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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om förväntningar på 
återhämtning och smärtkatastrofiering kan påverka varandra över tid 
för att predicera kronisk smärtproblematik i ländryggen. Data 
samlades in via enkäter från 496 patienter som sökt till primärvården 
i USA för akut ryggsmärta. Psykologiska riskfaktorer skattades vid två 
tillfällen i den inledande fasen av smärtan och uppföljning med 
utfallsmått genomfördes efter tre månader. Mediationsanalyser visade 
att förväntningar på återhämtning delvis medierade effekten av 
smärtkatastrofiering på risk för kronisk smärta samt att det omvända 
inte gällde. Resultaten indikerar att smärtkatastrofiering kan påverka 
förväntningar vilket i sin tur på sikt leder till funktionsbegränsning, 
smärta eller begränsningar i arbetet. Studien har bidragit med ökad 
förståelse för hur förväntningar kan påverkas och visar att flera 
faktorer skulle behöva screenas i ett tidigt skede av smärta för att 
identifiera personer med förhöjd risk att utveckla kronisk smärta. 
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It probably won’t get better after all1 

Recovery expectations, pain catastrophizing and the path to chronic 
back pain. 

 

Albin Forsell 

Örebro Universitet 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate if recovery expectations 
and pain catastrophizing could affect each other to predict chronic 
pain problems in the lower back. Data were collected through 
questionnaires from 496 patients who applied to primary care in the 
United States for acute back pain. Psychological risk factors were 
measured on two occasions in the initial phase of pain and follow up 
with outcome measures were carried out after three months. Mediation 
analysis showed that recovery expectations partially mediated the 
effect of pain catastrophizing in risk for developing chronic pain and 
that the reverse did not apply. The results indicate that pain 
catastrophizing can affect expectations, which in turn eventually 
contribute to functional limitation, pain or limitations in work 
capability. The study has contributed to greater understanding of how 
expectations can be affected and show that several factors would need 
to be screened initially to identify risk individuals in the early stages 
of pain. 

Keywords: Pain catastrophizing, recovery expectations, chronic pain, 
lower back pain, psychological risk factors. 
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”Det blir nog inte bra ändå” 

– Förväntningar på återhämtning, smärtkatastrofiering och 

vägen till kronisk ryggsmärta. 

 

Efter hundratals miljoner år av evolution som ryggsträngsdjur verkar något ha gått fel 

hos människan och siffror visar att två av tre personer kommer någon gång under sitt liv att 

drabbas av smärta i ländryggen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). 

Smärta i ländryggen leder ofta till minskad förmåga att leva sitt dagliga liv och innebär ofta 

inskränkningar i så väl arbete, sömn, relationer som fritidsaktiviteter samt en sämre upplevd 

livskvalité (Vlaeyen & Linton, 2000). Frågan återstår, varför drabbas vissa av smärta i 

ländryggen och vad kan göras år det? Orsaken till att personer drabbas av ländryggssmärta är 

ofta okänt och i studier på patienter i primärvården med ryggsmärta identifierades en 

förklarade diagnos hos omkring 13 % inom fyra veckor (Nationellt Kompetenscentrum för 

Ortopedi [NKO], 2005). När rent medicinska problem avfärdat, s.k. ”röda flaggor” som 

exempelvis diskbråck eller kotglidning, är rekommendationen att återuppta normal aktivitet 

vilket verkar fungera för de flesta och inom fyra veckor har symtomen klingat av för tre av 

fyra (NKO, 2005). För andra blir smärtan kronisk med en rad konsekvenser för så väl den 

drabbade som omgivningen (Vlayen & Linton, 2000).  

Att återvända till arbete efter ett fall av akut ryggsmärta kan ses som en process där 

flera saker spelar in, det är inte bara att vänta ut att smärtan ska gå över utan psykologiska 

faktorer som t.ex. rädslor och föreställningar kring smärtan spelar även stor roll. Forskningen 

har efter hundratals år av medicinskt perspektiv om nociceptiv smärta och vävnadsskada 

accepterat att psykologiska faktorer spelar en stor roll hur människor upplever och hanterar 

smärta. Just hur människor tolkar, ser och förväntar sig ska hända med smärtan verkar enligt 
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forskningen ha stor roll för rehabiliteringen och konsekvenserna (Linton & Shaw, 2011). 

Psykologiska faktorer kan agera både som etablerande omständigheter, konsekvenser och 

styra tolkningar av smärtan. Det däremot forskningen inte är så klar över är hur olika 

psykologiska riskfaktorer för kronisk smärta hänger ihop, samverkar, påverkar varandra och 

bidrar till utfall över tid.  

Denna studie syftar till att undersöka specifikt muskoskeletal smärta i ländryggen och 

psykologiska riskfaktorer som kartlagts för att kunna predicera personer i riskzonen för att 

utveckla kronisk ryggsmärta, i ett inledande skede av problematiken hos förstagångspatienter. 

Smärta, definition. International Association for the Study of Pain (IASP) definierar 

smärta som: "En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan". Enligt 

definitionen kan smärta antingen vara en sensorisk upplevelse att något specifikt gör ont 

och/eller en känslomässig upplevelse. Det är idag allmänt vedertaget att psyket i stor grad 

inverkar på hur vi upplever smärta och konsekvenserna det får för individen och att smärta 

inte behöver betyda vävnadsskada som måste vilas ut, utan ofta tvärt om. Smärta är ett av 

kroppens akuta varningssystem för att påkalla uppmärksamhet och skapa handling, vilket är 

adaptivt när personer t.ex. bränner sig på något. Då dras handen bort från det som gjorde ont 

innan handlingen når ett medvetet plan och samtidigt aktiveras tankar och emotioner utifrån 

det upplevda hotet.  

I ett tidsperspektiv brukar det talas om tre tidsspann gällande smärta. Akut smärta är 

det initiala, från smärtans påslag och upp till fyra veckor. Därefter kallas den subakut och 

avser perioden 4-12 veckor. Efter tolv veckor kallas smärtan kronisk. När smärta kommit in i 

det kroniska stadiet har den oftast tappat den adaptiva funktionen och är istället ett hot mot 

vår hälsa med de funktionsbegränsningar och psykologiska konsekvenser långvarig smärta 

ofta innebär (Vlaeyen & Linton, 2000).  
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Det moderna sättet att se på smärta är att smärta inte enbart består av vävnadsskada 

utan av ett samspel mellan biologiska, psykiska och sociala faktorer. Den biopsykosociala 

modellen över smärta beskriver hur en rad olika faktorer påverkar hur personer upplever 

smärta. Saker som påverkar hur människor upplever smärta är bl.a. kultur, familj, miljö och 

personliga erfarenheter som tillsammans skapar en karta för hur ett smärtstimuli tolkas. Denna 

tolkning ger upphov till subjektiva emotioner och kognitioner hos personen, t.ex. en oro över 

allvarlig medicinsk skada som kan förvärras, som vägleder beteendet. Smärta är alltid 

subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Det är ändå hjärnan som tolkar 

nervimpulser till smärta, skapar föreställningar kring smärtan och ofta den som sätter våra 

gränser ur ett psykologiskt perspektiv.  

Smärta är ett globalt problem och är en av de största orsakerna till sjukskrivningar 

världen över (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). En av de vanligaste 

formerna av smärtproblematik är smärta i ländryggen med en livstidsprevalens kring 60-70%, 

månadsprevalens kring 19-43% och en punktprevalens på 15-30% vid en granskning av 

internationella undersökningar (SBU, 2006). För de flesta som drabbas av smärta i ländryggen 

går den över inom ett par veckor, men omkring 10 % (SBU, 2006) utvecklar kroniska 

smärttillstånd som kan orsaka stort personligt lidande och allvarliga konsekvenser för 

personen, den direkta omgivningen så väl som samhället. De direkta samhällskostnaderna för 

ryggsmärta i form av läkarbesök, ryggoperationer, sjukskrivningar beräknades 1995 uppgå till 

cirka 2,4 miljarder kronor i Sverige samtidigt som de indirekta kostnaderna i form av t.ex. 

förtidspensioner till följd av kronisk smärta beräknades till omkring 27 miljarder, mer än tio 

gånger så mycket (SBU, 2006).  

