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Sammanfattning 
 

Smärtproblematik bland ungdomar är vanligt förekommande och 

riskerar leda till funktionsnedsättningar i det dagliga livet. Även 

stress är ett ökande problem bland ungdomar och har visats ha 

samband med smärtproblematik. Den här studien syftade till att 

undersöka huruvida stress predicerar utvecklandet av 

smärtproblematik samt huruvida det sambandet medieras av 

ruminering och co-ruminering. Studien ämnade också att undersöka 

huruvida skillnader föreligger mellan pojkar och flickor. Resultatet 

visade att stress predicerar utvecklandet av smärtproblematik för så 

väl flickor som för pojkar, men förklarar en större del av variansen i 

utvecklandet av smärtproblematik för flickor. Vidare indikerades inga 

eller mycket svaga medierande effekter av ruminering och co-

ruminering. Vi fann också tydliga skillnader mellan könen där flickor 

rapporterade samtliga variabler i högre grad än pojkarna. Slutsatser 

som dras är att smärtproblematik är ett mycket vanligt förekommande 

problem och att flickor i högre grad är drabbade. Stress tycks verka 

predicerande för smärtproblematik och då flickor även tycks uppleva 

stress i högre grad kan det vara en tänkbar förklaring till 

könsskillnaderna i smärtproblematik bland ungdomar. 
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Predictive effects of stress, rumination and co-rumination on adolescents developing pain 

problems1 

 

Anna Olofsson & Tove Redfors 

Örebro university 

 

Abstract 

 

Chronic pain is a common problem in adolescence and may lead to 

disability in their daily life. Adolescents report increased experiences 

of stress and stress has been shown to be associated with problems 

with pain. The aim of this study was to investigate if stress can predict 

adolecents developing problems with pain, and whether rumination 

and co-rumination may work as mediators on the association between 

stress and problems with pain. The study also aimed to investigate 

whether the results differ between boys and girls. The results showed 

that stress predicts adolescents developing problems with pain for 

both boys and girls, but stress explains a greater part of the variance 

in pain problems for girls. The results also indicated that there are 

weak or no mediating effects of rumination and co-rumination. We 

also found that there are differences between boys and girls, where 

girls reported more problems within all variables. Conclusions drawn 

are that pain is a common problem among adolescents, and girls have 

more problems with pain than boys. Stress appears to be a predictor 

for problems with pain, and girls also report higher degrees of stress, 

which could be one possible explanation for the sex differences in 

problems with pain among adolescents. 
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Stort tack, Katja! 

för din vägledning, tydlighet, och för din ångestdämpande effekt. 
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Predicerande effekter av stress, ruminering och co-ruminering på utvecklandet av 

smärtproblematik bland ungdomar 

Smärtproblematik 

Smärta är ett vanligt förekommande problem bland ungdomar (King et al, 2011) och 

innebär både lidande och funktionsnedsättningar i flera områden i livet (Gauntlett-Gilbert & 

Eccleston, 2007). Begreppet smärta kan definieras som en sensoriskt och känslomässigt 

obehaglig upplevelse där det finns ett samband med faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller 

att personen upplever och beskriver sådan skada (Linton, 2013; International Association for 

the Study of Pain, 1994). Enligt Palermo (2009) är följande fyra aspekter relevanta när smärta 

bedöms och utreds: varaktighet, intensitet, frekvens och lokalisering. Smärtans duration delas 

upp i akut, subakut, återkommande eller kronisk. Akut innefattar smärta upp till fyra veckor, 

subakut fyra till tolv veckor, och kronisk mer än tolv veckor (Linton, 2013). Begreppet smärta 

används ofta synomymt med smärtintensitet, och intensiteten antas vara direkt relaterad till 

funktionen (Linton, 2013), men fenomenet är mycket mer komplicerat än så. I en studie med 

vuxna deltagare (Linton & Buer, 1995) vars syfte var att undersöka om psykosociala faktorer 

förklarade skillnaden i frånvaro från arbetet hos två grupper med liknande smärtproblematik, 

och med samma kön, arbetsgivare och arbetsuppgifter, fann de att de som blev sjukskrivna 

från arbetet hade en tendens att reagera mer emotionellt på smärta, som att lägga skuld på sig 

själv för sitt fysiska mående, vilket ökade upplevelsen av lidande. De använde även mer 

passiva, undvikande metoder, såsom katastrofierande om smärta och smärtbeteenden, för att 

hantera smärtan. Smärta är sådeles inte direkt relaterat till grad av funktionsnedsättning 

(Linton & Buer 1995; Linton, 2013), och för att fullt förstå fenomenet måste hänsyn tas till 

både biologiska, sociala och psykologiska faktorer (Gatchel, 2004) där kognitiva, emotionella 

och beteendemässiga ingår (Linton 2013). Smärta är funktionellt, den varnar och gör att vi 

undviker potentiellt farliga situationer (Riva, Wesselmann, Wirth, Carter-Sowell & Williams, 
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2014). En adaptiv och funktionell akut smärta kan dock övergå till ett kroniskt syndrom 

genom en komplex process av fysiska och psykologiska faktorer som samverkar (Riva et al. 

2014). Studier på komorbiditet mellan mental ohälsa och smärtproblematik har främst utförts 

på vuxna (Tegethoff, Belardi, Stalujanis & Meinlschmidt, 2015). Forskning har visat ett 

samband mellan smärtproblematik och psykisk ohälsa, såsom ångest och depression (Skrove, 

Romundstad & Indredavik, 2015). Utvecklandet smärtproblematik i flera lokalisationer är 

korrelerat med ett flertal riskfaktorer, bland andra kvinnligt kön, tendens att somatisera, samt 

upplevd stress (Coggon et al. 2013), akademiska svårigheter, infrekvent samvaro med 

jämnåriga samt frekvent tv-tittande (King et al., 2011), och antalet psykiska symtom ökar 

sannolikheten för smärtproblematik i flera lokalisationer (Skrove et al., 2015). Faktorer såsom 

hög självkänsla, hög grad av socialt stöd samt känsla av tillhörighet var associerat med mindre 

smärtproblematik, och dämpade sambandet mellan psykisk ohälsa och smärtproblematik 

(Skrove et al., 2015). Forskning har även visat att fysiska och psykiska besvär korrelerar och 

ökar simultant (Watson & Pennebaker, 1989, refererad i Gatchel, 2014), och att detta 

samband växelverkar, smärta leder till mer psykisk ohälsa, och psykisk ohälsa leder till mer 

smärtproblematik (Linton, 2013).  En studie från 2015 fann att det  är vanligare att mental 

ohälsa föregår smärtproblematik, och att tidig affektiv-, ångest-, eller 

beteendeproblematik  därmed kan ses som tidiga riskfaktorer för utvecklandet av kronisk 

smärta (Tegethoff et al., 2015). 

Flertalet studier har tittat på prevalens av smärtproblematik, och resultaten varierar 

stort mellan dessa. En reviewartikel (King et al., 2011) fann en medianprevalens för 

smärtproblematik på mellan 11 och 38%, där flickor rapporterade smärta i högre utsträckning 

än pojkar, vilket gällde samtliga undergrupper av smärta som undersöktes: huvudvärk, 

magsmärtor, ryggsmärtor, muskeloskeletal smärta, smärta i flera lokalisationer samt 

övrig/generell smärta. En studie från 2010 på en vuxen population (Boling et al., 2010), som 



STRESS, RUMINERING, CO-RUMINERING OCH SMÄRTPROBLEMATIK 7 
 

tittade på muskeeloskeletal smärta i knä, fann att det är 2.23 gånger vanligare att kvinnor 

utvecklar sådan smärta, och skillnaden var signifikant. En svensk studie (Sundblad, Saartok & 

Engström, 2007) på barn och ungdomar i som gick i tredje, sjätte eller nionde klass, 

undersökte prevalens av olika av smärta, huvudvärk, magvärk och muskeloskeletal smärta, 

fann att rapportering av smärta ökar med stigande ålder för både flickor och pojkar, men att 

ökningen enbart var signifikant för flickor. Angående könsskillnader fann de även att de var 

mest framträdande för huvudvärk, där 17% av flickorna mot 8% av pojkarna rapporterade 

frekvent smärta. Skillnaden var signifikant för samtliga åldersgrupper. För magsmärta var 

motsvarande siffror 10% mot 5%, där skillnaden var signifikant för elever i sjätte och nionde 

klass, men inte tredje. I en nyligen utkommen studie, som tittade på prevalens av, och ifall 

smärtproblematiken var återkommande, samt samband mellan-, och förlopp för insjuknande i 

kronisk smärta och mental ohälsa, var prevalensen för kronisk smärta utan somatisk grund 

med komorbid mental ohälsa 26% (Tegethoff et al., 2015). Ungdomar med smärtproblematik 

lider således i hög utsträckning även av komorbid mental ohälsa, såsom exempelvis ångest 

och depression (Eccleston, Crombez, Scotford, Clinch & Connell, 2004). Psykologiska 

faktorer är en viktig del i att förstå smärtproblematik och det är viktigt att undersöka dessa 

samband vidare. 

