, vända sig i sängen och gå 300-400 meter. 

Svaren anges utefter en sexgradig skala där 0 innebär att det inte är några svårigheter alls att 

utföra aktiviteten, och 5 innebär att det är omöjligt. Totalpoängen kan variera mellan 0 och 

100. QBPDS har visat sig ha god konstruktvaliditet samt test-retest reliabilitet, 0,92, och en 
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Cronbachs α = 0,96. (Kopec et al, 1995). Skalan har god reliabilitet även i detta material, 

Cronbachs α = 0,92. 

För att få en uppfattning om så kallad ”treatment integrity”, att de båda behandlingarna 

genomförts enligt respektive manual, har stickprov av sessionerna bedömts beträffande detta. 

Ljudinspelningar av någon av sessionerna tre till sex för varje deltagare har bedömts. De 

behandlingskomponenter som ingått i sessionen har registrerats i ett formulär som utformats 

utifrån behandlingsmanualerna (se Bilaga 1), vilka även bedömarna haft tillgång till vid 

bedömningen. Överensstämmelsen mellan de båda bedömarna när det gäller bedömning av 

treatment integrity var 100 procent.  

Procedur 

Random Sample Selection (PASW Statistics 18) användes för att randomisera 15 deltagare 

som fått KBT- respektive exponeringsbehandling, det vill säga totalt 30 stycken, till studien. 

Dessa fördelades mellan de två observatörerna genom lottning, 15 deltagare vardera. Som 

tidigare nämnts, användes session två för skattning av allians. För bedömning av treatment 

integrity slumpades en av sessionerna tre till sex fram för varje deltagare genom lottning.  

När det gäller skattning av allians, tränade bedömarna först detta genom att lyssna på 

ljudinspelningar av session två ur övrigt material från FÖR-projektet, skatta dem var för sig 

och sedan jämföra och diskutera skattningarna. Efter fyra sessioner gjordes en analys av 

interbedömarreliabiliteten med hjälp av Intraclass correlation coefficient (ICC; Field, 2005). 

Bedömarna övergick sedan till att skatta de sessioner som randomiserats till studien var för 

sig. För att undvika så kallad ”observer drift” gjordes en analys av interbedömarreliabiliteten 

även efter fem, tio respektive femton sessioner (Barker, Pistrang & Elliot, 2002; Fenton et al, 

2001). Bedömarna lyssnade då återigen på material utanför studien, två sessioner per 

avstämningstillfälle. Dessa lades till de tidigare ”träningssessionerna”, och en ny uträkning av 

interbedömarreliabiliteten gjordes. 
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När det gäller bedömning av treatment integrity, genomfördes träning och kontroll av 

”observer drift” på samma sätt.  

Sammanlagt har bedömarna alltså lyssnat på totalt 80 olika behandlingssessioner; 30 var 

för sig för datainsamling till studien, och 20 gemensamt för träning och bedömning av 

interbedömarreliabilitet, vilket innebär totalt 50 sessioner för varje bedömare.  

Efter avslutad datainsamling gjordes även en intern konsistensanalys för vardera 

bedömares alliansskattningar.  

Statistiska analyser 

Materialet har analyserats i statistikprogrammet PASW Statistics 18.  

Datan sammanfattades inledningsvis med deskriptiv statistik, med medelvärde och 

standardavvikelse för demografiska variabler samt patientkaraktäristika. För att undersöka om 

grupperna signifikant skiljde sig åt gällande patientkaraktäristika inför behandlingen, gjordes 

oberoende t-test.  

För att svara på frågeställningen om det fanns ett samband mellan patientkaraktäristika 

och kvaliteten på den terapeutiska alliansen gjordes Pearsons korrelationsanalys. Med 

patientkaraktäristika avses förmätningar av rörelserädsla, ångest, depression, katastroftankar, 

hur trovärdig behandlingen upplevs, samt förväntningar på behandlingen. Korrelationer 

räknades fram för såväl hela gruppen, som för KBT- respektive exponeringsgruppen.  

Med hänsyn till de små gruppstorlekarna har även samband med ett p-värde mellan 0,05 

och 0,10 inkluderats i de efterföljande analyserna, och tolkas genomgående som signifikant. 

Detta för att minska risken för typ II-fel.  

Statistiskt signifikanta samband undersöktes vidare i en multipel regressionsanalys, för 

att se i vilken utsträckning patientkaraktäristika predicerar allians.  Eventuell multikollinjäritet 

mellan de oberoende variablerna kontrollerades via variable inflation factors (VIF) och 



  Allians i smärtbehandling        [31]

tolerance. Endast variabler med värden inom acceptabla gränser togs med i analyserna (Field, 

2009).  

Frågeställningen om samband mellan patientkaraktäristika, allians och utfall, besvarades 

genom ett antal analyser. Utfall beskrivs i termer av förändring i upplevd smärta, funktion och 

upplevd hälsa. En förändringspoäng räknades fram genom att ta differensen mellan för- och 

eftermätning på de olika måtten. För att få en uppfattning om graden av förbättring hos 

deltagarna efter behandling, gjordes en analys av om förändringarna från för- till eftermätning 

gällande upplevd hälsa, funktion och smärta var statistiskt signifikanta, med beroende t-test 

(two-tailed). Detta gjordes för såväl det totala antalet deltagare som på gruppnivå.   

Sambanden mellan patientkaraktäristika, allians och utfall räknades fram med Pearsons 

korrelationsanalys. Statistiskt signifikanta samband från korrelationsanalysen undersöktes 

vidare i en multipel regressionsanalys, för att ta reda på hur mycket varians i utfallet som 

förklarades av patientkaraktäristika och allians. Även dessa variabler kontrollerades för 

multikollinjäritet. I de fall gruppernas korrelation mellan patientkaraktäristika, allians och 

utfall var likvärdiga, gjordes regressionsanalys på det totala antalet deltagare. I de fall det 

fanns skillnader mellan korrelationerna i grupperna, gjordes regressionsanalys endast på 

gruppnivå.  

