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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan 

rörelserädsla och olika aspekter av fysisk funktionsförmåga hos en grupp personer med 

långvarig smärta som genomgått multimodal rehabilitering. Studien utgick från tre 

frågeställningar som gäller: 1. Sambandet mellan rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga 

före rehabilitering. 2. Om rörelserädsla före predicerar fysisk funktionsförmåga efter 

rehabilitering. 3. Rörelserädslans och den fysiska funktionsförmågans gemensamma bidrag 

till uppnådda resultat efter rehabilitering.  

Metod: Studien genomfördes som en korrelationsstudie med pretest-posttest gruppdesign och 

kvantitativ ansats. 38 personer, 6 män och 32 kvinnor, som genomgått 

multimodalrehabilitering ingick i studien. Data samlades in före och efter 

rehabiliteringsperioden med hjälp av väl beprövade självskattningsformulär och objektiva 

test. Rörelserädsla skattades med hjälp av Tampa Scale of Kinesiophobia. För fysisk 

funktionsförmåga användes delar ur Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA); 

bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan, gångsträcka och snabbgång. Dessutom 

användes Multidimensional Pain Inventory för att skatta smärtans inverkan på aktivitet och 

smärtintensitet. Utifrån datans skalegenskaper gjordes icke parametiska sambandsanalyser. 

Resultat: De viktigaste resultaten från studien var att rörelserädsla före rehabiliteringen, 

utöver påverkan av skattningen av den egna fysiska funktionsförmågan, hade ett starkt 

samband med bedömningen av den egna förmågan efter rehabiliteringens avslut. Höga värden 

för rörelserädsla gav en sju gånger högre risk för låg bedömning av den egna förmågan efter 

rehabilitering. Dessutom visade resultaten att de patienter som har en kombination av hög 

rörelserädsla och låg bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan före rehabilitering i 

mycket mindre grad uppnådde en bra funktionsförmåga efter rehabilitering, jämfört med 

patienter som enbart hade hög rörelserädsla eller låg bedömning av den egna förmågan. 

Utöver dessa resultat hade alla fysiska funktionsmått hämtade ur TIPPA ett samband med 

varandra. Däremot sågs inget samband mellan vare sig rörelserädsla eller fysisk 

funktionsförmåga och påverkan på aktivitet eller smärtintensitet.  

Slutsats: Resultaten tyder på att det är viktigt att sammanväga rörelserädsla och bedömningen 

av den egna fysiska funktionsförmågan för att hitta rätt fokus i, och rimliga mål för, 

rehabiliteringen. Kort sagt understryker resultaten att det är viktigt att individuellt anpassa 

rehabiliteringsinsatser efter patientens unika svårigheter.  

 



 

Abstract 
 

Aim: The aim of this study was to investigate the correlations between kinesiophobia and 

different aspects of physical ability in a group of persons with longstanding pain who 

participated in interdisciplinary rehabilitation. This study answered three questions dealing 

with: 1. The correlation between kinesiophobia and physical ability before the rehabilitation. 

2. If kinesiophobia before predicts physical ability after rehabilitation. 3. The joint 

contribution between kinesiophobia and physical ability to achieved results after 

rehabilitation.  

Method: This study was carried out as a correlational pretest-posttest group design with 

quantitative approach. 38 persons, 6 male and 32 female, who participated in interdisciplinary 

rehabilitation were part of this study. Data was collected before and after the rehabilitation 

period, with well tested self-rating instruments and objective tests. Kinesiophobia was rated 

with Tampa Scale of Kinesiophobia. For physical ability parts of Test Instrument for Profile 

of Physical Ability (TIPPA) were used; self-assessment of current physical ability, walking 

distance and speed walking. Also Multidimensional Pain Inventory was used to rate the pain 

impact on activity and pain intensity. Due to scale properties non-parametric correlational 

analysis were being used. 

Results: The most important results from this study were that kinesiophobia before 

rehabilitation, in addition to the influence of self-assessment of current physical ability, had a 

strong correlation to self-assessment of current physical ability after rehabilitation. High 

scores on kinesiophobia gave seven times higher risk to low self-assessment of current 

physical ability after rehabilitation. It was also found that those patients with a combination of 

high kinesiophobia and low self-assessment of current physical ability before rehabilitation in 

much lower extent reached a good ability after rehabilitation, compared to patients who either 

have high kinesiophobia or low self-assessment of current physical ability. In addition to 

these results all the physical ability measures from TIPPA were correlated to each other. But 

no correlations were being found between kinesiophobia or physical ability to impact on 

activity and pain intensity. 

Conclusions: These results indicate that it is important to put the measures of kinesiophobia 

and self-assessment of current physical ability together in consideration to find the right 

focus, and reasonable goals, in rehabilitation. In short the results underline the importance of 

individually customized actions in rehabilitation to the unique difficulties of each patient. 
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1 Introduktion 

Smärta är en livsviktig funktion och en naturlig del av livet. Akut smärta är en varningssignal 

som vi agerar instinktivt på för att skydda oss. När smärtan däremot blir kvarstående eller 

återkommande efter att en skada läkts är signalen inte längre adekvat som varning och våra 

reaktioner inte heller verksamma. Smärtan har övergått från akut till långvarig och 

mekanismerna är mer komplexa (Norrbrink & Lundeberg 2011). Vad som händer i kroppen 

vid akut smärta, både fysiologiskt och psykologiskt är väl kartlagt och här finns god hjälp att 

få genom medicinering. Den långvariga smärtan däremot är komplex, svårare att kartlägga 

och att nå genom mediciner. Behandlingen riktas mot de konsekvenser som smärtan för med 

sig, exempelvis minskad aktivitet, försämrade relationer och minskad socialt umgänge 

(Socialstyrelsen 2010). Målsättningen vid behandling av långvarig smärta är att förbättra 

funktionsförmåga och livskvalitet (Wicksell, Ahlqvist, Bring, Melin & Olsson 2008). 

 

I utredning och behandling av personer med långvarig smärta är det viktigt att identifiera de 

faktorer som går att påverka för att nå en förbättring (Andersson 2003). Rörelserädsla är en 

sådan faktor, fysisk funktionsförmåga en annan. Det är dessa två faktorer som denna studie 

fokuserar på. Att de bidrar till både utvecklandet och vidmakthållandet av den långvariga 

smärtan är klarlagt (Leeuw, Goossens, Linton, Crombez, Boersma & Vlaeyen 2007; Vlaeyen 

& Linton 2000) men kan de också vägleda kring målsättningar och i valet av 

behandlingsinsatser? 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Akut smärta 

Akut smärta är en viktig skyddsfunktion för att informera hjärnan om en möjlig eller befintlig 

skada. Exempel på akuta tillstånd är smärta efter operativa ingrepp, muskelbristning, 

fotledsstukning eller ryggskott. I hjärnan aktiveras flera olika delar. (Norrbrink & Lundeberg 

2011) Kroppens reaktion är en kraftig stressreaktion med bland annat förhöjd hjärtverksamhet 

(blodtryck och puls), ökad andningsfrekvens och ökad medvetandegrad (Werner 2003). 

