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“It will soon be over!”
1
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate how mismatch between 

psychological risk (depression, catastrophizing and fear-avoidance) and 

recovery expectations are related to actual recovery in patients with low 

back pain. The data consisted of responses from 496 participants who 

sought primary care in the U.S. for acute work-related back pain. 

Regression analyses showed that patients with mismatch do not differ 

from patients with matched expectations regarding to work ability and 

level of function at follow-up. Psychological risk is also evident in this 

study as critical to the outcome. Mismatch does not contribute further in 

addition to psychological risk. At present, there is no reason for clinicians 

to look for this group. The study is the first of its kind and therefore 

demands more research in this area. 
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”Snart går det över!” 

En studie om missmatch mellan psykologisk risk och 

återhämtningsförväntningar bland patienter med ländryggsmärta. 

 

Ungefär 20% av den europeiska befolkningen lider av kronisk smärta (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006), vilket ofta innebär ett stort lidande för individen och 

konsekvenser av olika slag. Att leva med smärtproblematik medför ofta en inskränkning av det 

dagliga livets aktiviteter, t ex förmågan att sköta ett arbete, träna, upprätthålla goda relationer 

samt sömnvanor (Breivik et al., 2006). Dessa begränsningar leder till en påtagligt sämre 

livskvalitet för personer med smärta. I samband med smärta är det vanligt att också besväras av 

depression, undvikandebeteenden och katastroftankar. Dessa är psykologiska riskfaktorer som 

bidrar till att akut smärta blir kronisk (Linton, 2013a). 

I samband med smärta skapas och aktiveras även sjukdomsföreställningar. Dessa handlar 

vanligen om tillhörande symptom, tänkbara förklaringsmodeller, uppskattad varaktighet, idéer 

om tillfrisknande och hur smärtan kommer att påverka ens liv (Petrie & Weinman, 2006). 

Föreställningarna grundar sig i vad vi har lärt oss tidigare på egen hand eller av andra (Petrie & 

Weinman, 2012). Bland patienters föreställningar om smärta finns deras förväntningar på 

återhämtning och forskning har visat att dessa har stor betydelse för utfallet. I flera studier är 

höga förväntningar förknippat med ett bättre utfall och låga förväntningar med ett sämre (Iles, 

Davidson, Taylor & O’Halloran, 2009; Kalaoukalani, Cherkin, Sherman, Koepsell & Deyo, 

2001; Myers et al., 2008). 

Det är dock oklart om förväntningar är ett uttryck för hur vi mår eller om förväntningar i 

sig påverkar tillfrisknandet (Linton, 2013a). Kan det vara så att förväntningarna inte alltid går i 

linje med det psykologiska måendet? Och att personer med samma psykologiska risk har olika 

förutsättningar att tillfriskna enbart beroende på förväntningarna? 
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Denna studie ska försöka besvara detta genom att undersöka hur missmatch hänger ihop 

med tillfrisknandet hos patienter med ländryggsmärta. Hajela (2012) beskriver missmatch som en 

diskrepans mellan vad man förväntar sig och vad som är realistiskt utifrån olika inre och yttre 

omständigheter. I vår studie definieras missmatch som återhämtningsförväntningar som inte går i 

linje med det psykologiska måendet. Antagandet är att en missmatch ger individen sämre 

förutsättningar att tillfriskna och att missmatch i sig kan påverka utfallet, utöver patienternas 

psykologiska risk. 

Studien inleds med att definiera smärta, varför det är viktigt att studera och beskriver hur 

smärta utvecklas utifrån en psykologisk ansats. Föreställningar kring smärta utforskas sedan med 

fokus på återhämtningsförväntningar och en förståelse för hur dessa hänger ihop med smärtans 

psykologi försöker nås. Luckor som finns i forskningen på området tas upp och missmatch 

introduceras. 

Smärta 

Definition. Smärta definieras som ”en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

som hör samman med verklig eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan 

skada.” (International Association for the Study of Pain [IASP], 1994). Smärta är därmed en 

komplex företeelse, som hänsyftar en subjektiv upplevelse av smärta och beteenden som 

uppkommer till följd av den. Dessa formas i samverkan mellan tidigare erfarenheter och den 

aktuella livssituationen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). 

Smärta som hälsoproblem. Smärta är ett vanligt förekommande hälsoproblem över hela 

världen och orsakar mycket lidande både för individen och anhöriga. En femtedel av Europas 

invånare lider av långvarig smärta (Breivik et al., 2006) och omkring 100 miljoner amerikaner 

drabbas (Institute of Medicine [IOM], 2011). Ländryggssmärta är en av de vanligaste formerna 
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av smärta. Prevalensen är hög och det är främst kvinnor och personer i övre medelåldern som är 

representerade (Gerdle et al., 2008; Hoy et al., 2012). 

En tillvaro med smärta medför ofta stora begränsningar inom flera av livets områden. 

Vardagens aktiviteter som träning, matlagning, TV-tittande och umgås med vänner och familj 

påverkas (Breivik et al., 2006). Dessa begränsningar innebär ett stort lidande. Utöver smärtan 

behöver individen även förhålla sig till att eventuellt inte kunna återgå till arbete och att inte 

kunna engagera sig i sitt liv på samma sätt som förut. Bara en sådan enkel sak som att knyta 

skorna kan bli en aktivitet där individen behöver hjälp. 

Smärtan påverkar även de anhöriga. Att vara anhörig till någon med värk kan vara 

påfrestande. Partnern/familjemedlemmen är inte längre som förut och klarar inte av att göra saker 

som tidigare. Som anhörig kan man tvingas ta ett större ansvar för hushållsarbete och liknande, 

samtidigt som man vill vara ett stöd för sin partner. 

Kronisk smärtproblematik innebär också en stor kostnad för samhället. Många med 

långvarig smärta är sjukskrivna och blir borta en längre tid från sina anställningar (Wynne-Jones, 

Dunn & Main, 2008). I Sverige, år 2003, uppgick kostnaderna för långvarig smärta till 87,5 

miljarder kronor. Av dessa utgör bara en bråkdel direkta kostnader för vård medan 80 miljarder 

är indirekta kostnader till följd av sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro (SBU, 2006). För den 

amerikanska staten uppgår siffrorna till cirka 365 miljarder dollar per år. I den summan ingår 

vårdrelaterade kostnader samt sekundära utgifter i form av till exempel sjukfrånvaro (IOM, 

2011). 

Sammanfattningsvis är prevalensen av smärta hög och såväl individen som samhället 

drabbas. Följaktligen är det av stor vikt att studera smärta och att nå en ökad förståelse för 

problemet. Detta för att kunna hitta och implementera effektiva förebyggande och behandlande 

insatser. 
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Utveckling av långvarig smärta 

Vägen fram till kronisk smärta kan ses som en process, där smärta utvecklas över tid. 

Enligt forskning brukar denna process bestå av tre faser. Den första kallas den akuta och är den 

som varar upp till tre till fyra veckor, därefter övergår smärtan och blir subakut under fyra till tolv 

veckor. När smärtan pågått tre månader eller mer definieras den som långvarig eller kronisk 

(Linton, 2013a). 

Faktorer som spelar in i uppkomsten och/eller vidmakthållandet av långvarig smärta har 

undersökts men är inte helt kartlagda (SBU, 2006). Genetiska faktorers bidrag är oklart och man 

vet inte heller till fullo hur samspelet mellan olika riskfaktorer påverkar förloppet. Det man vet är 

att långvarig smärta utvecklas i samspel med både miljömässiga och psykologiska faktorer samt 

att det är en föränderlig och komplex process. Faktorer som har visat sig ha betydelse för 

långvarig smärtproblematik är bland annat psykologiska, sociodemografiska, arbetsrelaterade 

samt faktorer kopplade till smärtintensitet och varaktighet (SBU, 2006). De många faktorerna gör 

det nödvändigt att använda ett brett synsätt. 

Den biopsykosociala modellen är den som används idag för att förstå patienter med just 

kronisk smärta. Modellen tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala aspekter, som 

nästan alltid samspelar och påverkar patienten i hens försök att anpassa sig till sin kroniska 

sjukdom (Somers, Keefe & Porter, 2009). I och med att de tre aspekterna antas befinna sig i ett 

ständigt samspel så är smärtupplevelsen också föränderlig och därmed inte konstant (Somers et 

al., 2009). Det är dock mycket viktigt att undersöka psykologiska faktorer vid akut smärta. 

Forskning har visat att de har en avgörande funktion i utvecklingen av kronisk smärta (Grotle, 

Brox, Glomsrod, Lonn &Vollestad, 2007; Linton, 2000; Pincus, Burton, Vogel & Field, 2002). 

Rädsla-undvikande-modellen. Smärtupplevelsen består av ett flertal psykologiska 

processer och kan ses som ett system där alla delar är sammanflätade med varandra (Linton & 
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Shaw, 2011). En vedertagen modell för att förstå hur akut smärta kan utvecklas till kronisk är 

rädsla-undvikande-modellen. Den utgår från ett kognitivt-beteendemässigt perspektiv, där tankar, 

känslor och beteenden samspelar och tillsammans påverkar smärtan (Vlaeyen & Linton, 2000; 

Leeuw et al., 2007). 

Smärta som fenomen kräver vår uppmärksamhet, eftersom den är en signal på fara. Man 

kan säga att ju större hot, desto mer uppmärksamhet riktas mot smärtan. Den har en kraftigt 

störande funktion, distraherar och är svår att bortse ifrån (Eccleston & Crombez, 1999). För att 

kunna tolka och bedöma hur allvarlig smärtan är, så aktiveras kognitiva processer. Dessa är i sin 

tur sammankopplade med de emotionella processerna som består av våra känslomässiga 

reaktioner och lägger på så vis grunden för de beteenden som följer (Linton & Shaw, 2011). 

Modellen för rädsla-undvikande menar att smärtsignalen kan tolkas på två sätt. När 

smärtan uppfattas som ofarlig fortsätter personen oftast med sina vanliga aktiviteter och rutiner. 