Personliga konsekvenser av smärta. Vanligt förekommande känslomässiga 

reaktioner på smärta är ångest, rädsla, ilska, skuld, frustrationer och depression (Linton & 

Shaw, 2011). Hur dessa emotioner regleras av den drabbade påverkar hur smärtan upplevs 
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och vilka konsekvenser den får (Linton & Shaw, 2011). För personen kan ihållande smärta få 

en rad negativa konsekvenser så som depression, sömnproblem, sänkt livskvalité, sexuell 

dysfunktion och ångeststörningar (Fine, 2011). Flera av riskfaktorerna för att utveckla kronisk 

smärta har gemensamma komponenter med psykiska sjukdomar som t.ex. ångest- och 

depressionsproblematik (Bergbom & Linton, 2011). 

Depression är en riskfaktor för drabbas av kronisk smärtproblematik (Linton & Shaw, 

2011), samtidigt som smärta kan bidra till depression (Linton & Bergbom, 2011). En studie 

visade att 52 % av kroniska smärtpatienter bedömdes uppfylla kriterierna för depression, samt 

att ännu fler hade deprimerade tankegångar (Bair, Robinson, Katon & Kroenke, 2003). 

Samtidigt har smärtpatienter ofta en annan karaktär på sin depression än ”vanliga” 

deprimerade, t.ex. uppvisar deprimerade smärtpatienter inte lika högt på hopplöshet, 

värdelöshet och självmordsbenägenhet, utan depressionsproblematiken kretsade mer kring att 

känna sig emotionellt bedövade och konsekvenserna av funktionsbegränsningar (Nicholas, 

Coulston, Asghari & Malhi, 2009). Förhöjd grad av depressiva symtom har visats ha ett 

positivt samband med graden av funktionshinder och sämre resultat av behandling. 

Behandling fokuserar ofta på antingen depression eller smärta, sällan båda, vilket tros leda till 

sämre resultat och behandlingen borde syfta till båda tillstånden (Linton & Bergbom, 2011).  

Smärta påverkar människor på olika sätt och fenomen som psykologisk flexibilitet har 

fått ett visst stöd i att förklara varför vissa personer kan uppleva hög livskvalité trots 

hälsobekymmer som smärta (McCracken & Velleman, 2010). Det begreppet avser hur 

personer kan ändra t.ex. sin målsättning eller syn på saker. Den som drabbas av smärta kanske 

inte längre kan sikta på att genomföra ett maratonlopp, men så länge den drabbade gör det 

finns det en stor risk att bli besviken, eftersom flexibilitet i målsättningen saknas. Någon med 

hög psykologisk flexibilitet skulle då kanske kunna tänka om på målet med löpningen, eller 

t.ex. ändra uppfattning om smärtans orsak i takt med ökad kunskap, om negativa 
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föreställningar kring smärtan uppstått. Depressiva symptom och smärtkatastrofiering innan 

behandling är t.ex. associerat med låg psykologisk flexibilitet och sämre behandlingsutfall.  

Det finns ett stort antal olika riskfaktorer för att utveckla kroniska tillstånd av smärta 

och de kan kategoriseras som individuella, psykosociala eller yrkesvariabler. Forskningen har 

intresserat sig för individuella psykologiska variabler så som smärtrelaterade rädslor och 

föreställningar som visat sig vara vanligt förekommande vid utvecklandet av kronisk 

smärtproblematik för att förklara både vilka som kan drabbas men även hur smärta kan skapas 

och vidmakthållas. 

Rädsla-undvikande-modellen. En modell för att förstå hur kronisk smärtproblematik 

utvecklas och vidmakthållas är rädsla-undvikande-modellen (Linton & Vlaeyen, 2000). Enligt 

modellen har en person två möjligheter att tolka smärtstimuli när det uppstår, antingen svara 

på den som ett hot med rädsla och katastrofiering eller ingen rädsla, illustrerat i figur 1. Här 

spelar faktorer från den biopsykosociala modellen, t.ex. tidigare erfarenheter och kultur, för 

hur smärtupplevelsen tolkas. Tolkas inte smärtan som ett hot uppstår oftast inga större 

problem eller begränsningar, men vissa (risk-)personer tenderar att tolka smärtan som ett hot 

och skapar negativa föreställningar kring smärtan och i förlängningen även framtiden kopplat 

till smärtan.  
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Figur 1. Rädsla-undvikande-modellen (Vlaeyen & Linton, 2000). 

 

En katastrofisk tolkning av smärtan (t.ex ”jag har en vävnadsskada”, ”jag är allvarligt 

skadad”, ”det kommer bli värre”, ”jag kommer förvärra skadan om jag rör på mig”) leder till 

smärtrelaterad rädsla. Att underskatta smärta gör inte ondare, men det aktiverar större 

varningssignaler hos personen (Arntz & Hopmans, 1998). Dessa rädslor och föreställningar 

kallas rädsla-undvikande-föreställningar som kan motivera undvikandebeteenden och är 

associerade med sämre resultat vid behandling, mer smärta/funktionsnedsättning och lägre 

chans att återvända till arbete (Wertli et. al., 2014). Zale, Lange, Fields och Ditre (2013) 

gjorde en metaanalys för att undersöka stödet och kom till slutsatsen att det finns ett starkt 

positivt samband mellan smärtrelaterad rädsla och funktionsnedsättning. Smärtrelaterad rädsla 

verkar vara mer handikappande än själva smärtan, genom att smärtrelaterad rädsla är en 

starkare prediktor på funktionsnivå än smärtintensitet (Crombez, Vlaeyen, Heuts & Lysens, 

1999). Dessa mönster leder till att personer börjar undvika aktiviteter de tror kan förvärra 

skadan eller ge upphov till smärta. 
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 Goubert, Crombez och Danneels (2005) visade att smärtkatastrofiering och 

smärtrelaterade rädslor kan hindra generalisering av upplevelser som går emot ens 

förställningar kring smärtans fara, bättre än både smärtintensitet och hur länge smärtan varat, 

vilket bidrar till att förstå hur kretsloppet och föreställningarna kan vidmakthållas. Dessa 

faktorer samverkar och leder enligt modellen på sikt till att individen inte får sina 

föreställningar motbevisade och fastnar i ett kretslopp av rädsla för smärta som kan innebära 

isolering och undvikande av aktiviteter som brukar göras och samtidigt går miste om naturliga 

positiva förstärkare, vilket är en riskfaktor för depression (Linton & Bergbom, 2011). 

Samtidigt kan undvikandebeteendet förstärka föreställningen om att undvikande av aktiviteter 

är en fungerande copingmekanism och som i sig förstärker beteendet.  

Vägen in i riskzonen för kronisk smärta utgörs i modellen av att smärtan tolkas som 

hotande eller farlig, det avgör vägvalet efter smärtans inträffande och leder vidare till andra 

beteenden och föreställningar som hindrar rehabiliteringsprocessen. En sådan tolkning kan 

betraktas som smärtkatastrofiering, något som både kan vara en känsla av starkt hotande 

karaktär, samtidigt som det färgar föreställningar om nuet och framtiden i överdrivet hotfullt 

och negativt ljus. Just en negativ tolkning av smärtan verkar alltså vara dåligt för prognosen. 

Oro och felfokuserad problemlösning. En annan modell och hypotes om hur 

smärtproblematik kan vidmakthållas är oro och felfokuserad problemlösning (Eccleston & 

Crombez, 2007). Oro är ett beteende som gör att människor kan föreställa sig hinder som kan 

uppstå och planera hur dessa ska bemötas eller undvikas och normal nivå oro har visat sig 

vara effektivt för lyckat problemlösande (Eccleston & Crombez, 2007). Oro verkar tappa sin 

adaptiva effekt när smärtan går in i ett kroniskt stadium då den som copingstrategi inte verkar 

fungera eftersom smärtan kvarstår (Eccleston & Crombez, 1999).  
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Figur 2. Modell över ”Oro och felfokuserad problemlösning” (Eccleston & Crombez, 2007) 

Patienter med ryggsmärta oroar sig över orsakerna och de potentiellt 

funktionsbegränsande konsekvenserna av smärta samtidigt som de rapporterar att deras oro 

kring smärtan är mer långvarig, påfrestande, uppmärksamhetskrävande och svårkontrollerad 

än oro för andra saker (Eccleston & Crombez, 1999). Modellen, illustrerad i figur 2, menar att 

personer fastnar i ett stadium av kronisk smärta genom att den drabbade har ett biomedicinskt 

synsätt som inte omvärderas, t.ex. att smärtan måste bero på en vävnadsskada, vilket eldas på 
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av katastroftankar och även ger fog för rädsla-undvikande-föreställningar och beteenden. När 

en person fastnat i synen på sin smärta som en medicinsk skada är det lätt att stanna där och 

leta efter en lösning, vilket inte hittas, men så länge något aktivt görs, t.ex. besöka nya läkare, 

går det att hålla depressionen i schack genom att aktivt söka efter en lösning. De Vlieger, 

Bussche, Eccleston och Crombez (2006) rapporterade att katastroftankar är kopplat till försök 

att lösa smärtan, trots låg tilltro till att det ens finns en lösning.  

