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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning har visat att psykisk ohälsa i form av depression 

vanligtvis debuterar i tonåren och är tätt sammankopplat med smärta. 

Vilken roll föräldraskap spelar i utveckling och vidmakthållande av både 

smärta och depression är dock mindre forskat på. Studiens syfte är att 

undersöka samband mellan ungdomars upplevda anknytning till sin 

mamma och/eller pappa, depressiva symptom och funktionsnedsättande 

smärta. Av intresse att studera är huruvida nivån av funktionsnedsättande 

smärta är kopplad till ungdomarnas upplevelse av anknytning och 

depressiva symptom över tid. Detta undersöktes med longitudinell design 

med data från Trestadsstudien där urvalet bestod av 1770 deltagare mellan 

13 och 19 år. Resultaten från den logistiska regressionen visade att högre 

grad av depressiva symptom (CES-DC) hade samband med högre smärta 

ett år senare, däremot visade inte resultaten liknande samband mellan lägre 

anknytningskvalitet (IPPA-R) och högre smärta. Slutsatser diskuteras 

utifrån Örebromodellen i vilken emotionsreglering är centralt i relationen 

mellan smärta och depression. En vidareutveckling av modellen föreslås 

där anknytningskvalitetens indirekta effekt på depressiva symtom och 

smärta tas i beaktning, via dess potentiella betydelse för 

emotionsreglering. Framtida forskning bör därmed testa denna föreslagna 

indirekta effekt genom att mäta emotionsreglering och utforska detta i 

relation till anknytning, funktionsnedsättande smärta och depressiva 

symptom.  

 

Nyckelord: Ungdomar, smärta, depressiva symtom, anknytning



  

 

 

 

 

           Abstract 

 

Mental illness such as depression typically onsets during adolescence and 

is closely associated with pain. However, research is lacking regarding the 

role of parenting in the development and maintenance of comorbid pain 

and depression. The purpose of the current study is to examine 

associations between adolescents’ perceived maternal and paternal 

attachment, depressive symptoms and debilitating pain. The study 

investigates whether the level of debilitating pain is associated with 

youths’ perceived attachment and depressive symptoms over time. This 

was examined using longitudinal data from the Three City Study with a 

sample of 1770 participants aged 13 to 19. Results from the logistical 

regression showed that higher levels of depressive symptoms (CES-DC) 

were associated with higher pain one year later. However, the results did 

not show a similar association between lower quality of attachment (IPPA-

R) and higher pain. Conclusions are based on the Örebro Behavioral 

Emotion Regulation Model in which emotional regulation is pivotal. An 

extension of the model is suggested which includes the potential indirect 

effect of attachment quality on depressive symptoms and pain, via emotion 

regulation. Hence, future research should probe this indirect effect by 

measuring emotion regulation and examine this in relation to attachment, 

debilitating pain and depressive symptoms. 

 

Keywords: Adolescence, pain, depressive symptoms, attachment



ANKNYTNING OCH DEPRESSIVA SYMPTOM HOS UNGDOMAR MED SMÄRTA 

 

 4 

Tonåren utgör en viktig period för utveckling och skapande av hälsosamma vanor och 

färdigheter som är fortsatt viktiga genom livet (World Health Organization [WHO], 2018). 

Interpersonella färdigheter och förmåga att hantera känslor är exempel på viktiga sådana. I 

denna process utgör familjen ett stort stöd och är en viktig utgångspunkt för utforskande.  

Tonåren är en period då psykisk ohälsa såväl som smärtproblem ökar (Kessler m fl., 

2007). Varför det ser ut på detta sätt och vad som leder till vad, är däremot mindre utforskat 

och därmed är även underlaget för preventiva insatser och interventioner bristfälligt. Denna 

studie ämnar belysa vilken roll upplevelsen av anknytning och depressiva symptom spelar för 

utveckling och vidmakthållande av smärta hos ungdomar, i hopp om att bidra till ökad 

kunskap och förståelse i området.  

Smärta 

Definition av smärta. Psykologiska, biologiska såväl som sociala aspekter bidrar till 

smärta och inkluderas sedermera i smärtdefinitioner (International Association for the Study 

of Pain [IASP], 1994; International Classification of Diseases [ICD], 2018). International 

Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig 

sinnesförnimmelse samt känslomässig upplevelse som associeras med faktisk, eller potentiell, 

skada i vävnaden, eller beskrivs i termer om sådan skada. Adderat till denna definition är 

beteendefaktorn då vi genom vårt beteende synliggör och kommunicerar smärtan till andra, 

exempelvis genom degradering av funktion (Keefe & Gil, 1986). ICD-11 (2018) definierar 

kronisk smärta som smärta i en eller flera anatomiska delar som medför känslomässigt 

lidande i form av ångest, frustration, ilska eller depressivt tillstånd. Alternativt att smärtan 

bidrar till funktionsnedsättning i dagliga aktiviteter eller i sociala sammanhang. Vidare 

uttrycks att biologiska, sociala såväl som psykologiska faktorer interagerar med smärta. 

Ovanstående definitioner bekräftar vilket mångdimensionellt begrepp smärta är. 

Kronisk smärta och funktionsnedsättning. Kronisk smärta brukar definieras som 

smärta pågående i mer än tre månader (Treede m fl., 2015). Aktivitetsförmågan och 

självständigheten kan vara låg (Joelsson, Bernhardsson & Larsson, 2017). Det är lätt att 

passiva copingstrategier utvecklas (Gandhi, Morrison & Schweinhardt, 2017), exempelvis att 

hoppas smärtan ska försvinna (Higgins, Bailey, LaChapelle, Harman & Hadjistavropoulos, 

2015) och undvikande av aktiviteter och sociala sammanhang på grund av smärtan (Carroll, 

Ferrari, Cassidy & Côté, 2014). Passiva copingstrategier har visats vara kopplade till 

funktionsnedsättning (Higgins m fl., 2015).  

Kronisk smärta är ett oroande hälsoproblem, både för individen och för samhället 

(Anno m fl., 2015). Individen betalar med lidande och nedsatt livskvalitet. 
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Funktionsnedsättning, vårdbehov såväl som emotionella och sociala begränsningar är några 

områden som kan påverkas (Linton, 2013a). För samhället kostar detta stora summor pengar 

(Anno m fl., 2015; Linton, 2013a). En metaanalys (Miller, Meints & Hirsch, 2018) visar att 

kronisk smärta hos barn och ungdomar har negativa följder, som en sämre fysisk och 

emotionell förmåga.  

Kronisk smärta tenderar ha allvarlig påverkan på flera områden, därmed är det viktigt 

att identifiera psykosociala faktorer som bidrar till dess utveckling och vidmakthållande 

(Anno m fl., 2015). Detta är således viktigt att identifiera tidigt i livet och därmed är 

ungdomsåren en viktig tidpunkt att studera.  

Tidigare forskning om smärta hos barn och ungdomar. Tidigare forskning har 

undersökt förekomsten av smärta hos barn och ungdomar och resultaten visar att smärta under 

uppväxten tenderar att öka med stigande ålder (Hill & Keating, 2009). Forskningen har främst 

fokuserat på prevalens och visat på att smärta är ett vanligt problem även i ungdomsåren 

(Croft, Blyth & van der Windt, 2010; Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006). En studie visar att 50 % av nästan 2000 barn och ungdomar i åldrarna 9-15 år i Sverige 

rapporterade smärta i form av magbesvär, muskuloskeletala besvär, alternativt huvudvärk de 

senaste tre månaderna (Brun Sundblad, Saartok & Engstrom, 2007). 

Emotioner. Negativa känslor är associerade med smärta (Koechlin, Coakley, 

Schechter, Werner & Kossowsky, 2018). Känslomässiga reaktioner kan underlätta adaptiv 

smärthantering (Linton, 2013b), genom att oro, exempelvis, kan leda till problemlösning 

(Borsook, Youssef, Simons, Elman & Eccleston, 2018). Myntet har dock två sidor, det kan 

även förvärra problematiken (Linton, 2013b) om oron snarare leder till ältande (Borsook m 

fl., 2018). Adaptiv hantering av kronisk smärta inkluderar förmågan att se möjliga lösningar 

och situationen ur ett större perspektiv (Borsook m fl., 2018).  

Negativa känslor såsom oro och nedstämdhet, har visats vara kopplade till en ökad 

tendens att uppmärksamma smärtsamma stimuli och därmed responsen till desamma (Wiech 

& Tracey, 2009). Smärta och emotioner är nära integrerade i hjärnan (Dahlke, Sable & 

Andrasik, 2017) och delar många neurologiska komponenter (Linton, 2013b). Ungdomar med 

smärtproblem tenderar att även lida av depression (McWilliams, Goodwin & Cox, 2004). Det 

är alltså svårt att tala om smärta utan att nämna negativa emotioner, då de är ofrånkomliga vid 

smärta. Vidare riskerar patienter med smärta vara en riskgrupp för utvecklande av 

depression.  
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Depression 

Då nedstämdhet pågår under en längre period och antar kliniska nivåer kan kriterierna 

för en depressionsdiagnos uppfyllas.  

Definition av depression. ICD-11 (2018) definierar depression som karakteriserat av 

tomhet, nedstämdhet, retlighet eller en brist på intresse och glädje. Depression kan även 

påverka individens kognitiva förmågor, beteende och det autonoma nervsystemet, vilket i sin 

tur påverkar individens funktionsnivå.  

Tidigare forskning om depression och dess samband med smärta. WHO (2018) 

menar att 10-20 % av ungdomar (10-19 år) världen över lider av psykisk ohälsa. Vidare 

menar de att psykisk ohälsa, ur ett globalt perspektiv, tenderar att debutera vid 14 års ålder i 

hälften av alla fall. Depression framträder vanligtvis första gången under tonåren. Yngre 

tonåringar är dessutom benägna att utveckla fysiska symptom kopplade till den psykiska 

ohälsan, såsom magont eller huvudvärk (WHO, 2018). Läkemedelsverket (Jarbin, 2016) 

rapporterar att 4-8 % av tonåringar lider av depression samt att diagnosen är mer vanlig hos 

tjejer än killar. Vidare uppfyller cirka 10 % dystymi, depressiva besvär men som ej uppfyller 

kriterierna för en diagnos. Utifrån ett globalt perspektiv är depression den främsta orsaken till 

funktionsnedsättning. 

En systematisk översikt av 28 artiklar (IsHak m fl., 2018) visar att smärta och 

depression är tätt sammankopplade samt tillsammans kan försvåra såväl psykologiska som 

fysiska symptom. Relationen mellan smärta och depression är dubbelriktad, där de simultant 

påverkar och försvårar varandra. Smärta är en riskfaktor för depression och depression är en 

riskfaktor för smärta. I linje med detta påvisas att smärta och depression ofta samexisterar, 

uppvisar överlappande symptom samt utlöser varandra (IsHak m fl., 2018; Li, 

2015). Patienter med komorbid, det vill säga samexisterande, smärta och depression tenderar 

även att ha lägre funktionsnivå, exempelvis socialt eller i arbetet, jämfört med patienter som 

enbart har en diagnos, det vill säga antingen smärta eller depression (Bair, Robinson, Katon & 

Kroenke, 2003; IsHak m fl., 2018). 

Likväl som för vuxna är depressiva symptom vanligt hos ungdomar med kronisk 

smärta och likaså är smärtsymptom vanligt vid depressiva symptom. I en studie med 

ungdomar i åldern 12-18 år rapporterade 59 % av deprimerade ungdomar även smärta två-tre 

gånger i veckan, jämfört med ej deprimerade ungdomar, där 23 % rapporterade smärta 

(Murray, Murphy, Palermo & Clarke, 2012). I en studie på ungdomar i åldern 14-16 år, 

uppvisade 12-24 % av urvalet samtidig smärta och depression, beroende på kön och typ av 

smärta (Härmä, Kaltiala-Heino, Rimpelä & Rantanen, 2002). Resultaten visade även att 
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återkommande smärtproblematik, definierat som smärta i huvud, mage, rygg, nacke eller 

axlar, predicerade depression hos ungdomar.  