Resultat 

Beskrivning av patientkaraktäristika 

Deltagarnas karaktäristika gällande hälsa, smärta, funktion, rörelserädsla, depression, ångest, 

katastroftankar, förväntningar inför behandlingen, samt upplevelsen av behandlingens 

trovärdighet, redovisas i tabell 1. För att undersöka om behandlingsgruppernas förmätningar 

skilde sig åt på dessa mått, gjordes ett oberoende t-test. Detta visade att deltagarna i 

exponeringsgruppen hade signifikant sämre upplevd hälsa jämfört med deltagarna i KBT-

gruppen. För de andra måtten fanns inga signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna.   
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Beskrivning av alliansen 

Beräkningar av alliansskattningarna visar att medelvärdet i KBT-gruppen ligger lägre i 

jämförelse med exponeringsgruppen, se tabell 1. Ett t-test visar att den skillnaden i allians 

mellan grupperna är signifikant.   

Tabell 1 

Summering av patientkaraktäristika före behandling, och allians session två, i hela gruppen 
samt i de två behandlingsgrupperna, samt t-värde för skillnad mellan KBT och exponering. 
 Total  KBT  Exponering  Skillnad 
 n M SD  n M SD  n M SD  fg t 
              
Rörelse- 
rädsla 

26 31,58 
 

8,30  12 30,67 
 

7,95  14 32,36 
 

8,81  28 -0,52 

Ångest 30 6,40 
 

3,70  15 6,20 
 

3,86  15 6,60 
 

3,66  28 -0,29 

Depres- 
sion 

30 4,97 
 

3,74  15 3,87 
 

3,20  15 6,07 
 

4,01  28 -1,66 

Katastrof-
tankar 

30 17,27 
 

9,32  15 19,13 
 

11,28  15 15,40 
 

6,72  28 1,10 

Trovär- 
dighet 

28 19,04 4,10  15 18,07 4,92  13 20,15 2,67  26 -1,37 

Förvänt- 
ningar 

29 14,62 
 

6,69  15 13,67 
 

6,63  14 15,64 
 

6,85  27 -0,79 

Hälsa  30 67,50 
 

17,41  15 74,67 
 

16,09  15 60,33 
 

16,09  28 2,44* 

Smärta 29 4,62 
 

2,09  15 4,07 
 

1,94  14 5,21 
 

2,15  27 -1,51 

Funktion 30 28,53 15,97  15 28,47 15,19  15 28,60 17,25  28 -0,02 
               
Allians 30 63,57 10,84  15 60,33 11,51  15 66,80 9,41  28 -1,69# 
Not. n = antal personer, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, fg = frihetsgrader,  
t = t-värde. 
# p < 0,10; * p < 0,05   
 

Samband mellan patientkaraktäristika och allians 

Tabell 2 redovisar korrelationer mellan patientkaraktäristiska och allians. Denna tabell visar 

att det för gruppen totalt sett fanns ett signifikant samband mellan allians och nivå av ångest 

före behandling. Detta betyder att, ju mer ångest deltagarna uppgav, desto bättre var den 

observerade alliansen i början av behandlingen. Det fanns också en korrelation för 
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totalgruppen mellan allians och hur trovärdig deltagarna upplevde behandlingen, inför dess 

början. Detta betyder att, ju mer trovärdig deltagarna uppgav att behandlingen var, desto 

bättre var den observerade alliansen. Dessa samband var likartade för både 

behandlingsgrupperna, och regressionsanalysen av patientkaraktäristika och allians görs 

därför på helgruppsnivå.  

Tabell 2  
 
Korrelationer mellan patientkaraktäristika före behandling och allians. 
 Hälsa Smärta Funk-

tion 
Rör-
else-
rädsla 

Dep-
ression 

Ångest Kata-
strof-
tankar 

För-
vänt-
ningar 

Tro-
värdig-
het 

          
Allians 
total 

-0,21 
(30) 

0,17 
(29) 

-0,20 
(30) 

0,05 
(30) 

0,26 
(30) 

0,48** 
(30) 

-0,08 
(30) 

0,17 
(29) 

0,33# 
(28) 

          
Allians 
KBT 

-0,36 
(15) 

-0,01 
(15) 

-0,33 
(15) 

0,04 
(15) 

0,44 
(15) 

0,49# 
(15) 

-0,15 
(15) 

0,40 
(15) 

0,32 
(15) 

          
Allians 
expon 

0,23 
(15) 

0,21 
(14) 

-0,09 
(15) 

0,01 
(15) 

-0,05 
(15) 

0,48# 
(15) 

0,23 
(15) 

-0,19 
(14) 

0,19 
(13) 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation.  
# p < 0,10; ** p < 0,01.   
 

Korrelationen mellan ångest och trovärdighet före behandling var r = 0,21, ns. Tabell 3 

visar regressionsanalysen med ångest och trovärdighet som prediktorer och allians som 

utfallsvariabel. Denna analys visade att ångest och trovärdighet före behandling förklarade 

29 % av variansen i arbetsalliansen. Ångest var en signifikant prediktor, medan trovärdighet 

föll bort ur regressionsmodellen.  
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Tabell 3 

Regressionsanalys som visar i vilken utsträckning patientkaraktäristika predicerar allians.  
 B SE B β p-värde 
     
(Constant) 43,28 8,80  0,00 

Ångest 1,25 0,51 0,43* 0,02 

Trovärdighet 0,65 0,46 0,25 0,17 
Not. R² = 0,29 
* p < 0,05. 
 