Sammantaget hävdar denna modell att genom att attribuera smärtan till en allvarlig 

skada som efter att en medicinsk undersökning avfärdat det är en katastrofisk tolkning som 

leder till att den drabbade blir fast i problematiken så länge den inte kan tänka om kring 

smärtans orsak. Ett problemlösande baserat på att hitta en orsak kommer sannolikt inte att 

lyckas och katastroftankar om ett allvarligt medicinskt fel låser den drabbade i kretsloppet.  

Gemensamt och centralt för rädsla-undvikande-modellen och oro och felfokuserad 

problemlösnings-modellen är en katastrofisk tolkning av smärtan och tankar på ett allvarligt 

medicinskt problem som kvarstår. Det är en inkörsport i båda de kroniska kretsloppen att se 

på smärtan som farlig och hotande. Dessa föreställningar eller katastroftankar kring smärtan 

ställer till med mer hinder och dysfunktionella försök att lösa smärtan. 

Smärtkatastrofiering. Smärtkatastrofiering kan beskrivas som en benägenhet att 

tolka smärtupplevelser som orimligt farliga och hotande (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995; 

Vlaeyen & Linton, 2012). Detta leder till att människor beskriver smärtupplevelser i mer 

förhöjda termer, både upplevd och förväntad smärta, än genomsnittet genom att ruminera mer 

kring och känna sig hjälplösa kring smärtan samt förstorar upp smärtupplevelsen (Sullivan et 

al., 1995). Smärtkatastrofiering är kopplat till högre upplevd smärta och psykosociala problem 

för personer med kronisk smärta (Sullivan et al., 2001). Katastroftankar är inte unikt för 

smärtpatienter utan är ett tankemönster som finns i normalpopulation (Buer & Linton, 2002), 
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men som vid smärta kan aktivera ett liknande schema i tolkningen av smärta och är 

obehandlade relativt stabila (Sullivan et al., 2001).  

Smärtkatastrofiering är en riskfaktor för dålig prognos hos smärtpatienter (Bergbom, 

Boersma, Overmeer & Linton, 2011) och är associerat med högre rapporterad smärtintensitet 

(Peters, Vlaeyen & Weber, 2005; Severeijns, Vlaeyen, van den Hout, & Weber, 2001) samt 

funktionsnedsättning (Severeijns et al., 2001). Smärtkatastrofiering kan även predicera 

smärtintensitet (Peters et al., 2005; Severeijns et al., 2001) och återgång till arbete (Grotle, 

Foster, Dunn & Croft, 2010; Truchon & Côte, 2005). Smärtkatastrofiering har även visats 

kunna predicera post-operativ smärta innan det aktuella ingreppet, även efter kontroll för 

ångestvaribler (Granot & Ferber 2005). Graden av smärtkatastrofiering kan sänkas med bland 

annat kognitiv beteendeterapi eller fysioterapi och nedgång i smärtkatastrofiering har visat sig 

främja återgång i arbete och livskvalité samt visats kunna moderera och mediera utfallet för 

smärtintensitet och återgång till arbete (Smeets,Vlaeyen, Kester & Knottnerus, 2006). Flood, 

Lorence, Ding, McPherson och Black (1993) menar dock att smärtkatastrofiering inte ändrar 

själva smärtan i ett kort perspektiv, utan hur den tolkas, vilket i sin tur har effekter på smärtan 

över tid. Sammantaget är smärtkatastrofiering en av de starkaste prediktorerna för att avgöra 

vilka personer som kommer uppleva smärta och även ligger i riskzonen för att utveckla 

kroniska smärttillstånd (Main, Foster, Buchbinder, 2010). 

Smärtkatastrofiering innebär ofta flera saker, det kan skapa en hotande emotionell 

respons och bidra till föreställningar om smärtans orsak, men även hur människor förväntar 

sig att smärtan kommer påverka livet och utvecklas framöver (Sullivan, et al., 2001). 

Förväntningar. Förväntningar är ett komplext begrepp som kan innefatta många olika 

saker men avser oftast föreställningar om hur människor tror något kommer bli (Thompson & 

Sunol, 1995). Tidigare har förväntningar på kommande smärtupplevelse nämnts men nu avses 

hur någon förväntar sig att något kommer bli, ske eller utveckla sig över tid. En modell 
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bestående av fyra olika typer av förväntningar har presenterats av Thompson och Sunol 

(1995). Deras modell delar in förväntningar i fyra kategorier: predicerade, idealiska, 

normativa och oformerade förväntningar. Predicerade förväntningar är vad en person tror 

kommer hända och är den vanligaste undersökta förväntningen. Idealiska förväntningar är vad 

som förhoppas eller vad personen vill ska ske. Normativa förväntningar är vad personen tror 

borde ske. Med normativa förväntningar går det t.ex. att se hur en person tror på en 

behandlingsmetod. När normativa förväntningar inte möts så kan det leda till negativa 

kognitioner som besvikelse och det är olika hur personer hanterar det. Den fjärde och sista 

typen av förväntning i denna modell är oformade förväntningar, när det saknas en 

föreställning om hur något ska bli, t.ex. att en person har en första episod av smärta och inte 

hunnit gå iväg i tankar eller inte vet inte vad den ska tro än. Oformade förväntningar är något 

personen inte är medveten om utan något som den kan konfronteras med t.ex. när den ombes 

att skatta sina förväntningar. 

Hur nöjd någon är med behandling behöver inte höra ihop med effekten av 

behandlingen utan andra faktorer bidrar också (George & Hirsch, 2005). George och Hirsch 

(2005) kunde endast förklara 57 % av nöjdhet med behandlingseffekt och ytterligare faktorer 

tros spela in, som t.ex. hur väl behandlingsresultatet stämde in med förväntningar.  

Den kanske mest kända förväntanseffekten är placebo – fenomenet att uppleva effekt 

av något utan bevisad effekt, baserat på ens förväntning och föreställning att det kommer 

fungera. Effekten av placebo medieras genom personens förväntningar (Malani & Houser, 

2008).  

Förväntningar på återhämtning. Förväntningar på återhämtning avser hur patienter 

tror framtiden kommer bli gällande smärtan, om hur rehabiliteringsprocessen kommer 

fortskrida, smärtan kommer utvecklas och om personen tror att den kommer återvända till 

tidigare funktionsnivå och arbete. Exempel på påståenden patienter kan få att ta ställning till 
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när detta undersöks är: ”Jag tror att jag kommer kunna återgå till mitt tidigare arbete utan 

begränsningar”, ”Jag tror att jag kommer kunna leva ett gott liv”. Denna typ av frågor verkar 

vara en starkare prediktor på smärta och funktionsbegränsning vid uppföljning än vad som 

medicinskt kan bedömas är omfattningen av skadan (Bialosk, Bishop & Cleland, 2010). 

Huruvida personen ser ljust på framtiden och har tilltro till att den kommer kunna återgå till 

arbete och fungera väl har visat sig vara den enskilt bästa prediktorn för om personen kommer 

göra det (Hallegraeff, Krijnen, van der Schans & de Greef, 2012; Iles, Davidson, Taylor & 

O’Halloran, 2009; Mondloch, Cole & Frank, 2001; Myers et al., 2008). Samtidigt är negativa 

förväntningar en riskfaktor och personer med negativa förväntningar på återhämtning löper 

dubbelt så stor risk att inte återvända till arbetet inom ett år (Hallegraeff et al., 2012).  