Om smärtan däremot misstolkas som en annalkande katastrof, det vill säga individen 

katastrofierar, så är det vanligt att rädsla för smärtan väcks. Katastroftankarna kan handla om att 

skadan kraftigt ska förvärras vid rörelse, till exempel att man ska bli förlamad eller aldrig mer 

kunna arbeta. Rädslan som kommer både av smärtan och tankarna kring den föder i sin tur 

beteenden, som undvikande och/eller flykt. Hypervigilans kan också uppstå, vilket innebär en 

överdriven uppmärksamhet på potentiella smärtstimulin i omgivningen. Allt detta sker som 

respons på det upplevda hotet, det vill säga smärtan. Som en konsekvens av detta modifierar eller 

slutar individen med en del av sina vanliga aktiviteter och rutiner (Leeuw et al., 2007; Vlaeyen & 

Linton, 2000, 2012). Detta plötsliga förändrade beteende kan vara adekvat i den akuta fasen men 

förvärrar problemen på sikt (Leeuw et al., 2007; Linton & Shaw 2011; Vlayen & Linton 2012). 

Forskning har visat att smärtrelaterad rädsla starkt bidrar till en försämrad fysisk aktivitetsnivå 

och kan leda till framtida funktionsnedsättning (Vlaeyen & Linton, 2000, 2012). Rädsla för 
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smärta och skada kan alltså vara mer hämmande än smärtan själv (Crombez, Vlaeyen, Heuts & 

Lysens, 1999). 

Katastrofiering och rädsla-undvikande förställningar. Katastrofiering och rädsla och 

undvikande är två viktiga delar i rädsla-undvikande-modellen och indikerar en kraftigt ökad risk 

för dålig prognos (Linton & Shaw, 2011). Att katastrofiera innebär att ha orimligt negativa tankar 

om relativt neutrala stimulin, vilka resulterar i upplevelsen av en katastrof (Sullivan, Bishop & Pivik, 

1995). Rädsla och undvikande betyder att personen är rädd för smärtan och därför undviker 

aktiviteter, vilket skapar en negativ spiral (Linton, 2013a). 

Katastrofiering är en välkänd komponent vid kronisk smärta. Den hänger samman med 

smärtans intensitet, depression, funktionsnedsättning och återgång i arbete. Detta har 

uppmärksammats vid olika typer av smärta, som muskuloskeletal smärta och smärta från 

ryggmärgsskada (McCracken & Vowles, 2009). Katastrofiering har visats vara kopplad till högre 

rapporterad smärta, medan föreställningar om rädsloundvikande har associerats till undvikande 

av aktiviteter i vardagen, till exempel hushållsarbete, att sitta eller klä på sig. Både katastrofiering 

och rädsla-undvikande föreställningar verkar ge sämre prognos vid tre till sex månaders 

uppföljning (Buer & Linton, 2002; Chou & Shekelle, 2010). 

Rädsla och undvikande i samband med smärta är tydligt relaterat till större emotionellt 

lidande och funktionssvårigheter hos individer med långvarig ländryggsmärta, muskuloskeletal 

smärta eller osteoartrit. Forskning har också visat att en minskning av rädsla och undvikande är 

viktigt för att framgångsrikt kunna behandla kronisk smärta (McCracken & Vowles, 2009).  

Depression. Rädsla-undvikande-modellen pekar också på emotionernas betydelse, främst 

rädslan för smärta. Förutom rädsla så är frustration, ilska, depression, skuld och ångest vanliga 

känslomässiga reaktioner på smärta.  Emotioner är en stark drivkraft för vårt beteende och leder 

oss att agera på smärta, antingen genom att fly eller undvika. Därför spelar förmågan att reglera 
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känslor en viktig roll för utveckling av långvarig smärta (Linton & Shaw, 2011). Studier har 

funnit att negativ affekt är associerat med ett sämre behandlingsutfall. Om patienten redan har 

någon typ av emotionell distress, såsom ångest, depression eller stress, kan detta bidra till att 

personen har sämre förutsättningar att hantera den akuta smärtan. Den omedelbara emotionella 

responsen kan ha samma funktion (Linton & Shaw, 2011). 

Att börja undvika olika vardagliga situationer på grund av rädsla för smärta leder till en 

förändrad livssituation. Livet centreras kring smärtan och det är den som styr vad individen 

engagerar sig i. De aktiviteter som personen tidigare intresserat sig för, till exempel gå på bio 

med vänner, träna eller bara vara delaktig i vardagen, går individen miste om i och med ett 

undvikande. Vid depression så är det just ett tillbakadragande från lustfyllda aktiviteter som 

vidmakthåller eller till och med förstärker problematiken (Öst, 2006). Utvecklandet av kronisk 

smärta är mycket starkt länkat till depression (Linton & Bergbom, 2011). Dock är det svårt att 

säga att depression verkligen triggar övergången till kronisk smärta, snarare verkar den katalysera 

smärtproblemen. Således påverkar smärta och depression varandra ömsesidigt (Linton & 

Bergbom, 2011). 

Depression verkar vara en viktig faktor i det tidiga skedet av smärtutvecklingen, eftersom 

depression till sin natur kan leda till en mer generell sänkt aktivitet. Minskningen av aktivitet har 

visats vara en riskfaktor för övergång till kronicitet (Pincus, Vogel, Burton, Santos & Field, 

2006). Det verkar som att patienter med både depression och smärtkatastrofiering påverkas mer 

av smärtan än de grupper som har antingen depression eller smärtkatastrofiering (Linton et al., 

2011). Detta tyder på att det är två olika delar, som tillsammans förstärker smärtans inverkan på 

både funktion och sinnesstämning (Linton et al., 2011). 

Oro är vanligt i samband med depression. Att oroa sig är något vi människor gör och det 

är ett naturligt sätt att främja problemlösning (Eccleston & Crombez, 2007). Oron gör individen 
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engagerad i att finna en lösning till det som upplevs hotfullt och syftar också till att behålla 

vaksamheten på hotet. Om nu oro i bästa fall leder till god problemlösning, hur kommer det sig 

då att oron istället verkar öka hos många patienter med kronisk smärta och att problemen förblir 

olösta? Det kan bero på att många ser smärta som ett biomedicinskt problem och att fokus för 

problemlösningen då blir att få smärtan att försvinna, vilket kan vara svårt vid kronisk smärta. 

Risken finns att fastna i en missriktad problemlösningsloop, som kan leda till att de somatiska 

problemen ökar. Detta eftersom kroppens system ständigt är på vakt och under stress (Ecclestone 

& Crombez, 2007). Den här inramningen av problemet lägger grunden för de förväntningar 

patienten har i mötet med vården, till exempel att vårdgivaren kan ”bota” smärtan eller att 

behandlingen kommer återställa ryggen till ursprunglig funktion. Det är därför viktigt att placera 

problemet i en annan förståelseram, där lösningar kan vara tillgängliga och patienten kan våga 

prova andra vägar. Hur man förstår problemet föreslås alltså ha större betydelse än förmågan till 

och förtroendet för att faktiskt lösa det (Ecclestone & Crombez, 2007).  

Sammanfattningsvis har depression, katastrofiering, ångest och föreställningar om rädsla 

och undvikande kopplats till sämre utfall och utvecklandet av kronisk ryggsmärta och betraktas 

därmed som kraftfulla riskfaktorer (Nicholas, Linton, Watson & Main, 2011; Ramond et al., 

2011). 

Sjukdomsföreställningar. I samband med att människor drabbas av ohälsa är det vanligt 

med frågor som ”Vad är det för fel?” och ”Varför händer detta just mig?”. Människor tenderar 

att ha många föreställningar som rör det tillstånd de har drabbats av (Petrie & Weinman, 2012). 

Föreställningarna handlar om symptom, tidsaspekter gällande hur länge symptomen kommer 

vara, tillfrisknandet, förklaringsmodeller för att förstå sjukdomen samt allmänna föreställningar 

om hur sjukdomen kommer att påverka vardagen (Petrie, Weinman, Sharpe & Buckley, 1996; 

Petrie & Weinman, 2006). De här föreställningarna är avgörande för hur sjukdomen upplevs och 
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vägleder människor i hur de ska förhålla sig till exempelvis smärta. Våra föreställningar grundar 

sig vanligen i vad vi har lärt oss, på egen hand eller av andra. Tidigare erfarenheter gör att 

tolkningen av en situation går snabbare och att vi kan agera därefter. Trots att människor ställs 

inför samma situationer har vi olika uppfattningar om dem och hanterar dem därmed olika (Petrie 

& Weinman, 2012). 

Mycket tyder på att människors uppfattning kring sin sjukdom påverkar hur det faktiskt 

går. Inom flera medicinska tillstånd, såväl akuta som långvariga, finns stöd för detta (Galli, 

Ettlin, Palla, Ehlert & Gaab, 2010; Petrie, Jago & Devcich, 2007). Bland personer med till 

exempel hjärtinfarkt har det visats att de inledande tankarna i samband med sjukdom är 

avgörande för tillfrisknandet (Petrie et al., 1996). Funktionsnivå, återhämtning, emotionellt 

lidande och överlevnad är faktorer som påverkas av patientens sjukdomsföreställningar (Foster et 

al., 2008; Petrie et al., 2007; Petrie & Weinman, 2012). Studier har visat att det finns ett starkt 

samband mellan positiva föreställningar och välbefinnande (Mondloch, Cole & Frank, 2001) 

medan negativa föreställningar är associerade med en ökad risk att få funktionssvårigheter och att 

inte tillfriskna (Galli et al., 2010). 

Föreställningar kopplade till smärta. Långvarig smärta utvecklas som tidigare nämnts i 

ett samspel mellan tankar, känslor och beteenden. Smärtpatienters föreställningar ingår i det 

kognitiva systemet och har därmed en viktig roll i utvecklingen av långvarig smärta (Foster et al., 

2008; Petrie et al., 2007). 

Vid smärtrelaterad problematik finns en uppsättning allmänna föreställningar, som att 

smärta är synonymt med skada, att det är bäst att vila tills värken går över, att en bra läkare kan 

bota och att man måste vara helt återställd för att kunna återgå till sin normala aktivitetsnivå. 