Stress  

Ungdomar upplever sig alltmer stressade, och stress har starkt samband med ohälsa 

och smärtproblematik. Stress kan delas upp i stressorer och stressresponser där stressorer är 

händelser eller situationer som leder till stressresponser (Almén, 2007).  De reaktioner vi har 

på stressorer kallas för stressresponser och innefattar fysiologiska reaktioner, känslor, tankar 

och beteenden (Almén, 2007), och det är vanligtvis stressresponser vi syftar på när vi pratar 

om stress. Funktionen bakom stress är att hjälpa oss att hantera hot och akuta utmaningar. 

Kroppen aktiveras, stresshormerna adrenalin och noradrenalin utsöndras och blodtryck och 
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hjärtfrekvensen ökar för att snabbare ge syre till musklerna. Detta för att vi ska kunna kämpa 

eller fly från det akuta hotet (Almén, 2007). De flesta människor i dagens samhälle befinner 

sig dock sällan i situationer av akuta hot mot vår överlevnad, utan de stressorer som vi idag 

reagerar på är i högre grad psykiska och mer långvariga. Olika situationer och händelser 

upplevs som stressorer för olika människor och ungdomar upplever stressorer inom flera 

områden i livet. Några vanliga områden som ungdomar upplever stress inför är osämja i 

hemmamiljön, att prestera i skolan, och kompisrelationer (Byrne, Davenport & Mazanov, 

2007). Enligt en undersökning bland 1206 ungdomar upplever sig 45% av ungdomarna 

alltmer stressade och 28% uppger att de upplever hög grad av stress (American Psychological 

Association, 2009). När vi upplever stress långvarigt utsöndras främst stresshormonet kortisol 

och vi blir ofta mer passiva och trötta än vid akut stressreaktion. Efter stresspåslag behövs tid 

för återhämtning för att stressnivåerna ska återgå till normala nivåer, men vid långvarig eller 

ständigt återkommande akut stress finns risk för att den nödvändiga återhämtningen inte sker, 

vilket leder till utmattning och ohälsa (Almén, 2007). Forskning på vuxna har visat att stress 

är associerat med flera typer av ohälsa (Almén, 2007) och det finns flera studier som visar på 

ett positivt samband mellan stress och smärtproblematik bland ungdomar (White & Farrell, 

2006; Hjern, Alfven & Östberg, 2008; Torsheim & Wold, 2001). Det saknas dock tillräcklig 

forskning på hur sambandet ser ut och vilken riktning det har (White & Farrell, 2006) och det 

behövs fler longitudinella studier för att kartlägga detta. Ungdomar upplever stress i högre 

grad, och också smärta i högre grad, än föräldrarna uppfattar att deras ungdomar gör 

(American Psychological Association, 2009). Det tycks finnas ett mer utbrett lidande relaterat 

till stress bland ungdomar än vuxna uppfattar och det är viktigt att öka förståelsen för 

ungdomars stress för att kunna hjälpa dem att hantera stress och förebygga utvecklandet av 

ohälsa. 
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Emotionsreglering 

Hur väl vi hanterar stress beror till stor del på vilka strategier vi använder för att 

hantera våra emotioner. Emotioner uppstår när vi befinner oss i situationer som har betydelse 

för huruvida vi kan uppnå våra mål eller inte. Målen kan vara medvetna eller omedvetna, de 

kan vara långsiktiga eller kortsiktiga, varaktiga eller tillfälliga och de kan vara grundläggande 

eller marginella (Gross & Thompson, 2007). Emotioner uppstår alltså när vi vill uppnå stora 

mål som att överleva eller att få drömjobbet, men även i situationer där vi vill uppnå mer 

obetydliga mål såsom att öppna en konservburk. Enligt “the modal model of emotions” kan 

emotioner ses som en kedja av mekanismer som startar i en specifik situation och leder till 

förändringar i vår subjektiva upplevelse, i våra fysiologiska responser i kroppen, samt i vårt 

beteende (Gross & Thompson, 2007). 

 

 

Figur 1. The modal model of emotions (Gross & Thompson, 2007) 

 

Varje steg i kedjan påverkar nästföljande steg, och det är genom detta som vi reglerar 

våra emotioner. Emotionsreglering kan ske omedvetet så väl som medvetet och kan dämpa 

eller intensifiera emotioner samt förändra responserna (Gross & Thompson, 2007). 

Enligt en studie av Mauss, Levenson, McCarter, Wilhelm och Gross (2005) var 

munterhet associerat med fysiologisk aktivering och ökad puls och hjärtfrekvens, medan 

sorgsenhet inte visade på samband med förändringar i puls och hjärtfrekvens. 

Genom kedjan av mekanismer kan vi välja att reglera på olika steg i emotionsförloppet 

och genom olika strategier. 

 

 

Appraisal Attention Situation Response 
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Figur 2. A process model of emotion regulation (Gross & Thompson, 2007) 

 

Vi kan reglera våra emotioner genom att påverka de situationer vi kommer att befinna 

oss i, så som att undvika vissa platser eller människor eller genom att försöka modifiera 

situationer som vi ser som möjligt emotionsframkallande genom att ex. ta med en vän som 

stöd. Utöver att påverka situationer reglerar vi också emotioner genom att välja var vi riktar 

vår uppmärksamhet, ex. genom att distrahera oss från just det som är emotionsväckande i 

situationen. Det fjärde steget i kedjan handlar om hur vi värderar situationen, och vi kan 

reglera emotioner genom att förändra hur vi tänker om situationen, ex. påverkas våra 

emotioner av hur vi tolkar ett fysiologiskt påslag inför ett uppträdande; som positiv 

upprymdhet eller som negativ oro och nervositet. Slutligen kan vi också reglera emotioner 

efter det att responserna har uppstått. Det är exempelvis vanligt att reglera vårt beteende och 

hur vi uttrycker emotioner (Gross & Thompson, 2007), så som att dölja vår rädsla inför andra 

eller att uttrycka ilska med ord snarare än våld. 

Strategier för att reglera emotioner kan delas upp i två grupper; antecedent-focused, 

vilka förekommer före kedjan lett fram till responser, och därmed innefattar de fyra första 

strategigrupperna, och response-focused som förekommer efter att responserna uppstått 

(Gross & Thompson, 2007). 

En del specifika emotionsregleringsstrategier har bedömts vara generellt adaptiva 

medan andra ses som generellt maladaptiva och innebär en ökad risk för psykisk ohälsa 

(Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010). Enligt en studie av Gross (1998) ledde 
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Cognitive 

change 
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Situation 
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maladaptiva emotionsregleringsstrategier i högre grad till ökat fysiologiskt påslag, mätt 

genom puls och kroppstemperatur, än adaptiva strategier för deltagare som fick titta på filmer 

avsedda att väcka avsmak. 