Beskrivning av utfall 

Tabell 4 visar analyser av förändringspoängen, avseende förbättring i upplevd hälsa, funktion 

och minskad smärta. Analyser av förändringspoängen, avseende förbättring i upplevd hälsa, 

funktion och minskad smärta visade inga signifikanta förbättringar mellan för- och 

eftermätning på något av utfallsmåtten hälsa, smärta och funktion i KBT-gruppen. Däremot 

fanns det signifikanta förbättringar i exponeringsgruppen på samtliga utfallsmått.  

Tabell 4 

Beskrivning av förändringspoäng. 
  n Range M SD fg t 
        

Total 30 75 7,57** 15,48 29 2,68** 
KBT 15 60 2,93 15,69 14 -0,72 

Förbättring 
hälsa 

Exponering 15 45 12,20** 14,28 14 3,31** 
        

Total 29 11 1,07** 2,71 28 2,12* 
KBT 15 6 0,40 1,64 14 0,95 

Minskad 
smärta 

Exponering 14 11 1,79# 3,45 13 1,94# 
        

Total 28 47 5,04** 9,77 27 2,73** 
KBT 14 35 3,07 9,17 14 0,59 

Förbättring 
funktion 

Exponering 14 37 7,00* 10,28 13 2,55* 
Not. n = antal personer, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, fg = frihetsgrader 
# p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01  
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Samband mellan patientkaraktäristika och allians med utfall   

Tabell 5 visar resultatet för korrelationsanalyserna av sambanden mellan patientkaraktäristika, 

allians och utfall, det vill säga grad av förändring. Det fanns betydande skillnader mellan 

behandlingsgrupperna. Flera av sambanden går i olika riktningar i de olika 

behandlingsgrupperna. Dessa skillnader kunde inte styrkas statistiskt, sannolikt på grund av 

det lilla antalet deltagare i varje grupp. Trots detta finns det anledning att i vidare analyser 

endast titta på grupperna separat i de fall det finns signifikanta värden, då korrelationerna 

bedöms vara olika.  

Inga signifikanta samband mellan allians och förändring fanns i någon av grupperna. 

Detta betyder att en bättre allians i början av behandlingen inte var förknippat med större 

förändring efter behandlingen.  Däremot fanns flera signifikanta samband mellan 

patientkaraktäristika och utfall.  

Tabell 5 

Korrelationer mellan patientkaraktäristika före behandling, allians, och förändringspoäng.  
  Rörel-

se-
rädsla 

Ångest Dep-
ression 

Kata-
strof-
tankar 

Tro-
värdig-
het 

För-
vänt-
ningar 

Allians 

         
KBT 0,08 

(15) 
0,31 
(15) 

0,22 
(15) 

-0,04 
(15) 

0,67** 
(15) 

0,49# 
(15) 

0,32 
(15) 

        
Expo -0,57* 0,57* -0,32 -0,54* 0,37 0,44 -0,01 

Förbätt-
rad 
hälsa 

 (15) (15) (15) (15) (13) (14) (15) 
         

KBT 0,26 0,35 0,35 0,07 0,09 0,32 0,15 
 (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 
        
Expo -0,22 0,07 -0,61* -0,46# -0,10 0,03 0,22 

Minskad 
smärta 

 (14) (14) (14) (14) (12) (13) (15) 
         

KBT 0,11 -0,27 -0,20 -0,01 0,24 0,02 0,43 
 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) 
        
Expo -0,40 0,15 -0,40 -0,50# -0,19 0,33 -0,17 

Förbätt-
rad 
funktion 

 (14) (14) (14) (14) (13) (13) (14) 
Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation.  
# p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01. 
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I KBT-gruppen fanns ett samband med förändringspoäng, det vill säga utfall av 

behandlingen. Sambandet gällde grad av förbättring i upplevd hälsa och förväntningar på 

behandlingen, samt hur trovärdig man uppfattade behandlingen. Detta betyder att ju mer 

trovärdig man upplevde behandlingen och ju högre förväntningar man hade inför 

behandlingen, desto högre grad av förbättring i upplevd hälsa fick man från för- till efter 

behandling.  

I exponeringsgruppen fanns sex samband med förändringspoäng. Tre av dessa gäller 

förändring i upplevd hälsa; lägre grad av katastroftankar, lägre grad av rörelserädsla, och 

högre grad av ångest, före behandling. Lägre grad av katastroftankar och rörelserädsla, och 

högre nivåer av ångest, före behandling, var alltså förknippat med större förbättring i upplevt 

hälsotillstånd efter behandling. Det fanns också negativa samband mellan depression och 

katastroftankar före behandling och minskad smärta efter behandling. Det vill säga att ju 

högre grad av depression och katastroftankar före behandling, desto mindre förbättring i 

smärtnivå. Det sista signifikanta sambandet i exponeringsgruppen gäller ett negativt samband 

med katastroftankar före behandling och förbättrad funktion efter behandling. Detta innebär 

att högre grad av katastroftankar var förknippat med ytterligare ett utfallsmått, nämligen 

minskad förbättring av funktion. Tabell 6 visar de inbördes korrelationerna mellan 

patientkaraktäristika i exponeringsgruppen före behandling. 

Tabell 6 
 
Inbördes korrelationer mellan patientkarakäristika före behandling i exponeringsgruppen.  
 Rörelserädsla Ångest Depression 
    
Ångest -0,30   
    
Depression 0,52* 0,22  
    
Katastroftankar    0,76** -0,21 0,51# 
# p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01  
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Tabell 7 visar hur rörelserädsla, ångest och katastroftankar före behandling tillsammans 

predicerade grad av förändring i upplevd hälsa. Tillsammans förklarade rörelserädsla, ångest 

och katastoftankar 51 % av variansen i förändrad upplevd hälsa. Endast ångest hade ett 

signifikant samband med upplevd hälsa, medan varken rörelserädsla eller katastroftankar 

visade sig vara signifikanta prediktorer i regressionsmodellen. 