Likt andra faktorer tros förväntningar på återhämtning formas i ett samspel av 

individuella faktorer så som kön, kultur, utbildningsnivå, ålder och psykologiska faktorer så 

som rädsla, copingstrategier, depression och framför allt personliga erfarenheter (Linton & 

Shaw, 2011). Låga förväntningar är kopplat till andra riskfaktorer som smärtkatastrofiering, 

rädsla-undvikandeföreställningar, låg psykologisk flexibilitet och låg self-efficacy. Self-

efficacy är en individs tilltro till sin egen förmåga att lyckas med ett visst beteende, förmågan 

att initiera och målmedvetet verkställa målbeteendet (Bandura, 1977). Hög self-efficacy är 

stark kopplat till att kunna återgå till arbete och normal funktion, medan motsatsen, låg self-

efficacy, utgör en förhöjd risk att utveckla kronisk smärta (Denison, Åsenlöf & Lindberg, 

2004). Skillnaden mellan self-efficacy och förväntningar är var känslan av kontroll upplevs, 

specifikt för self-efficacy är att personen har en känsla av inre kontroll att den kan uppnå 

målet och verkställa det som krävs för att nå målet, t.ex. återgå till arbete.  

Flood et al. (1993) menar att förväntningar påverkar smärtan på fem sätt: 1. Skapar en 

fysiologisk respons så som vid placebo, 2. Ökar motivation till att delta i t.ex. 

rehabiliteringsåtgärder eller återgå till rekommenderad aktivitetsnivå, 3. Låter personen 



DET BLIR NOG INTE BRA ÄNDÅ  15 
	  

fokusera på en specifik del av problemen, att förväntningar inte ändrar symptomen men att 

personen har en mer optimistisk syn på smärtan, 4. Ändrar förståelsen av smärtan, något som 

kan ses i kontrast till den negativa tolkning som skapar svårigheter utifrån de två modellerna 

över kronisk smärta som tidigare redovisats, 5. Medierar ångest. Sammantaget menar Flood et 

al. (1993) att förväntningar kan mediera en rad olika saker kopplade till smärtan, från 

undvikande, ångest och förståelse av smärtan till motivation, rörelse och 

interventionsdeltagande som i sin tur bidrar till utfallet.  

I en kvalitativ studie försökte Iles, Taylor, Davidson och O’Halloran (2012) att 

sammanfatta den psykologiska upplevelsen av förväntningar på återhämtning vid ryggsmärta 

och sammanställde fyra teman: smärta, sjukdomsförlopp, funktion och behandling. De fann 

att personens formering av förväntningar främst handlade om hur smärtan attribuerades och 

att tidigare livserfarenheter verkade vara den viktigaste faktorn för hur det gjordes. Deras 

slutsats är att förväntningar på återhämtning är en persons bedömning av flera olika faktorer 

för att beräkna när eller om det kommer gå att återgå till arbete och aktiviteter. Låga 

förväntningar kan även tänkas vara en copingstrategi för att inte bli besviken när nederlaget 

redan tagits ut i förskott, något som då riskerar att bli en självuppfyllande profetia. 

Flera av riskfaktorerna för kronisk smärta verkar vara dysfunktionella 

copingstrategier, samtidigt som det verkar att förväntningar styr copingbeteenden, även utan 

feedback (Linton & Shaw, 2011). Forskning har kartlagt en rad olika riskfaktorer och 

korrelationer mellan förväntningar och dessa riskfaktorer men sammantaget är det idag 

fortfarande oklart vilka mekanismer som formar förväntningar på återhämtning under en 

smärtepisod (Boersma & Linton, 2005). Två av problemen med förväntningar i forskning är 

att begreppet saknar en enig definition och att det inte finns något standardiserat och validerat 

mätinstrument för att mäta förväntningar (Bialosky et al., 2010). Forskningen idag använder 

sig främst av likertskalor med frågor som ”jag kommer kunna arbeta utan anpassning av mina 
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arbetsuppgifter” där forskarna själva i sina respektive studier väljer frågor och svarsalternativ 

istället för att samma mätinstrument används i olika studier. Detta gör att det kan bli svårare 

att jämföra studier där mätinstrumenten skiljer sig åt.  

Förväntningar, smärtkatastrofiering och utvecklandet av kronisk smärta. Både 

förväntningar på återhämtning och smärtkatastrofiering har visats kunna predicera vilka 

människor som löper förhöjd risk att utveckla kronisk smärtproblematik. Medan 

smärtkatastrofiering har en tydlig plats i den inledande tolkningen av smärtan i rädsla-

undvikande-modellen och kan motiveras för den dysfunktionella tolkningsramen i oro och 

felfokuserad problemlösning-modellen saknas förväntningar i modellerna. Förväntningar på 

återhämtning har t.ex. föreslagits vara en inkörsport (Bensen, Young & Shaw, 2015) eller 

kunna mediera effekten av smärtkatastrofiering (Carriere, Thibault, Milioto & Sullivan, 2015) 

på vägen till kronisk smärta. Ett av problemen är att begrepp ofta är överlappande samt att 

forskning visat att vissa faktorer predicerar, men inte hur de verkar, bl.a. eftersom antalet 

mättillfällen är begränsade. Genom att isolera fenomen och mekanismer skulle det kunna öka 

förståelsen för hur smärtan utvecklas och i förlängningen ha bättre möjlighet till sätta in 

interventioner där det kan tänkas att skapa bäst effekt. 

Fynden i Iles et al. (2012) kvalitativa studie var att förväntningarna handlade om hur 

smärtan attribuerades, något som går i linje med det attribuerande som tros skapa grogrund för 

kronisk smärtproblematik både i rädsla-undvikande-modellen som i oro och felfokuserad-

problemlösning, men frågan återstår om t.ex. smärtkatastrofiering kan bidra till denna 

attribution och förväntningar över tid. I en nyligen publicerats en studie undersöktes om 

förväntningar kunde mediera effekten av smärtkatastrofiering i en grupp patienter med 

whiplash-skada (Carriere et. al., 2015). Slutsatserna i den studien var att förväntningarna 

delvis medierade effekten mellan smärtkatastrofiering och återgång till arbete. Ett av de unika 

fynden i Carstens et al. (2014) var att en grupp patienter med ryggsmärta gick från att ha höga 
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förväntningar på återhämtning vid det första mättillfället till att ha signifikant lägre vid ett 

återbesök omkring en vecka senare och löpte förhöjd risk att inte ha återgått till arbete vid 

uppföljning. Förväntningarna vid första tillfället verkade för dessa personer vara en 

missvisande prediktor och vi vet idag inte mycket om vad som händer med de psykologiska 

riskfaktorerna under den inledande fasen av ett en smärtepisod (Carstens et al., 2014). 

Sammanfattning och förslag på forskning. Med bakgrund i att lite forskning gjorts 

på hur förväntningar förändras (Carstens et al., 2014) och att det saknas kunskap om hur 

förväntningar formas (Boersma & Linton, 2005) kommer detta här undersökas. Tillsammans 

med mediatorhypotesen hos personer med whiplashskada (Carriere et al., 2015), att 

förväntningar kan påverka flera fenomen kopplade till smärta (Flood et al., 1993) och den 

predicerande effekten av förväntningar på återhämtning och smärtkatastrofiering föreslås att 

sambandet mellan dessa undersöks. En styrka i aktuella datasetet är att psykologiska 

riskfaktorer undersökts vid två separata tillfällen i ett inledande skede med omkring en veckas 

mellanrum vilket skapar en möjlighet att se om någon riskfaktor kan påverka en annan för att 

på den vägen bidra till utfallet. 

Givet att katastrofisk tolkning av smärtan är en inkörsport enligt rädsla-undvikande-

modellen och bidrar till en dysfunktionell attribuering av smärtan i oro och felfokuserad 

problemlösning, föreslås här att smärtkatastrofiering predicerar smärtproblematik vid 

uppföljning och att förväntningar är en mediator genom vilken smärtkatastrofiering verkar. 

Forskningshypotesen är att smärtkatastrofiering förklarar en förändring i förväntningarna, 

som i sin tur predicerar smärtproblematik vid uppföljning som illustrerat i figur 3.  
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Fig. 3. Hypotetisk modell över förhållandet mellan smärtkatastrofiering och förväntningar på 
återhämtning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att hur undersöka om förväntningar på återhämtning kan mediera 

effekten av smärtkatastrofiering i ett tidigt skede på risken för kronisk smärtproblematik i 

ryggen. Forskningsfrågan är: Medierar förväntningar på återhämtning i ett inledande skede 

den prediktiva effekten mellan smärtkatastrofiering och risken att utveckla kronisk smärta i 

ländryggen? För att kunna hävda riktning av effekten mellan förväntningar på återhämtning 

och smärtkatastrofiering bör det omvända förhållandet inte gälla. Hypotesen är att 

förväntningar på återhämtning medierar effekten av smärtkatastrofiering på utfallet och att 

smärtkatastrofiering inte medierar effekten av förväntningar på återhämtning på utfallet. 