I en studie uppfyllde 35 % av urvalet med smärta (n=55) även kriterierna för 

depression medan 95 % av ungdomarna med depression (n=40) rapporterade smärtsymptom 

(Lewandowski Holley m fl., 2013). Förändring i smärta påverkade depressiva symptom likväl 

som förändring i depressiva symptom påverkade smärta, om än med en svagare koppling. 

Däremot uppvisade ungdomarna mindre påverkan i depressiva symptom då smärta ökade, 

jämfört med en vuxenpopulation.  

Att ungdomar skiljer sig från vuxna markerar vikten av fortsatt forskning på 

ungdomar snarare än att utan vidare applicera forskningsfynd från en annan population på 

denna grupp. Vidare har få studier tagit funktionsnedsättning i beaktning vid forskning på 

komorbid smärta och depression (Skrove, Romundstad & Indredavik, 2015). Skrove med 

kollegor (2015) menar att funktionsnedsättande smärta hos ungdomar med psykiatriska 

symptom ej har rapporterats. Därmed ämnar denna studie bidra med ny forskning och 

kunskap inom området funktionsnedsättande smärta och samexisterande depressiva symptom 

bland ungdomar.  

Det råder konsensus kring att komorbid smärta och depression påverkar varandra och 

innehar en viktig roll i utvecklande och vidmakthållande av tillstånden. Däremot råder en 

samstämmig ovisshet i forskningsvärlden kring hur smärta och depression påverkar varandra 

(Lewandowski Holley m fl., 2013; Linton & Bergbom, 2011). Linton och Bergbom (2011) 

menar att det finns en stark koppling mellan depression och utvecklande av kronisk smärta 

men att belägg för att specifikt depression triggar debut av smärta är bristfälligt. Vidare 

argumenterar Linton och Bergbom (2011) att depression snarare kan ses som en katalysator 

till smärtproblem. För att optimera effekterna av behandling rekommenderas att både 

depression och smärta behandlas.  

Barlow med kollegor (2011) understryker vikten av ett transdiagnostiskt synsätt. 

Transdiagnostik syftar beskriva psykologiska konstrukt samt mekanismer som är närvarande 

vid flera olika tillstånd (Sauer-Zavala m fl., 2017) Ett transdiagnostiskt synsätt gör det möjligt 

att behandla komorbid problematik med bestående och positiva behandlingsutfall (Barlow m 

fl., 2011). Då komorbid smärta och depression är så pass utbrett väljer vi att titta vidare på 

potentiella transdiagnostiska mekanismer vid dessa tillstånd, mer bestämt emotionsreglering 

och katastrofiering (Linton & Bergbom, 2011). 

Emotionsreglering. Barns och ungdomars förmåga att hantera känslor på ett adaptivt 

vis, det vill säga deras förmåga till emotionsreglering, är kopplad till välfungerande 
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interpersonella relationer, hantering av svåra situationer och individens generella 

psykologiska välmående (Sabatier, Cervantes, Torres, De los Rios & Sañudo, 2017). 

Emotionsreglering beskrivs som strävan att uppnå emotionell balans, via overta såväl som 

koverta beteenden (ex. tankar) och copingstrategier (Linton & Bergbom, 2011). Syftet är att 

bedöma och anpassa känslomässiga responser utifrån psykologiska, kognitiva och 

beteendekomponenter med syfte att handla och reagera på ett önskvärt vis (Sabatier m fl., 

2017). En adaptiv och välfungerande emotionsreglering kan reglera både positiva och 

negativa känslor där strategi, uttryck, intensitet och varaktighet anpassas efter rådande 

situation (Kullik & Petermann, 2012). 

Katastrofiering. Katastrofiering är ett vanligt och välbeforskat begrepp inom smärta 

(ex. Miller m fl., 2018; Quartana, Campbell & Edwards, 2009) såväl som depression (ex. 

Noël, Francis, Williams-Outerbridge & Fung, 2012). Katastrofiering har beskrivits handla om 

att fokusera på sämsta tänkbara negativa utfall i en situation (Beck, 1979). Patienter som 

ägnar sig åt katastrofiering upplever högre smärtintensitet (ex. Higgins m fl., 2015). 

Katastrofiering kan påverka individens verklighetsuppfattning och resultera i negativ effekt, 

vilket vidare kan leda till mer katastrofiering (Linton & Bergbom, 2011). Förstoring av 

negativ affekt har identifierats som en transdiagnostisk faktor (Aldao, Nolen-Hoeksema & 

Schweizer, 2010; Kring & Sloan, 2010) och är likväl en central komponent vid katastrofiering 

(Flink, Boersma & Linton, 2013).  

Örebromodellen. En modell i vilken emotionsreglering är centralt och katastrofiering 

fungerar som mediator i relationen mellan smärta och depression är Örebromodellen (Linton 

& Bergbom, 2011).  

Modellen bygger på att smärta såväl som depression är cykliskt och centralt för 

vidmakthållande av smärta. Tanken är att en period av nedstämdhet eller smärta återaktiverar 

katastrofiering från tidigare erfarenheter vilket ökar nedstämdheten och upplevelsen av smärta 

och dess intensitet. I samband med detta vidtar individen strategier för emotionsreglering som 

anses framgångsrika och förstärks om individen trots ökad smärta/nedstämdhet kan bibehålla 

sin aktivitetsnivå och målinriktade beteende. I och med detta har då episoden av nedstämdhet 

eller smärta inte lika stor påverkan och triggar därmed inte katastrofiering. 

Misslyckad emotionsreglering däremot, kännetecknas av upptagenhet av negativa 

tankar och oro samt oförmågan att fortsätta med målinriktat adaptivt beteende. Sådan 

emotionsreglering förstärker kopplingen mellan nedstämdhet och smärta och skapar en ond 

cirkel som på sikt ökar sannolikheten att katastrofiering triggas. Individen riskerar därmed att 
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ge upp allt för fort då strategierna ej upplevs som hjälpsamma. Detta vidmakthåller den onda 

cirkeln och i längden kroniska problem. 

 

Figur 1. Örebromodellen. 

Hittills i inledningen har smärta och depression lyfts och begrundats med 

utgångspunkt i vardera samt med transdiagnostiska faktorer som emotionsreglering och 

katastrofiering i fokus. Nämnt ovan är dock även vårdnadshavarnas viktiga roll för formande 

av hälsosamma vanor och essentiella färdigheter i tonåren (WHO, 2018). Vårdnadshavarnas 

beteende och tankar påverkar ungdomars upplevelser av kronisk smärta (Palermo & 

Chambers, 2005) samt spelar en viktig roll vid kronisk smärta och funktionsnedsättning 

(McCracken & Gauntlett-Gilbert, 2011). Mer specifikt finns en medfödd förmåga att ty sig till 

vårdnadshavaren för omsorg och beskydd, samt för att hantera affekt och påfrestningar 

(Malik, Wells & Wittowski, 2014). Samspelet mellan barn och primär vårdnadshavare, samt 

dennes närvaro och stöd, är ytterst viktigt för barnets senare förmåga till emotionsreglering 

vid påfrestningar (ex. Brenning, Soenens, Braet & Bosmans, 2012; Ştefan & Avram, 2017). 

Tonåren är en särskilt viktig tid då det är en känslig period för utveckling av 

känslomässiga svårigheter (Barret, Haviland-Jones & Lewis, 2016). Forskning visar att debut 

av känslomässiga svårigheter under tonåren är kopplat till sämre utfall genom livet. 

Depression som debuterar till följd av mindre effektiva strategier för emotionsreglering 

tenderar att öka under tonåren (Kullik & Petermann, 2012). Vilken roll föräldraskap spelar i 

utveckling och vidmakthållande av både smärta och depression är dock, enligt vår vetskap, 

desto mindre forskat på.  
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Anknytning 

Definition av anknytning. Ett sätt att studera föräldraskap och dess betydelse för 

individens psykiska välmående är via anknytning. Enligt Armsden och Greenberg (1987) 

finns en stark länk mellan tonåringars nära relationer och utfall såsom psykisk hälsa. 

Forskning på detta område baseras i stor utsträckning på den inflytelserika anknytningsteorin 

som betraktar benägenheten att knyta känslomässiga band till särskilda individer som 

grundläggande hos människan (Bowlby, 2010). Teorin baseras på John Bowlbys och Mary 

Ainsworths forskning om hur barn utvecklas genom relationen och interaktionen med sina 

primära vårdnadshavare (Howe, 2011).  

Tidigare forskning om anknytning kopplat till depressiva symptom och smärta. 

Ein-Dor & Doron (2015) ser anknytning som en transdiagnostisk mekanism. Otrygg 

anknytning, både undvikande och ambivalent, är associerat med en generell sårbarhet för 

psykisk ohälsa (Mikulincer & Shaver, 2012). Ett barn med otrygg-ambivalent anknytning är 

ofta mer benägen att känna rädsla att utforska sin omgivning vilket anses grunda sig på en 

osäkerhet kring vårdnadshavarens tillgänglighet och hjälpsamhet (Bowlby 2010). Otrygg-

undvikande anknytning beskrivs av Bowlby (2010) vara en följd av avvisande beteende från 

vårdnadshavaren när barnet sökt skydd eller tröst. Barnet förväntar sig därmed inte gensvar 

vid sökande av omvårdnad och försöker istället leva utan kärlek och stöd från andra (Bowlby, 

2010). Detta understryker, liksom Skrove m fl. (2015) skriver, vikten av att studera 

psykosociala faktorer i förhållande till kronisk smärta och psykiatriska symptom, exempelvis 

depressiva sådana. 

Otrygg anknytning i tonåren är en distal riskfaktor för depression (Ein-Dor & Doron, 

2015). Om kärlek och acceptans, exempelvis, är villkorat och barnet upplever osäkerhet i 

föräldrarnas omvårdnad kan detta resultera i en klängig interpersonell stil (Soenens m fl., 

2010). Detta gör ungdomar sårbara för internaliserade problem i allmänhet och för depression 

i synnerhet.  

Armsdens och Greenbergs (1987) forskning på anknytning bland ungdomar har visat 

att kvalitén på anknytning har starkt samband med välmående. Deras studie, som baserades på 

ett stickprov av 16-20 åringar, fann att anknytningskvalitet har starkt samband med 

ungdomarnas depression, ångest och skattningar av utanförskap. Författarna menar att dessa 

fynd går i linje med det Bowlby skriver om att relationen mellan förälder och barn är relativt 

stabil från barndom till ungdom och att anknytningskvaliteten är varaktig över tid. 

På senare tid har intresset även ökat för forskning på sambandet mellan anknytning 

och smärta. Anknytningsstil är relaterat till individens anpassning till smärtupplevelser och 
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sårbarhet för utvecklande av kronisk smärta (Anno m fl., 2015). Otrygg anknytning är 

associerat med lägre smärttröskel och högre grad av smärtrelaterad stress, smärtintensitet och 

funktionsnedsättning. Av särskilt intresse för studien (Anno m fl., 2015) var vilka av de 

tidigare identifierade föräldrabeteendena och attityderna inom anknytningslitteraturen som 

kan tänkas påverka utvecklande och förvärrande av kronisk smärta senare i livet. Studien som 

genomfördes på vuxna individer visade att lägre nivåer av omsorg från pappan och högre 

nivåer av överbeskyddande från både pappan och mamman under barndomen hade samband 

med ökad risk för kronisk smärta senare i livet.  

En annan intressant studie om föräldraskapets roll i förhållande till smärta som 

specifikt fokuserar på funktionsnedsättande smärta (Achiam-Montal & Lipsitz, 2014) 

framhåller att sambandet mellan smärtintensitet och funktionsnedsättning är komplext och att 

det därför är viktigt att undersöka moderatorer däremellan. Resultatet från deras studie visade 

att föräldrars skyddande beteenden, såsom att uppmärksamma smärtsymptom och signalera 

tillåtelse att slippa aktiviteter på grund av smärta, gjorde sambandet mellan smärtintensitet 

och funktionsnedsättning starkare.  