Tabell 7 
 

Regressionsanalys som visar i vilken utsträckning patientkaraktäristika predicerar grad av 
förändring i upplevd hälsa i exponeringsgruppen. 
Patient- 
Karaktäristika 

B SE B β p-värde 

     
(Constant) 22,12 14,79  0,16 

Rörelserädsla -0,40 0,54 -0,24 0,48 

Ångest 1,74 0,84 0,45 0,06 

Katastroftankar -0,56 0,67 -0,27 0,42 
Not. R² = 0,51. 
# p < 0,10.  

 

Tabell 8 visar analysen av hur depression och katastroftankar före behandling 

tillsammans predicerade grad av förändring i upplevd smärtnivå. Tillsammans förklarade 

depression och katastroftankar 40 % av variansen i förändrad smärta. Endast depression hade 

ett signifikant samband med minskad smärta, medan katastroftankar föll bort som signifikant 

prediktor i regressionsmodellen.  
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Tabell 8 
 
Regressionsanalys som visar i vilken utsträckning patientkaraktäristika predicerar minskad 
smärta i exponeringsgruppen. 
Patient- 
Karaktäristika 

B SE B β p-värde 

     
(Constant) 5,99 2,02  0,01 

Depression -0,44 0,23 -0,51 0,09 

Katastroftankar -0,10 0,14 -0,19 0,49 
Not. R² = 0,40. 
# p < 0,10; ** p < 0,01. 
 
 

Korrelationen mellan förväntningar och trovärdighet i KBT-gruppen före behandling, 

var r = 0,80, p < 0,001. Värdena för mulitkollinjäritet låg dock inom gränsen för det 

acceptabla (Field, 2009). Tabell 9 visar analysen av hur förväntningar och trovärdighet 

tillsammans predicerade grad av förändring i upplevd hälsa i KBT-gruppen. Tillsammans 

förklarade förväntningar och trovärdighet 46 % av variansen i förbättrad hälsa. Endast 

trovärdighet hade ett signifikant samband med förbättrad hälsa, medan förväntningar föll bort 

som signifikant prediktor i regressionsmodellen.  

Tabell 9 
 
Regressionsanalys som visar i vilken utsträckning patientkaraktäristika predicerar grad av 
förändring i upplevd hälsa i KBT-gruppen. 
Patient- 
Karaktäristika 

B SE B β p-värde 

     
(Constant) -37,77 13,53  0,02 

Förväntningar -0,33 0,84 -0,14 0,70 

Trovärdighet 2,50 1,13 0,78 0,05 
Not. R² = 0,46. 
* p < 0,05. 
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Treatment integrity  

Skattningarna av treatment integrity visar att det totalt i materialet fanns en 5-procentig 

avvikelse från manualerna.  Detta betyder att terapeuterna endast i undantagsfall frångick 

manualen på någon punkt, vilket innebär att de båda behandlingarna tydligt skilde sig åt.  

Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis visade det sig att högre grad av ångest före behandling var förknippat 

med starkare allians. Sambandet var starkt för hela gruppen, och återfanns och var lika starkt i 

både KBT- och exponeringsbehandlingen.  

Det fanns inga samband mellan allians och utfall, varken på helgruppsnivå eller i 

behandlingsgrupperna var för sig. Däremot fanns flera signifikanta samband mellan 

patientkaraktäristiska och utfall. I exponeringsgruppen var högre grad av ångest förknippat 

med förbättrad upplevd hälsa efter behandling. Lägre grad av depressiva symtom var 

förknippat med minskad smärta efter behandling. Lägre grad av katastroftankar var förknippat 

med förbättrad funktion efter behandling. I KBT-gruppen var större upplevelse av 

behandlingen som trovärdig förknippat med förbättrad upplevd hälsa efter behandling. 

Förbättringen var inte signifikant.  

Det visade sig också att alliansen var signifikant starkare i exponeringsgruppen än i 

KBT-gruppen. När det gäller utfall fanns inga signifikanta förbättringar mellan för- och 

eftermätning på något av utfallsmåtten i KBT-gruppen, medan det i exponeringsgruppen 

fanns signifikanta förbättringar på alla utfallsmått.  

Diskussion 

 
Patientkaraktäristika och allians 

När det gäller vår första frågeställning, om sambandet mellan patientkaraktäristika och allians,  
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visade det sig att ju mer ångest deltagarna uppgav före behandling, desto bättre var den 

observerade alliansen i början av behandlingen. Detta i både KBT- och exponeringsgruppen. 

Inga signifikanta samband mellan övriga patientkaraktäristika och allians fanns.  

Sambandet mellan ångest och allians kan ha flera förklaringar. En tänkbar förklaring till 

sambandet skulle kunna vara att ju mer ångest deltagarna upplever i sitt dagliga liv, ju mer 

relevant ter sig en behandling som innefattar psykologiska principer, även för problem med 

smärta. Att ha ångest innebär emotionell distress, vilket kan höra ihop med hjälpsökande och 

utgöra en drivkraft för ett engagemang i behandlingen, och därmed ge en bättre allians. 

Klienter med ångest är vanligen angelägna att få hjälp och att samarbeta med terapeuten för 

att minska sina symtom (Seligman & Reichenberg, 2007). Detta resonemang styrks av 

omständigheten att det också fanns ett samband mellan hur trovärdig behandlingen upplevdes 

och alliansen. Detta samband föll bort i regressionsmodellen, vilket kan betyda att ångest och 

trovärdighet till stor del överlappar varandra. Högre grad av ångest kan alltså ha samband 

med både att man är mer hjälpsökande och att man uppfattar behandlingen som trovärdig, 

vilket kan underlätta alliansbyggande i behandlingen.  