Metod 

Deltagare 

Datainsamlingen omfattade 496 personer som sökte vård för arbetsrelaterad akut ryggsmärta 

hos ett antal privata mottagningar i USA. Vid uppföljning deltog 359 stycken (72 %). 

Åldersspannet var mellan 18 och 65 med ett genomsnitt på 37.0 år. 57,9% var män. 



DET BLIR NOG INTE BRA ÄNDÅ  19 
	  

Majoriteten av deltagarna hade fysiska arbeten, främst inom renhållning, underhåll, sjukvård, 

transport och restaurangverksamhet. Kravet för deltagande var att patienten kunde förstå 

engelska eller spanska, var minst 18 år och att det var en första episod av akut ryggsmärta.   

 Bortfallsanalys. Ursprungligen fanns 496 deltagare i studien, men genom bortfall 

över tid och saknade uppgifter inkluderades 228 personer respektive 232 personer i 

mediationsanalyserna. Dessa jämfördes på demografiska variabler och psykologiska 

riskfaktorer vid baslinjemätningen med de 269 respektive 264 personerna som inte 

inkluderades i analyserna med oberoende t-test och Pearson’s Chi2-test. Inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna hittades på demografiska variabler eller de psykologiska 

riskfaktorer som ingick i analyserna. 

Procedur 

Insamlingen av data gick till så att lämpliga deltagare identifierades på mottagningarna som 

deltog varpå de fick information om studien och dess design samt ett skriftligt avtal att skriva 

på för att delta. Deltagarna fick fylla i studiens skattningar då och en gång till vid återbesök 

inom två veckor. Från ursprungliga 496 deltagare kom 337 stycken (68 %) för ett andra 

besök. Efter tre månader kontaktades deltagarna för att genomföra en uppföljningsskattning 

gällande smärta, funktionsbegränsning och arbetsstatus. Deltagarna fick fylla i ett tiosidigt 

skattningsformulär som tog 15-20 minuter att färdigställa. Datan innehåller 

sammanfattningsvis tre mättillfällen, med psykologiska riskfaktorer vid tillfälle 1 

(baslinjemätning) och 2 (återbesök efter en vecka, inom spannet 4 – 10 dagar), samt 

utfallsvariabler vid tidpunkt 3 (uppföljning) efter tre månader.  

Etiska överväganden 

Procedurerna vid insamling av data och kontakt med patienterna har granskats och godkänts 

av the Institutional Review Board for the Liberty Mutual Research Institute for Safety i USA. 
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Deltagarna har informerats om studien, garanterats att det kommer hanteras konfidentiellt, att 

inget av deltagandet kommer att stå i deras journaler, deltagarna har fått lämna skriftlig 

samtycke och alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå. Deltagarna fick samma vård på 

mottagningarna enligt rådande riktlinjer oavsett om de deltog i studien eller inte. En 

symbolisk ersättning i form av presentkort gavs till de som ställde upp. Datan har 

avidentifierats så att den under hanteringen inom ramen för denna studie enbart haft data så 

som ålder, kön och andra faktorer av relevans. Insamlingen av datan och hanteringen av den 

inom ramen för denna studie lever upp till de forskningsetiska principerna om 

konfidentialitets-, nyttjande-, informations- och samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Mätinstrument 

Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS). Quebec Back Pain Disability Scale är 

ett självskattningsforumlär med 20 items och avser mäta begränsningar i den fysiska 

funktionen (Kopec et al., 1995). Skalan utformades för att maximera testkänslighet över sex 

olika aktivitetsdomäner förknippade med ländryggssmärta. Formuläret innehåller exempel på 

aktiviteter (kasta en boll; bädda sängen) som ska skattas på en sexgradig skala om hur svårt en 

tycker att det skulle vara att utföra nämnda aktivitet. Svaren graderas från 0 (inte svårt alls) till 

5 (klarar inte av att göra). Den interna konsistensen för skalan har tidigare beräknats till 

Cronbach’s α = .96 (Kopec et al., 1995) och har i nuvarande sample beräknats till Cronbach’s 

α = .96 (Shaw et al., 2013). 

Numerisk smärtskala. Smärtintensitet rapporterades genom en fråga om en 11 

punkters numerisk skala som sträckte sig från 0 (ingen smärta alls) till 10 (värsta tänkbara 

smärta) där patienten fick skatta sin smärtnivå. Tillförlitligheten och validiteten i denna typ av 

skala är dokumenterad har visats sig kunna upptäcka skillnader i behandling (Childs, Piva & 

Fritz, 2005).  
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The Pain Catastrophizing Scale (PCS). The Pain Catastrophizing Scale är ett 

instrument för att mäta grad av katastroftankar kopplade till smärta (Sullivan et al., 2009). 

Skalans frågor graderas från 0 (Inte alls) till 4 (Hela tiden). Exempel på frågor är: ”Jag är rädd 

att smärtan ska bli värre” och ”Det finns inget jag kan göra för minska smärtintensiteten”. 

Den består av 13 stycken frågor som delas in i skalans tre subkategorier: ruminering, 

överdriven förstoring och hjälplöshet.  

Den interna konsistensen för denna skala har tidigare beräknats till Cronbach’s α = .87 

(Sullivan et al., 1995) och är i nuvarande sample beräknat till Cronbach’s α = 0.95 (Shaw et 

al., 2013). 

The center for epidemilogical studies depression scale (CEDS). The center for 

epidemilogical studies depression scale är ett självskattningsformulär på 20 items som avser 

att mäta depressiva symptom i normalpopulation (Radloff, 1977). Skalan har visat sig ha god 

prediktiv validitet bland smärtpatienter (Geisser, Roth & Robinsin, 1997). Den interna 

konsistensen för denna skala har tidigare beräknats till Cronbach’s α = .90 (Radloff, 1977) 

och i nuvarande sample till Cronbach’s α = .89 (Shaw et al., 2013). 

Tampa Scale of Kinesophobia (TSK-11). Tampa scale of kinesophobia är ett 

skattningsformulär för att mäta smärtrelaterade rädslor hos patienter som lider av ryggsmärta. 

Det ursprungliga formuläret har 17 items men här har en kortare version med 11 items 

använts som visat sig ha likvärdiga psykometriska egenskaper (Tkachuk & Harris, 2012). 

Höga siffror representerar högre nivå av rädsla-undvikande och skattas från 0 (håller inte alls 

med) till 3 (håller med helt). Exempel på påståenden är ”Min skada har försvagat mig 

kroppsligen för resten av mitt liv” och ”Om jag försökte träna så skulle min smärta öka”. Den 

interna konsistensen i den förkortade version som använts här har tidigare beräknats till 

Cronbach’s α = .80 (Tkachuk & Harris, 2012) och i nuvarande sample till Cronbach’s α = .79 

(Shaw et al., 2013). 
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Förväntningar på återhämtning. Patienternas förväntningar på återhämtning mättes 

med tre items som handlade om hur länge patienter trodde att symtom, begränsningar i fysisk 

aktivitet och begränsningar i arbete skulle kvarstå. Ordalydelsen och svarsalternativen var 

baserad på tidigare forskning om att förväntningar som prediktor har högst validitet när 

utfallsmåttet specificeras som något konkret så som ”återgång till arbete”, när ett tidsbaserat 

mått med flera alternativ används och mäts inom tre veckor från smärtepisodens början (Iles 

et al., 2009). Svarsalternativen graderades på likertskalor om sex olika intervall på hur många 

dagar personen trodde respektive påstående skulle gälla, från 1 (0-2 dagar) till 6 (mer än 60 

dagar). Ett totalvärde av de tre frågorna summerades sedan. För att passa studien så har skalan 

vänts så att höga värden representerar positiva förväntningar och låga värden negativa 

förväntningar.  

Eftersom det inte är någon validerat mätinstrument finns inga tidigare undersökningar 

om intern konsistens, men har i nuvarande sample beräknats till Cronbach’s α = .90 (Shaw et 

al., 2013). 

Klinisk status. Det vanligast förekommande utfallsmåttet i studier inom 

arbetsrehabilitering är återgång till arbete, Return to Work (RTW). Men då den individuella 

upplevelsen av smärta omfattar mer än begränsningar arbete, att PCS har bäst stöd i att 

predicera funktionsnedsättning specifikt samt att RTW kan underskatta antalet som lider av 

kliniska problem (Ferguson, Marras & Gupta, 2000) så valdes utfallsmåttet som ”klinisk 

status”, en dikotom variabel om patienterna bedömdes ha kliniska svårigheter i dagsläget eller 

inte. Patienter tillskrevs denna grupp om de upplevde ihållande besvär inom något av tre 

områden vid uppföljning: arbetsstatus (”oförmåga att återgå till full sysselsättning”), 

smärtskattning 5 eller högre samt funktionsbegränsning med en totalpoäng om 50 eller mer på 

där för avsedd skattning. Dessa gränsvärden är baserade på Shaw et al. (2009). 