Kroppen gör sig beredd på flykt eller kamp. Denna neurofyiologiska process är inte enbart 

biologisk utan även psykologisk, emotionell genom ängslan, oro och rädsla. Den kraftiga 

stressprovokationen kan leda till en ökad smärttolerans under en begränsad tid. Detta är 

genom evolutionen fördelaktigt för den hotade individen. (Norrbrink & Lundeberg 2011) 

Denna smärthämning involverar flera olika delar av smärtsystemet; hjärnan, de nedåtgående 
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smärthämmande nervbansystemen, det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet 

(Norrbrink & Lundeberg 2011; Werner 2003). 

 

Förändringar i smärtsystemet inträder redan vid kortvarig akut smärta på både perifer 

receptornivå och i det centrala nervsystemet, så kallad sensitisering. Retningsnivån i 

receptorerna sänks och medför att smärtfibern lättare aktiveras av smärtframkallande 

substanser, mekaniska stimuli eller temperatur vilket innebär att personen kan uppleva ökad 

känslighet för smärtsamma stimuli. Det nociceptiva inflödet från receptorerna får 

konsekvenser på ryggmärgsnivå och leder där till en ökad känslighet i de sekundära neuronen 

men också en aktivering av omkringliggande neuron. På grund av detta upplever personen att 

smärtan kommer från ett större område än det ursprungliga. (Norrbrink & Lundeberg 2011; 

Werner 2003) 

 

I hjärnan sammanfattas signaler från olika områden; fysiska, emotionella och 

beteendemässiga reaktioner, till smärtupplevelsen. Därför finns alla dessa aspekter förenade i 

den definition som den internationella organisationen International Association for the Study 

of Pain (IASP) har kommit fram till. Den svenska översättningen lyder: 

 

Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av 

sådan (IASP). 

  

1.1.2 Långvarig smärta 

När smärtan blir kvarstående eller återkommande efter det att hotet avklingat eller skadan 

läkts kallas den långvarig. Långvarig smärta definieras som en smärta som varat mer än tre 

(till sex) månader och som inte kommer av hotande skada eller allvarlig sjukdom (Andersson 

2003). Långvarig smärta, konstant eller intermittent, drabbar mer än en tredjedel av Sveriges 

befolkning (Socialstyrelsen 2010). Exempel på intermittent långvarig smärta, som liknar den 

akuta smärtan avseende patofysiologi, är artros där smärtan uppstår vid (över)belastning av 

leden. Fibromyalgi är ett exempel på kontinuerlig långvarig smärta, den kännetecknas av 

generaliserad smärta, spridd i större delar av kroppen (Norrbrink & Lundeberg 2011).  

 

Vid långvarig smärta har förändringar uppkommit på olika nivåer av smärtsystemet och 

signalen är inte längre en adekvat information om fara (Werner 2003). Över tid sker flera 



3 

förändringar både i det perifera och det centrala nervsystemet som gör att det långvariga 

smärttillståndet är mer att betrakta som ett syndrom1 än som ett symtom, speciellt om smärtan 

är kontinuerlig (Norrbrink & Lundeberg 2011). Perifert sker förändringar i vävnaden och i 

nervsystemet, som beskrivet under akut smärta. I det centrala nervsystemet sker också flera 

förändringar; central sensitisering, långtidspotentiering, smärtinhibering och central plasticitet 

som nedan förklaras var för sig.  

 

Central sensitisering är ett begrepp som anger en ökad känslighet i sekundärneuronet i 

ryggmärgens bakhorn samt omkringliggande neuron. Genom att kringliggande neuron 

aktiveras ökar smärtans receptoriska fält och smärtan upplevs från ett större område. Den 

ökade känsligheten ger också ett kvarstående svar i det sekundära neuronet så kallad ”wind-

up”. Detta i sin tur leder till plastiska förändringar så att flera receptorer finns på cellytan och 

ytterligare ökar känsligheten. Interaktionen mellan nervceller och deras stödjeceller frisätter 

ämnen som påverkar aktiviteten i närliggande neuron och synapser. Långtidspotentiering 

innebär förstärkt signalöverföring mellan två nervceller på grund av ökat antal receptorer och 

ökad känslighet i mottagarneuronets receptorer. Detta anses spela en viktig roll för 

smärtminnet. För att förhindra detta är det viktigt att behandla akut smärta. Kroppen har egna 

smärtlindrande system och vid långvarig smärta har en dysfunktion i dessa nedåtgående 

smärthämmande nervbansystem inträtt. Möjliga orsaker till detta är minskad produktion av 

serotonin och noradrenalin eller minskat antal receptorer för dessa. Smärtan kan på grund av 

denna disinhibition bli generaliserad och konstant. Parallellt med den minskade aktiviteten i 

det smärthämmande systemet sker en ökad aktivitet i de nedåtgående smärtfaciliterande 

systemen. Dessa aktiveras framförallt vid oro, rädsla och stress. (Norrbrink & Lundeberg 

2011; Werner 2003) 

  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Fotnot 1; Syndrom innebär att flera fenomen uppträder samtidigt och sammantaget ger en bild 

av bakomliggande orsak, förlopp eller diagnos. 
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Vid långvarig smärta sker även förändringar i hjärnans aktivitet kring smärtbearbetningen, 

andra djupare liggande områden av hjärnan aktiveras, central plasticitet. Smärtan kommer 

därför att associeras med oro och rädsla vilket gör att smärtan ändrats från att vara en akut 

larmsignal till att upplevas som konstant obehag. Det leder till ökad aktivitet i områden som 

reglerar vakenhet och vila vilket är förknippat med en känsla av energilöshet. (Norrbrink & 

Lundeberg 2011) Sensoriska cortex får en ökad aktivitet vilket leder till att även andra 

sensoriska stimuli än smärta upplevs obehagliga, till exempel ljud, ljus, smak och lukt (Linton 

2005; Norrbrink & Lundeberg 2011). Minskad produktion av, eller känslighet för, 

stresshormon är relaterat till upplevelse av trötthet vid fysisk aktivitet eller stress (Norrbrink 

& Lundeberg 2011). 

 

1.1.3 Psykologiska och sociala responser 

Långvarig smärta kan leda till kognitiva svårigheter, som nedsatt minne, nedsatt 

koncentration och försämrad inlärning, men också till rörelserädsla (Berglöf 2003). Sömnen 

påverkas så att framförallt de djupa återhämtningsfaserna försämras vilket ger energilöshet. 

Vissa personer får en ökad preferens för energirik mat vilket tillsammans med minskad fysisk 

aktivitet leder till viktuppgång förenad med kroppslig obehagskänsla. (Norrbrink & 

Lundeberg 2011) Förändringar i subcortikala strukturer leder till förändrat beteende och antas 

vara gamla försvarsmekanismer som förbättrade både individens och gruppens 

överlevnadschanser. Ett exempel på förändrat beteende är att dra sig undan vid skada. 