Ångest hade inverkan på alliansen, medan rörelserädsla eller katastroftankar inte hade 

det. Detta kan tyda på att dessa mått fångar upp kvalitativt olika företeelser. Som redan 

nämnts, innebär ångest en allmän känsla av distress, medan katastroftankar och rörelserädsla 

mer speglar de föreställningar man har kring sitt smärtproblem. Dessa föreställningar kan vara 

förknippade med en medicinsk förklaringsmodell av smärta (Smeets, Vlaeyen, Kester & 

Knottnerus, 2006; Turk & Okifuji, 2002), som kan kollidera med det förhållningssätt till 

smärta en psykologisk behandling bygger på. Behandlingen innebär att patienten måste ta till 

sig en ny förklaringsmodell som också medför ett nytt sätt att angripa smärtproblematiken, 

och katastroftankar och rörelserädsla underlättar troligen inte alliansbyggandet på samma sätt 

som ångest kan göra.  
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Ångest före behandling hade också ett samband med utfallsmåttet förbättrad upplevd 

hälsa. En hypotes var att alliansen fungerar som mediator, men resultaten i denna studie ger 

inget stöd för detta, eftersom allians inte hade samband med utfallet.   

Att klientens förväntningar på behandlingen inte hade samband med alliansen var 

oväntat utifrån forskning på andra patientgrupper (Joyce et al., 2003; Joyce & Piper, 1998; 

Meyer et al., 2002). Det är troligt att klienter som förväntar sig att behandlingen kommer att 

hjälpa dem, också engagerar sig mer i behandlingen, vilket ger en starkare allians 

(Constantino et al., 2005). Att inget sådant samband fanns i denna studie, kan möjligtvis ha att 

göra med frågornas utformning. Utifrån ljudinspelningarna uppfattades att frågorna om 

förväntningar och trovärdighet upplevdes som svåra att förstå och ta ställning till av flera av 

patienterna. Dessa instrument kan behöva utvärderas vidare på svenska förhållanden 

beträffande reliabilitet och validitet. Frågan om hur trovärdig man uppfattar en psykologisk 

behandling för smärta, och vilka förväntningar man har på behandlingen, är en fortsatt 

intressant fråga. Detta skulle kunna ha att göra med om klienten har en medicinsk 

förklaringsmodell till sin smärta. Det kan vara angeläget att få instrument som kan ge större 

förståelse för hur dessa faktorer inverkar på alliansen i smärtbehandling.  

Allians och utfall  

När det gäller vår andra frågeställning, om sambandet mellan allians och förbättring i upplevd 

hälsa, funktion samt upplevd smärta, var resultatet oväntat. Det fanns inget signifikant 

samband mellan allians och utfall, vilket inte är i enlighet med litteraturen (Grosse Holtforth 

& Castonguay, 2005; Horvath & Symonds, 1991; Martin et al., 2000). Detta kan ha flera olika 

förklaringar.  

Avsaknad av signifikanta samband i detta urval skulle kunna bero på studiens problem 

med power, till följd av det lilla urvalet. Power, statistisk styrka, anger hur stor chansen är att 

en undersökning med rimlig säkerhet ska kunna upptäcka en faktisk effekt i datan, i den mån 
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det finns en effekt. Power är relaterat till tre andra parametrar: urvalets storlek, effektstorlek 

samt signifikansnivå (Barker et al., 2002). Det innebär att en undersökning med litet 

deltagarantal, som här, ger osäkra resultat, det krävs mycket starka samband för att de ska visa 

sig signifikanta i ett litet urval. Det kan alltså vara så att det i denna studie fanns samband 

mellan allians och utfall, som skulle ha visat sig signifikanta i ett större urval. 

En annan förklaring är att det inte finns något samband mellan allians och utfall, vilket 

inte verkar troligt utifrån den omfattande forskningen på området (Horvath & Symonds, 1991; 

Martin et al., 2000). Litteraturen talar för att den terapeutiska relationen har en viktig roll även 

i KBT-behandling (Grosse Holtforth & Castonguay, 2005).  

Det kan vara så att alliansen har betydelse, men inte för de utfallsmått som används i 

denna studie. Utfallsmåtten är av det slag som vanligtvis används i studier på 

smärtbehandling. Studier på andra patientgrupper talar för att WAI har större samband med 

mer globala skattningar av förändring, snarare än symtomspecifika mått (Busseri & Tyler, 

2003). I denna studie får utfallsmåtten smärta och funktion betraktas som symtomspecifika, 

medan upplevt hälsotillstånd är ett mer globalt mått på förändring. Detta mått kanske ändå 

inte är tillräckligt för att fånga upp en allmän förbättring, då hälsotillstånd kan uppfattas som 

ett för vitt begrepp, och vara kopplat till mer fysiska aspekter.  

Ytterligare en möjlighet är att alliansen inte är en huvudsaklig verksam beståndsdel i 

behandlingen, att sambandet mellan den specifika metoden är starkare än sambandet med 

relationen. Detta resonemang stöds möjligen av att sambanden ser något olika ut i de båda 

grupperna, även om de inte är signifikanta. I exponeringsgruppen, som också var den grupp 

som hade signifikant förändring från för- till eftermätning, var sambanden mellan allians och 

förändring i stort sett obefintliga, och gick i negativ riktning på två av utfallsmåtten. 

Exponering är också den behandling som är tydligast inriktad på specifika tekniker 
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(interoceptiv exponering, exponering med responsprevention). En försiktig tolkning av detta 

är att alliansen inte är en huvudsaklig förändringsmekanism i den behandlingen.  