Statistisk analys  
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Data har analyserats med IBM Statistical Package for Social Sciences(SPSS) version 20 

tillsammans med PROCESS insticksprogram. Skattningarna konverterades till 

standardiserade skalor med z-poäng där alla skalor får medelvärde 0 och standardavvikelsen 

1. Saknade värden beräknades och ersattes med medelvärdet från övriga värden, givet att 

antalet saknade items inte var fler än 20 % av det totala antalet. Standardisering av skalor 

underlättar jämförelser mellan studier och analyser. 

Skalorna som standardiserades från första mättillfället var PCS (M = 18.95, SD = 

13.53), QBPDS (M = 50.91, SD = 22.05) och förväntningar på återhämtning (M = 8.50, SD = 

3.86). Skalor som standardiserades från det andra mättillfället var PCS (M = 16.37, SD = 

13,90), QBPDS (M = 37.30, SD = 25.06) och förväntningar på återhämtning (M = 8.86, SD = 

4.37) samt från tillfälle tre, uppföljning, QBPDS (M = 23.43, SD = 24.87). 

Sambandsanalyser gjordes mellan smärtkatastrofiering, förväntningar på återhämtning 

och funktionsbegränsning vid första mättillfället. 

De som uppfyllde kriterierna för att inkluderas i mediationsanalyserna (n = 223, n = 

232) jämfördes med de som inte inkluderades (n = 234, n = 234), för respektive utfallsmått. 

Kriteriet för att inkluderas var att det skulle finnas data på samtliga värden som inkluderades i 

analysen för respektive person. För att testa skillnader mellan grupperna på demografiska 

variabler och psykologiska riskfaktorer genomfördes oberoende t-test och Pearson’s Chi2-test. 

För att testa hypotesen om den medierande rollen av förväntningar på återhämtning 

användes Preacher & Hayes’ bootstrapping-metod för test av indirekta effekter (Preacher & 

Hayes, 2008). Mediationshypotesen i denna studie var att förväntningar medierar relationen 

mellan smärtkatastrofiering och funktionsbegränsning/klinisk status så att effekten av 

smärtkatastrofiering på funktionsbegränsning/klinisk status med nödvändighet går genom 

förväntningar på återhämtning. För att mäta utfall valdes klinisk status och 
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funktionsbegränsning vid uppföljning. De båda utfallsmåtten har ett visst överlapp där ett 

gränsvärde på funktionsbegränsning var en av de tre inkluderingsvariablerna i klinisk status. 

Figur 4. Modell över mediationsanalyserna. I en mediation testas följande: Förhållandet 
mellan smärtkatastrofiering och förväntningar på återhämtning, väg (a). Förhållandet mellan 
förväntningar och klinisk status/funktionsbegränsning, väg (b). Väg (c) är modellens totala 
effekt och (c’) effekten av prediktorn när mediationseffekten hålls konstant. 

 

 Prediktorn (smärtkatastrofiering) är vid det första skattningstillfället, mediatorn 

(förväntningar på återhämtning) vid det andra skattningstillfället och utfallsmåttet (klinisk 

status/funktionsbegränsning) vid uppföljning. Mediatorn kontrollerades för mätningen vid 

första skattningen och utfallsmåttet funktionsbegränsning kontrollerades för 

funktionsbegränsning vid första tillfället så att en eventuell effekt av prediktorn kunde 

isoleras. I de aktuella analyserna användes bootstrapping med 95 % konfidensintervall och 

den indirekta effekten gjordes med 1000 bootstrapping-test. I bootstrapping är 

mediationseffekten signifikant om 0 inte är inom konfidensintervallet som beräknas för 

mediationseffekten. Bootstrapping-metoden är ett icke-parametriskt test som inte behöver 

normalfördelad data eller ytterligare test för att testa signifikansnivån. 

För att påvisa riktning av effekten och utesluta att det handlar om samvariation istället 

för mediation genomfördes två mediationsanalyser med omvänt syfte genom att byta plats på 

mediator och prediktor. Mediationsanalyser för detta syfte gjordes med förväntningar på 
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återhämtning som prediktor, smärtkatastrofiering som mediator och samma utfallsvariabler 

som i huvudanalyserna. Modellerna kommer kontrollerade för baslinjemätning av 

mediatorvaribeln och utfall på samma sätt som i huvudanalyserna. 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka om förväntningar på återhämtning medierar 

sambandet mellan smärtkatastrofiering och två olika mått på kronisk smärtproblematik. För 

att besvara forskningsfrågan kommer först sambandsanalysen mellan de olika psykologiska 

riskfaktorerna som ingår i mediationsanalyserna presenteras och sedan de två olika 

mediationsanalyserna. Sist kommer forskningshypotesen om riktning av verkan att besvaras 

med resultatet från de två mediationsanalyserna med omvänt syfte. 

Sambandsanalys. Resultaten från sambandsanalysen visar att det i linje med tidigare 

forskning finns signifikanta samband vid baslinjen mellan de tre skalorna som ingår i 

mediationsanalyserna. Detta betyder att det nivåerna av smärtkastrofiering, låga förväntningar 

och funktionsbegränsning följer varandra hos personerna i samplet och att en person med 

höga nivåer av en riskfaktor troligen har förhöjt även på de andra faktorerna som ingår i 

analyserna. 
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Tabell 1 

Korrelation mellan riskfaktorer i mediationsanalyserna, baslinjemätning 
 
Skalor 
 

Smärtkatastrofiering Förväntningar på 
återhämtning 

Funktions-
begränsning 

 
Smärtkatastrofiering 
 

1 - - 

 
Förväntningar på 
återhämtning 
 

.478** 1 - 

 
Funktionsbegränsning 
 

.496** .396** 1 

**. p < 0.01 (2-tailed) 
 

Sambandet är starkast mellan smärtkatastrofiering och förväntningar på återhämtning 

(r = .478, p < 0.001) samt smärtkatastrofiering och funktionsbegränsning (r = .496, p < 0.001) 

som båda visar upp medelstarka korrelationer. En något svagare korrelation visas mellan 

förväntningar på återhämtning och funktionsbegränsning (r = .396 p < 0.001). Samtliga 

korrelationer i analysen var signifikanta på 0.01 signifikansnivå.  

Förväntningar medierar smärtkatastrofiering. Resultatet från mediationsanalysen 

med utfall ”klinisk status” bekräftar forskningshypotesen om en signifikant medierande effekt 

av förväntningar på återhämtning mellan smärtkatastrofiering och utfallet. Detta innebär att 

smärtkatastrofiering bidrar till sänkta förväntningar hos personer som i sin tur påverkar mått 

på kronisk smärta vid uppföljning. Som illustrerat i figur 5 finns det signifikant interaktion 

mellan smärtkatastrofiering och förväntningar på återhämtning, väg (a), och förväntningar på 

återhämtning och klinisk status vid uppföljning, väg (b). Den indirekta effekten beräknades 

till (β = .08, CI = .01 till .20) och bedöms då signifikant. Den direkta effekten (c’) efter 

kontroll för mediationseffekt visar (β = .60, p < 0.001) och effekten är signifikant efter 

kontroll av mediationseffekten vilket visar på delvis mediation. Resultatet visar att personer 

som katastrofierar i samband med smärta löper en förhöjd risk att få sänkta förväntningar 
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inom en vecka efter första besöket och genom de sänkta förväntningarna ha en högre risk att 

uppleva funktionsbegränsningar efter tre månader. 

 

Figur 5. Mediationsmodell (n = 223) över smärtkatastrofierings effekt på klinisk status vid 
uppföljning genom förväntningar på återhämtning. Modellen kontrollerade för förväntningar 
på återhämtning vid baslinjen. *p < .05. β = standardiserade koefficienter 

 

Resultatet från mediationsanalysen med utfall ”funktionsbegränsning” bekräftar 

forskningshypotesen och den medierande rollen hos förväntningar på återhämtning i 

förhållandet mellan prediktorn smärtkatastrofiering och klinisk status vid uppföljning. 