Ruminering. Ruminering klassas som en maladaptiv emotionsregleringsstrategi och 

har visats vara en riskfaktor för psykisk ohälsa (Aldao et al., 2010). Ruminering är en form av 

emotionsregleringsstrategi som verkar genom att uppmärksamheten riktas till att fokusera på 

situationernas emotionella aspekter (Campbell-Sills & Barlow, 2007). Som respons till 

depression har ruminering definierats av Nolen-Hoeksema (1991) i hennes Response styles 

theory som att repetitivt fokusera på att en är deprimerad, på symptomen, på orsaker till att en 

utvecklat depression, meningen med depressionen och konsekvenserna. Enligt response styles 

theory leder ruminering också till försämrat problemlösande, hindrar instrumentellt beteende, 

och ökar risken för psykisk ohälsa (Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-Hoeksema, Wisco & 

Lyubomirsky, 2008). Enligt en studie av Papageorgiou och Wells (2003) tycks övertygelser 

om att metakognition är funktionellt som copingstrategi vara en bidragande faktor till varför 

människor använder sig av ruminering. 

Det finns starkt stöd för att ruminering är en riskfaktor för emotionella problem 

(Michl, McLaughlin, Shepherd & Nolen-Hoeksema, 2013). Ruminering har också visats ha 

starkt samband med stress (Young, & Dietrich, 2015) och i en studie av Michl et al. (2013) 

visade sig stress predicera ökning i användande av ruminering. 

Tidigare studier har visat på könsskillnader i användandet av ruminering bland vuxna 

(Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011; Michl et al., 2013) så väl som bland ungdomar (Michl et 

al., 2013) och enligt en meta-analys av Johnson och Whisman (2013) finns en övergripande 

liten men signifikant effektstorlek bland vuxna där kvinnor ruminerar i större utsträckning än 

män. 



STRESS, RUMINERING, CO-RUMINERING OCH SMÄRTPROBLEMATIK 12 
 

Co-ruminering. Co-ruminering kan definieras som att två personer diskuterar 

personliga problem på ett överdrivet sätt. Det karakteriseras av att samma problem diskuteras 

upprepade gånger, att fokus är på negativa känslor och att de inblandade ömsesidigt 

uppmuntrar varandra att diskutera och spekulera kring problemen (Rose, 2002). 

Co-ruminering tycks innebära en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa och barn 

och ungdomar som använde sig av co-ruminering i högre grad led enligt en studie av Stone, 

Uhrlass och Gibb (2010) större risk för att drabbas av depression. 

Användandet av co-ruminering är vanligare bland tjejer än bland killar (Rose, 2002; 

Tompkins, Hockett, Abraibesh & Witt, 2011) och enligt Tompkins et al. (2011) fanns en 

medierande effekt av co-ruminering på sambandet mellan kvinnligt kön och högre grad av 

internaliserande problem. 

Co-ruminering tycks ha samband med ökad stressnivå. Enligt en studie av Byrd-

Craven, Geary, Rose och Ponzi (2008) ledde co-ruminering till ökad utsöndring av 

stresshormonet kortisol hos kvinnor i jämförelse med de som inte co-ruminerade. Co-

ruminering har också visats inverka vid sambandet mellan stress och psykisk ohälsa där man 

funnit att flickor som co-ruminerar i hög utsträckning och pojkar som co-ruminerar i låg 

utstäckning får fler och svårare depressiva symtom när de utsätts för interpersonell stress 

(Bastin, Mezulis, Ahles, Raes & Bijttebier, 2015) 

Sammanfattning och tidigare forskning 

För att förebrygga utvecklandet av smärtproblematik bland ungdomar är det viktigt att 

titta på vilka faktorer som tycks ha samband med smärtproblematik. Tidigare studier har sett 

att det finns könsskillnader i prevalensen av smärta där flickor generellt rapporterar mer 

smärtproblematik än pojkar (King et al., 2011). Vilka faktorer som påverkar 

smärtproblematik, och könsskillnaderna i prevalensen, saknas det dock forskning på och det 

är viktigt att fortsatt forskning fokuserar på att identifiera de viktigaste riskfaktorerna och 
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riskgrupperna för att vi ska kunna utveckla interventioner för att minska prevalensen av 

smärtproblematik bland ungdomar (King et al., 2011). 

Upplevelsen av stress i skolmiljön tycks enligt flera studier korrelera med olika typer 

av smärtproblematik bland ungdomar (Hjern et al., 2008; Torsheim & Wold, 2001). 

Smärtproblematik bland ungdomar har också hög komorbiditet med psykiatrisk problematik, 

där ångestproblematik och depression är vanligt förekommande tillsammans med 

smärtproblematik (Knook et al., 2011; Reigstad, Jørgensen & Wichstrøm, 2006). Enligt en 

studie av Michl et al. (2013) visade högre grad av utsatthet för stressfulla livshändelser 

samband med högre grad av ruminering bland ungdomar. I samma studie fann de att 

ruminering verkade som mediator för sambandet mellan stressfulla livshändelser och ångest, 

medan den medierande effekten av ruminering på sambandet mellan stress och depressiva 

symptom inte var signifikant. Ruminering har också i flera studier visats ha samband med 

kronisk smärta (Sansone & Sansone, 2012). Med tanke på att smärtproblematik och 

ångestproblematik ofta förekommer tillsammans vore det intressant att undersöka huruvida 

ruminering kan verka som mediator även för sambandet mellan stress och smärta. Så vitt vi 

vet finns det inte ännu någon studie som undersökt detta i en population av ungdomar. 

Co-ruminering är ett relativt nytt begrepp och det saknas tillräcklig forskning på 

sambandet mellan co-ruminering och smärtproblematik. Co-ruminering har dock visats ha 

samband med stress (Byrd-Craven et al., 2008) och tycks inverka i sambandet mellan stress 

och utvecklandet av psykisk ohälsa (Stone et al., 2010). Med tanke på sambanden mellan 

smärtproblematik och psykisk ohälsa (Knook et al., 2011; Reigstad et al., 2006) vore det 

intressant att undersöka huruvida co-ruminering inverkar även vid utvecklandet av 

smärtproblematik. Så vitt vi vet finns det inga tidigare studier som undersökt det. 

Sammanfattningsvis tycks alltså stress vara en faktor som har tydligt samband med 

smärtproblematik men det har saknats studier som visar på riktningen i det sambandet (White 
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& Farrell, 2006). Utöver riktningen på sambandet är det också viktigt att undersöka 

mekanismer som inverkar i sambandet mellan stress och smärtproblematik. Ruminering har 

visats ha samband med så väl stress (Michl et al., 2013) som smärtproblematik (Sansone & 

Sansone, 2012) men så vitt vi vet finns inga studier på huruvida ruminering inverkar på 

sambandet mellan stress och smärtproblematik. Även co-ruminering tycks ha samband med 

stress (Byrd-Craven et al., 2008) men det saknas studier på huruvida co-ruminering också har 

samband med smärtproblematik. 

Könsskillnader tycks föreligga inom så väl smärtproblematik (King et al., 2011), 

ruminering (Michl et al., 2013) som co-ruminering  (Rose, 2002; Tompkins et al., 2011) och 

det är viktigt att också undersöka dessa skillnader vid studier på sambanden mellan de olika 

faktorerna. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan stressorer och incidensen av 

smärtproblematik bland ungdomar. Vi vill undersöka huruvida stress kan predicera 

utvecklandet av smärtproblematik och huruvida ruminering och co-ruminering kan verka som 

mediatorer för sambandet mellan stressorer och utvecklandet av smärtproblematik. 

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomsten av smärtproblematik, stress, ruminering och co-ruminering ut 

bland ungdomar? 

2. Hur ser sambanden ut mellan variablerna stress, smärtproblematik, ruminering och co-

ruminering? 

3. Kan incidensen av smärtproblematik prediceras av stress, och av ruminering och co-

ruminering? 

4. Kan ett predicerande samband mellan stress och smärta förklaras genom att 

ruminering och co-ruminering verkar som medierande faktorer? 
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5. Finns det skillnader mellan könen? 

Hypoteser 

1. Vi kommer att se att stress predicerar utvecklandet av smärtproblematik. 

2. Vi kommer att se att ruminering och co-ruminering medierar för sambandet mellan 

stress och utvecklandet av smärtproblematik. 

3. Vi kommer att se skillnader mellan könen. 

 Metod 

Design 

Studien har en longitudinell design med data från två enkätbaserade mätningstillfällen, 

vilka skedde med ett års mellanrum, under vårterminerna 2014 och 2015. Studien är en del av 

Örebro universitets pågående projekt Tre Stads Studien, vilket pågår från 2014 till 2019 och 

syftar till att undersöka riskfaktorer och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar. 