Uppfattningar av dessa slag är inte alltid av godo. Det är inte alltid de är sanna eller stämmer 

överens med verkligheten. Därför kan de bidra till att icke-adaptiva beteenden utvecklas som 
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vidmakthåller smärtproblematiken över tid (Linton, 2013a). En vanlig föreställning är att när det 

gör ont så ska man avbryta eftersom man tänker att det är farligt. Någonting som kan vara 

adekvat vid den plötsliga smärtan - jag bränner mig på spisplattan, drar bort handen – kan vid 

ryggsmärta istället bidra till att utveckla långvariga problem (Linton & Shaw, 2011).  

Patienters föreställningar påverkar hur de tolkar smärtan. Tolkningarna är ibland 

överdrivna och/eller felaktiga. Relativt neutrala händelser kan ibland förstoras upp till en ren 

katastrof, till exempel kan en föreställning om att smärta är farligt leda till tolkningen att smärtan 

är tecken på ett livshotande tillstånd, även om läkarundersökningen inte visat något allvarligt 

medicinskt fel. I samband med katastrofiering är det naturligt att rädsla väcks. Rädslan kan i sin 

tur göra att individen undviker situationer och beteenden, som hen tror ska orsaka smärta. På 

detta sätt skapas ett mönster av rädsla och undvikande (Linton & Shaw, 2011), vilket ofta 

resulterar i överdriven uppmärksamhet på signaler om smärta och skada. Både kognitioner och 

emotioner är inställda på att upptäcka smärta, vilket kan bidra till att smärtupplevelsen förstärks 

(Linton & Shaw, 2011; Villemure & Bushnell, 2002). 

Det är också vanligt att patienten har förväntningar om hur det ska gå och när hen ska bli 

frisk. Personen kan anta att smärtan ska gå över på en vecka och när så inte sker blir hen 

besviken. Besvikelsen kan då bli en grogrund för negativa tankar och beteenden som är mindre 

hjälpsamma, till exempel att ägna mycket tid till vila (Linton & Shaw, 2011). 

Patienters föreställningar är alltså en viktig komponent vid utvecklandet och 

vidmakthållandet av en smärtproblematik. Förväntningar kring smärtan och föreställningar om 

rädsla och undvikande har visats predicera generell funktionsnedsättning vid akut ryggsmärta 

(McCracken & Vowles, 2009). 

Sammanfattningsvis är föreställningar tankar som samspelar med känslorna och påverkar 

vår upplevelse av smärta och därmed vårt beteende. Bland smärtpatienters föreställningar finns 
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deras förväntningar på tillfrisknande och återhämtning. Studier har visat att dessa är en viktig 

faktor för att förutsäga hur det går (Hallegraeff, Krijnen, van der Schans & de Greef, 2012; Iles et 

al., 2009; Mondloch et al., 2001; Myers et al., 2008). 

Förväntningar 

Definition. Förväntningar är ett omfattande begrepp, som inbegriper såväl kognitiva som 

emotionella aspekter. Det finns ingen allmänt accepterad definition men det finns en 

samstämmighet i att förväntningar är föreställningar som ingår i människans kognitiva system 

och avspeglar hur något väntas bli i framtiden (Bialosky, Bishop & Cleland, 2010; Thompson & 

Sunol, 1995). 

Thompson och Sunol (1995) har presenterat en modell för att definiera förväntningar. 

Begreppet har delats in i fyra grupper: predicerande, idealiska, normativa samt oformade 

förväntningar. Predicerande förväntningar handlar om en individs tankar kring vad hen tror ska 

hända. Dessa ses ofta som realistiska eller väntade föreställningar, då de baseras på egna eller 

andras upplevelser samt annan kunskap (Thompson & Sunol, 1995). Denna typ av förväntan är 

välbeforskad och positiva förväntningar associeras till bättre funktionsförmåga vid uppföljning 

(Kalaoukalani et al., 2001; Myers et al., 2008). 

Idealiska förväntningar bygger istället på önskningar och förhoppningar, det vill säga vad 

en individ vill ska hända och därmed tror är möjligt. Vidare finns normativa förväntningar som 

handlar om vad personen tror ska hända utifrån de föreställningar som hen har om hur det borde 

bli. Dessa föreställningar präglas av sociokulturella värderingar och vad som är socialt 

rekommenderat (Thompson & Sunol, 1995). Utöver dessa finns de oformade förväntningarna, 

som handlar om sådant som en person utgår ifrån men inte är medveten om eller inte alltid kan 

formulera. De kan också innefatta förväntningar på en ny situation, där kunskap och erfarenhet 

saknas, vilket gör det svårt att formulera realistiska förväntningar. Av den anledningen har många 



“SNART GÅR DET ÖVER!”  16 

 

som söker sjukvård ofta inga eller väldigt vaga outtalade förväntningar (Thompson & Sunol, 

1995). Eftersom patienterna saknar kunskap är deras förväntningar ofta ett uttryck för vad de vill 

ska hända, snarare än vad de tror ska hända. Oformade förväntningar modifieras över tid i 

samband med att personen får mer information om och anpassar sig till sitt tillstånd (Lohne & 

Severinsson, i Wiles, Cott & Gibson, 2008).  

Förväntningar är således ett komplext och mångfacetterat begrepp (Bialosky et al., 2010). Trots 

försök att förtydliga begreppet finns svårigheter att särskilja olika förväntningar från varandra, då 

de verkar överlappa varandra. Det går till exempel inte att utesluta att idealiska förväntningar är 

en del av de oformade eller att de normativa är en del av de predicerande.  

Sammantaget är det dock viktigt att förstå att förväntningar är föreställningar om hur 

något antas bli men kan också vara ett uttryck för hur någon vill att det ska bli. Vidare utvecklas 

förväntningarna över tid och i ett samspel med individens behov, känslor, intressen, sociala 

normer och det aktuella sjukdomsförloppet (Thompson & Sunol, 1995). 

Förväntningar kopplade till smärta. Förväntningar studeras inom flera vetenskaper 

idag men ursprungligen var det psykologin som intresserade sig för förväntningar och deras 

relation till andra psykologiska faktorer (Fishbein, i Bialosky et al., 2010). Som ett led i detta har 

smärtforskningen lyft fram förväntningar och undersökt deras betydelse ur flera perspektiv. 

Bland annat har responsförväntningar undersökts, det vill säga den förväntade reaktionen på ett 

visst stimuli och vilken betydelse den har för smärtupplevelsen samt den faktiska reaktionen. 

Mycket av litteraturen kring placeboeffekt vid smärta handlar om responsförväntningar (Kirsch, i 

Boersma & Linton, 2006). Patienters förväntningar på behandling (Kalaoukalani et al., 2001) och 

återhämtning har också studerats (Iles, Davidson & Taylor, 2008). 

I en kvalitativ studie undersöktes vad som formade patienters förväntningar på 

återhämtning vid ryggsmärta. Fyra teman identifierades: smärta, sjukdomsförlopp, 
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funktionsförmåga och behandling (Iles, Taylor, Davidson & O’Halloran, 2012). Personens 

tidigare livserfarenheter verkar vara viktigast för tolkningen av den nuvarande situationen samt 

hens bedömning av de fyra temana (Iles et al., 2012). Detta går i linje med att smärtpatienter som 

tidigare haft hjälp av en behandling ofta har positiva förväntningar på återhämtning, liksom 

patienter som behandlas för första gången (Myers et al., 2008). Smärta och fysisk funktion vid 

första mättillfället har också visats vara kopplat till vilka förväntningar man har. (Broderick, 

Junghaenel, Schneider, Bruckenthal & Keefe, 2011; Myers et al., 2008). 

Det har dock varit svårt i tidigare forskning kring förväntningar och smärta att fånga upp 

patienter i akutskedet och att följa dem över tid. Endast ett fåtal studier har lyckats mäta 

förväntningar i ett tidigt skede av ryggsmärta (Iles et al., 2009). Om mätningen görs senare än i 

inledningsfasen blir det svårare att säga att det verkligen är förväntningarna som påverkar 

utfallet. Förväntningarna kan ha påverkats och förändrats. Studier som lyckats mäta 

förväntningarna inom tre veckor, har visat att förväntningar har en stark påverkan på utfallet (Iles 

et al., 2009). Det är därför eftersträvansvärt att mäta förväntningar så tidigt som möjligt. 

Återhämtningsförväntningar. När det gäller prognosen för patienter med 

ländryggsmärta är återhämtningsförväntningar den typ av förväntan som verkar ha störst 

betydelse för hur det faktiskt går (Hallegraeff et al., 2012; Iles et al., 2008; Kalaoukalani et al., 

2001; Mondloch et al., 2001; Myers et al., 2008). Forskning har funnit att positiva 

återhämtningsförväntningar är kopplade till en förbättrad funktionsförmåga och återgång i arbete 

vid uppföljning (Iles et al., 2008; Myers et al, 2008). Medan låga förväntningar på återhämtning 

snarare är en riskfaktor för att bli frånvarande från arbetet (Hallegraeff et al., 2012; Iles et al., 

2009). Risken att förbli borta från arbete efter tre månader är två gånger så stor i gruppen med 

låga återhämtningsförväntningar jämfört med de med höga förväntningar (Hallegraeff et al., 
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2012). Låga förväntningar på återhämtning kan således ses som en alarmklocka för dålig prognos 

(Linton & Shaw, 2011). 

Förväntningar på återhämtning och andra faktorer. Som beskrivits ovan så finns det 

ett omfattande vetenskapligt stöd för att förväntningar på återhämtning har betydelse för 

tillfrisknandet hos patienter med ryggsmärta, men vi vet i nuläget inte varför det är så. 

Förväntningar kan vara ett uttryck för hur vi mår eller så påverkar förväntningar i sig utfallet 

(Linton, 2013a). Forskning har inte kunnat förklara kopplingen. Frågor kvarstår kring hur 

förväntningar hänger ihop med andra prognostiska faktorer vid utvecklandet av långvarig smärta 

(Boersma & Linton, 2006; Iles et al., 2012; Mondloch et al., 2001; Myers et al. 2008). Det finns 

till exempel inte så mycket forskning på hur förväntningar är kopplade till psykologiska faktorer 

som depression, rädsla och undvikande och katastrofiering. Dock är förväntningar en 

sjukdomsföreställning och hänger på så vis ihop med hur vi tolkar och upplever smärta (Linton & 

Shaw, 2011). Det finns alltså en del som pekar på att förväntningar är en del av smärtans 

psykologi. 