Illustrerat i figur 6 visas signifikant interaktion mellan smärtkatastrofiering och förväntningar 

på återhämtning, väg (a), och förväntningar på återhämtning och funktionsbegränsning vid 

uppföljning, väg (b). Den indirekta effekten beräknades till (β = .06; CI = .01 till .14) och 

bedöms då signifikant. Den direkta effekten (c’) beräknades till (β = .26, p < 0.001) vilket 

visar att både mediationseffekt och direkt effekt var signifikant och visar på delvis mediation. 

Resultatet visar personer som katastrofierar i samband med smärta löper en förhöjd risk att få 

sänkta förväntningar inom en vecka efter första besöket och genom de sänkta förväntningarna 

ha en högre risk att uppfylla klinisk nivå av smärtproblematik efter tre månader. 
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Figur 6. Mediationsmodell (n = 232) över smärtkatastrofierings effekt på 
funktionsbegränsning vid uppföljning genom förväntningar på återhämtning. 
Mediationsanalysen kontrollerade för förväntningar på återhämtning och 
funktionsbegränsning vid baslinjen. *p < .05. β = standardiserade koefficienter 

 

Smärtkatastrofiering som mediator. Resultatet från mediationsanalysen med 

omvänt syfte och utfallsmått ”klinisk status” (n = 233) bekräftar hypotesen om riktning av 

verkan och visar ingen mediationseffekt av smärtkatastrofiering i förhållandet mellan 

förväntningar på återhämtning vid baslinjen och utfallet. Den indirekta effekten beräknades 

till (β = .01, CI = -.01 till .77), vilket sträcker sig över noll och ingen mediation bedöms 

föreligga. Den direkta effekten av modellen (c’) beräknades till (β = .40, p = 02). Resultatet 

visar att förväntningar på återhämtning vid baslinjen är en signifikant prediktor på klinisk 

status vid uppföljning, men att smärtkatastrofiering saknar medierande effekt. Resultatet från 

mediationsanalysen med omvänt syfte (n = 237) och utfallsmått ”funktionsbegränsning” 

visade en total effekt på (β = .06, p = .402) och att förväntningar utifrån modellen inte bedöms 

kunna predicera utfallet, vilket utesluter mediationseffekt och bekräftar hypotesen om riktning 

av effekten. 

Detta innebär att förväntningarna inte påverkar smärtkatastrofiering över tid och inte 

bidrar till kronisk smärta genom att påverka smärtkatastrofiering. 
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Diskussion 

Syftet i denna studie var att se om förändringar i förväntningar på återhämtning under 

ett inledande skede av akut ryggsmärta kunde mediera och bidra till att förklara effekten av 

smärtkatastrofiering på risken att drabbas av kronisk smärta i ländryggen. Analyser 

genomfördes med två olika mått på utfall samt med omvänt syfte för att visa på riktning av 

påverkan.  

Forskningshypotesen får stöd och resultatet visar att förväntningar på återhämtning 

delvis kan mediera effekten av smärtkatastrofiering vilket betyder att en persons 

smärtkatastrofiering kan påverka dess förväntningar vilket tros bidra till kronisk smärta. 

 Det denna studie bidrar med är att sänkta förväntningar till följd av personers 

smärtkatastrofiering tidigt i smärtepisoden kan förklara en del av effekten mellan 

smärtkatastrofiering och kronisk smärta vid uppföljning samtidigt som den uteblivna effekten 

av det omvända syftet visar att förväntningar inte påverkar eller verkar genom 

smärtkatastrofiering.  

Resultaten visar på att ett isolerat fenomen, smärtkatastrofiering, kan förklara en 

signifikant förändring i förväntningar på återhämtning över cirka en veckas tid. Effekten av 

smärtkatastrofiering på förväntningar på återhämtning kan bara förklara en del och fler 

faktorer påverkar förväntningarna. Styrkan ligger i att smärtkatastrofiering är ett mätbart och 

beforskat fenomen som olika behandlingar visat effekt på (Sullivan et al., 2011).  

I linje med tidigare forskning bekräftas att smärtkatastrofiering (Sullivan et al., 2001) 

och förväntningar (Mondloch et al., 2001) har en stark till medelstark prediktiv effekt på 

funktionsnivå och kliniska besvär efter tre månader. Resultaten visar även att förväntningar 

vid det första tillfället inte kunde predicera funktionsbegränsning vid uppföljning, medan 

förväntningar vid det andra tillfället hade en effekt på funktionsbegränsning vid uppföljning. 
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Detta är i linje med de resultat som presenterades av Carstens et al. (2014), nämligen att 

förväntningar vid första tillfället kan vara missvisande då de förändrades i det inledande 

smärtförloppet för vissa personer. 

Sammantaget visar båda huvudanalyserna att delvis mediation föreligger och då 

psykologiska beteenden oftast har en rad olika orsaker är det orealistiskt att förvänta sig att en 

enskild mediator skulle förklara hela effekten av en oberoende på en beroende variabel (Baron 

& Kenny, 1981). Effekten är större av smärtkatastrofiering på klinisk status än 

funktionsbegränsning, vilket delvis skulle kunna förklaras av att det vid den ena analysen 

kontrollerats för funktionsbegränsning vid baslinjen då samma skala användes som 

utfallsmått. 

Att förväntningar på återhämtning delvis medierar effekten av smärtkatastrofiering i 

en grupp smärtpatienter är i linje med resultatet i Carriere et al. (2015), med i betänkande att 

den studien använts ett annat utfallsmått, färre mättillfällen och att det handlar om en annan 

sub-kategori av smärtpatienter. Sammantaget bekräftas spåret att förväntningar är en väg 

genom vilken smärtkatastrofiering verkar. Det är intressant eftersom det finns lite kunskap om 

hur förväntningar interagerar med andra faktorer så som smärtkatastrofiering eller förändras 

över tid. Denna studie visar att sänkta förväntningar kan vara en effekt av 

smärtkatastrofiering, vilket skapar större förståelse för båda faktorerna. 

Mediation betraktas ofta som kausalt (Maxwell & Cole, 2007), men vid en första 

anblick är det svårt att se hur en individs förväntningar bidrar till kronisk smärta och frågan 

återstår hur förväntningar faktiskt bidrar till utfallet. Förväntningar är ett komplext begrepp 

som både påverkas och påverkar en rad olika saker (Boersma & Linton, 2005). Det är så vitt 

jag inom ramarna för denna studie kunnat hitta inte något direkt föremål för behandling.  
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Något som görs i vården är att försöka försäkra och lugna smärtpatienter med 

information som att det troligtvis inte är någon allvarlig skada, är det en skada kan kirurgi 

eventuellt hjälpa och att det går över för de flesta, s.k. corrective information, men effekten av 

det är oklar (Linton, McCracken & Vlayen, 2008). Frågan är om det för de drabbade inte kan 

förvärra den psykologiska upplevelsen av smärta när den inte går över så snabbt som kanske 

har hoppats, trott eller uppfattat och Carstens et al. (2014) spekulerar i om just den 

besvikelsen kan bidra till sänkta förväntningar, eller eventuellt vara skadligt för vissa 

riskpersoner. Denna studie belyser att smärtkatastrofiering kan vara en faktor som påverkar 

förväntningarna, kanske för att föreställningar kring smärtan inte uppfylls som personen trott 

eller hoppats. 

Resultaten har visat att smärtkatastrofiering inte medierar förväntningar, men som 

visat i sambandsanalysen och tidigare forskning har de båda faktorerna ett starkt samband. 

Effekten av smärtkatastrofiering går enligt rädsla-undvikandemodellen till rädsla-

undvikandebeteenden och vidare för att skapa en cirkel, men som visat här påverkar det även 

förväntningar vars effekt måste påverka övriga delar i modellen för att förklara dess effekt. 

Flood et al. (1993) hävdar att förväntningar påverkar flera fenomen kopplade till smärta och 

den hypotesen sätter in förväntningar någonstans mitt i rädsla-undvikande-modellen och 

menar att förväntningar påverkar ångest, rädsla-undvikande-föreställningar och undvikande-

beteenden för att på så sätt bidra till kronisk smärta.  

Rädsla-undvikande-modellen betraktar katastrofisk tolkning som en väg in i den 

kroniska cirkeln och det förefaller rimligt att det kommer först och att förväntningar sedan 

formas under den inledande fasen så som observerat i Carstens et al. (2014). 