Emotionsreglering utifrån anknytning. Det känslomässiga bandet mellan 

vårdnadshavare och barn formas av vårdnadshavarens beteende och attityder gentemot barnet, 

såsom det uppfattas av barnet (Evans, Moloney, Seidman, Zeltzer & Tsao, 2018). Bowlby 

(2010) skriver att det anknytningsmönster en individ utvecklar under barndom och tonårstid 

påverkas djupt av vårdnadshavarens sätt att behandla denne. Det första av tre huvudmönster 

är trygg anknytning där vårdnadshavarens lyhördhet och tillgänglighet främjar barnets 

övertygelse att pålitliga och hjälpsamma andra finns att tillgå (Bowlby, 2010). Individer med 

trygg anknytning mottar betydande stöd från sina vårdnadshavare vid påfrestande situationer 

och internaliserar adaptiva strategier för att hantera negativa känslor (Ştefan & Avram, 2017). 

Övriga två mönster är otrygga, kännetecknade av ambivalens eller undvikande.  

Individer med otrygg-ambivalent anknytning tenderar att vara rädda att bli övergivna 

och använder därmed övervägande hyperaktiva strategier för emotionsreglering (Brenning m 

fl., 2012; Ein-Dor & Doron, 2015). Vidare kan en tendens att överdriva negativa känslor eller 

svårigheter att hantera och kontrollera känslor förekomma, liksom ruminering (Ein-Dor & 

Doron, 2015). Enträgna försök att få omsorg, stöd och kärlek från andra sker då personen ser 

andra människor som icke stöttande, mottagliga eller förstående. 

Individer med otrygg-undvikande anknytning tenderar att vara självständiga och 

använder avaktiverande strategier för emotionsreglering (Brenning m fl., 2012). De tenderar 

att lägga liten vikt vid potentiella hot och hanterar snarare svårigheter själv än att söka hjälp 
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och stöd hos andra. Minimering av affekt samt en förmåga att distansera sig återfinns. 

Nekande av behov av anknytning och närhet samt av känslor och tankar kopplat till detta 

förekommer, med andra ord uttalas ett stort, nästan tvångsmässigt, självförtroende och 

självständighet.  

Sammanfattningsvis påverkar hälsosam anknytning, det vill säga trygg, ett barns 

mentala och fysiska utveckling positivt (Evans m fl., 2018). Howe (2011) framhåller dock att 

motsatsen, det vill säga otrygg anknytning, i sig inte kan anses leda till psykopatologi, utan att 

det snarare tillsammans med andra sårbarhets- och riskfaktorer kan öka sannolikheten att 

drabbas. Trygg anknytning ska ses som en promotiv faktor (Sroufe, 2005). Många med otrygg 

anknytning har ej problem och därmed återfinns en måttlig risk för utveckling av svårigheter. 

Däremot är det en högre risk att utveckla svårigheter vid otrygg anknytning än vid trygg 

anknytning.  

Anknytning i tonåren. Liksom tidigare nämnt beskriver teorin att anknytning skapas 

under spädbarnstiden och kan förklara emotionella och psykologiska besvär senare i livet. 

Detta eftersom beteendemönster som utvecklas genom och upprätthåller anknytning anses 

bestå livet ut (Armsden och Greenberg, 1987). Anknytningsbeteende är alltså inte begränsat 

till barn utan återfinns också hos ungdomar och vuxna (Bowlby, 2010). Även om en tonåring 

under allt längre intervall kan känna sig trygg även utan vårdnadshavarens tillgänglighet, är 

deras engagemang i sitt barn fortfarande av stor vikt. I linje med detta skriver Bowlby (2010) 

att studier på tonåringar visat att de mest känslomässigt stabila ungdomarna är dem vars 

föräldrar uppmuntrar självständighet men samtidigt finns till hands och ger stöd vid behov. 

En trygg bas att återvända till efter att ha utforskat omgivningen är alltså viktigt för optimal 

mental hälsa även för tonåringar. Vidare föreslår Weiss (1982, i Armsden och Greenberg, 

1987), baserat på sina intervjustudier, att allteftersom ungdomar mognar blir känslan av 

trygghet från föräldrarna mindre beroende av deras faktiska närvaro, utan mer av deras 

förmåga att vara en till sitt barn kompetent allierad.   

En potentiell mekanism för det funna sambandet mellan en dysfunktionell relation 

mellan förälder och barn och ökad smärta hos barnet är närvaron av depression (Evans m fl., 

2018). Tanken är att anknytning formar barnets scheman och förväntningar på andra samt 

deras kognitiva värdering av interpersonella händelser, där dysfunktionell anknytning leder 

till förvrängda förväntningar och värderingar. Därmed att det är möjligt att kronisk smärta 

delvis uppstår genom en ökning av maladaptiva tankemönster associerade med depression. 
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Det finns alltså nyare fynd som pekar på att anknytning kan spela en viktig roll vid 

smärta och depression men att sambandet är komplext. Däremot är forskningsstödet 

fortfarande begränsat och denna studie ämnar fylla det gapet. 

Sammanfattning 

Tonåren är en period då vanor och färdigheter som är fortsatt viktiga genom livet 

utvecklas, såsom förmågan att hantera känslor på ett adaptivt vis. Samtidigt är det en tid i 

livet då psykisk ohälsa i form av depression vanligtvis debuterar. Vidare är yngre tonåringar 

benägna att utveckla fysiska symptom kopplade till den psykiska ohälsan, såsom magont eller 

huvudvärk. Just ungdomar är därmed en intressant och viktig målgrupp att studera. 

Tidigare forskning har visat att smärta och depression är tätt sammankopplade, smärta 

är en riskfaktor för depression och depression är en riskfaktor för smärta. Dock råder en 

ovisshet i forskningsvärlden kring hur smärta och depression påverkar varandra. En 

transdiagnostisk förklaring av sambandet mellan smärta och depression är Örebromodellen. 

Modellen bygger på att smärta såväl som depression är cykliskt. Misslyckad 

emotionsreglering kan resultera i ökade ångestnivåer och smärta, vilket kan skapa en ond 

cirkel då kopplingen mellan nedstämdhet och smärta stärks.  

Ytterligare ett transdiagnostiskt perspektiv anammas via teorier om och forskning på 

anknytning mellan vårdnadshavare och barn. Samspelet mellan barn och primär 

vårdnadshavare, samt dennes närvaro och stöd, är ytterst viktigt för barnets senare förmåga 

till emotionsreglering vid påfrestningar. Depression som debuterar till följd av mindre 

effektiva strategier för emotionsreglering tenderar att öka under tonåren. Vidare påverkar 

föräldrars beteende och tankar ungdomars upplevelser av kronisk smärta och spelar en viktig 

roll vid funktionsnedsättande smärta.  

Enligt vår vetskap har ingen tidigare forskning undersökt smärta i förhållande till både 

depression och anknytning definierat i termer av funktionsnedsättande smärta på ungdomar. 

Vidare har tidigare forskning på anknytning i förhållande till depression respektive smärta i 

stor utsträckning baserats på retrospektiva rapporter. Det finns därmed ett forskningsgap 

denna studie ämnar bidra till att fylla i och med att vi utgår från data från ungdomar. Mot 

bakgrund av ovan presenterade teorier och empiri förefaller det lovande att undersöka 

potentiella transdiagnostiska mekanismer och mer precist huruvida anknytning och depressiva 

symptom kan förklara funktionsnedsättande smärta hos ungdomar.   

Syfte och frågeställningar 

Den aktuella studiens syfte är att undersöka samband mellan ungdomars upplevda 

anknytning till sin mamma och/eller pappa, depressiva symptom och funktionsnedsättande 
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smärta (i fråga om huvudvärk, magvärk samt rygg-/nackvärk på områdena studier, fritid och 

kontakt med kompisar). Av intresse är att ta reda på huruvida nivån av funktionsnedsättande 

smärta är kopplade till ungdomarnas upplevelse av anknytning och depressiva symptom över 

tid. Frågeställningarna är således: 

1. Finns samband och hur se de i så fall ut mellan 

a. anknytning till mamma och/eller pappa och depressiva symptom? 

b. smärta och depressiva symptom? 

c. smärta och anknytning till mamma och/eller pappa?  

Vi hypotiserar att det finns ett positivt samband mellan smärta och depressiva 

symptom. Vidare hypotiserar vi att lägre skattad upplevd anknytning är kopplat till 

högre nivåer av smärta respektive depressiva symptom.  

2. Skiljer sig ungdomar åt i fråga om depressiva symptom och anknytning beroende på 

nivå av smärta vid de två mättillfällena? Vi hypotiserar att ungdomar som skattat 

högre nivåer av smärta också kommer ha skattat högre vad gäller depressiva symptom 

och lägre vad gäller anknytningskvalitet. 

3. Kan depressiva symptom predicera smärta hos ungdomar ett år senare? Vi hypotiserar 

att högre grad av depressiva symptom vid baslinjemätningen har ett samband med 

högre smärta ett år senare.  

4. Kan anknytning predicera smärta hos ungdomar ett år senare? Vi hypotiserar att högre 

anknytningskvalitet vid baslinjemätningen har ett samband med lägre smärta ett år 

senare.        

Metod 

Design, procedur och deltagare 

Den aktuella studien har använt sig av data insamlad i den så kallade Trestadsstudien 

som bedrivits av forskare vid Örebro universitet. Detta longitudinella forskningsprojekt syftar 

till att studera risk- och skyddsfaktorer bland ungdomar som har betydelse för deras psykiska 

hälsa över tid. Därför har självskattningsformulär inom en rad olika områden administrerats 

för att undersöka olika aspekter i ungdomarnas liv, såsom mående, hälsa, fritid och relation 

med föräldrar. De 8080 ungdomar som bidrog till datainsamlingen kom från totalt 18 skolor i 

tre kommuner i Mellansverige och har gått från årskurs sju till tredje året på gymnasiet. Data 

har samlats in årligen, vid totalt fem tillfällen mellan år 2014 och 2018. I den aktuella studien 

användes enbart data från tillfälle två och tre.  

Formulären fylldes i under skoltid i klassrummen. Ingen lärare var närvarande under 

tiden, formulären administrerades istället av utbildade testledare anställda av Örebro 
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universitet. Eleverna hade 90 minuter på sig att fylla i formulären och erbjöds fika under tiden 

samt 300 kr till klasskassan.  