En annan förklaring till att det inte fanns något samband mellan allians och förbättring 

kan vara brister i skattningarna av allians. Observerade alliansbeteenden innebär 

begränsningar i och med att de inte direkt fångar aspekterna motivation och attityd hos 

klienten (Elvins et al, 2008). Detta skulle kunna avspegla sig i en klientskattning. WAI fångar 

inte upp patientens arbetskapacitet och motivation särskilt väl (Hatcher & Barends 1996). Det 

är också bedömarnas upplevelse att sessioner som fått liknande poäng, har skiljt sig åt 

beträffande dessa aspekter. Ibland drar terapeuten ett tungt lass när det gäller att engagera 

patienten och få till ett målinriktat arbete. Ibland är patienten själv väldigt motiverad, men 

samarbetet flyter ändå inte riktigt så bra som det skulle kunna. Bedömarnas uppfattning är att 

det är tydligt att det finns kvalitativa skillnader i allianser med samma poäng, som skulle 

kunna ha betydelse för behandlingsprocess och utfall. Fortsatt forskning skulle kunna använda 

klientskattningar av alliansen, som är det som visat sig vara starkast förknippat med utfall i 

studier på andra patientgrupper och behandlingar (Horvath & Symonds, 1991).  

Alliansen skattades utifrån ljudinspelningar, vilket gör att mycket information går 

förlorad i jämförelse med videoinspelningar, som vanligen används för observatörsskattningar 

av allians. Utan den icke-verbala kommunikationen är det ibland svårt att bedöma patientens 

delaktighet i behandlingen. Sessionerna innehåller en stor del psykoedukation behandlingen 

igenom, särskilt i KBT-behandlingen. Detta kan få karaktären att terapeuten föreläser och 

klienten är verbalt inaktiv. Ljudinspelningar har trots allt använts för skattning av allians även 

i andra studier (Andrusyna et al., 2001).  

En intressant aspekt av att det inte fanns något samband mellan allians och utfall, är att 

alliansskattningarna genomgående är höga. Inga dåliga allianser har observerats. Det kan tyda 

på att vid tillräckligt god allians, blir förbättringen inte nämnvärt större med ännu starkare 
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allians. Sambandet är i så fall inte linjärt, det kan finnas ett tröskelvärde för när alliansen får 

fortsatt effekt, en ”good-enough-allians”. En annan konsekvens av genomgående relativt höga 

skattningar är att variabiliteten är begränsad (restriction of range), vilket gör att sambandet 

med utfallet kan underskattas. Korrelationsstudier bygger på förutsättningen att de två 

variabler man mäter varierar, med låg varians i datan reduceras korrelationen (Kazdin, 2003). 

Att allianserna i detta material genomgående skattats högt, har flera möjliga orsaker. En är att 

klienterna själva anmält sig till behandlingen, är välfungerande och i arbete, vilket torde 

särskilja dem från andra patientkategorier i alliansforskning, exempelvis psykiatripatienter. 

Behandlingarna är också mycket målinriktade till sin natur, och i hemuppgifterna ingår att 

klienten ska skriva ner sina mål och värderingar. Aspekter av alliansen är således inbyggda i 

behandlingsmanualerna. Det är också så att dålig allians har visat sig predicera drop-out 

(Horvath & Luborsky, 1993; Kokotovic & Tracey, 1990). Detta material består endast av 

fullföljda behandlingar, det är möjligt att de med sämre allianser inte är kvar i behandlingen.  

Patientkaraktäristika och utfall 

Resultaten i denna studie har visat på flera samband mellan patientkaraktäristika och utfall. 

Det fanns ett signifikant samband mellan förväntningar och större förbättring i hälsa i 

KBT-gruppen, även om förbättringen inte var signifikant. Detta går i linje med resultat av 

tidigare studie (Devilly & Borkovec, 2000) på förväntningar och upplevd trovärdighet i andra 

patientgrupper (GAD- och traumapatienter). Både förväntningar och trovärdighet har dock 

visat sig vara relaterade till utfall i rehabiliteringsbehandlingar för smärta (Smeets, 2008).  

Det fanns ett samband mellan mindre depressionssymtom och minskad smärta i 

exponeringsgruppen. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning på området. 

Negativa affekter har visat sig vara en oöverträffad prediktor för negativt utfall av behandling 

av smärta i ländryggen och för kronisk smärta (Linton, 2005). Resultatet i denna studie visar 
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att låg grad av negativa affekter i form av depressionssymtom kan predicera bättre 

behandlingsutfall när det gäller smärta.  

Det fanns också ett samband mellan högre ångest före behandling och större grad av 

förändring i upplevd hälsa i exponeringsgruppen. Detta var ett oväntat resultat. Som tidigare 

nämnts, har negativa affekter visat sig ha samband med negativt utfall i behandling av kronisk 

smärta (Linton, 2005). I en studie på exponeringsbehandling för smärta (Flink, 2010) visade 

sig ångest predicera lägre grad av förändring i funktion, depression, ångest, katastroftankar 

och rädsla-undvikande. Det kanske kan vara värt att notera att ångest var relaterat till större 

förändring i utfallsmåttet upplevd hälsa i denna studie, men inte för smärta eller funktion. 

Som tidigare nämnts är upplevd hälsa ett vidare begrepp än de mer konkreta måtten smärta 

och funktion, vilket kan ha betydelse.   

Lägre grad av katastroftankar predicerade högre grad av förbättring av funktion i 

exponeringsgruppen. Detta är i linje med resultaten i tidigare studier (Flink, 2010; Sullivan, 

2003), som talar för att höga nivåer av katastroftankar är förknippat med sämre utfall i 

behandling av smärta.   