Långvarig smärta är alltså förknippat med socialt undandragande som ger en känsla av 

isolering och nedstämdhet som följd. (Berglöf 2003) Många av de motoriska beteenden som 

lärts in har blivit automatiserade genom reglering i lillhjärnan. Denna automatik sätts ur spel 

och rörelser som tidigare upplevdes enkla kräver nu större koncentration och aktiverar flera 

hjärnområden som är viktiga för medveten motorisk aktivitet. Många upplever försämrad 

balans, yrsel och fumlighet. (Norrbrink & Lundeberg 2011; Werner 2003) För att beskriva att 

beteendet är en viktig följd av smärtupplevelsen och ett sätt att kommunicera smärta till andra 

kan ett tillägg till IASP:s definition av smärta göras. 

 

En obehaglig sinnesförnimmelse och känslomässig upplevelse som hör ihop 

med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan 

skada och som tar sig uttryck i beteendet (Linton 2005, s. 28). 
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Vid långvarig smärta ses biologiska förändringar men smärtan är också starkt påverkad av 

psykiska och sociala uppkomst- och vidmakthållande faktorer. Sammanfattningsvis kan sägas 

att smärta är en komplex, subjektiv upplevelse som innefattar sensoriska, emotionella och 

kognitiva komponenter (IASP; Linton 2005; Werner & Strang 2003). Komponenterna är 

starkt integrerade och därför påverkar förändringar i den ena delen även de andra (Linton 

2005). I exemplen ovan ses att de biologiska förändringarna är kopplade till psykiska 

reaktioner som oro, rädsla och stress och till beteenden som förändrad eller minskad fysisk 

aktivitet men också till sociala faktorer som isolering. Därför är det biopsykosociala synsättet 

viktigt. Detta synsätt ger fler behandlingsmöjligheter än enbart mediciner vilka endast har en 

liten betydelse vid behandling av långvarig smärta. Utgångspunkten är att förändra smärtans 

konsekvenser för att därigenom komma åt smärtupplevelsen (Socialstyrelsen 2010). En sådan 

faktor är rörelserädsla. 

 

1.1.4 Rörelserädsla 

Hur en person påverkas av att ha ont är individuellt. Emotionella faktorer, speciellt rädsla, har 

visat sig vara central för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta och en starkare 

faktor än de fysiologiska komponenterna av smärtan (Kori, Miller & Todd 1990). Den 

långvariga smärtan kan inte undvikas men människor lär sig fort att undvika de aktiviteter 

som förväntas öka smärtan eller förvärra skadan. Det innebär att nivån av dagliga aktiviteter 

sänks och resulterar i en sänkt fysisk kapacitet (Vlaeyen & Linton 2000). Rörelserädsla har 

till exempel ett starkare samband med att undvika smärtande framåtböjning än med 

smärtintensitet hos personer med ryggbesvär. Samma studie visar att förändring i upplevd 

funktion hade samband med förändring i rörelserädsla och smärtintensitet men inte med 

förändringar i förmåga till framåtböjning. (George, Fritz & McNeil 2006) 

 

En modell som ofta används för att beskriva detta fenomen är den kognitiva beteendemodell 

för rädsla-undvikande som först presenterades av Lethem, Slade, Troup och Bentley (1983) 

och sedan förfinades av Vlaeyen, Kole-Snijders, Boere och Eek (1995a) samt Vlaeyen och 

Linton (2000; 2012). Den innefattar biologiska, kognitiva, emotionella, beteendeinriktade och 

sociala aspekter på smärta. Fokus ligger på de psykologiska processerna och bygger på 

psykologisk inlärningsteori. Modellen innebär att beroende på hur smärtan tolkas uppstår 

olika scenarion. När smärtan inte tolkas som hotande fortsätter personen med sina dagliga 

aktiviteter, testar och utmanar sin funktion och detta är tänkt att öka sannolikheten för att 

funktionen återställs. Om smärtan däremot tolkas som hotfull och skadlig, genom ökad 
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vaksamhet på kroppsliga reaktioner och katastroftankar kring dem, undviks aktiviteter som är 

smärtande vilket leder tillbakadragande och passivitet och därigenom till en ytterligare 

försämrad funktion. Den rädsla som upprätthåller den negativa spiralen som långvarig smärta 

innebär kallas för ”fear of movement/(re)injury” eller på svenska ”rörelserädsla”. I litteraturen 

används även begreppen smärtrelaterad rädsla och kinesiofobi som synonymer. När Vlaeyen, 

Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink och Heuts (1995b) utvecklade sin modell definierade de 

rörelserädslan som ”en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) antas 

orsaka ny skada”. Rädslan är inte kopplad direkt till smärtökningen, undvikandet används inte 

bara som ett svar på att smärtan faktiskt ökat utan ofta räcker förväntan om en ökad smärta. 

På grund av färre möjligheter att motbevisa rädslan så ökar sannolikheten att felaktiga 

antaganden kvarstår och vidmakthåller de undvikande strategierna. 

 

Sedan dessa begrepp och modeller presenterades i början av 1990-talet har intresset varit stort 

inom såväl klinik som forskning för sambandet mellan rörelserädsla och smärtans olika 

komponenter och konsekvenser. Rädsla av olika slag ökar uppmärksamheten på det hotfulla 

och uppmärksamheten är svår att avleda (Pearce & Morley 1989; Crombez, Eccleston, 

Baeyens & Eelen 1998). Att mäta rörelserädsla kan vara svårt både i kliniska och 

forskningsmässiga sammanhang. Både objektiva och subjektiva delar bör täckas för 

kognition, beteende och fysiologi. Självskattning är en viktig del, observation en annan och 

psykofysiologiska mätningar en tredje (Vlaeyen & Linton 2000). Rädsla-undvikande-

modellen kan ge en förenklad bild då den fokuserar på smärta som det stimulus som ska 

undvikas. Relationen mellan undvikandebeteende och rädsla är dock komplex. Det är inte 

alltid smärtan i sig som skrämmer utan den skada som smärtan indikerar. Dessutom oroar sig 

många patienter inte bara för smärtan i nuet utan ibland snarare för den smärta som kommer i 

efterhand, till exempel dagen efter en aktivitet. En tredje faktor som anger komplexiteten är 

att patienten sällan uttrycker problemet som en rädsla utan snarare framhäver smärta och 

svårighet att utföra specifika rörelser. Bra självskattningsformulär finns att tillgå. I litteraturen 

finns formulär för rädsla för smärta, rädsla för arbete och fysisk aktivitet samt rädsla för skada 

genom rörelse (Roelofs, Slutier, Frings-Dresen, Goossens, Thibault, Boersma & Vlaeyen 

2007). De här formulären för rörelserädsla är bättre på att predicera smärta, 

funktionsnedsättning och smärtbeteende än generella formulär för oro och ängsla 

(McCracken, Gross, Aikens & Carnkike 1996; Crombez, Vlaeyen, Heuts & Lysens 1999). 

Kliniskt är dessa bra som en första screening för att identifiera patienter som har uttalad 

rörelserädsla. På senare år har forskningen närmat sig gränsvärden och därmed också 
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normdata (Roelofs, Breukelen, Sluite, Frings-Dresen, Goossens, Thibault, Boersma & 

Vlaeyen 2011). Det finns formulär som försöker skilja ut vilken aspekt av rädsla eller vilken 

provocerande stimuli personen i fråga lider av; somatiskt fokus, rörelserelaterat eller 

arbetsrelaterat (Roelofs et al. 2007).  