Boersma och Linton (2006) visar att föreställningen om ett underliggande och allvarligt 

medicinskt problem präglar förväntningarna på återhämtning, liksom upplevelsen av smärtans 

frekvens och intensitet. De föreslår att förväntningar, föreställningar och negativ affekt är delar 

av en smärtrelaterad ångest, som bör ses som en enhet och den ångesten kan komma till uttryck i 

undvikande och hypervigilanta beteenden. 

Carstens et al. (2014) har undersökt om förväntningar på återhämtning går att relatera till 

andra psykologiska faktorer och utfall och om dessa förändras eller är stabila under de första 

veckorna av en smärtepisod. Fyra grupper utkristalliserades, varav tre grupper hade förväntningar 

som gick i linje med hur de mådde. Dessa tenderade att förhålla sig stabila över tid. Den fjärde 

gruppen hade dock oväntat höga förväntningar i kombination med flera psykologiska riskfaktorer 
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vid första mättillfället. Denna grupp hade förväntningar som sjönk under de första två veckorna 

och vid tre månaders uppföljning hade den gruppen en ökad risk för kliniska problem och att 

förbli frånvarande från arbetet. Carstens et al. (2014) pekar på att den här missmatchen mellan en 

förväntad förbättring och en upplevd försämring kan ha negativa psykologiska effekter, som i sin 

tur bereder mark för en övergång till kronisk smärta. Carstens et al. (2014) visar alltså att positiva 

förväntningar inte alltid har den kraftfulla effekt på utfall som ofta antagits. Detta väcker frågor. 

Vilken betydelse har förväntningar egentligen? Kan det vara så att förväntningar inte alltid går i 

linje med hur man mår? Hur hänger en sådan missmatch ihop med tillfrisknandet? 

Fallexempel. Här får vi möta Erik 30 år. Han är en fiktiv person men skulle kunna vara 

en typisk smärtpatient. Hans berättelse illustrerar hur föreställningar och förväntningar kan se ut i 

samband med en akut episod av ländryggsmärta. 

Erik är 30 år och har arbetat inom bilindustrin sedan gymnasiet. Han jobbar vid bandet 

och det är fysiskt krävande. Erik tycker att jobbet är okej men helst skulle han vilja jobba med 

ungdomar. Förra veckan vaknade han med en molande värk i nedre ryggen. Han tänkte att han 

nog hade överansträngt sig på jobbet och att det var därför han hade ont. Erik fortsatte arbeta 

men smärtan avtog inte. Det gjorde alltmer ont, framförallt i samband med lyft och böjningar, 

både hemma och på jobbet. Erik började bli orolig att det var något allvarligt fel. Han har aldrig 

haft besvär med ryggen tidigare. Han pratade med sin chef och sjukskrev sig några dagar. Sen 

dess har han varit sängliggande eftersom många rörelser gör att han får ont. Erik är normalt en 

aktiv person och idrottar flera gånger i veckan. Detta har han avstått från helt nu. Erik har också 

under den här perioden sökt på nätet efter möjliga förklaringar och där hittat allt från 

cancertumörer till “vanligt” ryggskott. Oron har ökat och han vågar inte prata med sin sambo 

om sina farhågor. Han tänker att det är bäst att gå till läkare för att få ett svar på vad det är. 

Och framförallt få medicin mot smärtan. Han har nu beställt tid och sover oroligt inför besöket 
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på vårdcentralen. Erik har tidigare varit deprimerad i samband med en separation och har enligt 

sig själv lätt för att “gå och grunna på saker”. Däremot menar han att man alltid ska tänka 

positivt, det är något hans föräldrar alltid sagt. Han har höga förväntningar på besöket och 

tänker att smärtan har hållit i sig länge nog: den borde gå över snart. Vid läkarbesöket får Erik 

fylla i ett antal formulär, som han inte riktigt förstår vitsen med. Han får höga resultat på en 

depressionskala och på två formulär som mäter smärtrelaterad rädsla respektive 

smärtkatastrofiering. Trots att Erik har flera psykologiska riskfaktorer som ökar risken för att 

utveckla långvarig smärta och funktionsnedsättning skattar han höga förväntningar på att 

återhämta sig. Erik tror att han inom en vecka kommer vara tillbaka på arbetet och kunna idrotta 

igen, helt utan smärta. 

Erik har ett fysiskt krävande arbete och är också fysiskt aktiv på sin fritid. I och med den 

akuta smärtepisoden har han dragit sig undan sina aktiviteter, eftersom han kopplar ihop smärta 

med skada och då anses vila vara “den bästa medicinen”. Detta tillbakadragande från vardagens 

naturliga sammanhang kan ha främjat hans depression.  Han har många tankar och en del av dem 

är katastroftankar, som föder oro och orsakar sömnsvårigheter. Smärtan i sig orsakar rädsla och 

ångest, liksom även Eriks tolkningar av sin smärta. Det är många negativa affekter för Erik att 

reglera. Erik ventilerar inte sina tankar med sin partner eller vänner och har därför svårt att få 

välbehövligt socialt stöd. Hans syn på smärtan är biomedicinsk, smärtan kan ”botas” och då med 

medicin. Han tror att han snabbt ska bli bra och ”bra” betyder ”helt återställd/smärtfri”. Erik visar 

också stor tilltro till att läkaren har svaren och är mindre engagerad i vad han själv kan göra. Han 

har en idé om att om han bara tänker positivt så blir han frisk. Erik har med andra ord många 

föreställningar kopplade till sitt sjukdomstillstånd. 

I fallet Erik så ser vi att han har flera psykologiska riskfaktorer som ökar risken för att 

utveckla långvarig smärta och funktionsnedsättning. Trots detta skattar han högt på förväntningar 
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om att återhämta sig snabbt. Förväntningarna verkar inte avspegla hur Erik mår och de verkar 

vara orealistiskt höga. Orealistiskt höga förväntningar kan leda till besvikna och missnöjda 

patienter när förväntningarna inte uppfylls och det kan leda till att de blir mindre följsamma i 

behandlingen (Iversen, Daltroy, Fossel & Katz, 1998). Vi menar att Erik löper ökad risk att bli 

besviken i och med sina orealistiskt höga förväntningar på att återhämta sig. Därmed kan de 

negativa känslorna som en besvikelse innebär, bidra till att försämra Eriks mående ytterligare, 

vilket kan göra det svårt att vidmakthålla beteenden som är hjälpsamma och nödvändiga för att 

komma tillbaka till ett aktivt liv (Linton & Shaw, 2011). Medicinska studier har visat att 

besvikelse till följd av att förväntningar inte uppfylls eller inte sker i den takt man väntar sig, kan 

leda till utvecklandet av stressrelaterade sjukdomar (Kaplan, 1991; Kelly, Hertzman & Daniels, 

1997). Även orealistiskt låga förväntningar antas kunna leda till bristande följsamhet i behandling 

då engagemang och tro hos patienten saknas, vilket kan stå i vägen för tillfrisknande (Main, 

Foster & Buchbinder, 2010).  

För att bättre förstå vilken betydelse orealistiska förväntningar på återhämtning har för 

tillfrisknandet vill vi studera missmatch. 

Missmatch 

En beskrivning av missmatch är att det är en diskrepans mellan vad individen förväntar 

sig och vad som är realistiskt utifrån olika inre och yttre omständigheter (Hajela, 2012). Det finns 

väldigt lite forskning på missmatch vad vi har kunnat se.  

I en studie om hjärtfel så undersöktes missmatch mellan förväntningar och 

sjukdomsverklighet. Hjärtpatienterna hade föreställningar om att deras tillstånd var akut, vilket 

inte stämde överens med det faktum att de led av en kronisk sjukdom. När de blev medvetna om 

missmatchen mellan verkligheten och den egna sjukdomsuppfattningen blev de skrämda och 

hade svårt att ta till sig faktumet. (Astin, Closs, McLenachan, Hunter & Priestley, 2009). 
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I en annan studie om astma studerades förväntningar på behandling. Den fann både 

realistiska och orealistiska förväntningar om förbättring. Patienterna hade kronisk astma och 

därför ansågs det orealistiskt att förvänta sig att bli botad, då sannolikheten för att bli helt frisk är 

liten (Mancuso, Rincon, Robbins & Charlson, 2003). När det inte blir som vi önskat eller väntat 

oss tenderar vi att bli besvikna eller frustrerade. Vi kan känna oss ledsna, otillfredsställda och 

stressade (Lazarus; Roseman, i Higgins, 1987) medan om något negativt läggs till som vi inte 

väntat oss, kan snarare en rädsla infinna sig eller en upplevelse av att vara hotad (Lazarus; 

Roseman, i Higgins, 1987). 

Missmatch i denna studie. Vi har inte kunnat hitta forskning på missmatch vid 

smärtproblematik. Detta kommer att studeras i denna uppsats. Vi utgår från att förväntningar är 

en del av smärtans psykologi. Därför tänker vi att en missmatch uppstår när förväntningar på 

återhämtning inte går i linje med andra psykologiska riskfaktorer, i den här studien: depression, 

katastrofiering och rädsla-undvikande föreställningar. Det kan vara så att personer med 

missmatch har en sämre prognos för tillfrisknande och att återgå i arbete. Med andra ord kan 

missmatch i sig vara en riskfaktor för att utveckla långvarig smärta. Det är därför viktigt att 

undersöka detta för att eventuellt kunna upptäcka och sätta in insatser i tid. 

En konceptuell modell av missmatch. Vi tänker oss att det finns flera kombinationer av 

missmatch, se Figur 1. 
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Figur 2. Missmatch och match mellan förväntningar och risk
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En individ med höga förväntningar på återhämtning och samtidigt låga poäng på de 

psykologiska riskfaktorerna har förväntningarna som går i linje med måendet och speglar detta. 