Urvalet i den aktuella studien baseras på 2960 deltagare från våg 2 (i den aktuella 

studien omnämnd som tidpunkt 1) samt 3022 från våg 3 (omnämnd som tidpunkt 2). Efter 

exkludering av deltagare som enbart deltagit vid tidpunkt 2, kvarstod 2442 deltagare. Det 

slutgiltiga urvalet bestod av 1770 deltagare som deltagit vid både tidpunkt 1 och tidpunkt 2 

(72 % av urval vid baslinjen, 46 % tjejer, M ålder = 14.74, SD = .70, range = 13-

19). Ytterligare bakgrundsinformation om deltagarna presenteras i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över urvalets bakgrundsinformation 

 

 Tidpunkt 1 Tidpunkt 2 

 n % n % 

Tjej 844 47.7 842 47.6 

Kille 926 52.3 928 52.4 

Född i Sverige 

Ej född i Sverige 

1595 

171 

90.3 

9.7 

1590 

169 

90.4 

9.6 

Mamma född i: 

Sverige 

Norden 

Europa 

Utanför Europa 

 

1341 

46 

111 

262 

 

76.2 

2.6 

6.3 

14.9 

 

1349 

36 

110 

260 

 

76.8 

2.1 

6.3 

14.8 

Pappa född i: 

Sverige 

Norden 

Europa 

Utanför Europa 

 

1317 

36 

116 

267 

 

75.9 

2.1 

6.7 

15.3 

 

1322 

38 

112 

264 

 

76.2 

2.2 

6.5 

15.1 

Ej skilda föräldrar 

Skilda föräldrar 

1189 

560 

 

 

68.0 

32.0 

1153 

581 

66.5 

33.5 

Bor hos: 

Både mamma och pappa 

Växelvis mamma/pappa 

Hos pappa 

Hos mamma 

Hos annan 

 

1282 

224 

46 

198 

14 

 

72.7 

12.7 

2.6 

11.2 

.8 

 

1241 

206 

54 

239 

17 

 

70.6 

11.7 

3.1 

13.6 

1.0 
 

Valet att analysera data från våg 2 och 3 (2015, 2016) baserades på att instrumentet 

som mäter anknytning under dessa vågor skiljde sig från den första vågen (2014). Vidare 

valdes dessa deltagare eftersom de åldersmässigt är en mycket intressant och lämplig grupp 

att undersöka studiens frågeställningar utifrån. Som nämnts innan lider 10-20 % av ungdomar 

mellan 10 och 19 år av psykisk ohälsa och hälften av alla fall av psykisk ohälsa tenderar att 

debutera vid 14 års ålder (WHO, 2018). Ur anknytningsperspektiv är det också en intressant 

grupp att undersöka med tanke på att ungdomarna är i en ålder där föräldrarnas tillgänglighet 
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och engagemang fortfarande är av stor vikt. I stor utsträckning bor ungdomar i denna ålder 

kvar hemma hos sina föräldrar, samtidigt som de enligt Bowlby (2010) under allt längre 

intervall kan känna sig trygga även utan förälderns tillgänglighet och vänskapsrelationer ökar 

i betydelse. Det är således en tid då en utvecklingsmässigt viktig omställning mot ett mer 

autonomt fungerande äger rum.  

Mätinstrument 

Svensk version av alla formulär administrerades. 

Depression. Depression mättes med självskattningsskalan Center for Epidemiology 

Studies Depression Child (CES-DC) (Radloff, 1977), barnversionen av formuläret 

administrerades (Olsson & Knorring, 1997). Formuläret består av 20 frågor där 16 items 

ämnar mäta depression och fyra items mäter välbefinnande. Varje item utgår från den stående 

frasen ”Hur ofta har du under den senaste veckan:” följt av påståenden såsom ”Inte sovit så 

bra som jag brukar.”, ”Varit mer tyst och tillbakadragen än vanligt.” eller ”Tyckt att jag är 

lika bra som alla andra.”. Respondenterna ombads skatta svaret på en 4-gradig skala (1 = 

Inte alls, 4 = Ofta). Vid databearbetningen kodades items som mätte välbefinnande tvärtom 

och samtliga items omkodades till skalan 0 = Inte alls till 3 = Ofta för att stämma med den 

ursprungliga versionen (Olsson & Knorring, 1997). CES-DC har vidare validerats i ett urval 

av svenska ungdomar (16-17 år, n=2272). Då föreliggande studie inkluderar två mätpunkter 

fastställdes Cronbach’s alpha (Kazdin, 2016) vid båda mätpunkterna. I den aktuella studien 

har CES-DC god intern konsistensen, α = .91-.92, vid båda mätpunkter.   

Smärta. Funktionsnedsättande smärta mäts med items baserade på Social Phobia 

Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C), vilket är ungdomsversionen av SPSQ 

(Gren-Landell m fl., 2009). Tre frågor som mäter funktionsnedsättning återkommer för 

respektive typ av smärta; huvudvärk, magvärk samt ont i rygg, nacke eller axlar. Frågan 

formulerades i termer om ”Har huvudvärken/magvärk/ont i ryggen, nacke eller axlar varit ett 

stort hinder för dig, eller stört dig mycket, under de senaste 6 månaderna, när det gäller…”. 

De områden funktionsnedsättningen ämnar att mäta är studier, fritidsaktiviteter och kontakt 

med kompisar. Respondenterna ombads skatta svaret på en 3-gradig skala (1 = Ja, definitivt, 2 

= Ja, en del, 3 = Nej). Totalt mäter nio items funktionsnedsättning och de tre delskalorna 

uppvisar i den aktuella studien god intern konsistens vid båda mätpunkterna, α = .84-.86.   

Anknytning. Anknytning mättes med självskattningsformuläret Inventory of Parent 

and Peer Attachment-Revised (IPPA-R) (Armsden & Greenberg, 1987). IPPA utvecklades för 

att bedöma ungdomars uppfattning av positiva och negativa affektiva/kognitiva dimensioner 

av relationen mellan sig själva och deras föräldrar och nära vänner (Armsden & Greenberg, 
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2009). Formuläret bygger på Bowlbys anknytningsteori och handlar om hur väl personen som 

ungdomen skattar fungerar som källa till psykologisk trygghet. IPPA mäter anknytning på en 

kontinuerlig skala och ser anknytning som ett dimensionellt konstrukt där högre skattningar 

innebär tryggare anknytning och tvärtom (Armsden & Greenberg, 1987). Därmed mäter 

instrumentet anknytningskvalitet i termer om trygg och otrygg anknytning, snarare än 

kategoriserar anknytningen som trygg, otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent eller 

desorienterad.  

De 28 frågorna i originalversionen delas in i tre områden - tillit, kommunikation och 

ilska/utanförskap. Den reviderade versionen med 25 frågor har delats upp i olika versioner för 

att kunna bedöma anknytningskvalitet med mamma, pappa och vänner separat. För denna 

version rekommenderar Armsden & Greenberg (2009) att bedöma totalpoängen på hela 

skalan istället för att bedöma poängen på respektive subskala. Svaren skattas på en 5-gradig 

skala (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer precis). För samtliga frågor, utom de negativt 

formulerade frågorna som är omvänt kodade, gäller att ju högre på skalan ungdomen skattar, 

desto tryggare anses anknytningen till föräldrarna vara (Armsden & Greenberg, 1987). 

Vad gäller psykometriska egenskaper är reliabiliteten av IPPA-R god (Armsden & 

Greenberg, 2009), test-retest reliabiliteten rapporteras vara .93 och den interna reliabiliteten α 

= .87 (anknytning mamma) och α = .89 (anknytning pappa).  

I Trestadsstudien användes en förkortad version av IPPA-R som bestod av 16 frågor, 

formulerade för att skatta ungdomens mamma och pappa. Fyra items var omvänt kodade och 

kodades därmed om innan vidare analyser. Då mamma och pappa med fördel administreras 

som två åtskilda test, ett för mamma och ett för pappa (Armsden & Greenberg, 1987), 

administrerades, likväl som analyserades, dessa separat. Cronbach’s alpha fastställdes för 

mamma och pappa var för sig. För mamma uppnåddes god intern konsistens, α = .87-.93, för 

pappa likaså, α = .94.  

Etiska överväganden  

Datainsamlingen till Trestadsstudien har godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala (beslut den 16 oktober 2013, dnr 2013/384). Likaså har den 

aktuella uppsatsen granskats enligt gängse etikprinciper vid ämnet Psykologi, Örebro 

universitet och sedermera godkänts. I denna ingick bland annat att kortfattat beskriva 

projektet och bekräfta att data behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem samt att 

resultaten rapporteras så att inga svar kan kopplas samman med enskild person.  

Det är av särskild vikt att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i denna studie då 

projektet rör uppgifter om personer under 18 år. Dessutom innehåller enkäterna frågor om 
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psykisk och fysisk hälsa vilket räknas som känsliga personuppgifter enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679/EU av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Denna förordning antog bland annat av skälet att “barns personuppgifter förtjänar särskilt 

skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder och 

skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter” 

(Förordning nr 2016/679/EU, s. 7). 

Det praktiska tillvägagångssättet vid datainsamling till Trestadsstudien inkluderade 

information till ungdomarna om deras fulla rätt att avbryta sitt deltagande och att tacka nej till 

att delta. Deltagande i studien var alltså frivilligt och krävde aktivt samtycke från 

ungdomarna. Från föräldrar till de ungdomar som var under 18 år krävdes även passivt 

samtycke. Detta erhölls genom att föräldrarna informerades om studien och ombads skicka 

tillbaka ett förfrankerat kuvert om de ej önskade att deras barn skulle delta. Örebro 

universitets rutin för att tillgodose detta innebar att en lista skulle medföras till klassrummet 

på elever som skulle undantas.  

De risker vi identifierade var för det första att frågorna är av känslig karaktär. Att 

besvara dessa kan väcka känslor, frågor och funderingar hos ungdomen som behöver fångas 

upp. Vi såg det därför som en fördel att testledarna genomgått utbildning i förfarandet och 

därmed kunde vara förberedda på att uppmärksamma detta. Vidare är det troligt att en del 

ungdomar trots information om anonymitet, sekretess och konfidentialitet känt viss rädsla för 

att kunna bli ihopkopplad med sina svar. Det finns därmed viss risk att de ej svarat helt 

sanningsenligt utan istället förskönat på grund av skam eller ledsamhet för hur verkligheten 

ser ut. Denna risk var något vi tog med i diskussionen kring studiens slutsatser och något vi 

förhöll oss till vid datahantering genom att inte låta obehöriga ta del av data och rapportera 

den så att inga svar kunde kopplas ihop med en enskild person.  

Statistiska analyser 

Alla statistiska analyser genomfördes med hjälp av IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 26.0. 

Hantering av bortfall. Bortfallet inom respektive skala låg mellan 2,0 - 2,5 % för 

variablerna anknytning, depressiva symptom och smärta (huvudvärk, magvärk samt rygg-

/nackvärk). Enbart svar från de deltagare som lämnat fullständiga svar på formulärens 

samtliga frågor togs med för vidare analys. Detta sätt att listwise ta bort deltagare som saknar 

en eller flera datapunkter är enligt Davey och Savla (2010) den överlägset vanligaste metoden 
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att hantera saknad data på. Vidare skriver Cheema (2014) att listwise borttagning är en enkel 

metod som är lätt att rättfärdiga när urvalet är stort och målet är att uppnå konsistenta och 

opartiska uppskattningar av parametrar inom populationen.  

Initial analys. I ett inledande skede undersöktes huruvida parametriska tester kunde 

användas på variablerna av intresse genom att studera fördelningen av data inom respektive 

skala. Anknytning, depression och smärta visade sig samtliga vara snedfördelade, vilket 

tydligt kunde ses genom histogram, Q-Q plots, box-plots med en stor andel outliers och icke 

signifikanta Shapiro-Wilks tester (p >.05). Field och Wilcox (2017) skriver att det är vanligt 

att, baserat på centrala gränsvärdessatsen, hävda att ett urval större än 30 gör uppskattningen 

av mätta parametrar normalfördelade. De menar dock att ett sådant argument inte håller annat 

än om fördelningen har väldigt tunna svansar, vilket våra inte har. Deras rekommendation är 

att i dessa fall inte använda konventionella statistiska analysmetoder och förlita sig på att 

urvalet är stort samt att ANOVA, regression och t-tester är robusta eftersom sådana argument 

inte är korrekta. Med strävan att tolka datan på ett så korrekt sätt som möjligt jämfördes 

därför resultaten från ANOVA i föreliggande studie med dess icke-parametriska motsvarighet 

- Kruskal-Wallis och Mann Whitney test (Field, 2009). Vid analys av korrelationer användes 

Spearmans rho istället för Pearsons korrelationskoefficient. Vidare används logistisk 

regression istället för hierarkisk sådan då detta är ett alternativ när antagandet om linearitet 

inte uppfylls (Field, 2009).  