 

1.1.5 Forskning kring rädsla undvikandemodellen 

Många undersökningar kring långvarig smärta är gjorda på ryggpatienter. Detta förmodligen 

för att ryggpatienter utgör en stor andel av gruppen patienter med långvarig smärta. Det kan 

göra att frågetecken kan uppstå huruvida de funna sambanden går att generalisera till patienter 

med annan smärtlokalisering. Severeijns, Vlaeyen, Hout van den och Weber (2001) visade 

likartade samband mellan katastrofiering, smärtintensitet, funktionsnedsättning och psykisk 

stress hos tre olika grupper av patienter med långvarig smärta; ryggsmärta, annan 

muskuloskeletalsmärta samt en grupp med övrig smärta till exempel huvudvärk eller 

magsmärta. Dessa resultat tyder på att det inte spelar någon roll var den långvariga smärtan är 

lokaliserad och att patienter, oberoende av var deras smärta är lokaliserad står inför likartade 

utmaningar i sitt förhållningssätt till smärtan.  

 

Många enkätstudier visar starka samband mellan rörelserädsla, katastroftankar och depression 

hos personer med långvarig smärta (Lundberg, Larsson, Östlund & Styf 2006; Vlaeyen, Kole-

Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts 1995b). I en översiktsstudie av Leeuw et al. (2007) 

drogs slutsatsen att det finns samband mellan smärtupplevelse, katastroftankar, rädsla, 

undvikande, nedsatt funktion, låg aktivitet och nedstämdhet. Flera prospektiva studier har 

visat att rörelserädsla, tillsammans med andra psykologiska faktorer, är en prediktor för 

funktionsnedsättning (Boersma, Linton, Overmeer, Jansson, Vlaeyen & de Jong 2004; 

Crombez et al. 1999; Klenerman, Slade, Stanley, Pennie, Reilly, Atchison, Trour & Rose 

1995; Linton, Buer, Vlaeyen & Hellsing 2000). Asmundson, Norton och Allerdings (1997) 

fann att personer klassade som ”dysfunktionella” och därför mest handikappade, också 

skattade hög rörelserädsla. Dessa resultat stärker validiteten i rädsla undvikandemodellen som 

antyder ett orsakssamband mellan dessa faktorer. 

 

Det finns ett flertal studier som specifikt har undersökt sambandet mellan rörelserädsla och 

fysisk prestation, till exempel McCracken et al. (1996) som visar att funktionsnedsättning har 

ett starkt samband med rörelserädsla då hög rörelserädsla minskar förmågan till rakt benlyft i 

ryggliggande. I en studie av Vlaeyen et al. (1995a) framkom att personer med hög grad av 
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rörelserädsla undvek att utföra, eller hade en markant lägre fysisk prestation, i en enkel fysisk 

aktivitet än personer med lägre grad av rörelserädsla. Aktiviteten var att hålla en vikt på rak 

arm 90 grader i förhållande till kroppen och tiden för utförandet mättes. Här mättes inte 

smärta under aktiviteten. Det gjordes dock i en liknande studie av Crombezet al. (1998), för 

att utesluta att smärtintensiteten avgjorde prestationen i extension och flexion i knäet under 

sittande. Det är en rörelse som inte förväntas belasta ryggen hos ryggpatienter. Även i den 

studien sågs ett samband mellan låg prestation och hög rörelserädsla men inget samband 

mellan prestation och smärtintensitet. Crombez et al. (1999) har också visat att graden av 

rörelserädsla är den bästa prediktorn för funktionsförmåga i lyftmoment under framåtböjning 

hos ryggpatienter. Det finns alltså resultat som stödjer att rörelserädsla är associerat med 

undvikande av, och minskad prestation vid, fysisk aktivitet. Frågan är dock om dessa resultat 

kan generaliseras till vardagssituationer?  

 

Observation av vardagssituationer har gjorts av bland andra Fordyce (1976) och Bussman, 

van de Laar, Neleman och Stam (1998) där data pekar på att personer med hög grad av 

rörelserädsla är mindre aktiva, vilar mer och undviker belastning i högre utsträckning än 

personer med lägre grad av rörelserädsla. Personer med huvudvärk rapporterar undvikande av 

aktiviteter och sociala sammanhang (Philips & Jahanshahi 1986). Rörelserädsla kopplat till 

arbetsplatsen och/eller arbetsmoment har också visat sig relatera till funktionsnedsättning och 

arbetsfrånvaro mer än biomekaniska faktorer och smärtintensitet (Linton & Buer 1995; 

Wadell, Newton, Henderson, Sommerville & Main 1993). Hög grad av rörelserädsla och 

psykisk oro ses hos en stor andel av personer med långvarig smärta. Samma studie, gjord med 

självskattning för psykosociala effekter, visar också att dessa personer upplever att smärtan i 

hög grad inverkar negativt på livet. (Lundberg et al. 2006) Dessa studieresultat visar att 

rörelserädsla inte bara leder till låg fysisk prestation mätt i laboratorier utan att dessa effekter 

också påverkar dagliga aktiviteter. Att dagliga aktiviteter som ökar, eller förväntas öka, 

smärtan inte utförs leder till ytterligare nedsatt förmåga. 

 

Ytterligare studier har undersökt konsekvensen av långvarigt undvikande av fysisk aktivitet. 

Långvarigt undvikande av rörelse och aktivitet orsakar förändringar i det muskuloskeletala 

systemet kallat ”disuse syndrome” vilket innebär att skelettet urkalkas, muskelstyrkan 

minskar, mjukdelarnas flexibilitet minskar och konditionen sänks (Kottke 1996; Bortz 1984).  

På så sätt förvärras smärtproblematiken ytterligare genom minskad ork och minskad 

belastningstålighet. Hos personer med långvariga ryggbesvär ses hos de med hög grad av 
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rörelserädsla att de aktiverar ryggmuskulaturen redan vid instruktion om att utföra rörelser 

som de upplever skadliga (Flor & Turk 1989; Flor, Birbaumer, Schugens & Lutzenberger 

1992). Den här muskulära aktiviteten vid stress vidmakthåller smärtproblemet. Det är dock 

inte den generella stressen som ger ökad muskelspänning utan den specifika, i detta fall risken 

att utlösa smärta genom rörelse.  

 

De här exemplen visar att rehabilitering bör innehålla åtgärder riktade mot rörelserädsla 

eftersom den på olika sätt påverkar psykiska faktorer, tilltron till sin egen förmåga, fysisk 

funktion och inverkar negativt på livsföringen. Ur ett individuellt men också ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns det mycket att vinna genom att personer som drabbats 

av långvarig smärta blir fysiskt, psykiskt och socialt mer aktiva. Vid genomgånget 

smärtprogram fann Watson, Brooker, Main och Chen (1997) korrelationer mellan minskad 

rörelserädsla, förbättrad tilltro till sin egen förmåga och förbättrad muskelkoordination. På 

gruppnivå ses en förbättring efter genomgången rehabilitering (Nationellt register över 

smärtrehabilitering 2015). På individnivå är förändringen i olika omfattning och det finns 

även de som försämras. Det kan vara så att rörelserädslan samverkar med fysisk 

funktionsförmåga till behandlingsutfallet men detta har inte undersökts för 

multimodalrehabilitering (MMR) i någon större utsträckning. För att bättre förutsäga vilka 

personer som har nytta av MMR och vilka som kan behöva mer stöd eller annan typ av insats 

är det viktigt att undersöka sambandet mellan rörelserädsla, fysisk funktionsförmåga och 

behandlingsutfall efter MMR. 