Annorlunda uttryckt så matchar förväntningarna och den psykologiska profilen varandra (se 

Figur 1c). På samma sätt tänker vi oss att det blir en match om individen har låga förväntningar i 

kombination med höga poäng på riskfaktorerna (se Figur 1b). Om en individ däremot har höga 

poäng på de psykologiska riskfaktorerna och samtidigt skattar högt på förväntningar så uppstår 

en enligt oss tänkt missmatch (se Figur 1a). Förväntningar och mående matchar inte varandra. Att 

ha höga poäng på psykologiska riskfaktorer “borde” istället ge låga förväntningar. Vidare tänker 

vi oss en individ med låga poäng på riskfaktorerna och låg skattning av förväntningar som en 

missmatch (se Figur 1d). Individen har psykologiska förutsättningar att kunna förvänta sig mer 

och är således underoptimistisk. 

Detta är ett konceptuellt försök att förtydliga missmatch, men modellen är en förenkling. 

Eftersom verkligheten är mer komplex kommer denna studie att undersöka missmatch på ett 

kontinuum, från låg till hög missmatch, se Figur 2. På så vis inkluderas också fler deltagare. 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om det bland patienter med en akut ländryggsmärta finns 

en grupp som vid första mötet med vården har en missmatch mellan psykologisk risk 

(katastrofiering, rädsla-undvikande föreställningar och depression) och förväntningar på 

återhämtning. Med missmatch menar vi förväntningar som inte går i linje med det psykologiska 

måendet, till exempel höga värden på psykologiska riskfaktorer tillsammans med höga 

förväntningar på återhämtning eller tvärtom. Missmatch rör sig på ett kontinuum i denna studie. 

Syftet är att studera hur en missmatch vid första mättillfället hänger ihop med tillfrisknandet hos 

patienter med ländryggsmärta och om den kan förklara något mer utöver deras psykologiska risk. 

Hypoteser 

Psykologisk risk har betydelse för utfallet. 

1. Patienter med högre värden på de psykologiska riskfaktorerna har en ökad risk att utveckla 

begränsningar i arbetsförmåga jämfört med patienter med lägre värden på de psykologiska 

riskfaktorerna. 

2. Patienter med högre värden på de psykologiska riskfaktorerna har en ökad risk att utveckla 

funktionsnedsättning jämfört med patienter med lägre värden på de psykologiska riskfaktorerna. 

Missmatch mellan förväntningar och psykologiska risk har betydelse för utfallet. 

3. I samband med ökad missmatch ökar risken för framtida begränsningar i arbetsförmåga. 

4. I samband med ökad missmatch ökar risken för framtida nedsatt funktion. 

Metod 

Design 

Denna uppsats bygger på data från en studie genomförd i USA. Deltagarna sökte sig till 

primärvården för en ny, akut episod av ryggsmärta som var relaterad till arbetet. Datainsamlingen 
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inleddes i samband med den första vårdkontakten och deltagarna följdes longitudinellt över tre 

månader. Tre mätningar gjordes under den tiden. 

Deltagare 

Studien bestod av 496 deltagare varav 42 % kvinnor och 58 % män. Deltagarna var 

mellan 18 och 65 år (M = 37.0, SD = 11.3). Majoriteten av deltagarna arbetade inom restaurang 

och handel, sjuk- och hälsovård eller transport. Dessa sökte företagshälsovård för arbetsrelaterad 

akut ländryggsmärta vid privata mottagningar i Massachusetts, Rhode Island eller Texas, USA. I 

dessa stater får arbetsgivarna rekommendera eller välja vårdgivare för arbetsrelaterade skador, så 

majoriteten av deltagarna vände sig till den företagshälsovård de blivit rekommenderade. Övriga 

personer sökte antingen vård på egen hand eller blev hänvisade av akutmottagningar eller 

vårdcentraler. För att delta i studien skulle deltagarna uppfylla följande kriterier: icke-specifik 

ländryggssmärta med akut debut eller försämring inom 14 dagar, självrapporterad yrkesrelaterad 

smärta, 18 år eller äldre samt engelsk- eller spansktalande. Vid uppföljning efter tre månader 

deltog 358 deltagare av de från början 496 deltagarna, ett bortfall på totalt 138 personer. 

Procedur 

Under en första medicinsk bedömning för akut smärta identifierades lämpliga patienter. 

Patienterna informerades om detaljerna i studien och fick läsa och skriva under ett medgivande 

att delta. Deltagandet innebar sekretess vid undersökning och att informationen inte placerades i 

journaler eller delades med arbetsgivaren. Deltagarna fick ett presentkort på 30 dollar om de 

genomförde första undersökningen och ytterligare 25 dollar kontant om de deltog vid 

tremånadersuppföljningen. Efter att eventuella frågor besvarats fick patienterna fylla i ett tiosidigt 

frågeformulär med demografiska uppgifter, självrapporterade förklaringar samt kontaktuppgifter. 

Enkäten tog cirka 15-20 minuter att genomföra. Deltagarna fick sedan standardbehandling i 

enlighet med gällande riktlinjer. Dessa innebar en medicinsk bedömning, råd att återgå till normal 
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verksamhet så snart som möjligt och smärtstillande vid behov. Tre månader efter den inledande 

medicinska bedömningen kontaktades deltagarna via brev och/eller e-post för att kort bedöma sin 

smärta, funktionsnivå och arbetsstatus. Om svar uteblev så ringdes deltagarna upp för 

uppföljning. 

Etiska överväganden 

Proceduren för studien har granskats och godkänts av Institutional Review Board for 

Liberty Mutual Research Institute for Safety i USA. Studien uppfyller de fyra kraven för 

forskningsetiska principer; informationskravet, konfidentialitet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna uppsats arbetade vi med inkodade svar från studien och deltagarna har därmed 

varit anonyma för oss under hela processen. Sekretess avseende deltagarnas identitet och svar har 

därigenom upprätthållits. Vi skrev också under på att hantera datan med försiktighet och att inte 

dela den med andra. Datan raderades från våra datorer när uppsatsarbetet hade avslutats. 

Mätinstrument 

The Pain Catastrophizing Scale, (PCS). The Pain Catastrophizing Scale (PCS) är ett 

instrument för att mäta smärtkatastrofiering. Skalan utvecklades utifrån idén om att olika 

smärtsituationer aktiverar tankar och känslor som i sin tur påverkar smärtupplevelsen. Skalan 

består av tretton påståenden med svar på en femgradig skala från 0 (“Inte alls”) till 4 (“Hela 

tiden”). Den kan delas in i tre subskalor. Delskalorna är ruminering, exempel på påstående är 

”När jag har ont tänker jag hela tiden på hur ont det gör”, överdriven förstoring, ”När jag har ont 

blir jag rädd att smärtan ska bli värre” och hjälplöshet, ”När jag har ont är det ingenting jag kan 

göra för att minska smärtan” (Sullivan et al., 1995). 

I tidgare studier visar sig Cronbachs alpha för hela skalan vara .87 och visar på hög intern 

samstämmighet (Sullivan et al., 1995). I denna studie är Cronbachs alpha .95 (Shaw et al., 2013). 
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Detta visar att de tre subskalorna kan ses som olika dimensioner av samma begrepp. Det är en 

valid och reliabel skala för att fånga katastrofiering. I jämförelse med andra likvärdiga mått 

visade PCS starkast samband till smärta och emotionell distress (Sullivan et al., 1995).  I denna 

studie används hela skalan för PCS och ett högre värde på skalan innebär större grad av 

katastrofiering.  

The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, (CES-D). The Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale har främst utvecklats för att användas på en generell 

population i epidemiologiska studier av depressiva symptom. Den är utvecklad för att mäta 

depressiva nivåer, med betoning på den affektiva delen: depressiv sinnesstämning. Skalan består 

av 20 frågor med svar på en fyragradig skala (0-3), där högre värde indikerar att symptomet 

förekommit oftare under den gångna veckan. Exempel på påståenden är: ”Jag kände att allt jag 

företog mig var en ansträngning” och ”Jag kände mig ensam”. De item som finns i CES-D är 

tagna från andra validerade depressionsskalor, till exempel Beck Depression Inventory, BDI 

(Radloff, 1977). 

CES-D har god begreppsvaliditet hos patienter med kronisk smärta och kan ha vissa 

fördelar som screeninginstrument i jämförelse med BDI (Geisser, Roth & Robinson, 1997). Den 

har också funnits vara mer sensitiv för förändringar i grad av depression (Geisser et al., 1997). I 

tidigare studier har Cronbachs alpha visat sig vara .85 för den generella populationen och .90 för 

det kliniska samplet. Skalan är en valid och reliabel (Radloff, 1977). I denna studie är Cronbachs 

alpha .89 (Shaw et al., 2013). Ju högre värde på skalan, desto fler depressiva symptom. 

Tampa Scale for Kinesiophobia, (TSK-11). Tampa Scale for Kinesiophobia är 

utvecklad för att mäta smärtrelaterad rädsla hos patienter med ryggsmärta (Kori, Miller & Todd, 

1990). Skalan har fyra svarsalternativ mellan 0 (“Håller inte alls med”) och 3 (“Håller helt med”). 

Exempel på påståenden är: “Jag är rädd att jag skadar mig om jag tränar” och “Min kropp talar 
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om för mig att det är något livshotande fel”. TSK-11 är en förkortad version av den ursprungliga 

17-gradiga skalan och består av 11 items. Båda skalorna har liknande psykometriska egenskaper 

och hög intern konsistens.  

I tidigare studier har Cronbachs alpha visat sig vara .79 för TSK-11 och .76 för den 

ursprungliga TSK:n (Woby, Roach, Urmston & Watson, 2005). I denna studie är Cronbachs 

alpha .79 (Shaw et al., 2013). Ett högre värde på skalan innebär mer rädsloundvikande. 

Förväntningar på återhämtning. Tre items har använts för att mäta patienternas 

förväntningar på återhämtning. Tidigare studier har funnit samband mellan 

återhämtningsförväntningar och utfall och utifrån dessa har de tre frågorna formulerats (Heymans 

et al., 2006; Myers et al., 2008). Patienterna får skatta förväntad varaktighet inom olika områden. 