Jämförelser mellan behandlingsgrupperna 

Ett par oväntade fynd, som indirekt är kopplade till studiens syfte och frågeställningar, är att 

behandlingsgrupperna visade sig vara olika på två punkter; styrkan i alliansen och graden av 

förändring. Alliansen i exponeringsgruppen var signifikant högre än i KBT-gruppen. När det 

gäller utfall fanns inga signifikanta förbättringar mellan för- och eftermätning på något av 

utfallsmåtten i KBT-gruppen, medan det i exponeringsgruppen fanns signifikanta 

förbättringar på alla utfallsmått. Skillnaderna i allians och utfall skulle kunna ha att göra med 

att behandlingarnas utformning är olika när det gäller vilken typ av problematik kopplad till 

smärta man arbetar med, hur man riktar interventionerna, och hur krävande behandlingen är 

för klienten.  
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Behandlingarna bygger på samma teoretiska grund, och har flera gemensamma 

nämnare. Båda är manualbaserade och har en på förhand bestämd agenda. Uppgifterna i 

terapin kopplas till patientens egna mål och värderingar i livet. Psykoedukation får stort 

utrymme. Hemuppgifter är viktiga komponenter i båda behandlingarna.  

Det finns samtidigt skillnader mellan behandlingarna. KBT-behandlingen är inriktad på 

att nå förändringar på flera problemområden i patientens liv. Interventioner görs på områdena 

oro/ruminering, stress/sömn, omgivningsfaktorer, coping, problemlösning, medveten närvaro 

och pacing. Detta får till följd att varje område ägnas mycket litet tid, kanske bara en halv 

session. Patienten förväntas utföra ett flertal hemuppgifter mellan sessionerna.  

Exponeringsbehandlingen är inriktad på att göra interventioner på ett avgränsat område 

som är tydligt knutet till en teoretisk förklaringsmodell (rädsla-undvikande-modellen). 

Uppgifterna i terapin handlar till största delen om rörelseexponering baserad på 

inlärningsprinciper. Hemuppgifter ingår, och handlar i huvudsak om att upprepa den rörelse 

patienten exponerats för under sessionen.  

Utifrån ovanstående är det rimligt att tänka sig att behandlingens utformning får 

konsekvenser för alliansen. Exponeringsbehandlingens tydliga fokus och förklaringsmodell 

kan göra att klienten får ny förståelse för sitt problem och hur det kan brytas. 

Förklaringsmodellen är också tydligt kopplad till de specifika uppgifterna i behandlingen. 

Detta kan öka tilltron till att förbättring kan ske, vilket i sin tur kan göra att klienten engagerar 

sig mer i behandlingen, vilket gör att alliansen blir starkare i exponeringsbehandlingen.  

Behandlingarnas utformning kan också tänkas ha betydelse för skillnaden i utfall mellan 

grupperna. KBT-behandlingen är troligen mer krävande för patienten. Man försöker 

åstadkomma förändringar på många problemområden samtidigt. Exponeringsbehandlingen är 

mer renodlad, inte lika splittrad, och därmed förmodligen lättare att ta till sig. Det är angeläget 

att utröna om den nyare exponeringsbehandlingen får bättre utfall än KBT-behandling för 
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smärta. Det kan också vara angeläget att ta reda på hur KBT-behandling ska utformas för 

bästa resultat.  

En annan faktor att ta med i beräkningen när det gäller de olika behandlingarnas utfall i 

denna studie är att den inkluderar flera olika behandlare. Behandlingen har utförts av fem 

olika behandlare, med olika lång erfarenhet av kliniskt arbete. Två av behandlarna ansvarade 

för exponeringsbehandlingen, medan alla fem utförde KBT-behandlingen. Urvalsstorleken i 

denna studie är för liten för att kunna analysera möjliga skillnader i allians mellan terapeuter. 

Det går inte att utesluta att skillnader i utfall är relaterade till olika terapeuters person eller 

förmåga. Dock har alla terapeuter använt sig av en högst standardiserad manual, som delvis 

kan skydda mot för stor variation i terapeutbeteende. En fråga för fortsatta forskningsstudier 

kan vara vilken betydelse terapeutvariabler har för utfallet av behandlingen.  

Studiens svagheter och styrkor  

På grund av att observation av allians under terapisessioner är mycket tidskrävande, baserar 

sig denna studie sig på ett urval av 30 klienter, som deltog i KBT- (15) respektive 

exponeringsbehandling (15). Detta är ett relativt litet urval vilket kan leda till problem med 

power, i beräkningar av statistisk signifikans. Utifrån att urvalet är litet så togs beslut om att 

öka gränsvärdet för p till 0,10 i denna studie. Detta gjordes för att minska risken för typ II-fel, 

det vill säga att missa faktiska samband. Dock innebär detta samtidigt att risken för typ I-fel 

ökar, det vill säga att samband har tolkats som egentligen inte fanns. Resultaten från denna 

studie ska därmed tolkas med försiktighet, och studien ses som explorativ. Fortsatta studier 

bör använda sig av större urval för att minska risken för powerproblematik. 

En styrka med studien är att behandlingarna utförts inom ramen för en omfattande och 

noga kontrollerad behandlingsstudie. Stickprov av ”treatment integrity”, talar för att 

behandlarna utförde behandlingen enligt manualerna, och att så kallad ”treatment 

contamination” därmed inte är något problem. De mätinstrument som använts är väl 
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beprövade, och har god reliabilitet och validitet, undantaget måtten för förväntningar och 

trovärdighet, som är nyare och inte lika beprövade på svenska förhållanden.  

Slutsatser  

Resultaten tyder på att högre grad av ångest har ett samband med en starkare allians. Detta 

resultat är intressant, men måste replikeras i framtiden.  