 

1.1.6 Multimodal rehabilitering 

En relativt liten del av personer med långvarig smärta står för stora samhällskostnader 

(Socialstyrelsen 2010). Ett sätt att försöka åstadkomma ökad funktionsförmåga och förbättrad 

livskvalitet är att arbeta med rehabilitering i samordnade team där den långvariga smärtan ses 

ur ett biopsykosocialt perspektiv i både utredning och behandling. Tanken bakom MMR är att 

samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och påverkar smärttillståndet (Socialstyrelsen 

2010). Personalen arbetar i team bestående av flera professioner, till exempel arbetsterapeut, 

fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska, som planerar och samordnar 

åtgärder inom sina respektive områden för att uppnå gemensamma mål vilka är uppsatta 

tillsammans med patienten. Det har visats att rehabiliteringen har bäst effekt om träningen är 

handledd och åtgärderna individuellt anpassade (Socialstyrelsen 2010). Teamet gör 

gemensamt bedömningar utifrån respektive yrkesområde genom anamnes, inspektion, 
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manuell undersökning, självskattningsformulär och objektiva test. Arbetsterapeuten bedömer 

aktivitetsförmåga och deltagande i aktiviteter. Kuratorn bedömer den sociala situationen 

inklusive ekonomiska förhållanden. Läkaren värderar om patienten är färdigutredd ur 

medicinsk synvinkel. Psykologen undersöker det psykologiska statuset inklusive 

copingstrategier, det vill säga hur patienten förhåller sig till och resonerar kring sin smärta. 

Den fysiska funktionsförmågan och aktivitetsnivån utreds av fysioterapeuten. (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2013) Rörelserädsla är en faktor och kan ingå i en utredning. Olika 

självskattningsinstrument för rörelserädsla, bland annat Tampa Scale of Kinesiophobia 

(TSK), kan identifiera vilken grad av rörelserädsla patienten har och även användas i 

utvärdering av rehabilitering. Även Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA) är 

ett testbatteri som kan användas i utredning och utvärdering (Missaghi-Wedefalk, Lindh, 

Schön-Ohlsson & Willén 2012). TIPPA kvantifierar den fysiska funktionsförmågan och 

visualiserar sambandet mellan smärta, uppfattningen av den fysiska funktionsförmågan och 

den objektivt mätta fysiska funktionsförmågan. Även bedömning av smärtbeteendet ingår i 

TIPPA, det vill säga icke verbala tecken på att smärtan stör aktivitetsutförandet.  

 

Som beskrivet ovan har det visats att rörelserädsla också är en faktor som påverkar både 

tilltron till den egna förmågan och fysisk prestationen (Crombez et al. 1999; Vlaeyen et al. 

1995a). Dock har sambanden mellan rörelserädsla och fysioterapeutiska utredningsinstrument 

som används inom MMR ännu inte undersökts. Därför behövs ytterligare forskning för att 

studera sambanden och samverkan mellan rörelserädsla och olika aspekter av fysisk 

funktionsförmåga. Ökad kunskap om det sambandet ger MMR-teamen bättre förutsättningar 

att förstå patientens problem för att planera och samordna åtgärder som leder till att uppnå de 

gemensamt satta målen. Nödvändiga delar i MMR är psykologiska, pedagogiska och fysiska 

åtgärder i form av aktiviteter inklusive träning men studier ger ingen enhetlig bild av hur ett 

sådant program ska se ut eller vilka patienter som har störst nytta av MMR och hur de ska 

väljas ut (Socialstyrelsen 2010). Många studier har använt TSK för att mäta rörelserädsla men 

det finns ännu ingen som har använt TIPPA för att mäta den fysiska funktionsförmågan och 

studera sambanden mellan dessa. 

 

Denna studie fokuserar på sambanden och samverkan mellan rörelserädsla och olika aspekter 

av fysisk funktionsförmåga, mätt genom utredning och utvärdering med 

självskattningsinstrument och objektiva tester. 
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1.2 Syfte, frågeställningar och hypoteser 

1.2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka sambanden mellan rörelserädsla och olika 

aspekter av fysisk funktionsförmåga hos en grupp personer med långvarig smärta som 

genomgår multimodal rehabilitering. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet utgick studien från tre frågeställningar: 

1. Hur ser sambandet mellan rörelserädsla och olika aspekter av fysisk funktionsförmåga 

ut innan rehabilitering? 

2. Hur kan graden av rörelserädsla mätt före rehabiliteringen predicera funktionsförmåga 

efter en intervention med multimodal rehabilitering? 

3. Hur bidrar rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga mätt före rehabilitering 

tillsammans till uppnådda resultat efter genomgången rehabilitering?  

 

1.2.3 Hypoteser 

Frågeställningarna bygger på tre hypoteser: 

1. Hög grad av rörelserädsla är relaterat till låg skattning av den egna fysiska förmågan, 

låg fysisk funktion och upplevd hög inverkan på aktivitet. 

2. Graden av rörelserädsla innan rehabilitering predicerar fysisk funktionsförmåga efter 

en intervention med multimodal rehabilitering. 

3. Både graden av rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga mätt före rehabilitering 

bidrar till uppnådda resultat efter genomgången rehabilitering. 

 

2 Design, material och metod 

2.1 Studiedesign 

Studien genomfördes som en korrelationsstudie med pretest-posttest gruppdesign och 

kvantitativ ansats.  

 

2.2 Försökspersoner 

Personer som genomgått åtta veckors MMR vid smärtsektionen, Rehabiliteringsmedicinska 

kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro under 2014 och första delen av 2015 erbjöds att 
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delta i studien. Totalt 53 av 56 hade fullföljt programmet och tillfrågades att delta i studien. 

Gruppen bestod av 42 kvinnor (79 %) och 11 män och åldern varierar mellan 21 och 63 år (m 

= 43,4; SD ± 9,9). Alla hade långvarig smärta men smärtlokalisationen varierade liksom 

besvärsdurationen som varierade mellan 6 månader och drygt 32 år. Den här gruppen 

överensstämde med hur populationen personer med långvarig smärta, som remitterats till 

MMR, i Sverige såg ut. 2014 var 76 % kvinnor och smärtduration var i medeltal 53 månader 

av de inrapporterade fallen i det nationella registret (Nationellt register över 

smärtrehabilitering 2015). Urvalet har skett genom bekvämlighetsurval grundat på att 

personerna var aktuella inom kliniken fram till dess att ettårsuppföljning efter 

rehabiliteringsprogrammet har genomförts. Försöksgruppens storlek bedömdes utifrån 

erfarenheter från tidigare forskning ge tillräckligt underlag för statistiska beräkningar. En 

artikel av Crombez et al. (1999) med likartad urvalsstorlek visade signifikanta resultat. 