Följande frågor har använts: ”Hur länge förväntar du dig att din ländryggsmärta ska vara?”, ”Hur 

länge förväntar du dig att ha begränsad aktivitet i hemmet?” och ”Hur snart förväntar du dig att 

återgå till ditt vanliga arbete?” Svaren skattas på en skala med sex svarsalternativ: 1 (0-2 dagar), 

2 (3-7 dagar), 3 (8-14 dagar), 4 (5- 30) dagar, 5 (31-60 dagar) och 6 (> 60 dagar).   

Cronbachs alpha för hela skalan i denna studie är .90 (Shaw et al., 2013). Vi har använt ett 

totalvärde på skalan genom att räkna ihop värdena på alla items. Ju högre värde, desto lägre 

föväntningar.  

The Quebec Back Pain Disability Scale (QPBDS). Quebec-skalan avser att bedöma 

grad av funktionsnedsättning hos patienter med ryggsmärta. Med funktionsnedsättning menas 

begränsad förmåga till aktivitet. Skalan utgår från sex kategorier, som mäter olika typer av 

aktivitet, såsom vila, förflyttning, att böja sig eller hantera tunga föremål. Dessa är valda med 

hänsyn till teori samt klinisk tillämpbarhet. Skalan består av sammanlagt 20 items med svar 

mellan 0 (“Ingen svårighet alls”) och 5 (“Oförmögen att klara av”). Exempel på frågor är: 
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“Tycker du det är svårt att bädda sängen på grund av din rygg? “ och “Tycker du det är svårt att 

ta på dig strumpor på grund av din rygg?”.  

I tidigare studier har Cronbach’s alfa visat sig vara .96 och skalan anses ha en hög intern 

konsistens. Skalan bedöms ha hög reliabilitet i jämförelse med liknande instrument och är bra på 

att mäta förbättring och försämring i funktion. (Kopec et al., 1995; Davidson & Keating, 2002). I 

denna studie är Cronbachs alpha .96 (Shaw et al., 2013). Högre värde på skalan innebär sämre 

funktion. 

Return to work (RTW). Return to work eller återgång i arbete som utfallsmått har 

använts i tidigare studier. Det är ett mått på individens aktuella jobbstatus. Variabeln har skapats 

utifrån detaljer som patienter lämnat om sin jobbsituation vid uppföljning med avseende på bland 

annat eventuella förändringar av arbetet och arbetsfrånvaro (Schultz et al., 2004; Shaw, Pransky 

& Winters, 2009). RTW:n i vår studie är en enskild fråga vid tremånadersuppföljningen och 

undersöker om patienten återgått i fullt arbete utan begränsningar. Svarsalternativen “ja, utan 

några begränsningar”, “ja, annan arbetsgivare” och “nej, arbetsfrånvaro oberoende av smärta” 

och har kodats som (0) och innebär “Ja, åter i arbete utan begränsning”. Svarsalternativen “ja, 

några begränsningar”, “ja, förändrad tjänst” och “nej, ryggsmärtan förhindrar arbete” och har 

kodats som (1) och innebär “Nej, har begränsad arbetsförmåga”. 

Statistisk analys 

För statistiska analyser användes IBM Statistical Package for Social Sciences version 20, (SPSS 

20). 

Standardisering. Utifrån ovannämnda skalor skapades nya variabler. För att kunna testa 

hypoteserna standardiserades måtten på respektive skattningsskala till z-poäng, så att skalorna 

kunde läggas ihop och jämföras. För att omvandla mått till z-poäng tog vi råpoängen och 

subtraherade med medelvärdet, M och dividerade sedan med standardavvikelsen, SD (Field, 
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2009; Lisper & Lisper, 2005). Skalorna vi standardiserade var PCS (M = 18.95 SD = 13.53), 

CES-D (M = 15.45 SD = 10.88), TSK-11 (M = 28.08 SD = 5.53) och förväntningar på 

återhämtning (M = 8.50 SD= 3.86). Genom denna standardisering får alla skalor medelvärde 0 

och den nya standardavvikelsen blir 1. 

De standardiserade skalorna PCS, TSK och CES-D lades sedan ihop till en kontinuerlig 

variabel, som kallas Psykologisk risk, där negativa värden innebär låg risk och positiva värden 

hög risk. Psykologisk risk = ((Z-PCS+ Z-TSK+Z-CES-D)/3). För att fånga upp missmatch och 

match lade vi ihop förväntningar på återhämtning med Psykologisk risk och skapade 

Missmatch_Match = Psykologisk risk-Z förväntningar. I den här variabeln är skalan, som mäter 

återhämtningsförväntningar vänd så att höga förväntningar har positiva värden och låga 

förväntningar negativa värden. På så sätt har vi en kontinuerlig variabel, vars låga värden (lägsta 

möjliga fram till ungefär -1) pekar på låg missmatch, värden runt 0 betyder match och höga 

värden (över 1) betyder hög missmatch, se Figur 2.  

För att kunna undersöka betydelsen av missmatch oberoende av dess riktning skapades 

variabeln Missmatch = absoluta värden av Missmatch_Match. På så vis fick vi en mer renodlad 

effekt av missmatch jämfört med match. Missmatch innebär att skillnaden mellan risk och 

förväntningar är > 1SD. Match innebär att skillnad mellan risk och förväntningar är < 1 SD. 0 

betyder perfekt matchning och ju högre värden desto större missmatch. 

Korrelationsanalys. Sambandsanalyser genomfördes för att undersöka hur de oberoende 

variablerna Psykologisk risk, Förväntningar och Missmatch korrelerar. 

Logistisk regressionsanalys. För att undersöka de oberoende variablernas effekt på den 

beroende variabeln RTW använde vi logistisk regression, då utfallsvariabeln är kategorisk. 

Genom logistisk regression får man fram ett värde, Odds Ratio (OR) på hur väl prediktorerna 

predicerar och förklarar den beroende variabeln. Värdet mäter en predicerbar sannolikhet att en 
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viss händelse ska inträffa (Field, 2009). I analyserna undersökte vi sannolikheten för att patienter 

med missmatch vid tre månaders uppföljning ska ha begränsad arbetsförmåga. 

Linjär regressionsanalys. För att undersöka de oberoende variablernas effekt på den 

beroende variabeln QPBDS använde vi linjär hierarkisk regression. Detta för att utfallsvariabeln 

är kontinuerlig samt för att vår data antas uppfylla kriterierna för parametriska analyser: 

normalfördelning och homogenitet i variansen (Field, 2009). I analyserna undersökte vi hur 

missmatch hänger ihop med utvecklandet av funktionsnedsättning. 

Resultat 

Denna studie har fyra hypoteser. Hypotes 1 och 2: Patienter med högre värden på de 

psykologiska riskfaktorerna har en ökad risk att utveckla begränsningar i arbetsförmåga och 

funktionsnedsättning, jämfört med patienter med lägre värden på de psykologiska riskfaktorerna. 

Hypotes 3 och 4: Med ökad missmatch ökar risken för begränsningar i arbetsförmåga och för 

framtida nedsatt funktion. För att testa hypoteserna och undersöka om missmatch tillför något 

mer utöver psykologisk risk och förväntningar, användes logistiska och linjära 

regressionsanalyser. 

Resultatdelen inleds med att beskriva prevalensen av missmatch och match. Därefter 

redovisas sambandsanalyser mellan psykologisk risk, förväntningar och missmatch. Sedan 

presenteras resultat från de logistiska regressionsanalyserna med återgång i arbete utan 

begränsning som utfallsmått samt från de linjära regressionsanalyserna med funktionsnivå som 

utfallsmått. I de linjära regressionsanalyserna används funktionsnivå vid baslinjen som kovariat, 

eftersom funktionsnivå också används som utfallsmått. Analyserna presenteras enligt följande: 

psykologisk risk, förväntningar och missmatch. Därefter redovisas resultat från analyserna som 

testat om missmatch förklarar något ytterligare när psykologisk risk och förväntningar inkluderas. 
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Prevalens 

323 deltagare hade matchade förväntningar (det vill säga, skillnaden mellan psykologisk 

risk och förväntningar var < 1 SD), 128 deltagare hade missmatch (skillnaden mellan psykologisk 

risk och förväntningar > 1 SD). 

Sambandsanalyser 

Resultat från sambandsanalyser visade att det finns ett svagt positivt samband r = .253 (p 

< .01) mellan psykologisk risk och missmatch. Detta innebär att högre risk korrelerar med en 

ökad missmatch. Det finns ett svagt negativt samband r = .187 (p < .01) mellan förväntningar på 

återhämtning och missmatch (skalan som mäter förväntningar är vänd, därför är korrelationen 

negativ). Detta innebär att låga förväntningar korrelerar med en ökad missmatch. Resultaten 

visade också att det finns ett starkt negativt samband r = .529 (p < .01) mellan förväntningar och 

psykologisk risk, vilket betyder att låga förväntningar korrelerar med hög psykologisk risk.  

Logistiska regressionsanalyser  

De logistiska regressionsanalyserna för återgång i arbete utan begränsning presenteras i 

Tabell 1. Högre riskfaktorer ökade sannolikheten för begränsad arbetsförmåga med 1.95 gånger 

för varje standardavvikelse (se Tabell 1A). Resultaten stödjer hypotes 1. Lägre förväntningar gav 

på liknande vis 1.70 högre sannolik risk för begränsad arbetsförmåga för varje standardavvikelse 

(se Tabell 1B). Analyserna visade alltså att både riskfaktorer och förväntningar var för sig bidrog 

till att predicera begränsningar i arbetet. Båda värdena var signifikanta (p < .001). 

Resultaten för missmatch visade att missmatch ensamt inte tillförde modellen högre 

förklaringsvärde (se Tabell 1C). Signifikansnivån låg på p = .097. När både förväntningar och 

riskfaktorer kontrollerades bidrog inte missmatch med något ytterligare (se Tabell 1 D). Hypotes 

3 stöds således inte under någon av omständigheterna. Däremot kvarstod förväntningar och 
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 Tabell 1 

Fyra logistiska regressionsanalyser, A-D, med RTW, återgång i arbete utan 

begränsningar, som utfallsmått. I analys A är Psykologisk risk koefficient, i analys 

B är den Förväntningar och i analys C och D Missmatch. I analys D är 

Psykologisk risk och Förväntningar kovariater. Odds ratio avser begränsad 

arbetsförmåga. 