Skapande av grupper. Tidigare forskning har kategoriserat kronisk smärta i fyra 

grupper baserat på smärtintensitet, funktionsnedsättning, tiden smärtan förekommit samt 

tidpunkten då smärtan debuterade utifrån von Korff, Ormel, Keefe och Dworkins (1992) 

rekommendation. I föreliggande studie som med utgångspunkt i ICD-11 fokuserar specifikt 

på funktionsnedsättande smärta, komponerades tre stycken smärtgrupper utifrån individens 

skattningar; ingen, låg eller medel/hög funktionsnedsättande smärta. Smärtgrupperna 

komponerades genom att koda om svaren så 1 = Nej och 3 = Ja, definitivt. Därefter adderades 

svaren från de tre delskalorna vilket resulterade i svarsfrekvens mellan 3 och 9. Utifrån detta 

delade vi in respondenterna i de fyra inledande smärtgrupperna (3 = ingen 

funktionsnedsättande smärta, 4-5 = låg funktionsnedsättande smärta, 6-7 = medel 

funktionsnedsättande smärta, 8-9 = hög funktionsnedsättande smärta). Detta innebär 

exempelvis att även individerna i gruppen utan funktionsnedsättning kan uppleva smärta, 

dock utan att ha skattat denna som funktionsnedsättande. Beslut om sammanslagning av 

medel- och hög funktionsnedsättande smärta baserades på ej signifikant åtskilda resultat i 

preliminära initiala analyser dem emellan.  
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Hädanefter då begreppet smärta benämns i studien syftar detta till 

funktionsnedsättande smärta, med basis i ICD-11 (2018). Gällande huvudvärk, magvärk samt 

rygg-/nackvärk syftar dessa begrepp hädanefter på funktionsnedsättande smärta utifrån 

ungdomarnas skattningar av respektive smärttyp.  

Statistisk metod frågeställning 1. För att besvara studiens första frågeställning 

undersöktes samband mellan smärta, depressiva symptom och anknytning med Spearman’s 

korrelationskoefficient (rs) vilket enligt Field (2009) är lämpligt att använda då data är icke-

normalfördelad. Eftersom vi var intresserade av hur sambanden såg ut både tvärsnittligt och 

över tid inkluderades data från tidpunkt ett (T1) och tidpunkt två (T2) i analysen. Av intresse 

för studien var att hitta och djupare undersöka samband med praktisk signifikans. Sådan 

signifikans kan utläsas genom att titta på effektstorleken snarare än p-värdet som istället anger 

statistisk signifikans (Khalilzadeh & Tasci, 2017). I studier med stora urval ökar testets styrka 

vilket innebär att små och praktiskt obetydliga, dock signifikanta, samband kan identifieras. 

Därmed rekommenderas att rapportera mått på sambandets effektstorlek och hänvisa till 

Cohen's gränsvärden (r) där .10 innebär liten effekt, .30 innebär medelstor effekt och .50 

innebär stor effekt (Khalilzadeh & Tasci, 2017).   

Statistisk metod frågeställning 2. För att besvara huruvida ungdomarna skiljer sig åt 

i fråga om depressiva symptom och anknytning beroende på nivå av smärta genomfördes flera 

envägs-ANOVA. Dessa analyser gjordes separat för T1 och T2. Den oberoende variabeln i 

den första analysen var huvudvärk (ingen, låg, medel/hög). I den andra och tredje analysen 

var oberoende variabler istället magvärk respektive rygg-/nackvärk. I samtliga analyser var 

utfallsvariabler depressiva symptom skattat genom CES-DC samt anknytning till mamma och 

pappa skattat genom IPPA-R. Rapportering av effektstorlek, eta squared (η2), följde 

riktlinjerna liten .01, medelstor .06 respektive stor .14 (Khalilzadeh & Tasci, 2017). 

För att undersöka skillnaderna mellan grupperna genomfördes post-hoc tester där p-

värden korrigerats med Games-Howell-metoden, som rekommenderas vid varierande 

gruppstorlek (Field, 2009). Faktumet att grupperna var olika stora är också något som gör att 

antaganden för ANOVA inte uppfylls (Field, 2009). Därför jämfördes i föreliggande studie 

resultaten från ANOVA med det icke-parametriska alternativet Kruskal-Wallis test och 

resultaten från post hoc-testerna med Mann Whitney test.  

Statistisk metod frågeställning 3 och 4. För att besvara studiens tredje och fjärde 

frågeställning, huruvida depressiva symptom och anknytning vid T1 predicerar smärta hos 

ungdomar ett år senare, genomfördes multinominal logistisk regressionsanalys. Analysen 
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kontrollerade för tidigare smärta och samtliga prediktorvariabler (anknytning till mamma och 

pappa, depressiva symptom, tidigare smärta) lades in i samma steg.  

Denna typ av logistisk regression fungerar enligt Field (2009) på samma sätt som 

binär logistisk regression, där sannolikhet att kategoriseras i en av två grupper prediceras. 

Skillnaden är dock att vi med multinominal logistisk regression kan predicera medlemskap i 

tre grupper, det vill säga ingen, låg respektive medel/hög grad av smärta. Samtliga antaganden 

för logistisk regression (Field, 2009) kontrollerades och uppfylldes.  

Resultat 

Bortfallsanalys 

Mellan den första och andra mätpunkten föll 672 personer (27.5 %) bort. Kvarvarande 

antal deltagare var 1770 stycken (se figur 2).  

 

Figur 2. Flödesschema över bortfall mellan mätpunkterna.  

En logistisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida studiens 

huvudvariabler, dvs. depressiva symptom, anknytning och smärta predicerade avhopp. Det 

vill säga om de deltagare som lämnat studien skiljde sig från de som var kvar på, för studien, 

väsentliga variabler.  

Resultatet visade att modellen var signifikant, χ² (6) = 55.03, p < .001. 

Prediktorvariablerna förklarade en liten del av avhoppen, 3.3 % av det totala variansen i 

utfallet. Vidare indikerade resultatet att enbart anknytning till pappa (Wald = 16,36, p < .001, 

OR = .78) signifikant predicerar bortfall. Med andra ord, respondenter med lägre skattningar 

gällande sin anknytning till sin pappa är mer troliga att falla bort. Däremot är depressiva 

symptom, anknytning till mamma samt smärta ej signifikanta prediktorer för bortfall. 

Frågeställning 1. Samband mellan smärta, depressiva symptom och anknytning 
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Resultatet från korrelationsanalysen presenteras i tabell 2 där samtliga funna samband 

var signifikanta på p-nivå .01.  

Vad gäller samband mellan depressiva symptom och anknytningskvalitet var dessa 

negativa och medelstarka (r > .30) för både mamma och pappa, både över tid och tvärsnittligt. 

Detta innebär att lägre skattningar på anknytning har samband med högre skattningar av 

depressiva symptom.  

Sambanden mellan depressiva symptom och respektive smärttyp var överlag 

medelstarka (r > .30). Detta innebär att högre nivå av depressiva symptom har samband med 

högre smärta, både tvärsnittligt och över tid. 

Slutligen var sambanden mellan de olika smärttyperna och anknytningskvalitet till 

såväl mamma som pappa överlag svagt negativa (r > .10). Detta innebär att en lägre skattad 

anknytningskvalitet till mamma eller pappa har samband med högre smärta både tvärsnittligt 

och över tid. 

Tabell 2. Spearmans rho mellan anknytning, depressiva symptom och smärta 

 

Not. N varierar något vad gäller variablerna Anknytning mamma och Anknytning pappa då samtliga deltagare ej 

fyllt i båda. **p < .01 

Frågeställning 2. Depressiva symptom och anknytning i olika smärtgrupper vid de två 

mättillfällena 

Deskriptiva data T1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för depressiva 

symptom och anknytning till mamma och pappa, uppdelat per smärttyp presenteras i tabell 3 

nedan. Tabellen antyder att deltagare i de högre smärtgrupperna, det vill säga grupperna med 

låg och medel/hög smärta, skattat högre depressiva symptom jämfört med grupperna utan 

smärta. Samtidigt har anknytningskvalitet i dessa grupper skattats lägre jämfört med 

grupperna utan smärta. Ett undantag från detta är dock att deltagarna med låg grad av 
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huvudvärk skattat lägre anknytningskvalitet till mamma än vad deltagarna med medel/hög 

grad av huvudvärk gjort. I tabellen presenteras inte huruvida förhållanden mellan variabler är 

signifikanta, sådana resultat där skillnader signifikanstestats återfinns däremot i nästa steg.  

Tabell 3. Deskriptiva data 

 

  
Depressiva symtom Anknytning mamma Anknytning pappa 

  n M SD n M SD n M SD 

Huvudvärk Ingen 1086 .53 .45 1083 4.20 .54 1065 4.23 .73 

 Låg 422 .86 .53 419 4.09 .58 413 4.01 .82 

 Medel/hög 262 1.15 .62 261 4.14 .57 258 3.86 .92 

Magvärk Ingen 1217 .57 .47 1213 4.19 .55 1192 4.20 .75 

 Låg 332 .90 .56 330 4.08 .60 329 3.97 .89 

 Medel/hög 221 1.11 .58 220 4.04 .62 215 3.89 .86 

Rygg-

/nackvärk 

Ingen 1121 .60 .51 1117 4.22 .51 1102 4.20 .77 

 Låg 477 .77 .49 476 4.05 .61 476 4.03 .79 

 Medel/hög 172 1.18 .55 170 3.95 .73 170 3.86 .94 

Not. n= antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. Depressiva symtom mätt med CES-DC, 

Anknytning mätt med IPPA-R. 

 

Envägs-ANOVA. Med envägs-ANOVA undersöktes frågan huruvida ungdomarna 

signifikant skiljde sig åt i fråga om depressiva symptom och anknytning beroende på nivå av 

smärta. Resultaten visade att det är en signifikant skillnad mellan de tre grupperna med 

huvudvärk vad gäller genomsnittlig nivå av depressiva symptom F(2, 1767) = 193.34, p < 

.001, η2 = .18, anknytning till pappa F(2, 1733) = 28.41, p < .001, η2 = .06, och anknytning till 

mamma F(2, 1760) = 13.43, p < .001, η2 = .02. Resultaten visade vidare att skillnaderna även 

är signifikanta mellan grupperna med magvärk vad gäller genomsnittlig nivå av depressiva 

symptom F(2, 1767) = 135.32, p < .001, η2 = .13, anknytning till pappa F(2, 1733) = 21,40 p < 

.001, η2 = .02, och anknytning till mamma F(2, 1760) = 8.70, p < .001, η2 = .01. Detsamma 

gäller för grupperna med rygg- och nackvärk vad gäller genomsnittlig nivå av depressiva 

symptom F(2, 1767) = 96,86, p < .001,η2 = .10, anknytning till pappa F(2, 1733) = 18.06, p < 

.001, η2 = .02, och anknytning till mamma F(2, 1760) = 26.57, p < .001, η2 = .03. 
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Samtliga undersökta skillnader mellan grupperna var alltså statistiskt signifikanta. 

Effektstorleken skiljde sig dock åt i de olika jämförelserna, där den för depressiva symptom 

var större än för anknytning. Vidare visade resultaten angående de olika smärttyperna att 

effektstorleken var större vad gäller huvudvärk jämfört med magvärk och rygg-/nackvärk 

både i fråga om depressiva symptom och anknytning.  

Games-Howell post hoc-test visade att grupperna utan smärta hade signifikant lägre 

nivå av depressiva symptom och signifikant bättre anknytning till både mamma och pappa 

jämfört med grupperna med låg respektive medel/hög smärta. Jämförelser mellan grupperna 

med låg respektive medel/hög smärta visade att deltagare med låg smärta skattat signifikant 

lägre nivå av depressiva symptom. Vad gäller anknytningskvalitet skattades denna högre av 

deltagare med låg smärta jämfört med deltagare med medel/hög smärta, denna skillnad var 

dock ej signifikant (se tabell 4). Samma signifikanta skillnader mellan grupperna återfanns 

när analyserna istället genomfördes med Kruskal-Wallis test, den icke-parametriska 

motsvarigheten till ANOVA och post hoc analyser genomfördes med Mann-Whitney test.  