Specifikt visade artikeln resultat från tre studier som undersökte sambandet mellan 

rörelserädsla, självrapporterad funktionsnedsättning och fysisk prestation hos 31-38 personer 

med långvarig ryggsmärta. Givet likheter i urvalsstorlek, population och mätinstrument 

bedömdes att powern för att upptäcka signifikanta samband i denna studie var tillräcklig. 

 

Totalt tillfrågades 53 personer om deltagande i studien varav 38 kom att ingå i 

försöksgruppen. Deltagandet var frivilligt och återsänt samtyckesformulär krävdes. Bortfallet 

redovisas i tabell 1. Åtta personer tackade nej till att medverka i studien. Fyra personer 

återsände inte samtyckesformuläret, därför kunde de inte räknas som accepterande och ingick 

inte i försöksgruppen. Tre av de personer som samtyckte till deltagande hade inget resultat 

från rörelserädslaskattning före rehabilitering och ingick därför inte heller i försöksgruppen. 

Av de 38 personer som utgjorde försöksgruppen saknade tre personer resultat på fysisk 

funktionsförmåga efter rehabilitering. Dessa värden ersattes med resultaten från 

ingångsmätningarna.  

 

Försöksgruppen, som beskrivs i tabell 2, kom att bestå av data från 38 personer varav 32 var 

kvinnor (84,2 %) och 6 män (15,8 %) i ålder mellan 21 och 63 år (m = 43,6; SD ± 10,5). 

Smärtduration (n = 37) varierar mellan 0,51 och 32,7 år (md = 6,0; q1 = 3,1; q3 = 10,4). Vad 

gäller arbete (n = 38) var 9 personer helt i arbete (23,7 %), 11 personer delvis i arbete (28,9 

%) och 18 personer arbetade inte alls (47,4 %). Bakgrundsdata om försökspersonerna 

angående kön, ålder, smärtduration och arbete hämtas från det nationella registret över 

smärtrehabilitering (Nationellt register 2015). Redovisningen i tabell 2 är framtagen genom 
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handräkning av data för försöksgruppen. Bortfallsgruppen skilde sig inte signifikant från 

deltagarna när det gäller kön och ålder. 

 

Tabell 1: Redovisning av deltagare respektive bortfall. 

 

 

Gruppindelning  Antal (st) Procent (%) 

 
Deltar med alla värden  35 66,0 
Deltar, utan TIPPA  
efter rehab 3 5,7 
Avböjer deltagande 8 15,1 
Ej återsänt formulär 4 7,5 
Deltar ej, saknat TSK före rehab 3 5,7    
 

 
Tillfrågade 53  st 100 % 

TIPPA=Test Instrument for Profile of Physical Ability; TSK=Tampa Scale of Kinesiophobia 

 

Tabell 2: Beskrivning av försöksgruppen (n = 38). 

 

 

Gruppindelning Antal (st)  Procent (%)    

Total 38 100 
  Män 6 15,8 
  Kvinnor  32 84,2 
Ålder (år) 
  21-30 6 15,7 
  31-40 7 18,4 
  41-50 16 42,1 
  51-60 6 15,8 
  61-70 3 7,9 
Smärtduration (år)* 
  <3 8 21,6 
  3,1-4,5 7 18,9 
  4,6-7,0 8 21,6 
  7,1-16,0 7 18,9 
  16,1-33,0 7 18,9 
Arbetar 
  Helt 9 23,7 
  Delvis 11 28,9 
  Inte alls 18 47,4 
  

* n = 37. 
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2.3 Metod 

För att besvara frågeställningarna användes data som samlats in före respektive efter en 

rehabiliteringsperiod med hjälp av självskattningsformulär och objektiva tester. De 

självskattningsformulär och testmetoder som användes är psykometriskt väl beprövade i såväl 

klinik som forskning och presenteras var för sig nedan.  

 

2.3.1 Rörelserädsla 

Rörelserädsla undersöktes med självskattningsformuläret Tampa Scale of Kinesiophobia 

(TSK) som syftar till att kvantifiera rörelserädsla, uttryckt som kinesiofobi (Kori 1990; 

Reolofs 2011). Den svenska varianten, TSK-SV, har visat sig ha god innehållsvaliditet, 

stabilitet över tid och inre samstämmighet (Lundberg, Styf & Carlsson 2004). Det består av 

17 frågor som besvaras på en fyrgradig Likertskala. Svaret ges genom att ringa in lämplig 

siffra från 1-4 för varje påstående. Poäng summeras till mellan 17 och 68 där en gräns på 37 

eller över anses visa en relativt hög rörelserädsla (Vlaeyen et al. 1995a). Detta är en gräns 

som ofta hänvisas till i forskningen. I figur 3 ges exempel på tre påståenden ur TSK, 

påstående nummer 1, 2 och 10.  

 

 

 

Nr       Fråga 

Håller inte  
alls med 

Håller  
med helt 

1 Jag är rädd för att jag kan skada mig själv om jag tränar. 1 2 3 4 

2 Om jag försökte träna så skulle min smärta öka. 1 2 3 4 

10 Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa jag 
kan göra för att förhindra att smärtan förvärras. 

1 2 3 4 

Figur 1: Exempel ur Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) (Lundberg, Styf & Carlsson 2004). 

 

I studien användes resultatet från TSK mätt före rehabiliteringen (n = 38). Lägsta värde 20 

och högsta 53 poäng (m = 36,7; SD ± 7,7). Materialet var normalfördelat testat med 

Kolomogorov-Smirnov (p = 0,200). Materialet var i ursprunget kontinuerligt och den datan 

användes för att besvara frågeställning 1, i studien kallad rörelserädsla. För övriga 

frågeställningar delades värdena i två kategorier, låg respektive hög och kallas i studien låg 

respektive hög rörelserädsla. Delningen gjordes vid medianen, så kallad ”median split”, där 

kategori låg hade ett värde < 35 och hög > 36 poäng. Försökspersoner som saknade värde för 

rörelserädsla uteslöts och räknades som bortfall (n = 3).  
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2.3.2 Fysisk funktionsförmåga 

Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA) är ett testbatteri för kartläggning och 

bedömning av fysisk förmåga hos personer med långvarig smärta och inkluderar såväl 

försökspersonens som testledarens bedömning (Missaghi-Wedefalk et al. 2012). TIPPA 

förenar självskattning med observation och objektiva test. Testet bygger på vardagliga 

aktiviteter vilket är en fördel, jämfört med tester som utförs i test- eller träningsutrustning, för 

personer med långvarig smärta vilka ofta tenderar att undvika okända rörelsemoment 

(Lundberg, Styf & Carlsson 2004). Testet är indelat i fyra variabler, varav två kommer att 

användas i den aktuella studien, samt smärtskattning. De fyra variablerna är:  

 

A. Patientens bedömning av den egna förmågan 

B. Fysiska aktiviteter, objektiva mått 

C. Patienten skattning av den upplevda ansträngningen 

D. Smärtbeteende, bedöms av terapeuten 

Utöver dessa tillkommer skattning av smärtan. 