  

Koeffecient 

 

B(SE) 

 

Wald’s 

 

Exp(B) 

 

95% CI 

      

A. Konstant -1.29 (0.14) 87.61 0.28  

      

 Psykologisk risk 

 

0.67 (0.16) 16.64 1.95*** 1.42-2.70 

 

 
 

Not. B = koefficient, SE = standardfel, Wald’s = chi-square distribution, Exp(B) = 

odds ratio, CI = konfidensintervall. R
2
 = .05 (Hosmer & Lemeshow), .076 

(Nagelkerke). Modell χ
2
(1) = 17.26***. n = 336. ***p < .001; ** p < .01; * p < 

.05. 
 

      

B. Konstant -1.26 (0.13) 88.12 0.28  

      

 Förväntningar 0.53 (0.13) 16.30 1.70*** 1.31-2.20 

 

 
 

Not.  R
2
 = .04 (Hosmer & Lemeshow), .072 (Nagelkerke). Modell χ

2
(1) = 

16.64***.  n = 344. ***p < .001; ** p < .01; * p < .05. 
 

      

C. Konstant -1.52 (0.22) 46.52 0.22  

      

 Missmatch 0.39 (0.23) 2.76 1.47 0.93-2.33 

 

 
 

Not.  R
2
 = .01 (Hosmer & Lemeshow), .013 (Nagelkerke). Modell χ

2
(1) = 2.70. n 

= 328. ***p < .001; ** p < .01; * p < .05. 
 

      

D. Konstant -1.44 (0.23) 39.20 0.23  

      

 Psykologisk risk 0.43 (0.19) 5.08 1.53* 1.06-2.23 

      

 Förväntningar 0.36 (0.15) 5.32 1.43* 1.05-1.93 

      

 Missmatch 0.17 (0.24) 0.49 1.19 0.74-1.92 

 

 
 

Not.  R
2
 = .07 (Hosmer & Lemeshow), .104 (Nagelkerke). Modell χ

2
(3) = 

23.09***. n = 328. ***p < .001; ** p < .01; * p < .05. 

 

psykologisk risk som signifikanta prediktorer, om än på lägre signifikansnivå än tidigare (p < 

.05). Alla modeller utom 1C var signifikanta. 
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Linjära regressionsanalyser 

De linjära regressionsanalyserna med funktionsnivå som utfallsmått presenteras i Tabell 2 

och 3. Resultaten visade att psykologisk risk har en signifikant (p < .001) effekt på funktion vid 

uppföljning (se Tabell 2). Funktion förklarade 10.3% av variansen och psykologisk risk ensamt 

bidrog med 9.7% av variansen. Ju högre psykologisk risk desto större funktionsnedsättning vid 

tremånadersuppföljningen. Resultatet stöder hypotes 2. 

Även förväntningar på återhämtning hade en signifikant (p < .001) påverkan på 

funktionsnivå (se Tabell 2). Funktion vid baslinjen förklarade 10.3% av variansen och 

förväntningar ensamt förklarade ytterligare 3.7% av variansen. Med andra ord predicerar högre 

förväntningar mindre funktionsnedsättning vid uppföljning. 

Analyserna visade också att missmatch har en signifikant (p < .05) påverkan på 

funktionsnivå (se Tabell 2). Funktion vid baslinje förklarade 10.3% av variansen och missmatch 

ensamt förklarade ytterligare 1.6% av variansen. Resultatet pekade på att en ökad missmatch 

predicerar funktionsnedsättning vid uppföljning, vilket stöder hypotes 4. När psykologisk risk 

och förväntningar lades till i analysen visade resultaten att missmatch inte har en signifikant 

effekt på funktionsnivå (se Tabell 3). Psykologisk risk, förväntningar och funktion vid baslinjen 

förklarade tillsammans 20.5% av variansen och missmatch bidrog med 0.3% av variansen. 

Psykologisk risk var signifikant (< .001) men inte förväntningar. Under dessa premisser stöder 

resultaten inte hypotes 4.  
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Tabell 2  

Tre linjära regressionsanalyser med funktionsnivå som ostandardiserad koefficient (utfallsmått) och 

kovariat. I analys ett är Psykologisk risk standardiserad koefficient, i analys två är den Förväntningar och 

i analys tre är den Missmatch.  
 

 
 

B 
 

SE 
 

β 
 

Steg 1    

Konstant 4.97 3.24  

    

Funktion vid baslinje 0.36 0.58 .32*** 

Steg 2    

Konstant 16.09 3.53  

    

Funktion vid baslinje 0.14 0.07 .13* 

    

Psykologisk risk 11.01 1.73 .37*** 
 

Not.  B= ostandardiserad koefficient; SE= standardfel; β=standardiserad koefficient. 

R
2
 = .103 för Steg 1, ∆ R

2 
= .097 för Steg 2 (p < .001).  ***p < .001; ** p < .01; * p < .05. 

 

Steg 1    

Konstant 4.97 3.21  

    

Funktion vid baslinje 0.36 0.06 .32 *** 

Steg 2    

Konstant 9.37 3.34  

    

Funktion vid baslinje 0.28 0.06 .25*** 

    

Förväntningar 5.16 1.34 .21*** 
 

Not. R
2
 = .103 för Steg 1, ∆ R

2 
= .037 för Steg 2 (0 < .001). ***p < .001; ** p < .01; * p < .05. 

 

 

Steg 1    

Konstant 4.97 3.28  

    

Funktion vid baslinje 0.36 0.06 .32*** 

Steg 2    

Konstant 2.01 3.49  

    

Funktion vid baslinje 0.34 0.06 .30*** 

    

Missmatch 5.72 2.39 .13* 
 

R
2
 = .103 för Steg 1, ∆ R

2 
= .016 för Steg 2 (p < .05).***p < .001; ** p < .01; * p < .05.  
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Tabell 3  

Linjär regressionsanalys med funktionsnivå som ostandardiserad koefficient 

(utfallsmått). I analysen är funktionsnivå, psykologisk risk och förväntningar 

kovariater.  
 

 
 

B 
 

SE 
 

β 
 

Steg 1    

Konstant 16.66 3.59  

    

Funktion vid baslinje 0.13 0.07 .12* 

    

Psykologisk risk 9.90 1.93 .33*** 

    

Förväntningar 1.99 1.46 .08 

Steg 2    

Konstant 14.76 3.93  

    

Funktion vid baslinje 0.13 0.07 .12* 

    

Psykologisk risk 9.53 1.96 .32*** 

    

Förväntningar 1.88 1.47 .08 

    

Missmatch 2.76 2.32 .06 
 

Not. B= ostandardiserad koefficient; SE= standardfel; β=standardiserad 

koefficient. R
2
 = .205 för Steg 1, ∆ R

2 
= .003 för Steg 2 (p < .001). ***p < .001; 

** p < .01; * p < .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Denna studie har undersökt och kommit fram till att det finns en grupp av patienter med 

ländryggssmärta, som vid första mötet med vården har en missmatch mellan sina förväntningar 

på att återhämta sig och sitt psykologiska mående. Syftet var att studera hur en sådan missmatch 

hänger ihop med utvecklandet av funktionsnedsättning och begränsning av arbetsförmåga. 

I linje med hypotes 1 och 2 så framträder de psykologiska riskfaktorerna (katastrofiering, 

rädsla-undvikande föreställningar och depression) också i denna studie som betydelsefulla. De 
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verkar ha en avgörande betydelse för hur det går. Det verkar däremot som att patienter med 

missmatch inte skiljer sig från patienter med matchade förväntningar vad gäller arbetsförmåga 

och funktionsnivå vid uppföljning. Vi kunde inte påvisa att missmatch tillför något ytterligare 

utöver psykologisk risk i denna studie och möjligheterna att förutsäga problem i framtiden verkar 

inte förbättras genom att titta på missmatch. Hypoteserna 3 och 4 bör därmed förkastas. 

Psykologisk risk 

Resultaten från analyserna med begränsad arbetsförmåga som utfallsmått, pekade på att 

både förväntningar och psykologisk risk är signifikanta prediktorer. Detsamma gällde för 

analyserna med funktionsnivå som utfallsmått. Dock var det bara psykologisk risk som ensamt 

predicerar funktionivå när missmatch och förväntningar inkluderades i analysen. Detta antyder att 

psykologiska riskfaktorer har en viktig betydelse för både arbetsförmåga och funktionsnivå. 

Resultaten i denna studie stärker alltså tidigare forskning, som visat att psykologisk risk bidrar 

starkt till utfallet bland patienter med ländryggsmärta. Den har en betydande roll i övergången 

från akut till kronisk smärta (Grotle et al., 2007; Linton, 2000; Pincus et al., 2002). Resultaten 

stärker också teorin kring utvecklandet av kronisk smärta. I vår studie tittar vi på katastrofiering, 

rädsla och undvikande och depression, vilka är centrala faktorer i rädsla-undvikande-modellen. 

Modellen är en teori som förklarar hur katastroftankar och undvikande av situationer bidrar till 

utvecklandet av långvarig smärta. Även depression påverkar smärta och prognos (Linton & 

Bergbom, 2011; Pincus et al., 2006). Både katastrofiering och rädsla-undvikande föreställningar 

verkar ge sämre prognos vid tre till sex månaders uppföljning (Buer & Linton, 2002; Chou & 

Shekelle, 2010). Och när både depression och smärtkatastrofiering är närvarande förstärks 

påverkan på individens funktion (Linton et al., 2011). Utifrån detta är det rimligt att resultaten 

också i denna studie visade att funktionsnivå och arbetsförmåga starkt påverkas av dessa faktorer. 
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Förväntningar 

Vidare framkom av resultaten att förväntningar har betydelse för utfallet, i analyser där de 

står som ensam prediktor. Detta går i linje med tidigare forskning (Iles et al., 2008, 2009; Myers 

et al., 2007). Risken att vara helt frånvarande från arbetet vid tre månaders uppföljning har visats 

vara två gånger så stor bland dem med låga återhämtningsförväntningar jämfört med dem som 

har höga förväntningar (Hallegraeff et al., 2012). Låga förväntningar på återhämtning kan alltså 

ses som en alarmklocka för dålig prognos gällande både funktion och att komma tillbaka i arbete 

(Linton & Shaw, 2011). 