Tabell 4. Games-Howell-jämförelser av smärtgrupper  

 

  Huvudvärk Magvärk Rygg-/nackvärk 

 Jämförelser M differens M differens M differens 

Depressiva 

symtom 

Ingen < Låg, Medel/hög 

Låg < Medel/hög 

- .33*, -. 62* 

- .29* 

- .33*, - .54*  

- .21*           

- .17*, - .58*  

- .41*           

     

Anknytning 

mamma 

Ingen > Låg, Medel/hög 

Låg > Medel/hög 

.11*, .18* 

.07 

.10*, .15* 

.04          

.17*, .27* 

 .09 

     

Anknytning 

pappa 

Ingen > Låg, Medel/hög 

Låg > Medel/hög 

.22*, .37* 

 .14 

 .23*, .31*  

.08 

.17*, .34* 

  .17 

     
Not. *p <.05. M differens refererar till skillnader i gruppernas medelvärden på respektive variabel. 

 

Deskriptiva data T2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för depressiva 

symptom och anknytning till mamma och pappa, uppdelat per smärttyp presenteras i tabell 5 

nedan. I likhet med skattningar vid T1 framgår att deltagare i de högre smärtgrupperna, det 

vill säga grupperna med låg och medel/hög smärta, skattat högre depressiva symptom och 

lägre anknytningskvalitet jämfört med grupperna utan smärta. Liksom vid T1 presenterar inte 

tabellen huruvida förhållanden mellan variabler är signifikanta, istället återfinns resultat från 

signifikanstest av skillnader i nästa steg.  
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Tabell 5. Deskriptiva data 

 

  
Depressiva symtom Anknytning mamma Anknytning pappa 

  n M SD n M SD n M SD 

Huvudvärk Ingen 1025 .53 .43 1019 4.42 .61 1001 4.23 .76 

 Låg 431 .87 .54 430 4.28 .70 419 4.00 .86 

 Medel/hög 314 1.22 .74 308 4.12 .79 300 3.84 .88 

Magvärk Ingen 1199 .60 .48 1192 4.39 .64 1168 4.18 .80 

 Låg 336 .92 .56 334 4.28 .68 328 4.05 .94 

 Medel/hög 235 1.19 .66 231 4.14 .79 224 3.80 .82 

Rygg-

/nackvärk 

Ingen 1162 .64 .53 1156 4.41 .63 1136 4.21 .78 

 Låg 437 .81 .53 433 4.23 .69 419 4.00 .82 

 Medel/hög 171 1.25 .61 168 4.04 .81 165 3.68 .98 

Not. n= antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. Depressiva symtom mätt med CES-DC, 

Anknytning mätt med IPPA-R. 

 

Envägs-ANOVA. På samma sätt som vid T1 undersöktes huruvida ungdomarna 

signifikant skiljde sig åt i fråga om depressiva symptom och anknytning beroende på nivå av 

smärta. Resultaten vid T2 gick i linje med dem vid T1, det var alltså även denna gång en 

signifikant skillnad mellan de tre grupperna med huvudvärk vad gäller genomsnittlig nivå av 

depressiva symptom F(2, 1767) = 245.18, p < .001, η2 = .22, anknytning till pappa F(2, 1717) 

= 31.63, p < .001, η2  = .04 och anknytning till mamma F(2, 1754) = 25.81, p < .001, η2 = .03. 

Resultaten visade vidare att skillnaderna även är signifikanta mellan grupperna med magvärk 

vad gäller genomsnittlig nivå av depressiva symptom F(2, 1767) = 148.47, p < .001, η2 = .14, 

anknytning till pappa F(2, 1717) = 21.29, p < .001, η2 = .02, och anknytning till mamma F(2, 

1754) = 14.62, p < .001, η2 = .02. Detsamma gäller för grupperna med rygg- och nackvärk vad 

gäller genomsnittlig nivå av depressiva symptom F(2, 1767) = 104.16, p < .001, η2 = .11, 

anknytning till pappa F(2, 1717) = 36.05, p < .001, η2 = .04, och anknytning till mamma F(2, 

1754) = 29.03, p < .001, η2 = .03. 

Liksom vid T1 var samtliga undersökta skillnader mellan grupperna statistiskt 

signifikanta. Även här var effektstorleken större för depressiva symptom än för anknytning. 

Vad gäller de olika smärttyperna var effektstorleken liksom vid T1 större för huvudvärk 
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jämfört med magvärk och rygg-/nackvärk i fråga om depressiva symptom. Till skillnad från 

T1 var effektstorleken för anknytning vid T2 lika stor för huvudvärk som för rygg-/nackvärk, 

minst var den fortfarande för magvärk. 

Games-Howell post hoc-test visade att grupperna utan smärta hade signifikant lägre 

nivå av depressiva symptom och signifikant bättre anknytning till både mamma och pappa 

jämfört med grupperna låg respektive medel/hög smärta. På samma sätt skiljde sig grupperna 

med låg respektive medel/hög grad av huvudvärk samt rygg-/nackvärk. Vad gäller magvärk 

var dock skillnaden i anknytning till mamma mellan dessa grupper inte signifikant (se tabell 

6). Samma signifikanta skillnader mellan grupperna återfanns när analyserna istället 

genomfördes med Kruskal-Wallis test, den icke-parametriska motsvarigheten till ANOVA 

och post hoc analyser genomfördes med Mann-Whitney test.  

Tabell 6. Games-Howell-jämförelser av smärtgrupper  

 

  Huvudvärk Magvärk Rygg-/nackvärk 

 Jämförelser M differens M differens M differens 

Depressiva 

symtom 

Ingen < Låg, Medel/hög 

Låg < Medel/hög 

- .33*, -. 69* 

- .35* 

- .32*, - .59*  

- .27*           

- .17*, - .62*  

- .44*           

     

Anknytning 

mamma 

Ingen > Låg, Medel/hög 

Låg > Medel/hög 

.24*, .30* 

.17* 

.11*, .25* 

.14          

.18*, .37* 

 .19* 

     

Anknytning 

pappa 

Ingen > Låg, Medel/hög 

Låg > Medel/hög 

.23*, .39* 

 .14* 

 .14*, .38*  

.25* 

.21*, .53* 

  .33* 

     
Not. *p <.05. M differens refererar till skillnader i gruppernas medelvärden på respektive variabel. 

 

Frågeställning 3. Prediktion av smärta utifrån depressiva symptom 

Logistiska regressioner genomfördes för att undersöka om depressiva symptom kunde 

predicera smärta, när tidigare smärta kontrolleras för. I de totalt tre regressionsmodellerna var 

utfallsvariabeln smärtgrupp vid T2 (huvudvärk, magvärk respektive rygg-/nackvärk) uppdelat 

på tre kategorier - ingen, låg samt medel/hög smärta. Prediktorer var tidigare smärta och 

depressiva symptom vid T1.  

Den första regressionsmodellen med utfallsvariabeln huvudvärk var statistiskt 

signifikant, χ2(10) = 545.99, p < .001. Av resultaten kunde utläsas att depressiva symptom 

hade en signifikant huvudeffekt på huvudvärk, χ2(2) = 42.81, p < .001, vilket också gällde för 

tidigare huvudvärk, det vill säga huvudvärk vid T1, χ2(4) = 318.94, p < .001.  

Vad gäller depressiva symptom visade resultaten att denna variabel signifikant 

predicerade huruvida deltagaren vid T2 tillhörde gruppen utan eller medel/hög grad av 
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huvudvärk, b = -.99, Wald χ2(1) = 41.41, p < .01. Likaså predicerade depressiva symptom 

signifikant huruvida deltagaren vid T2 tillhörde gruppen med låg eller medel/hög grad av 

huvudvärk, b = -.48, Wald χ2(1) = 10.12, p < .01. Högre grad av depressiva symptom gjorde 

därmed sannolikheten lägre att deltagaren vid T2 antingen tillhörde gruppen utan eller med 

låg grad av huvudvärk jämfört med medel/hög grad av huvudvärk.  

Resultaten från den andra och tredje regressionsmodellen där utfallsvariabeln istället 

var magvärk respektive rygg-/nackvärk följde samma mönster som den första. Båda 

modellerna var statistiskt signifikanta, χ2(10) = 559.90, p < .001 respektive χ2(10) = 415.83, p 

< .001. Depressiva symptom samt tidigare smärta hade en signifikant huvudeffekt på magvärk 

vid T2 χ2(2) = 52.53, p < .001, respektive rygg-/nackvärk vid T2 χ2(2) = 27.16, p < .001. 

Liksom i den första modellen predicerade depression signifikant huruvida deltagaren vid T2 

tillhörde gruppen utan eller medel/hög smärta. För magvärk, b = -1.06, Wald χ2(1) = 45.13, p 

< .01 och för rygg-/nackvärk, b = -.89, Wald χ2(1) = 27.85, p < .01. Likaså predicerade 

depressiva symptom signifikant huruvida deltagaren vid T2 tillhörde gruppen med låg eller 

medel/hög smärta. För magvärk, b = -.38, Wald χ2(1) = 5.65, p < .01 och för rygg-/nackvärk, 

b = -.69, Wald χ2(1) = 15.83, p < .01. Högre grad av depressiva symptom gjorde därmed 

sannolikheten lägre att deltagaren vid T2 antingen tillhörde gruppen utan eller låg smärta 

jämfört med medel/hög smärta. 

Frågeställning 4. Prediktion av smärta utifrån anknytning 

Liksom vid frågeställning 3 genomfördes logistisk regression för att undersöka om 

anknytning kunde predicera smärta, när tidigare smärta kontrolleras för. Följaktligen var 

utfallsvariabeln smärtgrupp vid T2 (huvudvärk, magvärk respektive rygg-/nackvärk) uppdelat 

på tre kategorier - ingen, låg samt medel/hög smärta vid samtliga tre regressionsmodeller. 

Prediktorer var tidigare smärta och anknytning till mamma respektive pappa vid T1. Till 

skillnad från depressiva symptom i frågeställning 3 visade sig anknytning till mamma och 

pappa dock inte signifikant kunna predicera smärta, oavsett smärttyp. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka samband mellan ungdomars upplevda anknytning till 

sin mamma och/eller pappa, depressiva symptom och funktionsnedsättande smärta, vilket vi 

definierade som huvudvärk, magvärk samt rygg-/nackvärk, med konsekvenser på områdena 

studier, fritid och kontakt med kompisar. Detta då det saknas forskning på ungdomar med 

funktionsnedsättande smärta i förhållande till depression och anknytning.  

Frågeställning 1. Samband mellan smärta, depressiva symptom och anknytning 
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Resultatet visade, i linje med hypotesen, att lägre skattningar på anknytning hade 

medelstarka samband (r > .30) med högre skattningar av depressiva symptom. Detta gällde 

för anknytning till såväl mamma som pappa, både tvärsnittligt och över tid. Vidare visade 

resultatet, liksom hypotiserat, att högre skattningar av depressiva symptom hade samband 

med högre nivåer av smärta, både tvärsnittligt och över tid. Även sambandet mellan smärta 

och anknytning gick i linje med hypotesen, det vill säga att lägre skattningar av 

anknytningskvalitet till både mamma och pappa hade samband med högre smärta.  

Frågeställning 2. Depressiva symptom och anknytning i olika smärtgrupper 

I linje med hypotesen visade resultaten att det fanns en signifikant skillnad mellan 

smärtgrupperna (ingen, låg, medel/hög) oavsett smärttyp vad gäller genomsnittlig nivå av 

depressiva symptom samt anknytning till både mamma och pappa. Effektstorleken för 

skillnaden i depressiva symptom var stor vad gäller huvudvärk och medelstor vad gäller mag- 

och rygg-/nackvärk. För anknytning var effektstorleken på skillnaden mellan grupperna 

överlag liten.  

Jämförelser mellan grupperna visade att de utan smärta hade signifikant lägre nivå av 

depressiva symptom jämfört med grupperna låg respektive medel/hög smärta, oavsett 

smärttyp. Likaså skilde sig grupperna med låg respektive medel/hög smärta signifikant åt vad 

gäller depressiva symptom. Dessa resultat stödjer alltså hypotesen.  