Hittills har två mättillfällen genomförts av Tre Stads Studiens planerade fem mätningar, och 

den aktuella studien bygger på data från dessa två mätningar. 

Deltagare 

Samtliga deltagare var elever i från 18 skolor i kommunerna Örebro (12 skolor), 

Karlskoga (3 skolor) och Köping (3 skolor). Vid första mättillfället gick deltagarna i sjunde 

och åttonde klass. Samplet bestod vid första mättillfället av 3264 ungdomar. Föräldrar till 121 

ungdomar valde att ungdomen inte skulle delta. Av dessa 3264 ungdomar samlades data in 

från 2768 deltagare, vilket ger en svarsfrekvens på 84,8%. Ungdomarna som deltog var 

mellan 13 och 15 år gamla med en medelålder på 13,65 år. För 21 personer (0,8%) var ålder 

inte uppgett. Av deltagarna definierar sig 1307 (47,5%) som flickor och 1442 (52,5%) som 

pojkar. 

Vid andra mättillfället bestod samplet av 3352 ungdomar och data samlades in från 

2954 deltagare i ena hälften av enkäten och 2958 i andra hälften av enkäten vilket ger en 
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svarsfrekvens på 88,1% respektive 88,2%. Under andra mätningen gick deltagarna i åttonde 

och nionde klass och var mellan 14 och 16 år gamla, med en medelålder på 14,84 år. Av 

deltagarna definierade sig 1371 (46,8%) som flickor och 1558 (53,2%) som pojkar. 

Target sample i denna studie är de ungdomar som har fyllt i frågor om smärta vid både 

mättillfälle 1 och mättillfälle 2, samt frågor om stress, ruminering och co-ruminering vid 

första mättillfället. Det ger oss ett urval på 2285 personer där 1091 (47,7%) definierar sig som 

flickor och 1194 (52,3%) definierar sig som pojkar. Då frågorna om stress, ruminering och 

co-ruminering vid andra mättillfället inte tagits i beaktning i valet av target sample finns vissa 

bortfall i korrelationsanalyserna över dessa variabler från andra mättillfället. Antal deltagare 

redovisas i resultattabellerna för de olika analyserna. 

Procedur 

Föräldrarna informerades genom informationsbrev om Tre Stads Studiens syfte och 

genomförande samt om frivilligt deltagande och konfidentialitet. Föräldrarna fick också 

kontaktuppgifter till studiens ansvariga och om de inte ville att deras barn skulle delta i 

studien fanns möjlighet att skicka in en talong med förbetalt porto. Även ungdomarna fick 

information om studiens syfte, genomförande, frivillighet, konfidentialitet och att resultatet 

redovisas på gruppnivå. 

Datainsamlingen skedde under lektionstid på skolorna av utbildade testledare och 

klasslärarna fick lämna rummet under tiden. Deltagarna fick fylla i en enkät uppdelad i två 

delar under 90 minuter med en fikapaus mellan enkätdelarna. Hälften av deltagarna började 

med ena delen och hälften med den andra för att motverka att uttröttning ger utslag på 

resultaten. Första mättillfället skedde under januari, februari och mars 2014. Andra 

mättillfället skedde under mars, april och maj 2015. Deltagande klasser fick 300 kronor i 

bidrag till klasskassan. 
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Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav för att forskningsstudier ska 

uppfylla etiska principer. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att berörda parter 

ska informeras om syftet med forskningsstudien. I projektet Tre Stads Studien har samtliga 

ungdomar samt deras vårdnadshavare i förväg informerats om syfte och genomförande samt 

om frivillighet till deltagande och konfidentialitetsprinciper. Samtycke har inhämtats från 

både ungdomar och vårdnadshavare. Aktivt samtycke har inhämtats från ungdomarna och 

passivt samtycke från vårdnadshavarna. Samtliga resultat kommer att redovisas på gruppnivå 

för att beakta konfidentialiteten i studien. All data är också kodad och avidentifierad i 

datafilerna, och enkäterna förvaras inlåsta så att enbart ett fåtal behöriga har tillgång till dem. 

Den insamlade datan kommer enbart att användas i forskningssammanhang och uppfyller 

således även nyttjandekravet. Projektet Tre Stads Studien har genomgått granskning och 

godkänts av Regionala etikprövningsnämnden.  

Mätinstrument 

Denna studie utgår ifrån data insamlad i det större projektet Tre Stads Studien. Val av 

mätinstrument var således begränsad till de mätinstrument och skalor som innefattas i 

projektets omfattande enkäter. För vår studie behövde vi mäta ungdomars smärtproblematik, 

upplevelsen av stress i och med stressorer, samt ungdomars användande av 

emotionsregleringsstrategierna ruminering och co-ruminering. 

Smärtproblematik. Smärtproblematik mättes genom frågor där ungdomarna skattade 

frekvens och smärtintensitet för tre olika smärtlokalisationer; huvudvärk, magvärk samt ont i 

rygg, nacke eller axlar. Frekvens mättes genom frågan “Hur ofta har du varit besvärad av det 

följande under de 6 senaste månaderna?” där ungdomarna fick skatta “Sällan eller aldrig”, 
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“Ungefär varje månad”, “Ungefär varje vecka”, “Mer än en gång i veckan”,  eller “Ungefär 

varje dag” för var och en av de tre lokalisationerna. Smärtintensitet mättes genom frågan “Hur 

ont har du i genomsnitt haft?” och skattades på en tiogradig Likertskala, för var och en av 

lokalisationerna, från “Inte alls ont” till “Väldigt ont”. 

Deltagarna delades upp i två kategorier; de som led av kliniskt signifikant 

smärtproblematik och de som inte led av smärtproblematik. Kliniskt signifikant 

smärtproblematik operationaliserades som att uppleva smärta i minst en lokalisation, minst 

varje vecka och skatta högre än 5 på den tiogradiga skalan över smärtintensitet. 

Smärtproblematik operationaliserades så då en smärta minst varje vecka innebär en frekvens 

som tyder på återkommande smärtor utöver ex. månatlig värk vid menstruation, och en 

genomsnittlig smärta på en intensitet över 5 bedömdes innebära ett signifikant lidande för 

individen. 

Stress. Ungdomars upplevelse av stress mättes genom Adolescent Stress 

Questionnaire (ASQ) (Byrne et al., 2007). Frågeformuläret innehåller 27 items med vanligt 

förekommande stressorer för ungdomar från situationer i hemmiljön, skolprestation, 

skolnärvaro, kärleksliv, kompisar, lärare, tankar om framtiden, fritid och ekonomi (Byrne et 

al., 2007). Vid analyser i SPSS visar formuläret på mycket god reliabilitet, Cronbach’s α 0,93. 

Deltagarna skattar på en femgradig skala hur stressade de känt sig av varje situation under de 

senaste 6 månaderna; “Inte alls stressad (eller det har inte hänt)”, “Lite stressad”, “Ganska 

stressad”, “Mycket stressad” eller “Extremt stressad”. Exempel på items är “När dina 

föräldrar inte är överens”, “Lärare som förväntar sig för mycket av dig” och “Att bli retad för 

att du inte passar in”. Varje item ger 1-5 poäng där “Inte alls stressad” ger ett poäng och 

“Extremt stressad” ger 5 poäng, vilket ger ett minimipoäng på 27 och maxpoäng på 135 

poäng för hela skalan. För att minimera bortfall inkluderades alla deltagare som svarat på 85% 

av frågorna, alltså minst 23 av de 27 frågorna. Totalpoängen för varje individ räknades sedan 
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ut genom att multiplicera medelvärdet av de frågor som svarats på med 27 som är det totala 

antalet frågor i formuläret. 