Dock visade våra resultat att förväntningar förlorar effekt på utfall när fler prediktorer 

undersöks. Förväntningars påverkan på arbetsförmåga minskar när missmatch och psykologiska 

riskfaktorer också är prediktorer. När det gäller funktionsnivå uteblir effekten av förväntningar 

när tidigare nämnda faktorer inkluderas i modellen. En förklaring till att förväntningar förlorar 

effekt på utfallet kan vara att förväntningar avspeglar den psykologiska risken. Det kan vara 

därför de ensamt predicerar utfall men inte tillsammans med den. Detta talar för att förväntningar 

bör ses som en samling av psykologiska faktorer.  

Missmatch 

Missmatch som enda prediktor visade sig ha en signifikant effekt på funktionsnivå (p < 

.05) men inte på begränsad arbetsförmåga, där inte heller modellen var signifikant. Skillnaden i 

påverkan på de båda utfallsmåtten kan eventuellt förklaras av att variabeln som mäter 

funktionsnivå är kontinuerlig, medan den som mäter återgång i arbete utan begränsning är 

dikotomiserad. Det är möjligt att dikotomiseringen tar bort en stor del av variansen. 

Missmatch tillsammans med övriga prediktorer visade ingen signifikant effekt på vare sig 

begränsad arbetsförmåga eller funktionsnivå. Således tillför missmatch i denna studie inte något 

ytterligare vad gäller att kunna förutsäga utfall. 
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Brister och styrkor med studien 

Brister med studien. Resultaten från denna studie fann inte att missmatch tillför något 

ytterligare utöver psykologisk risk när det gäller att predicera funktionsnivå eller begränsningar i 

arbetsförmåga. Det kan finnas olika anledningar till detta. Det kan vara så enkelt att det inte finns 

någon effekt eller så är det metodologiska brister, som gör att en eventuell effekt inte kommer 

fram. 

Ett av de metodologiska problemen kan ligga i att denna studie undersöker 

återhämtningsförväntningar. Förväntningar är ett omfattande begrepp, som saknar en allmänt 

accepterad definition (Bialosky et al., 2010; Thompson & Sunol, 1995). Thompson och Sunol 

(1995) har föreslagit en teoretisk modell som visar på komplexiteten i begreppet och att 

förväntningar överlappar varandra. De kan vara baserade på egen erfarenhet eller kulturella 

normer. Vidare kan de vara ett uttryck för önskningar, andra är outtalade eller oformade. Denna 

komplexitet gör att begreppet är svårt att mäta och det blir svårt att jämföra resultat från olika 

studier. Flera studier har efterfrågat en reliabel och valid definition på 

återhämtningsförväntningar och av vad som ska definieras som låga förväntningar (Carstens et 

al., 2014; Iles et al., 2009; Mondloch et al., 2001). 

En annan metodologisk brist kan vara att det inte finns någon tidigare definition på 

begreppen match och missmatch inom detta fält. Vi har utifrån teori och forskning, som lyft fram 

katastrofiering, rädsla-undvikande föreställningar och depression, som viktiga för utvecklandet av 

långvarig smärta, definierat missmatch som förväntningar på återhämtning som inte går i linje 

med det psykologiska måendet. På samma sätt har matchbegreppet skapats utifrån att 

förväntningarna går i linje med det psykologiska måendet. Med anledning av detta kan vi inte 

vara säkra på att det är en verklig missmatch som mätts, vilket skulle kunna förklara att 

missmatch saknar effekt på funktion och arbetsförmåga i denna studie. 
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Vidare är det en brist att studien har ett bortfall på 28% vid uppföljningen, vilket påverkar 

generaliserbarheten. Vi vet inte vilka som har försvunnit eller varför. Vidare används 

självrapporteringar som mått, både vid baslinjemätning och uppföljning, vilket kan medföra bias. 

Deltagarnas initiala skattningar på förväntningar kan prägla deras svar vid uppföljning. Det finns 

en risk att deltagarna skattar en förbättring, som inte existerar, för att undvika kognitiv dissonans 

(Myers et al., 2008). En annan aspekt som kan ha påverkat skattningarna är att deltagarnas 

arbetsgivare oftast har rekommenderat och valt vårdgivare, vilket kan tänkas medföra en 

beroendeställning trots att sekretess gällt. Ytterligare kontextuella faktorer som kan påverka 

generaliserbarheten är att datan kommer från USA, där andra försäkrings- och vårdsystem gäller. 

Styrkor med studien. Denna studie bidrar med att fylla kunskapsluckor inom fältet. Vi 

kunde inte hitta någon tidigare studie som undersökt missmatch hos patienter med ryggsmärta, 

inte heller vad gäller missmatch mellan psykologiskt mående och förväntningar. Studien är på så 

vis unik. En styrka med måttet som använts för återhämtningsförväntningar är att det innehåller 

både en tidsaspekt och mäts inom loppet av tre veckor. Forskning har visat att 

återhämtningsförväntningar, som mätts inom tre veckor och med hjälp av ett tidsbaserat mått, har 

ett starkt prediktivt värde. Genom att inkludera en tidsaspekt i svarsalternativen skapas 

förutsättningar för individen att bättre uppskatta sannolikheten för att återhämta sig (Iles et al., 

2009). 

En annan styrka är att studien kommer in i ett så tidigt skede i sjukdomsförloppet, vilket 

gör att risken minskar för att förväntningarna har hunnit formas av till exempel smärtnivåer eller 

behandling. På så vis fångas med större sannolikhet en ursprunglig missmatch och konsekvenser 

av en sådan kan undersökas.  

Ytterligare en styrka med studien är att måttet på förväntningar innehåller tre items och 

har en god intern konsistens, Cronbachs alpha är .90. Detta tyder på att samma aspekter av 
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förväntningar mäts. Komplexiteten i förväntningar kan göra att de behöver mätas med flera items. 

Dock visade Iles et al. (2009) i sin översiktsartikel att de studier som använt sig av flera items 

verkar ha sämre predicerbarhet än dem med ett item. Det är därför viktigt att mäta samma 

aspekter när man har fler frågor för att upprätthålla en god begreppsvaliditet (Iles et al., 2009). 

Eventuellt finns andra mer reliabla och valida sätt att mäta återhämtningsförväntningar på, vilket 

bör undersökas.  

Denna studie var longitudinell och bestod av 496 deltagare, vilket är ovanligt för den här 

typen av forskning. Ett så stort stickprov som fångats upp i ett mycket tidigt skede och det faktum 

att deltagarna också följts över tid ger goda möjligheter att besvara olika frågeställningar och att 

generalisera resultaten. 

Framtida forskning 

Begreppet missmatch i denna studie rör sig på ett kontinuum och inkluderar personer med 

både hög och låg psykologisk risk samt höga och låga förväntningar. Den hämning som 

orealistiskt låga förväntningar kan leda till (Main et al., 2010) är eventuellt av mindre betydelse 

för hur det går. Det kanske är så att missmatch inte har så stor betydelse för utfallet för patienter 

med låg risk men är avgörande vid hög risk. Personer med flera psykologiska riskfaktorer verkar 

vara emotionellt sårbara för den besvikelse som kan infinna sig när förväntningar inte uppfylls. 

De har bristande förmåga att reglera emotioner, vilket troligen kan försämra prognosen för 

tillfrisknande (Linton, 2013b ). Det är därför viktigt att framtida forskning fokuserar på hur 

missmatch hänger ihop med tillfrisknandet hos framförallt personer med hög psykologisk risk 

och höga förväntningar. Detta bör göras genom longitudinella studier där förväntningar och andra 

faktorer mäts i det akuta skedet av smärtan. 

I denna studie definierar vi alltså missmatch utifrån psykologisk risk. Ur ett 

patientperspektiv kan missmatch ha en annan innebörd. Som patient är det vanligt att tänka i 
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termer av läkande (Linton, 2013a) och forskning har visat att förväntningar formas av bland annat 

fysiska problem, till exempel funktion och smärtintensitet (Boersma & Linton, 2006; Broderick 

et al., 2011; Iles et al., 2012). En tänkbar missmatch skulle därför kunna utgå från de fysiska 

problemen snarare än från det psykologiska måendet. Vidare är det möjligt att förväntningar i 

förhållande till psykosociala faktorer är missmatchade. Att ha låga förväntningar trots låg 

psykologisk risk kan kanske vara adaptivt om personen har en icke-fungerande arbetsplats eller 

bristande socialt stöd. I så fall är det ingen missmatch. Således kan det finnas en missmatch 

mellan kliniska forskares och patienters definition av missmatch. 

Vad är en missmatch och vilken bör studeras? Detta är en teoretisk fråga som kommande 

studier behöver utforska och klargöra. Det är viktigt att forskningen fokuserar på att 

begreppsliggöra missmatch samt hitta lämpliga sätt att mäta den. 

Kliniska implikationer 

Resultaten från denna studie visar att det i dagsläget inte är aktuellt att screena för 

personer med missmatch. I nuläget vet vi för lite om missmatch, både som begrepp och som 

eventuell riskfaktor för att rekommendera kliniker att leta efter denna grupp. De psykologiska 

riskfaktorerna, katastrofiering, rädsla-undvikande och depression, framstår fortfarande som 

viktigast att vara uppmärksam på. 

Sammanfattning 

Vår studie kunde inte påvisa att missmatch är en riskfaktor för att utveckla begränsningar 

i arbetsförmåga eller nedsatt funktion. Vi kan inte utesluta att missmatch har betydelse. Mer 

forskning behövs för att definiera och hitta bra mått på missmatch. Gruppen med högre 

psykologisk risk och höga förväntningar bör undersökas närmare. Genom att titta på missmatch 

vid smärta ur ett psykologiskt perspektiv har en större förståelse uppnåtts för vilken betydelse 

psykologiska riskfaktorer och återhämtningsförväntningar har för tillfrisknandet. 
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