Hypotesen kunde dock enbart delvis bekräftas i fråga om anknytning. Vid första 

mättillfället hade grupperna med medel/hög smärta, i linje med hypotesen, skattat signifikant 

sämre anknytning jämfört med grupperna utan smärta. Däremot var skillnaden inte signifikant 

när samma jämförelse istället gjordes mellan grupperna med låg respektive medel/hög smärta. 

Till skillnad från första mättillfället, var samtliga skillnader i anknytning mellan grupperna 

signifikanta vid andra mättillfället, med undantag för den för låg jämfört med medel/hög 

magvärk. 

Frågeställning 3. Prediktion av smärta utifrån depressiva symptom 

I linje med hypotesen visade resultatet att högre grad av depressiva symptom vid 

baslinjemätningen hade ett samband med högre smärta ett år senare. Högre grad av depressiva 

symptom gjorde sannolikheten lägre att deltagaren vid andra mättillfället antingen tillhörde 

gruppen utan eller med låg smärta jämfört med medel/hög smärta. 

Frågeställning 4. Prediktion av smärta utifrån anknytning 

Hypotesen om att lägre anknytningskvalitet vid baslinjemätningen har ett samband 

med högre smärta ett år senare kunde ej bekräftas. Detta i och med att resultatet ej var 
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signifikant. Bättre anknytning ökade alltså inte sannolikheten att deltagaren vid andra 

mättillfället tillhörde gruppen med låg eller medel/hög smärta istället för gruppen utan smärta. 

Resultaten utifrån tidigare forskning 

Depression och smärta. Det funna sambandet mellan depressiva symptom och 

smärta i föreliggande studie stämmer med fynd från tidigare forskning om att depressiva 

symptom är vanligt hos ungdomar med kronisk smärta såväl som att smärta är vanligt vid 

depressiva symptom (Lewandowski Holley m fl., 2013; McWilliams m fl., 2004).  

Ytterligare belägg i tidigare forskning för sambandet smärta depression emellan syftar 

till definitionerna för respektive tillstånd där överlappande symptombild förekommer. Först 

och främst belyser ICD-11 (2018) att kronisk smärta kan medföra känslomässigt lidande i 

form av exempelvis depression. Definitioner för både smärta och depression åskådliggör 

individens funktionsnivå som en viktig och essentiell del vid nämnda tillstånd (ICD-11, 2018; 

Keefe & Gil, 1986). Gällande depression kan tillståndet påverka kognitiva förmågor, beteende 

samt det autonoma nervsystemet (ICD-11, 2018). Vidare kan dessa faktorer var för sig, eller 

sammantaget, påverka individens generella funktionsnivå. I linje med detta rapporterar 

Läkemedelsverket (Jarbin, 2016) att depression ur ett globalt perspektiv är den främsta 

orsaken till funktionsnedsättning. Beträffande smärta kommunicerar människan smärta 

genom exempelvis degradering av funktion (Keefe & Gil, 1986). ICD-11 (2018) menar att 

funktionsnedsättning vidare kan medföra begränsning i dagliga aktiviteter och sociala 

sammanhang. Båda tillstånd kan därmed åsamka degradering av funktion vilket har vidare 

effekter i individens dagliga liv beträffande exempelvis studier, fritid och sociala 

sammanhang.  

Funktionsnedsättning till följd av två tillstånd kan tänkas orsaka ett mer komplext 

tillstånd vilket eventuellt gör det svårare att återhämta sig. Detta styrks av tidigare forskning 

som pekar på att patienter med komorbid smärta och depression har lägre funktionsnivå 

jämfört med patienter med en diagnos (Bair m fl., 2003; IsHak m.fl, 2018). Att enbart 

fokusera på en diagnos, exempelvis smärtan, vid komorbid smärta och depression, har 

bristande resultat i tillfrisknandet i depressionen (Linton & Bergbom, 2011). Ovanstående 

indikerar att smärta och depression innehar liknande egenskaper vilket begripliggör dess nära 

samband, i enlighet med aktuell forskning (IsHak m fl., 2018). 

Högre grad av depressiva symptom vid baslinjemätningen minskade sannolikheten att 

deltagaren ett år senare antingen tillhörde gruppen utan eller med låg smärta jämfört med 

medel/hög smärta. Detta fynd, i linje med studiens hypotes, överensstämmer med tidigare 

forskning som visat att depression är en riskfaktor för smärta (IsHak m fl., 2018) samt att 
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tonåringar är benägna att utveckla fysiska symptom kopplade till psykisk ohälsa, såsom 

magont eller huvudvärk (WHO, 2018). Smärta över tid kontrollerades för i analysen, vilket 

stöds i tidigare forskning (Hill & Keating, 2009) där smärta hos ungdomar ökar drastiskt 

under uppväxten.  

Anknytning och depression. Tidigare forskning har också påvisat att 

anknytningskvalitet har starkt samband med ungdomars välmående mätt i termer av 

depression (Armsdens & Greenbergs, 1987). Resultaten i föreliggande studie som visade att 

lägre anknytningskvalitet hade samband med högre nivåer av depressiva symptom går alltså i 

linje med denna tidigare forskning, om än med fynd av ett medelstarkt samband. Eftersom 

detta resultat baseras på tvärsnittlig data kan sambandets riktning inte fastslås. Det kan 

därmed också tolkas omvänt, det vill säga att högre anknytningskvalitet har samband med 

lägre nivå av depressiva symptom. Detta stöttas av Evans m fl. (2018) som framhåller att en 

hälsosam anknytning, det vill säga en trygg anknytning, främjar barns mentala utveckling 

positivt.  

Anknytning och smärta. Våra resultat påvisade ett samband mellan anknytning och 

smärta, i linje med tidigare belagda höga prevalens mellan komorbid smärta och depression 

(Härmä m fl., 2002). Lägre anknytningskvalitet till respektive vårdnadshavare hade i 

föreliggande studie samband med högre smärta vilket stämmer överens med resultat av Anno 

m fl. (2015) där otrygg anknytning var associerat med lägre smärttröskel, högre grad av 

smärtrelaterad stress, smärtintensitet och funktionsnedsättning. En intressant parallell till detta 

samband är att, istället för att specifikt fokusera på just anknytningskvalitet, se till föräldrars 

beteenden i förhållande till sitt barn i stort. Beteenden såsom att exempelvis uppmärksamma 

smärtsymptom och ge tillåtelse att slippa aktiviteter på grund av smärta gör nämligen 

sambandet mellan smärtintensitet och funktionsnedsättning starkare (Achiam-Montal & 

Lipsitz, 2014). 

Att vårdnadshavarnas beteende och tankar påverkar ungdomars upplevelser av kronisk 

smärta (Palermo & Chambers, 2005) och spelar en viktig roll vid funktionsnedsättning 

(McCracken & Gauntlett-Gilbert, 2011) avspeglas också i våra resultat från jämförelser av 

smärtgrupper. Anknytningskvaliteten hos ungdomarna med medel/hög smärta skattades 

signifikant lägre jämfört med dem utan smärta vid båda mätpunkterna.  

Till skillnad från depressiva symptom visade våra resultat att anknytningskvalitet vid 

baslinjemätningen inte predicerade smärtnivå ett år senare. Varför ett sådant samband inte 

kunde identifieras i föreliggande studie skulle kunna förstås av att styrkan med vilken 

anknytning kan predicera senare psykopatologi är generellt svag (Jewell m fl., 2019). Otrygg 
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anknytning kan alltså i sig inte anses leda till psykopatologi utan kan istället i samspel med 

övriga sårbarhets- och riskfaktorer öka sannolikheten att drabbas (Howe, 2011). Vidare kan 

en förklaring kring detta resultat stå att finna i den dubbelriktade relationen mellan smärta och 

depression, det vill säga att depression är en riskfaktor för smärta samtidigt som smärta är en 

riskfaktor för depression (IsHak m fl., 2018). Kanske är det så att smärta predicerar 

depressiva symtom såsom tomhet, retlighet och påverkan på individens kognitiva förmågor 

och beteende (ICD-11, 2018). Depressiva symtom eller ett depressivt tillstånd skulle 

potentiellt kunna innebära att individens beteende är avvisande gentemot vårdnadshavaren 

och leda till en försämrad interpersonell kontakt och lägre upplevd anknytningskvalitet. Att 

undersöka ett omvänt förhållande jämfört med det i föreliggande studie skulle därmed vara 

intressant för framtida forskning, det vill säga huruvida smärta eller depression predicerar 

anknytningskvalitet. 

Ett transdiagnostiskt perspektiv - resultaten utifrån Örebromodellen 

Ett sätt att tolka resultaten för ytterligare förståelse av depressiva symtom och 

anknytning ur ett transdiagnostiskt perspektiv är att se dem i relation till Örebromodellen 

(Linton & Bergbom, 2011). Enligt modellen återaktiverar en period av smärta eller 

nedstämdhet katastrofiering från tidigare erfarenheter vilket ökar både upplevelsen av smärta 

och nedstämdhet. Denna händelsekedja kan alltså förklara sambandet från resultatet i 

föreliggande studie där ungdomarna med lägre smärta skattat signifikant lägre nivå av 

depressiva symptom jämfört med ungdomarna med högre smärta. Detta fynd kan också anses 

ligga i linje med resultat där negativa känslor såsom oro och nedstämdhet visats höja 

smärtperceptionen och responsen till smärtsamma stimuli (Wiech & Tracey, 2009).  

En viktig mekanism i ovan beskrivna händelsekedja är enligt modellen att individen 

för att hantera smärtan eller nedstämdheten vidtar strategier för emotionsreglering som kan 

anses mer eller mindre framgångsrika. Baserat på tidigare forskningsfynd skulle en fruktbar 

extension av modellen kunna vara att inkludera betydelsen av anknytning för 

emotionsreglering. Samspelet mellan barn och primär vårdnadshavare, samt dennes närvaro 

och stöd, är som tidigare nämnt ytterst viktigt för barnets senare förmåga till 

emotionsreglering vid påfrestningar (ex. Brenning m fl., 2012; Ştefan & Avram, 2017). 

Kanske kan detta förklara de tvärsnittliga sambanden i föreliggande studie där sämre 

anknytning hade samband med högre nivå av depressiva symptom och högre smärta.  

Misslyckad emotionsreglering kännetecknas enligt modellen av upptagenhet av 

negativa tankar och oförmåga att fortsätta med målinriktat adaptivt beteende. Om anknytning 

enligt resonemanget ovan kan antas ha betydelse för emotionsreglering kan detta möjligen 
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förklara att gruppen utan smärta i denna studie skattat bättre anknytningskvalitet och lägre 

depressiva symptom jämfört med gruppen med medel/hög smärta. Detta skulle vidare kunna 

förstås i ljuset av slutsatser om att individer med trygg anknytning via stöd från sina 

vårdnadshavare vid påfrestande situationer internaliserat adaptiva strategier för att hantera 

negativa känslor (Ştefan & Avram, 2017). Individer med otrygg-ambivalent anknytning 

tenderar istället att använda hyperaktiva strategier (Brenning m fl., 2012) vilket kan innebära 

att överdriva negativa känslor och ruminera kring dem i högre grad (Ein-Dor & Doron, 2015). 

Individer med otrygg-undvikande anknytning tenderar snarare att använda avaktiverade 

strategier vilket leder till undvikande och distansering (Brenning m fl., 2012), vilket ej är 

adaptivt vid emotionsreglering.  

Modellen illustrerar också hur misslyckad emotionsreglering förstärker kopplingen 

mellan nedstämdhet och smärta och skapar en ond cirkel som på sikt ökar sannolikheten att 

katastrofiering triggas. Individen riskerar därmed att ge upp alltför fort då strategierna ej 

upplevs som hjälpsamma. Detta vidmakthåller den onda cirkeln och i längden kroniska 

problem. Vid kronisk smärta förekommer passiva strategier (Gandhi m fl., 2017) som ofta är 

associerade med mer funktionsnedsättning som följd (Higgins m fl., 2015). Enligt ett sådant 

resonemang skulle resultatet i denna studie, där högre grad av depressiva symptom hade 

samband med högre smärta ett år senare, kunna anses bero på att en sådan ond cirkel skapats. 