Ruminering. Ruminering mättes genom Rumination subscale från The Children’s 

Response Style Questionnaire (CRSS) (Ziegert & Kistner, 2002). Skalan innehåller 10 items 

om användande av rumineringsstrategier. Deltagarna skattar på en femgradig skala från 

“Aldrig” till “Alltid”, där “Aldrig” ger ett poäng och “Alltid” ger fem poäng, hur ofta de 

tillämpar de olika strategierna när de känner sig ledsna. Exempel på items är “Då tänker jag 

om och om igen på det som hänt” och “Då tänker jag: Varför kan jag inte sluta känna så 

här?”. För att minimera bortfall inkluderades alla deltagare som svarat på minst 80% av 

frågorna, alltså minst 8 av de 10 frågorna. Totalpoängen för varje deltagare räknades ut 

genom att multiplicera medelvärdet av de ifyllda items med 10 som var det totala antalet 

items. Det ger ett minimipoäng på 10 och ett maximalt poäng på 50. Skalan har god 

reliabilitet, Cronbach’s α 0,81, och adekvat validitet (Rood, Roelofs, Bögels & Alloy, 2010) 

och även vid egna analyser visar skalan på mycket god reliabilitet, Cronbach’s α 0,93 

Co-ruminering. Co-ruminering mättes genom frågor från The Co-Rumination 

Questionnaire (CRQ) (Rose, 2002). Av de 27 items som innefattas i CRQ valdes 8 ut till 

enkäten i Tre Stads studien, och det är dessa 8 items som vi använt för att mäta co-ruminering. 

Deltagarna skattar på en femgradig skala från “Stämmer inte alls” till “Stämmer precis” för 

varje item där “Stämmer inte alls” ger ett poäng och “Stämmer precis” ger 5 poäng, vilket ger 

ett minimipoäng på 8 och ett maximalt poäng på 40. Frågorna handlar om huruvida 

ungdomarna använder sig av co-ruminerings när de har problem. Exempel på items är “När 

jag har problem pratar jag och min vän länge om det” och “När jag har problem pratar vi 

länge och väl om alla dåliga saker som kan hända på grund av det som hänt”. För att 

minimera bortfall inkluderades alla deltagare som svarat på minst 75 % av frågorna, alltså 

minst 6 av de 8 frågorna. Totalpoängen för varje deltagare räknades ut genom att multiplicera 
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medelvärdet av de ifyllda items med 8 som var det totala antalet items. Enligt en studie av 

Davidson et al. (2014) visar skalan med 27 items på adekvat validitet i ett sample av 

högskolestudenter med en medelålder på 19,9 år, och vid analyser i SPSS visar formuläret 

med 8 items på god reliabilitet, Cronbach’s α 0,95. 

Statistiska analyser 

De statistiska analyserna genomfördes i programmet IBM SPSS version 23. Vid större 

urval kan vi anta att datan är normalfördelad (Field, 2013) och vi har därför använt oss av 

parametriska analysmetoder. Då skillnader mellan könen visats i tidigare studier gällande 

både prevalensen av smärta (King et al., 2011) och i användandet av ruminering (Nolen-

Hoeksema & Aldao, 2011; Johnson & Whisman, 2013) så väl som co-ruminering (Rose, 

2002) har vi valt att genomföra samtliga analyser uppdelade efter kön. Deskriptiva analyser, 

däribland medelvärden, procentsatser och standardavvikelser, användes för att kontrollera 

datan och eventuella fel i denna. 

För att undersöka könsskillnader användes Chi2 och t-test. Chi 2 användes för att 

undersöka skillnader i prevalensen av smärtproblematik och t-test användes för att undersöka 

skillnaderna i medelvärden mellan flickor och pojkar för prediktorvariablerna stress, 

ruminering och co-ruminering. 

Pearson’s korrelationsanalys användes för att räkna ut styrka och riktning på 

sambanden mellan smärta, stress, ruminering och co-ruminering, för flickor respektive pojkar. 

Regressionsanalyser undersöker hur stor effekt en prediktorvariabel har på en 

utfallsvariabel. Logistisk regression används när utfallsvariabeln är kategorisk. Vår 

utfallsvariabel var smärtproblematik: ja/nej. Vi har endast en sådan, och använde oss därför av 

binär logistisk regression för att undersöka hur stor del av variansen i smärtproblematik som 

förklaras av stress, ruminering och co-ruminering.  
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För att genomföra mediationsanalyser i SPSS använde vi tilläggsprogrammet 

PROCESS av Hayes. Mediationsanalyser görs för att undersöka om en prediktorvariabel, X, 

och en utfallsvariabel, Y, påverkas av en tredje variabel, mediationsvariabeln, M. Har M en 

signifikant påverkan på sambandet mellan X och Y kallas det för en indirekt effekt (figur 4). 

Prediktorvariabelns signifikanta påverkan på utfallsvariabeln benäms som direkt effekt (figur 

3). Det blir en direkt effekt om sambandet mellan prediktorvariabeln och utfallsvariabeln är 

signifikant, och mediatorvariabeln kontrolleras för (figur 4) (Field 2013). Vi använde oss av 

mediationsanalys för att se hur starkt ruminering och co-ruminering påverkar sambandet 

mellan stress och utvecklandet av smärtproblematik, detta genom att räkna ut storleken på den 

indirekta effekten samt dess konfidensintervall. Innehåller konfidensintervallet värdet 0 kan vi 

anta att det inte skett en mediation. Styrkan på den indirekta effekten beskrivs genom 2, med 

värden mellan 0 och 1. Värdet .01 innebär en liten effekt, .09 en mellanstor effekt och .25 en 

stor effekt. Dessa riktlinjer för effektstorlek är ungefärliga (Field, 2013).  

        

Direkt effekt 

Figur 3. Total effekt (Field, 2013) 

 

Indirekt effekt 

 

 

Direkt effekt 

Figur 4. Indirekt och direkt effekt (Field, 2013) 

 I den här studien har två mediationsvariabler använts; ruminering och co-ruminering, 

och de analyseras gemensamt utifrån den totala indirekta effekten så väl som var för sig. 

Resultat 

Förekomsten av smärtproblematik 

Y X 

X Y 
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𝑀2 
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 Tabell 1 anger prevalensen av smärtproblematik vid första mättillfället. Av de 2285 

ungdomar som svarat uppger 22,9% av deltagarna att de lider av smärtproblematik vid första 

mättillfället. Det finns en signifikant skillnad mellan könen, X2(df)= 83,660(1) (p<,001), där 

65% av de som uppger att de har smärtproblematik är flickor och 35% är pojkar. Av de som 

rapporterar smärtproblematik är huvudvärk och ryggvärk vanligaste smärtlokalisationerna för 

hela gruppen. För flickor är huvudvärk vanligast medan ryggvärk är vanligast för pojkar. 

Tabell 1. 

Prevalensen av smärtproblematik vid första mättillfället. 

 Flickor (n=1091) Pojkar (n=1194) Samtliga (n=2285) 

Smärta 342 (31,3%) 182 (15,2%) 524 (22,9%) 

Huvudvärk 196 (18,0%) 75 (6,3%) 271 (11,9%) 

Magvärk 130 (11,9%) 46 (3,9%) 176 (7,7%) 

Ryggvärk 166 (15,2%) 98 (8,2%) 264 (11,6%) 

Multipla smärtor 120 (10,9%) 37 (3,1%) 157 (6,9%) 

Ingen smärta 749 (68,7%) 1012 (84,8%) 1761 (77,1%) 

Note: n=antal deltagare 

 Vid andra mättillfället svarade 610 personer (26,7%) av 2285 att de led av 

smärtproblematik. Av dessa var 68% flickor och 32% pojkar, vilket innebär en signifikant 

skillnad mellan könen även vid andra mättillfället, X2(df)= 137,266(1) (p<,001). Av de 524 

som uppgav smärtproblematik vid första mättillfället hade 342 (65,3%) fortfarande 

smärtproblematik vid andra mättillfället. Resultatet visar alltså att 22,9% av ungdomarna vid 

första mätningen och 26,7% av ungdomarna vid andra mätningen lider av smärtproblematik 

och att flickor är drabbade i större utsträckning än pojkar. 

Incidensen av smärtproblematik 

 För att titta på utvecklandet av smärtproblematik har vi använt oss av de deltagare som 

svarat att de inte led av smärtproblematik vid första mättillfället. Vårt sample består då av 

1761 personer. Tabell 2 visar incidensen av smärtproblematik vid andra mättillfälllet. Av de 

1761 deltagarna hade 268 (15,2%) utvecklat smärtproblematik till andra mättillfället (se tabell 
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1b). Av dessa är 164 (61%) flickor och 104 (39%) pojkar, vilket innebär en signifikant 

skillnad mellan könen, X2(df)= 45,038(1) (p<,001). Av flickorna som inte upplevde 

smärtproblematik i första mättillfället har 21,9% utvecklat smärtproblematik till andra 

mättillfället. För pojkarna har 10,3% utvecklat smärtproblematik till andra mättillfället.  