 

De två variablerna A och B valdes utifrån frågeställningen om olika aspekter av fysisk 

funktionsförmåga och där ingick försökspersonens egen bedömning av den fysiska förmågan 

samt objektiva mått på fysisk funktionsförmåga. Figur 4 visar de variabler som ingår i den 

aktuella studien. Värden från mätning före respektive efter rehabilitering användes vilket 

anges tillsammans med variabelnamnet. Bedömning av den egna förmågan, ger en skattning i 

fem skalsteg från mycket låg till mycket bra, i studien kallad bedömning. Två objektiva test 

av fysisk förmåga valdes: 1) Normalgång, det vill säga gång i självvalt tempo under fem 

minuter som ger resultat mätt i meter, i studien kallad gångsträcka, och 2) Snabbgång, det vill 

säga gång 20 meter på kortast möjliga tid mätt i sekunder, i studien kallad snabbgång. De 

objektiva måtten valdes utifrån att de är aktiviteter som alla personer utför i vardagen och 

därför inte påverkas i lika stor utsträckning som andra aktiviteter av ett eventuellt undvikande 

(Lundberg, Styf & Carlsson 2004). De här två testerna har också visat signifikant förändring 

under en motsvarande rehabiliteringsperiod i en ännu opublicerad magisteruppsats (Rundqvist 

u.å.). TIPPA har visat god innehållsvaliditet och stabilitet över tid. Test-retest reliabiliteten är 

god för de objektiva testen men något lägre för bedömningen av den egna förmågan 

(Missaghi-Wedefalk et al. 2012). 
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A:            Patientens bedömning av sin aktuella fysiska förmåga: 

              I= mycket låg     II= låg     III= ganska bra     IV= bra      V= mycket bra 

 
 
  
B:            Fysiska aktiviteter                                   Mått Observationer                 Grad 
     (smärtbeteende)
      
   
1. Normalgång,               sträcka under 5 min                         m 

 ________________________________________________________________________________________________  
 
2. Snabbgång,                 20 m på tid                                                            s 
                                           

 
Figur 2: Exempel ur Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA) ( Missaghi- 

Wedefalk et al. 2012). 

 

Variabeln bedömning är av ordinaltyp och därmed inte normalfördelad. (Spridningsmått före 

rehabilitering: range 1-3; typvärde 2 och efter rehabilitering: range 1-4; typvärde 3.) Variabeln 

bedömning delades in i kategorier med TIPPAs gradering 1 och 2 i en kategori, låg, och 

gradering 3, 4 och 5 i den andra, hög. Denna kategorisering gjordes utifrån att gradering 1 och 

2 anger negativt betingade skattningar, mycket låg respektive låg medan gradering 3, 4 och 5 

har positivt betingade skattningar; ganska bra, bra och mycket bra. I framtagningen av 

TIPPAs graderingssystem visades att smärtpatienter ofta skattade motsvarande kategori låg 

medan friska personer skattade motsvarande kategori hög (Missaghi-Wedefalk et al. 2004).  

 

Variabeln gångsträcka, som är kvotdata, var inte normalfördelad testat med Kolmogorov-

Smirnov varken före (m = 375; SD ± 82; p = 0,193) eller efter intervention (m = 389; SD ± 

77,7; p = 0,004). Variabeln snabbgång, som är kvotdata, var inte normalfördelad varken före 

(m = 11,0; SD ± 4,3; p = 0,000) eller efter (m = 10,5; SD ± 3,5; p = 0,000). På grund av 

snedfördelningen delades även gångsträcka och snabbgång vid medianen, så kallad ”median 

split”, i kategorierna låg och hög. Datanivå nominaltyp. För gångsträcka angavs låg före 

rehabilitering som < 360 och hög som > 365, efter rehabiliteringen låg < 400 och hög > 420. 

För snabbgång angavs låg före rehabilitering som > 10,0 och hög som < 9,9, efter 

rehabiliteringen låg > 9,8 och hög < 9,7. Försökspersoner som saknade mätvärden på fysisk 

funktionsförmåga efter rehabilitering deltog i studien med hjälp av imputation genom att 

använda värden från ingångsmätningen (n = 3) så kallad ”last observation carried forward” 

(Kazdin 2002). 
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Utöver de objektiva testerna av fysisk funktionsförmåga undersöktes också i vilken 

omfattning personen använder sig av sin funktion i det dagliga livet genom självskattning av 

smärtans inverkan på aktivitet med hjälp av Multidimensional Pain Inventory (MPI) (Kerns, 

Turk & Rudy 1985). I figur 5 ges exempel på två frågor ur den del som användes i den 

aktuella studien, sektion 1, delskala 2. Delskalan mäter inverkan på aktivitet/livsområde. MPI 

är ett självskattningsinstrument som undersöker de psykosociala effekterna hos personer med 

långvarig smärta som bygger på kognitiva beteendeteorier (Kerns, Turk & Rudy 1985). Den 

svenska varianten har visat god test-retest reliabilitet, stabilitet över tid och inre 

samstämmighet (Bergström, Jensen, Bodin, Linton, Nygren & Carlsson 1998). Instrumentet 

består av 61 frågor i tre sektioner som i sin tur är uppdelade i nio delskalor. Sektion 1 mäter 

psykosociala dimensioner, sektion 2 upplevelse av anhörigas reaktioner och sektion 3 

upplevelse av vardagliga aktiviteter. Varje fråga besvaras på en sjugradig Likertskala. I den 

aktuella studien användes den delskala som beskriver smärtans inverkan på aktivitet, sektion 

1, delskala 2, utifrån 11 frågor där lägre värde anger mindre svårighet. En förändring på 0,6 

eller mer indikerar kliniskt värdefull förändring (Dworkin, Turk, Wyrwich et al. 2008). Datan 

för smärtans inverkan på aktiviteter, i studien kallad aktivitet, var normalfördelad testat med 

Kolmogorov-Smirnov (m = 4,6; SD ± 0,75; p = 0,200). Data är av typen intervalldata. 

 

 
Delskala 2 i del 1: Inverkan på aktiviteter/livsområde.  
Den första delen innehåller ett antal frågor, som handlar om värk, och om hur man upplever värken och påverkas 
av den. Ringa in den siffra, som bäst stämmer för dig. 
 
2. Hur mycket påverkas vanligtvis dina dagliga aktiviteter av din värk? 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls        
Oerhört 
mycket 

 
10. Hur mycket har din värk påverkat dina möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och 
sällskapsliv? 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls        
Oerhört 
mycket 

Figur 3: Exempel ur Multidimensional Pain Inventory, delskala 2 i sektion 1 (Kerns, Turk & 

Rudy 1985). 
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2.3.3 Smärtintensitet 

För registrering av smärtintensitet användes också MPI (Kerns, Turk & Rudy 1985), sektion 

1, delskala 1, i studien kallad smärta. I figur 6 ges exempel på frågor angående 

smärtintensiteten. Här bedöms smärtintensiteten genom att beräkna medelvärdet från svaren 

på tre frågor där lägre värde anger lägre smärta. På grund av att den som drabbas av långvarig 

smärta ständigt, eller återkommande, har ont men med varierande intensitet är en 

smärtskattning vid ett specifikt tillfälle inte talande för deras besvär. Om däremot skattningen 

sträcker sig över en längre tid eller som i detta fall en sammanvägning av flera frågor ger det 

en bättre bild av smärtintensiteten och besvären. Variabeln smärta var inte normalfördelad 

testat med Kolmogorov-Smirnov (m = 4,6; SD = ± 0,73; p = 0,075). Data är av typen 

intervalldata. 