I linje med detta menar Evans m fl. (2018) att dysfunktionell anknytning leder till förvrängda 

förväntningar och kognitiva värderingar av händelser och att kronisk smärta därmed uppstår 

delvis genom en ökning i maladaptiva tankemönster associerade med depression.  

Något som återstår att förklara utifrån Örebromodellen är möjliga orsaker till att 

anknytningskvalitet vid baslinjemätningen inte predicerar smärtnivå ett år senare i denna 

studie. Mot bakgrund av diskussionen om anknytning och emotionsreglering i förhållande till 

smärta är avsaknaden av samband något oväntad. En tänkbar förklaring är att anknytning inte 

har en direkt påverkan på smärta, utan snarare en indirekt effekt via dess betydelse för 

emotionsreglering. Örebromodellen inkluderar enbart hur nedstämdhet och smärta påverkas 

av emotionsreglering. Att lägga till anknytningskvalitet till modellen kan tillföra ett intressant 

perspektiv och en djupare förståelse till varför individers emotionsreglering har negativa eller 

positiva utfall. Med utgångspunkt i detta föreslår vi en vidareutveckling av modellen där 

anknytningskvalitet tas i beaktning i relation till emotionsreglering.  

Studien inkluderar data på depressiva symptom, funktionsnedsättande smärta och 

anknytningskvalitet till vårdnadshavare. Däremot har inte emotionsreglering och 

katastrofiering, som fyller essentiella funktioner i Örebromodellen, mätts. Framtida studier 
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bör därmed addera variabler som mäter emotionsreglering och katastrofiering för att på så sätt 

få en ännu tydligare koppling till Örebromodellen och det teoretiska ramverket. Dessutom kan 

studier på emotionsreglering i kombination med anknytning, funktionsnedsättande smärta och 

depression/depressiva symptom bidra till betydande forskningsframsteg då det, enligt vetskap, 

i skrivande stund saknas forskning på området.  

Styrkor och svagheter 

Nya diagnoskriterier. ICD-11 (2018) inkluderar funktionsnedsättning som ett nytt, 

adderat, kriterium för smärtdiagnostik. Funktionsnedsättningen kan antingen närvara enskilt 

eller i samklang med känslomässigt lidande till följd av smärta. Detta innebär att få studier i 

dagsläget fokuserat särskilt på funktionsnedsättande smärta. Aktuell studie har lyft relevansen 

av funktionsnedsättande smärta hos ungdomar samt betydelsen av anknytning och depressiva 

symptom i en svensk kontext vilket, enligt författarnas vetskap, är den första i sitt slag. Då 

applicering av forskningsfynd från en vuxenpopulation ej är möjligt utan noggrann avvägning 

är det självklart allra bäst att studera ungdomar för att möjliggöra tillförlitliga uttalanden. 

Studien har expanderat kunskapen om ungdomar med funktionsnedsättande smärta och 

faktorer som kan påverka, i aktuell studie anknytningskvalitet och depressiva 

symptom. Studien har bidragit med ny, högaktuell, kunskap om ungdomar som forskningen 

hungrat efter. 

Självskattning. All data i studien baseras på självskattningar. Vi var intresserade av 

ungdomens subjektiva bild om upplevelse av relationen till sina vårdnadshavare, depressiva 

symtom och smärta vilket gör att självskattning är att föredra (Kazdin, 2016). Potentiella 

nackdelar självskattning kan medföra är försköning och undanhållande av information 

(Kazdin, 2016). Samtidigt som det kan medföra en begränsning för studien då sanningsenlig 

information eventuellt ej dokumenteras, är det ur en etisk synvinkel positivt eftersom 

individen själv har full kontroll över sina svar och väljer vad denne delar med sig av. Vidare 

kan den subjektiva bedömningen skilja sig åt mellan individer. Två individer kan alltså skatta 

olika trots att de objektivt är väldigt lika, detta eftersom tolkning av såväl fråga som den egna 

situationen utgår från olika referensramar. Ett alternativt tillvägagångssätt är att låta 

vårdnadshavarna fylla i motsvarande formulär kring sina barn, exempelvis kring dess 

observerade mående samt funktionsnedsättning. Detta medför såklart andra dilemman, 

exempelvis att vårdnadshavare under- eller överskattar mående. Vinningen är således att 

kontroll för subjektivitet tillämpas. Vid val av tillvägagångssätt är det därmed viktigt att 

fundera över vad som är viktigast, att inkludera såväl ungdom som vårdnadshavares syn på 

ungdomens situation, alternativt fokusera på ungdomens verklighet och visa tilltro och tillit 
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till dess förmåga och sanningsenlighet. Vi valde det sistnämnda då vi enbart inkluderade 

ungdomens skattningar på skalorna. 

Design och urval. Aktuell studie har en longitudinell design vilket medför såväl 

styrkor som svagheter. Studien baseras på unika longitudinella data på en stor mängd 

ungdomar som gör det möjligt att studera samband över tid och uttala sig om kausalitet 

(Kazdin, 2016). Att studera så pass många ungdomar, dessutom över lång tid och inom ett 

område med kunskapsluckor att fylla, hör ej till vanligheterna vilket är en enorm styrka denna 

studie besitter. En svaghet är dock att i och med att vi följer ungdomarna över tid finns 

bortfall mellan mätpunkterna, vilket behövs tas hänsyn till (Kazdin, 2016). Vad gäller urval 

baseras studien på 1770 ungdomar vilket kan klassificeras som ett stort urval. Stora urval har 

både för- och nackdelar. Föreliggande studie baseras på redan insamlad data. Hade 

förfarandet sett annorlunda ut, att data skulle samlas in, kan tänkas att mycket resurser hade 

behövts för att rekrytera samma antal. Vid sådant förfarande hade ett mindre urval eventuellt 

varit fullt dugligt och visat på samma resultat som denna studie. Stora urval kan hitta 

skillnader som ej finns, det vill säga göra ett typ 1-fel (Kazdin, 2016). Bara för att det är en 

signifikant skillnad behöver resultatet inte vara av praktisk nytta.  

I aktuell studie var ett stort urval att föredra då vi på så sätt inkluderar ungdomar från 

tre kommuner i Mellansverige från 18 olika skolor. Då urvalet är så stort och från så många 

olika skolor kan förväntas att ungdomarna har olika bakgrund, med olika uppväxtförhållanden 

och miljö. Detta föranleder god extern validitet vilket tillåter studieresultaten att generaliseras 

till en större population.  

Skalor. Skalorna den aktuella studien administrerat har tillkortakommanden viktiga 

att notera.  

IPPA. Användandet av IPPA medför en svaghet då måttet liksom många andra mått 

på anknytning kritiserats för bristande psykometriska egenskaper, främst vad gäller strukturell 

validitet. Något som dock motiverar användandet av IPPA är att det i dagsläget uppvisar 

starkast bevis på sunda psykometriska egenskaper jämfört med andra självskattningsformulär 

enligt en aktuell metaanalys av Jewell m fl. (2019).  

IPPA mäter anknytning på en kontinuerlig skala och ser anknytning som ett 

dimensionellt konstrukt där högre skattningar innebär tryggare anknytning och tvärtom 

(Armsden & Greenberg, 1987). Detta sätt att mäta är att föredra framför kategoriska mått då 

interbedömarreabiliteen hos dimensionella mått är högre (Jewell m fl., 2019). Viktigt att 

beakta när slutsatser dras och resultaten från analyser av IPPA i föreliggande studie jämförs 

med tidigare forskning är därmed på vilka sätt dessa mätt anknytning. Detta eftersom 
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anknytning är ett komplext konstrukt som är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt, särskilt hos 

ungdomar då stor kognitiv och socioemotionell utveckling sker under denna period (Jewell m 

fl., 2019).   

Nedkortade skalor. För två skalor användes modifierade eller förkortade versioner av 

den ursprungliga skalan. Gällande de items som mätte funktionsnedsättning var dessa 

baserade på Social Phobia Screening Questionnaire for Children (SPSQ-C). Skalan gällande 

anknytningskvalitet var en förkortad version av en redan förkortad orginalversion av IPPA. I 

och med detta var det extra viktigt att tillhandahålla Cronbach’s alpha för skalorna vilka 

visade god intern konsistens vilket styrker användandet av dem (Kazdin, 2016).  

IPPA-R har dessutom en del fokuserad på vänskapsrelationer som exkluderats från 

föreliggande studie. Vidare forskning rekommenderas med fokus på vänskapsrelationer i 

förhållande till smärta och depression hos ungdomar då vänskapsrelationer vid denna ålder 

blir allt mer betydande.  

Benämning vårdnadshavare. I denna studie benämns vårdnadshavare både i termer 

om förälder, mamma, pappa och vårdnadshavare. Eftersom familjer ser olika ut kan 

användandet av exkluderande begrepp utgöra en svaghet, exempelvis om deltagare bor i 

fosterfamilj eller på annat vis inte har en relation med någon den kallar mamma eller pappa. 

Vid ifyllande av IPPA-R ombads de som ej hade en relation med sina föräldrar att skatta 

utifrån sin/sina vårdnadshavare. Vid dataanalys framkom att 99 % av urvalet rapporterar att 

de bor med antingen både mamma och pappa, alternativt en av föräldrarna. En klar majoritet 

benämner alltså sina vårdnadshavare som mamma och/eller pappa.  

Vid svarsförfarandet av IPPA-R var formuläret uppdelat i två, med samma frågor i 

båda delarna. Första delen fokuserade på mamma eller vårdnadshavare 1 och den andra delen 

på pappa eller vårdnadshavare 2. Detta möjliggör ifyllnad av enbart en av delarna om 

respondenten har en mamma/pappa eller en vårdnadshavare. Vid dataanalys inkluderades alla 

som fyllt i åtminstone en av delarna.  

Att studien kan benämna vårdnadshavare som inledande nämnt betyder ej att vi 

exkluderar de familjer och individer som ser annorlunda ut. Tidigare forskning visar på 

skillnader i anknytningskvalitéer gällande mamma och pappa (Anno m fl., 2015). Därmed har 

det varit av vikt att skilja anknytning mamma pappa emellan för att studera eventuellt olika 

resultat. Studien har vidare varit tvungna att göra en avgränsning vid benämning av 

vårdnadshavare vilket resulterade i användande av de omnämnanden som majoriteten av 

urvalet rapporterade. Däremot har studien då sammanhanget tillåter rapporterat 

vårdnadshavare.  
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Förslag till framtida forskning är därmed att tydligt inkludera även andra 

familjemönster än mamma och pappa. Att enbart benämna vårdnadshavare kan göra 

forskningen mer inkluderande. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie att depressiva symtom och anknytningskvalitet 

har betydelse för ungdomars smärta. Högre nivå av depressiva symtom och lägre 

anknytningskvalitet har samband med högre smärta och depressiva symtom är en riskfaktor 

för högre smärta över tid. Att anknytningskvalitet i sig är en riskfaktor för högre smärta över 

tid kunde inte bekräftas i föreliggande studie. Istället diskuteras huruvida det funna 

tvärsnittliga sambandet mellan lägre anknytningskvalitet och högre smärta kan tänkas bero på 

dess betydelse för individens emotionsregleringsförmåga. Resultaten stöds i stor utsträckning 

av Örebromodellen som dock enbart inkluderar hur nedstämdhet och smärta påverkas av 

emotionsreglering. Med utgångspunkt i detta föreslår vi en vidareutveckling av modellen där 

anknytningskvalitet tas i beaktning i relation till emotionsreglering.  

Resultaten bidrar till ett understuderat forskningsfält då tidigare forskning inte 

undersökt smärta hos ungdomar i förhållande till både depression och anknytning definierat i 

termer av funktionsnedsättande smärta.
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