 Resultatet visar alltså att under ett års uppehåll mellan mättillfälle ett och två så har 

15,2% gått från att inte ha smärtproblematik till att ha smärtproblematik, och även här finns 

en könsskillnad där flickor är drabbade i större utsträckning än pojkar. 

Tabell 2 

Incidensen av smärtproblematik vid andra mättillfället. 

 Flickor (N=749) Pojkar (N=1012) Samtliga (N=1761) 

Smärta 164 (21,9%) 104 (10,3%) 268 (15,2%) 

Huvudvärk 78 (10,4%) 28 (2,8%) 106 (6,0%) 

Magvärk 50 (6,7%) 28 (2,8%) 78 (4,4%) 

Ryggvärk 77 (10,3%) 67 (6,6%) 144 (8,2%) 

Multipla smärtor 38 (5,1%) 17 (1,7%) 55 (3,1%) 

Inga smärtor 585 (78,1%) 908 (89,7%) 1493 (84,8%) 

Note: n=antal deltagare 

 

Förekomst av stress, ruminering och co-ruminering 

 Tabell 3 visar resultatet från deskriptiva analyser samt t-test av prediktorvariablerna. 

Vid deskriptiva analyser av prediktorvariablerna stress, ruminering och co-ruminering visar 

resultatet att flickorna har högre medelvärden än killarna i samtliga variabler. Vid analyser 

med t-test visar resultatet också att skillnaderna mellan könen är signifikanta i alla tre 

prediktorvariabler. 

Tabell 3 

Prediktorvariabler. Fördelning mellan könen och t-test för könsskillnader vid första mättillfället 

 Flickor (n=1091)  Pojkar (n=1194) Könsskillnader 

 M (Sd) Min Max M (Sd) Min Max MD (CI) t-test (df) 
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Stress 53,02 

(16,70) 

27 123 43,76 

(14,05) 

27 115 9,26 

(7,99-10,53) 

t(2138,185)=14,277* 

Ruminering 28,20 

(8,59) 

10 50 21,44 

(8,43) 

10 50 6,76 

(6,06-7,46) 

t(2283)=18,986* 

Co-

ruminering 

24,75 

(7,63) 

8 40 17,96 

(8,06) 

8 40 6,78 

(6,14-7,43) 

t(2280,225)=20,657* 

Note: M=medelvärde, Sd=standardavvikelse, MD=Medelvärdesskillnader, CI=Konfidensintervall, df=frihetsgrader 

*=p<,001. 

 

Sambanden mellan smärtproblematik, stress, ruminering och co-ruminering 

 För att undersöka hur starka sambanden är mellan de olika variablerna har vi 

genomfört Pearson’s korrelationsanalys. Tabell 4 och 5 visar resultaten från 

korrelationsanalyser på flickor respektive pojkar. Resultatet visar att det finns signifikanta 

samband mellan samtliga variabler för både flickor och pojkar vid båda mättillfällena, bortsett 

från sambandet mellan co-ruminering och smärtproblematik. För co-ruminering och 

smärtproblematik är sambandet icke-signifikant för både flickor och pojkar vid båda 

tillfällena. 

Tabell 4 

Samband mellan variablerna för flickor. 

 Smärta Stress Ruminering Co-ruminering 

Första mättillfället 

Smärta 1,00 

(N=1091) 

   

Stress ,381*** 

(N=1091) 

1,00 

(N=1091) 

  

Ruminering ,258*** 

(N=1091) 

,534*** 

(N=1091) 

1,00 

(N=1091) 

 

Co-ruminering ,035 

(N=1091) 

,079** 

(N=1091) 

,187*** 

(N=1091) 

1,00 

(N=1091) 

Andra mättillfället 

Smärta 1,00 

(N=1091) 
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Stress ,394*** 

(N=1083) 

1,00 

(N=1083) 

  

Ruminering ,249*** 

(N=1085) 

,509*** 

(N=1077) 

1,00 

(N=1085) 

 

Co-ruminering ,041 

(N=1085) 

,101** 

(N=1077) 

,203*** 

(N=1083) 

1,00 

(N=1085) 

***p=<,001, **p=<,01, *p=<,05 

 

Tabell 5 

Samband mellan variablerna för pojkar. 

 Smärta Stress Ruminering Co-ruminering 

Första mättillfället 

Smärta 1,00 

(N=1194) 

   

Stress ,205*** 

(N=1194) 

1,00 

(N=1194) 

  

Ruminering ,130*** 

(N=1194) 

,423*** 

(N=1194) 

1,00 

(N=1194) 

 

Co-ruminering ,040 

(N=1194) 

,166*** 

(N=1194) 

,152*** 

(N=1194) 

1,00 

(N=1194) 

Andra mättillfället 

Smärta 1,00 

(N=1194) 

   

Stress ,236*** 

(N=1183) 

1,00 

(N=1183) 

  

Ruminering ,127*** 

(N=1183) 

,362*** 

(N=1173) 

1,00 

(N=1173) 

 

Co-ruminering ,042 

(N=1183) 

,138*** 

(N=1174) 

,191*** 

(N=1180) 

1,00 

(N=1183) 

***p=<,001, **p=<,01, *p=<,05 

 

Kan stress, ruminering och co-ruminering predicera smärtproblematik? 

 För att undersöka huruvida stress, ruminering och co-ruminering, kan verka som 

prediktorer för utvecklandet av smärtproblematik har vi genomfört logistisk regressionsanalys 

på det sample som rapporterat att de inte upplevde smärta vid första mätningen (N=1761). 
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 Tabell 6 visar resultatet från logistisk regressionsanalys för flickor. Resultatet visar att 

stress signfikant verkar som prediktor för smärtproblematik och förklarar 9,7% av variansen i 

utvecklandet av smärta (Nagelkerke R2=,097) bland flickor. För både ruminering och co-

ruminering är resultatet icke-signifikant. Variansen i utvecklandet av smärtproblematik 

förklaras till 10,8% av stress, ruminering och co-ruminering (Nagelkerke R2=,108). 

Tabell 6 

Logistisk regression. Prediktorer för variansen i utvecklandet av smärta bland flickor (n=749) 

  95% CI for Exp(B) 

 𝛽(S.E) Wald(df) Exp(𝛽) Lägsta Högsta 

Constant -4,134(,478) 74,691(1) ,016**   

Stress (ASQ) ,035(,007) 26,329(1) 1,036** 1,022 1,050 

Ruminering ,025(,013) 3,624(1) 1,025 0,999 1,051 

Co-ruminering ,015(,013) 1,502(1) 1,016 0,991 1,041 

Note: β=förändringen i den naturliga logaritmen av oddset för att beroendevariabeln ska ha värdet 1; S.E=standardfel; Wald=statistikt 

mått; df= frihetsgrader; Exp(β)=exponenten av β -koefficienten 

**p<,001 

  

 Resultatet visar alltså att en högre grad av stress innebär en högre risk för att utveckla 

smärtproblematik för flickor. Stress tillsammans med ruminering och co-ruminering innebär 

en än högre risk för smärtproblematik, men ruminering och co-ruminering leder enbart till 

ökad risk tillsammans med stress. Ruminering och co-ruminering för sig själva innebär inte 

någon signifikant ökad risk för att utveckla smärtproblematik. 