Givet att förväntningar medierar ångest och förståelsen av problemet (Flood et al., 

1993) går det att spekulera i om det bidrar till en ängslan och oro kring en katastrofisk 

tankegång om allvarlig medicinsk skada som kan utgöra den attribution som oro och 
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felfokuserad problemlösning-modellen förutsätter, med resultatet från Iles et al. (2012) om 

vikten av patienternas attribution som den viktigaste faktorn. Utifrån resultaten av 

mediationsanalyserna går det att tänka sig att under tiden mellan det första och andra 

mättillfället, har oro och katastroftankar lett till att en uppfattning om ett allvarligt medicinskt 

problem tagit fäste, vilket sänkt förväntningarna och motiverar kretsloppet i den modellen. 

Eccleston & Crombes (2007) menar att byta syn på problemet verkar vara det enda som 

återstår, och det går att spekulera i om t.ex. psykologisk flexibilitet skulle kunna förklara 

varför synen på smärtan inte omvärderas.  

Svagheter 

Denna studie har använt sig av självskattningformulär vilka alltid är föremål för 

personens subjektiva tolkning av frågor. Personer kan tolka frågor annorlunda, svara utan att 

tänka efter eller skatta efter vad den vill tro eller inte. När det gäller skattning av 

förväntningar går det inte att vara säker på att personerna skattar samma typ av förväntning 

utan från tidigare modell går det att spekulera i om personer skattar sina förväntade, idealiska, 

eller normativa förväntningar eftersom det inte är säkert att personer kan skilja dessa åt (Sunol 

& Thompson, 1995). En annan svaghet är att begreppet förväntningar saknar enhetlig 

definition och validerade instrument. Personerna i samplet är rekryterade på frivillig basis 

främst inom företagshälsovård i USA, vilket skapar begränsningar för generalisering. Det går 

det inte att veta vilka som tackade nej till att delta eller hur resultaten gäller för arbetslösa 

eller människor utan sjukförsäkring som inte hade samma möjligheter att söka vård och 

därmed delta. Begränsningen omfattar även människor i andra kulturer, så väl kulturella 

normer kring smärta men även sjukvårdssystem och incitament att söka vård. En annan 

begränsning är att vi enbart kan se vad som hände mellan de första två mätpunkterna i 

prediktiva faktorer, sedan vet vi inte vad som händer, enbart utfallet efter tre månader och 
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frågan återstår t.ex. hur det gick på längre sikt eller hur riskfaktorer utvecklades efter 

mättillfälle två.  

Styrkor. En styrka är att det i denna studie använts de definitioner och frågor som 

visat sig ha starkast prediktiv validitet samt att det var en god spridning av demografiska 

variabler och att den interna konsistensen är hög i det aktuella samplet. En styrka i 

mediationsanalyserna är att de innehåller tre mättillfällen vilket är det optimala för denna typ 

av analys (Maxwell & Cole, 2007). Detta gav möjlighet att jämföra variablernas värden över 

tid i inledningen av episoden för att uttala sig med större säkerhet om en riktad verkanseffekt 

även om tredjevariabler inte kan uteslutas. Samplet har en styrka i sin storlek och efter bortfall 

var över 200 personer kvar i mediationsanalyserna över tre mätpunkter vilket är stort för 

denna typ av studier. 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Studien bidrar till att förstå hur riskfaktorer hänger ihop och ger stöd till att t.ex. mäta och 

behandla katastroftankar i ett tidigt skede eftersom de kan leda till sänkta förväntningar samt 

att de ha visats vara stabila över tid (Sullivan et al., 2001). Smärtkatastrofiering har till 

skillnad från förväntningar ett validerat mätinstrument, allmänt accepterad definition och kan 

vara föremål för behandling. 

Forskning återstår på själva timingen av identifiering och behandling. Ofta screenas 

inte psykologiska riskfaktorer och även så sätts ofta inte interventioner in tidigt, för att inte 

stigmatisera en åkomma som ändå går över för de flesta. Nationellt kompetenscentrum för 

ortopedi (NKO, 2005) menar att utredning och behandling inte bör ske förrän efter åtminstone 

6-8 veckor eftersom de flesta fall självläker. Resultaten i denna studie visar att undersöka 

psykologiska riskfaktorer efter två månader då fler psykologiska konsekvenser av smärtan kan 

ha uppstått kanske försvårar rehabiliteringen och att ju tidigare identifiering, desto större 



DET BLIR NOG INTE BRA ÄNDÅ  34 
	  

möjlighet borde finns att hindra besvären. Resultatet i denna studie föreslår att personer med 

hög grad av smärtkatastrofiering initialt skulle kunna dra nytta av tidig intervention för 

minskad sannolikhet att utveckla kronisk smärtproblematik. Men samtidigt är effekten av 

smärtkatastrofiering svag och det saknas andra faktorer som kan förklara effekten på 

förväntningarna. Ett problem är att de med sänkta förväntningar i Carstens et al. (2014) inte 

hade högre nivå av smärtkatastrofiering än gruppen med medelmåttiga förväntningar vid det 

första tillfället, en grupp som hade påtagligt högre sannolikhet att inte ha kliniska besvär vid 

uppföljning.  

I linje med tidigare forskning och resultaten i denna studie så ser vi att 

smärtkatastrofiering är en problematisk faktor för drabbade personer men ett av problemen är 

dock att varken smärtkatastrofiering eller förväntningar vid första tillfället sticker ut så 

mycket att det enbart med dessa faktorer skulle gå att identifiera en stor del av personer i 

riskzonen och kanske är det just de med sjunkande förväntningar vi har en möjlighet att fånga 

upp. Det rimligaste för att kunna få ut ett screeningförfarande i den kliniska verkligheten 

borde vara vid ett första besök för smärtan, då det är det enda tillfälle alla som söker vård 

kommer vara tillgängliga och lämnar maximalt med tid att förhindra konsekvenser av smärta 

över tid. Forskningen borde arbeta vidare med just vilka faktorer det är som kan identifiera 

riskpersoner vid ett första besök, som samtidigt är rimligt, kort och etiskt. Men fynden i 

Carstens et al. (2014) har skakat synen på den prediktiva effekten av förväntningar som inte 

visades vara stabila och att förändringar i ett tidigt skede kunde få stora konsekvenser. I denna 

studie har smärtkatastrofiering förklarat en del av förändringen, men hur det på bästa sätt, vid 

ett första besök, ska kunna identifiera de i behov av hjälp återstår.  

Med bakgrund i att tidigt kunna identifiera riskpersoner skulle behandlingsforskningen 

gå vidare med att se om det går att designa interventioner som sätts in tidigt, för att se om det 

går att minska sannolikheten att utveckla kroniska besvär, då det eventuellt skulle kunna vara 
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lättare att hjälpa dessa innan personerna drabbas av de konsekvenser långvarig smärta kan 

innebära. Bergbom, Flink, Boersma & Linton (2014) försökte se om intervention anpassad 

efter riskprofil gav bättre resultat vid rehabilitering men fann inte stöd för den hypotesen och 

föreslår i Bergbom, Boersma & Linton (2014) att korta formulär skulle kunna använda för att 

identifiera riskpersoner men att underlaget för interventioner helst borde screenas med hela 

formulär i nära anslutning till interventionen.  

Frågan återstår om riskpersonerna skulle kunna hjälpas av intervention i ett tidigt 

skede. Givet den höga risken för vissa att utveckla kroniska problem är skattningformulär 

ändå en mycket simpel och billig form av medicinsk diagnostik. Det må vara en 

förhållandevis liten del som får kroniska besvär, men med de allvarliga konsekvenser som 

ofta följer kroniska smärttillstånd kan det inte underskattas värdet av att hjälpa dessa personer 

och arbeta vidare kring tidig identifiering och intervention.  

Sammanfattning 

Denna studie har undersökt två av de starkaste prediktorerna på vilka som kommer drabbas av 

kronisk smärta i ländryggen. Resultatet att förväntningar på återhämtning delvis medierade 

smärtkatastrofiering visade att smärtkatastrofiering kan inverka på förväntningar på 

återhämtning i ett tidigt skede av smärta för att på den vägen ha effekt på utfallsmått avsedda 

att mäta kronisk smärta. Studien belyser de komplexa samband som finns mellan riskfaktorer 

och att en enskild prediktor inte alltid på egen hand bedöms kunna identifiera riskpersoner i 

ett tidigt skede. Flera riskfaktorer borde tas i betänkande vid klinisk screening som föreslås i 

direkt anslutning till ett första besök för smärta i ländryggen. 
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