Resultaten i denna studie talar emot ett samband mellan allians och utfall i 

smärtbehandling. Detta har flera möjliga förklaringar. Med tanke på den utförliga 

vetenskapliga litteraturen som visat att den terapeutiska relationen är relaterad till utfall i 

psykologisk behandling, är slutsatsen att alliansen saknar betydelse i dessa behandlingar inte 

den mest sannolika. Dock verkar det vara så att andra faktorer, såsom katastroftankar, ångest, 

depression och hur trovärdig man upplever behandlingen, kan vara av större betydelse i detta 

sammanhang. Detta speciellt i en kontext där alliansens grundkomponenter finns i hög grad i 

behandlingarna som ingår i denna studie. Alliansskattningarna har legat högt, och inga dåliga 

allianser har observerats. Detta skulle kunna tyda på att om man har en tillräckligt god allians, 

en ”good-enough-allians”, så gör inte en starkare allians förbättringen nämnvärt större. Andra 

faktorer, som mer patientspecifika karaktäristika, och mer behandlingsspecifika faktorer som 

behandlingens utformning, blir då mer betydelsefulla. Detta kan vara ett ämne för fortsatt 

forskning.  
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Bilaga 1 
 

Formulär för skattning av allians och treatment integrity 
 
 

Deltagare nr _______  
 
 

  Observatör ________ 
 
 
Arbetsallians 
 
Session två 
 
1. Det råder överenskommelse om stegen i arbetet för att hjälpa klienten förbättra sin situation.  

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

2. Det råder överenskommelse om nyttan av den nuvarande aktiviteten i terapin. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

3. Det råder ett ömsesidigt gillande mellan klient och terapeut. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

4. Det råder ömsesidig förståelse om vad deltagarna försöker uppnå i terapin. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

5. Klienten känner sig säker på terapeutens förmåga att hjälpa honom/henne. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

6. Klienten och terapeuten arbetar med ömsesidigt överenskomna mål.  

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 
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7. Klienten känner att terapeuten uppskattar honom/henne som person. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

8. Det råder överenskommelse om vad som är viktigt för klienten att arbeta med. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

9. Det råder ömsesidig tillit mellan klient och terapeut. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

10. Klienten och terapeuten har samma syn på vad klientens problem är. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

11. Klienten och terapeuten har etablerat en god förståelse för vilka förändringar som kan vara bra för klienten. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 

 

12. Klienten tror att sättet att arbeta med hans/hennes problem är korrekt.  

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig Sällan Emellanåt Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

 
 
 
 
 

Summa poäng: _______ 
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Treatment integrity 
 
 
1. Vilken behandling är det?  □ KBT     □ Exponering Session ______ 

 
KBT 
 
Behandlingstillfälle 3 
2. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

3. Saknas: 
 

4. Psykoedukation om beteenderepertoar □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
5. Saknas: 
 

6. Psykoedukation om förväntningar om smärta □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
7. Saknas: 
 

8. Psykoedukation om beteendeexperiment □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
9. Saknas: 
 

10. Planering av beteendeexperiment att utföra under 
veckan 

□ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
11. Saknas: 
 

12. Information om problemlösning □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
13. Saknas: 
 

14. Genomgång av problemlösning som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
15. Saknas: 
 

16. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
17. Saknas: 
 

 
 
Behandlingstillfälle 4, om val ”oro” 
18. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

19. Saknas: 
 

20. Psykoedukation om oro □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
21. Saknas: 
 

22. Genomgång av schemalagd orostid och oroszon □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
23. Saknas: 
 

24. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
25. Saknas: 
 

 
 
Behandlingstillfälle 4, om val ”nedstämdhet” 
26. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

27. Saknas: 
 

28. Psykoedukation om ruminering □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
29. Saknas: 
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30. Identifierande av ruminering □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
31. Saknas: 
 

32. Planering av alternativa beteenden vid ruminering □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
33. Saknas: 
 

34. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
35. Saknas: 
 

 
 
Behandlingstillfälle 5, om val ”stress” 
36. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

37. Saknas: 
 

38. Psykoedukation om stress □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
39. Saknas: 
 

40. Genomgång av tidsplanering och prioritering □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
41. Saknas: 
 

42. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
43. Saknas: 
 

 
 
Behandlingstillfälle 5, om val ”sömn” 
44. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

45. Saknas: 
 

46. Psykoedukation om sömnbesvär □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
47. Saknas: 
 

48. Genomgång av sömnrestriktion □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
49. Saknas: 
 

50. Genomgång av stimuluskontroll □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
51. Saknas: 
 

52. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
53. Saknas: 
 

 
 
Behandlingstillfälle 6 
54. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

55. Saknas: 
 

56. Psykoedukation om omgivningsfaktorer □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
57. Saknas: 
 

58. Diskussion om faktorer hemma och på arbetet som kan 
påverka smärta 

□ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
59. Saknas: 
 

60. Psykoedukation om coping □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
61. Saknas: 
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62. Planering av coping □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
63. Saknas: 
 

64. Utveckling av personligt copingprogram □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
65. Saknas: 
 

66. Hitta exempel på egenvårdande aktiviteter □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
67. Saknas: 
 

68. Genomgång av veckomål som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
69. Saknas: 
 

 
 
Rörelseexponering 
 
Behandlingstillfälle 3-6 
70. Uppföljning av hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 

71. Saknas: 
 

72. Planering av dagens målrörelse □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
73. Saknas: 
 

74. Formulering av hypotes om målrörelsen □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
75. Saknas: 
 

76. Gradvis exponering för målrörelsen □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
77. Saknas: 
 

78. Om hypotes: Beteendeexperiment □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
79. Saknas: 
 

80. Planering av egen exponering som hemuppgift □ JA □ NEJ □ TILL VISS DEL 
81. Saknas: 
 

 

 

 

 

 