 Tabell 7 visar resultatet från logistisk regressionsanalys för pojkar. Resultatet visar att 

stress signifikant verkar som prediktor för smärtproblematik och står för 1,4% av variansen i 

utvecklandet av smärta (Nagelkerke R2=,014) bland pojkar. För både ruminering och co-

ruminering är resultatet icke-signifikant. Variansen i utvecklandet av smärtproblematik 

förklaras till 1,8% av stress, ruminering och co-ruminering (Nagelkerke R2=,018). 
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Tabell 7 

Logistisk regression. Prediktorer för variansen i utvecklandet av smärta bland pojkar (n=1012) 

  95% CI for Exp(B) 

 𝛽(S.E) Wald(df) Exp(𝛽) Lägsta Högsta 

Constant -3,308(,419) 62,224(1) ,037**   

Stress (ASQ) ,018(,008) 4,887(1) 1,018* 1,002 1,035 

Ruminering ,003(,014) 0,046(1) 1,003 ,997 1,030 

Co-ruminering ,016(,013) 1,509(1) 1,016 ,991 1,042 

Note: β=förändringen i den naturliga logaritmen av oddset för att beroendevariabeln ska ha värdet 1; S.E=standardfel; Wald=statistikt 

mått; df= frihetsgrader; Exp(β)=exponenten av β -koefficienten 

*p=<,05, **p<,001 

  

 Resultatet visar att även för pojkar så innebär en ökad grad av stress ökad risk för att 

utveckla smärtproblematik. Ruminering tillsammans med stress ökar risken för att utveckla 

smärtproblematik men ruminering och co-ruminering för sig själva innebär inte någon 

signifikant ökad risk för smärtproblematik.  

Medierande effekter av ruminering och co-ruminering 

 För att undersöka om ruminering och co-ruminering verkar som mediatorer i 

sambandet mellan stress och smärtproblematik har vi genomfört mediationsanalyser. 

Resultatet från mediationsanalyserna på flickor visar att den totala indirekta effekten av 

ruminering tillsammans med co-ruminering på att stress predicerar utvecklandet av 

smärtproblematik är signifikant, b=,0079, 95% BCa CI [,0011-,0165]. Resultatet visar att de 

medierande effekterna av enbart ruminering inte är signifikanta, b=,0068, 95% BCa CI [-

,0002-,0152]. Inte heller co-ruminering är signifikant som mediator i prediceringen av smärta 

genom stress, b=,0004, 95% BCa CI [-,0003-,0024].  

 För pojkar visar resultatet från mediationsanalyser att den totala indirekta effekten av 

ruminering tillsammans med co-ruminering på stress som prediktor för utvecklandet av 

smärtproblematik är icke-signifikant, b=,003, 95% BCa CI [-,004-,011]. Resultatet visar att de 
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medierande effekterna av ruminering inte är signifikanta, b=,001, 95% BCa CI [-,006-,008]. 

Inte heller co-ruminering är signifikant, b=,002, 95% BCa CI [-,001-,005] som mediator i 

prediceringen av smärta genom stress. 

 Resultatet visar alltså att ruminering och co-ruminering för sig själva inte verkar som 

mediatorer i sambandet mellan stress och utvecklandet av smärtproblematik, varken för 

flickor eller för pojkar. För flickor var den totala indirekta effekten signifikant, och 

ruminering och co-ruminering tillsammans har alltså en medierande effekt på sambandet 

mellan stress och smärtproblematik. För pojkar var den totala effekten inte signifikant och 

ruminering och co-ruminering tillsammans har allltså inte heller en signifikant medierande 

effekt på sambandet mellan stress och utvecklandet av smärtproblematik. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida stress predicerar utvecklandet av 

smärtproblematik bland ungdomar, samt huruvida ruminering och co-ruminering verkar som 

mediatorer. Så vitt vi vet har det tidigare inte gjorts några liknande studier på ungdomar och 

enligt White och Farrell (2006) har det också saknats longitudinella studier på sambandet 

mellan stress och smärta bland ungdomar för att kartlägga riktningen i sambandet, vilket den 

här studien nu bidrar till.  

Resultatdiskussion 

Smärtproblematik är ett utbrett problem bland ungdomar. Enligt vår studie är det 

mellan en fjärdedel och en femtedel av alla ungdomar i 13-16 årsåldern som lider av intensiv 

smärta minst flera gånger per vecka. Det är alltså en avsevärt stor andel av ungdomarna som 

lider av smärtproblematik.  Prevalensen av smärta i vår studie överensstämmer också med 

siffror över prevalens från tidigare studier (King et al., 2011). Vårt resultat visar också att det 

sker en ökning av prevalensen av smärtproblematik vid andra mättillfället jämfört med första. 

Då deltagarna blivit ett år äldre ökade således prevalensen av smärtproblematik, vilket 
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stämmer överens med tidigare forskning som visat på att smärtproblematik ökar med åldern 

(Sundblad et al., 2007). Förutom lidandet som smärtan i sig innebär så har tidigare studier 

också visat att kronisk smärta leder till hinder i flera områden i livet (Gauntlett-Gilbert & 

Eccleston, 2007). Därför är det mycket viktigt att förstå varför en så stor del av ungdomar 

utvecklar smärtproblematik, varför prevalensen tycks öka med åldern, och hur vi kan 

förebygga smärtproblematik bland ungdomar. 

Ungdomar som upplever hög grad av stress har större risk för att drabbas av 

smärtproblematik. Vårt resultat gick i linje med vår hypotes och visar på att stress predicerar 

utvecklandet av smärta för både flickor och pojkar. Ju högre grad av stress ungdomarna 

upplever desto högre är risken att de utvecklar smärtproblematik ett år senare. Då ungdomar 

tycks uppleva alltmer stress (American Psychological Association, 2009) är det alltså tänkbart 

att även smärtproblematik bland ungdomar riskerar att ökas. För att undersöka huruvida en 

ökning i stress predicerar utvecklandet av smärtproblematik behövs fler longitudinella studier 

med flera mättillfällen där förändringar i stressnivå över tid kan undersökas, och hur det 

påverka förändringar i smärtproblematik. Resultatet i den här studien visar att prevalensen av 

smärtproblematik ökar med åldern. Huruvida även stress ökar med ålderna har dock inte 

undersökts i den här studien. Det vore intressant att i framtida studier utröna om även stress 

ökar med åldern och huruvida det kan vara en förklaring till den ökade prevalensen av 

smärtproblematik. Det vore även intressant att titta på huruvida minskad smärta har samband 

med minskning av stress för att ytterligare utröna sambandet mellan stress och smärta. Flera 

av ungdomarna i den här studien som rapporterade smärta vid första mättillfället hade inte 

smärta vid andra och det vore intressant att undersöka huruvida även stress har minskat för 

dessa ungdomar till andra mättillfället. Det är något som den här studien inte haft möjlighet 

att undersöka, men som fortsatt forskning bör titta vidare på. 
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Det är också viktigt att undersöka hur sambandet mellan stress och smärtproblematik 

ser ut. Den här studien visar att stress förekommer smärtproblematik, och därmed predicerar 

smärta. Huruvida det är så att stress orsakar utvecklingen av smärta eller om det finns andra 

faktorer som påverkar både stress och smärtutvecklingen bland ungdomar är viktigt att 

kartlägga. Huruvida det finns ett kausalt samband mellan stress och smärta är omöjligt att 

utröna från den här studien och det är viktigt att framtida studier undersöker eventuella 

kausala samband. Detta för att förstå varför smärtproblematik utvecklas och i förlängningen 

också kunna utveckla interventioner för att förebygga att ungdomar drabbas i samma stora 

utsträckning. 

Analyserna över medierande effekter av ruminering och co-ruminering gav inte 

förväntade resultat. Vår hypotes var att vi skulle se medierande effekter av både ruminering 

och co-ruminering på sambandet mellan stress och utvecklandet av smärtproblematik för både 

flickor och pojkar. Utifrån den här studien ser vi enbart en liten signifikant effekt av 

ruminering och co-ruminering sammantaget på stress som prediktor för utvecklandet av 

smärtproblematik, och enbart för gruppen flickor. Vår hypotes var alltså att stress verkar som 

prediktor för utvecklandet av smärtproblematik genom att ökad stress innebär ökad risk för 

ruminering och co-ruminering, vilket innebär ökad risk för smärtproblematik. Resultatet visar 

dock att stress som prediktor för smärtproblematik inte verkar genom ruminering och co-

ruminering annat än den lilla signifikanta effekt som fanns för flickor. 

Det är dock möjligt att resultatet i den här studien påverkas av det faktum att studien 

enbart använde sig av två mättillfällen. För att undersöka medierande effekter är det lämpligt 

med fler mättillfällen för att kunna se förändringar i variablerna över tid. För att se 

medierande effekter behöver vi undersöka huruvida stress leder till ökning i ruminering och 

co-ruminering och huruvida den ökningen leder till en ökning i utvecklandet av 

smärtproblematik. Med enbart två mättillfällen har vi mätt både prediktorvairabeln stress och 
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mediationsvariablerna ruminering och co-ruminering vid samma mättillfälle och vi kan därför 

inte se huruvida det sker en förändring i ruminering och co-ruminering från en förändring i 

stress. Ytterligare longitudinella studier, med fler mättillfällen, behövs för att tydligare 

kartlägga huruvida medierande effekter av ruminering och co-ruminering verkar på 

sambandet mellan stress och smärtproblematik. 

Enligt vårt resultat verkar inte ruminering som prediktor för smärtproblematik. 

Däremot finns svaga signifikanta samband mellan ruminering och smärtproblematik för både 

flickor och pojkar. Det krävs fler studier för att undersöka sambandet mellan ruminering och 

smärtproblematik bland ungdomar. Mediationsanalyserna i den här studien har också stora 

brister i att det enbart är två mättillfällen och det behövs ytterligare studier för att kunna 

utesluta att ruminering har en medierande effekt på sambandet mellan stress och utvecklandet 

av smärtproblematik bland ungdomar. Då den här studien använt sig av data från ett pågående 

projekt där ytterligare mättillfälllen är inplanerade vore det intressant att inom projektet vid 

senare tillfällen göra nya analyser för att undersöka medierande effekter av ruminering och 

co-ruminering. 

Resultatet visar på att det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar både 

gällande prevalens och incidens av smärtproblematik men också gällande grad av stress, 

ruminering och co-ruminering. Det går i linje med vår hypotes om att vi skulle finna 

skillnader mellan könen. Flickorna i studien har rapporterat smärta så väl som stress, 

ruminering och co-ruminering i högre grad än pojkarna. Flera tidigare studier har också visat 

att flickor rapporterar mer smärta än pojkar (King et al., 2011). Det faktum att flickor här 

också rapporterar en högre grad av stress kan vara en tänkbar förklaring till könsskillnaderna i 

smärtproblematik då stress enligt vårt resultat verkar som prediktor för smärta. Enligt vår 

studie förklarar stress också en större del av variansen i utvecklandet av smärtproblematik för 

flickor jämfört med för pojkar.  
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Stress tycks verka som prediktor även för psykisk ohälsa och flickor rapporterar också 

ofta en högre grad av psykisk ohälsa än pojkar (Michl et al., 2013). Det är alltså tänkbart att 

den högre graden av stress som rapporteras av flickor är en förklaring till könsskillnaderna 

som föreligger gällande prevalensen av så väl smärtproblematik som psykisk ohälsa. Således 

blir det viktigt att tydligare kartlägga upplevelsen av stress bland ungdomar, och de 

könsskillnader som tycks föreligga, för att utveckla interventioner för att förebygga stress och 

ohälsa. 

Diskussion av studiens styrkor och begränsningar 

De största styrkorna med den här studien är att den undersökt smärtproblematik, 

stress, ruminering och co-ruminering i ett sample från normalbefolkningen. Deltagarna är 

elever från flera skolor i olika städer i Sverige. Studien har således använt ett representativt 

urval vilket bör innebära att samplet motsvarar populationen och innebär större 

generaliserbarhet av resultatet. 

Studien har också använt sig av ett mycket stort sample vilket innebär ökad power till 

resultatet och så vitt vi vet är det unikt med urval av denna magnitud vid studier på ungdomar. 

En ytterligare styrka med studien är att den är en longitudinell studie som följer ett 

stort urval av ungdomar i normalbefolkningen över tid. Longitudinella studier på ungdomar 

och utvecklandet av smärtproblematik har saknats och så vitt vi vet finns inga liknande 

tidigare studier (White & Farrell, 2006). Den här studien har också en hög svarsfrekvens, 

vilket innebär att urvalet bör vara mer representativt och ökar generaliserbarheten. 

Studien har en del svagheter som kan tänkas ha påverkat resultatet. Ett av syftena med 

studien var att titta på medierande effekter av ruminering och co-ruminering. För att mäta 

medierande effekter är det dock mer lämpligt med fler mättillfällen än två, som i det här fallet 

använts. Vi kan därför inte se huruvida en ökning i stress innebär en ökning i ruminering och 

co-ruminering, och ytterligare en ökning av utvecklandet av smärtproblematik. 
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 En annan eventuell begränsning är att frågeformulär om smärta inte har gjort skillnad på 

smärtproblematik med eller utan känd somatisk orsak. Det är alltså tänkbart att en del av de 

som rapporterat smärta har somatiska syndrom eller skador som leder till smärtproblematik. 

Formuläret om smärta har inte heller mätt duration, och vi kan inte avgöra huruvida 

deltagarna verkligen uppfyller kriterierna för kronisk smärta. Det är möjligt att resultatet av 

prevalensen i den här studien därmed är något högre än den egentliga prevalensen i 

populationen. Prevalensen i den här studien stämmer dock överens med tidigare studier (King 

et al., 2011) vilket talar för att resultatet inte nämnbart påverkats av dessa brister i 

frågeformuläret. Det är dock tänkbart att smärtproblematik med känd somatisk orsak inte har 

samband med stress i samma utsträckning, och framtida studier bör undersöka skillnader i 

sambandet mellan stress och smärta för ungdomar som lider av smärta med respektive utan 

kända somatiska orsaker.  

En till begränsning är att samtliga mätinstrument innehöll frågor om retrospektiv 

självrapportering, vilket kan innebära att deltagarna har svårt att minnas, och resultatet kan ha 

blivit annorlunda vid dagliga mätningar istället. Vi tänker att dagliga skattningar skulle 

minska risken för påverkan av tankefel, och enligt Palermo (2009) är exempelvis dagliga 

skattningar av smärtproblematik mer exakta än retrospektiv självrapportering och minskar 

partiskhet i raporteringarna. 

Ett mer specifikt mätproblem är att skalan om co-ruminering som använts utvecklades 

innehållande 27 items men i vår studie har enbart 8 items använts. Skalan har visat god 

validitet men det finns inga studier på validiteten för enbart de 8 items som använts i den här 

studien. Vi kan därmed inte med säkerhet avgöra validiteten i formuläret och det finns en risk 

att co-ruminering inte mätts på ett tillförlitligt sätt. 

Till sist så operationaliserade vi smärtproblematik som en dikotom variabel där 

deltagarna antingen uppfyllde smärtproblematik eller inte. Vi har således inte undersökt 
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huruvida skillnader i smärtproblematik påverkar sambanden med prediktorvariablerna. Det är 

möjligt att sambanden med prediktorvariablerna är olika starka beroende på smärtlokalisation, 

intensitet och frekvens eller huruvida deltagarna upplever en eller multipla smärtor. I den här 

studien har inga sådana eventuella skillnader undersökts, vilket vi tänker att fortsatt forskning 

bör titta vidare på. 

Sammanfattning och avslutande kommentar 

Den här studien styrker tidigare forskning som visat på samband mellan stress och 

smärtproblematik bland ungdomar (White & Farrell, 2006; Hjern et al., 2008; Torsheim & 

Wold, 2001). Studien bidrar också med riktningen på sambandet då resultatet visar att stress 

predicerar utvecklandet av smärtproblematik. Det finns tydliga könsskillnader i resultatet där 

flickor rapporterar högre grad av samtliga uppmätta variabler. Den här studien visar på vikten 

av att undersöka ungdomars upplevelser av stress och att utröna de könsskillnader som finns 

både i rapporterandet av stress och i prevalensen av smärtproblematik. Smärtproblematik är 

ett mycket utbrett problem bland ungdomar, och flickor är mer drabbade än pojkar. Varför de 

här skillnaderna finns mellan könen måste undersökas för att vi i framtiden ska kunna 

förebygga att ungdomar drabbas av denna typ av problematik i lika stor utsträckning som 

idag. Vår studie visar på att stress är en viktig faktor att beakta i kartläggningen av 

smärtproblematik bland ungdomar och i undersökandet av de könsskillnader som föreligger. 
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