 
 
Delskala 1 i del 1: Smärtintensitet 
Den första delen innehåller ett antal frågor, som handlar om värk, och om hur man upplever värken och påverkas 
av den. Ringa in den siffra, som bäst stämmer för dig. 
 
1. Hur ont har du just nu? 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls ont      Oerhört ont 

 
16. Hur mycket lider du på grund av din värk? 

0 1 2 3 4 5 6 

Inte alls      
Oerhört 
mycket 

Figur 4: Exempel ur Multidimensional Pain Inventory, delskala 1 i sektion 1(Kerns, Turk & 

Rudy 1985). 

 

 

2.4 Statistisk analys 

För statistisk bearbetning av data användes dataprogrammet SPSS för Windows (version 12, 

SPSS Inc., USA). 

 

Endast materialet för rörelserädsla och aktivitet var normalfördelade, flera av variablerna var 

av ordinaltyp eller nominaltyp och därför användes ickeparametriska test för analyserna.  

 

För att besvara frågeställning 1 genomfördes korrelationsanalys med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Insamlad data före intervention för rörelserädsla, aktivitet och 
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smärta användes samt data insamlad före och efter intervention för bedömning, gångsträcka 

och snabbgång. Eftersom rörelserädsla och aktivitet var normalfördelade användes den 

kontinuerliga datan för denna analys. Även för smärta användes den ursprungliga datan då 

den variabeln enbart användes som kontroll. Övriga variabler delades i kategorier, två grupper 

vardera. Gränsvärden för bedömning av korrelationskoefficienten ± 0,1-0,29 = svagt 

samband, ± 0.3-0,49 = medelstarkt samband, ± 0.5-1,0 = starkt samband (Pallant 2005). 

 

För att besvara frågeställning 2 och 3 genomfördes stegvis, engelska step-wise, logistisk 

regression med variabeln bedömning i kategorierna låg respektive hög efter rehabilitering 

som utfallsvariabel. Som prediktorer användes rörelserädsla i kategorierna låg samt hög 

tillsammans med bedömning i kategorierna låg samt hög, före rehabilitering. Den logistiska 

regressionen undersöker hur flera prediktorer påverkar en dikotom variabel. 

 

För att besvara frågeställning 3 gjordes först en sammanslagning av variablerna rörelserädsla 

och bedömning i grupper: Grupp 1: låg rörelserädsla/hög bedömning, grupp 2: låg 

rörelserädsla/låg bedömning, grupp 3: hög rörelserädsla/hög bedömning, och grupp 4: hög 

rörelserädsla/låg bedömning. Därefter gjordes ett Chi 2-test för att se hur utfallet av 

bedömning efter rehabilitering påverkas av rörelserädsla före rehabilitering i kombination 

med bedömning före rehabilitering. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Skriftlig information om studien (bilaga 8) och samtyckesformulär (bilaga 9), tillsammans 

med portofritt svarskuvert, skickades till samtliga 53 personer. Frågor kunde ställas till 

studiens kontaktperson. Återsänt påskrivet samtyckesformulär krävdes för deltagande i 

studien. Deltagandet var frivilligt och försökspersonerna kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att ange skäl. (Vetenskapsrådet 2015) Redan vid påbörjad kontakt på kliniken 

hade personerna accepterat att data från det Nationella registret över smärtrehabilitering 

användes i utvärdering och forskning, vilket för den här studien innebar bakgrundsdata samt 

variablerna aktivitet och smärta. De tillfrågades för den aktuella studien också om att tillåta 

användning av data angående rörelserädsla, bedömning samt objektiva test av fysisk förmåga. 

Efter samtycke tilldelades varje individ en kod och därefter registrerades och bearbetades 

data. De data som användes i studien ingår i befintligt upplägg av rehabiliteringen och innebar 

ingen ytterligare åtgärd för försökspersonerna utöver att aktivt samtycka till att data användes 
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så som beskrivet i informationsbrevet. Uppföljningar efter rehabiliteringen genomfördes som 

planerat och påverkades inte heller av studien. Alla resultat redovisades på gruppnivå och data 

är anonymiserad genom kodning som inte är personnummerbunden. Studien utfördes som en 

del i magisterutbildning och resultatet planerades inte att publiceras i tidskrift varför etisk 

prövning inte gjordes.  

 

3 Resultat 

3.1 Sambandet mellan rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga 

Sambandet mellan rörelserädsla och olika aspekter av fysisk funktionsförmåga analyserades 

med hjälp av det icke parametriska testet Spermans rangkorrelationskoefficient. Tabell 3 visar 

sambanden mellan de variabler som ingår i analysen. För rörelserädsla, aktivitet och smärta 

användes den ursprungliga totalpoängen medan övriga variabler bedömning, gångsträcka och 

snabbgång var delade i kategorier hög och låg på grund av sina skalegenskaper. Detaljer kring 

kategoriindelningen är beskriven i metodavsnittet. 

 

Korrelationsanalysen visade att rörelserädsla hade ett signifikant starkt negativt samband med 

bedömningen av den egna förmågan efter behandlingens avslut (r = -0,513) vilket betyder att 

ju högre skattning av rörelserädsla före rehabilitering desto lägre bedömning av den egna 

fysiska funktionsförmågan efter rehabiliteringen. Dessutom fanns det ett signifikant starkt 

positivt samband mellan patientens bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan före 

och efter interventionen (r = 0,470). Rörelserädsla uppvisade inget signifikant samband med 

någon av de andra fysiska funktionsmåtten; gångträcka, snabbgång och aktivitet eller med 

smärta. De fysiska funktionsmåtten gångträcka och snabbgång visade signifikanta starka 

positiva samband med varandra såväl före (r = 0,527) som efter interventionen (r = 0,738). 

Däremot finns inget signifikant samband mellan någon TIPPA-variabel, det vill säga 

bedömning, gångsträcka och snabbgång, och aktivitet eller smärta. 
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Tabell 3: Korrelationsanalys mellan rörelserädsla, fysisk funktionsförmåga och smärta. 

 

 
Variabler 2 3 4 5 6 7 8 9  
__________________________________________________________________________________________                                                   
1. Rörelserädsla -0,232 -0,513** -0,099 -0,183 -0,245 -0,183 0.134 -0,044 
 
2. Bedömning före - 0,470** 0,368* 0,259  0,436** 0,218  0,045 0,262 
 
3. Bedömning efter - - 0,178 0,288 0,218 0,218 0,070 0,315 
 
4. Gångsträcka före - - -  0,578** 0,527**  0,422** 0,082 0,005 
 
5. Gångsträcka efter - - - - 0,422**  0,738**  0,108 -0,007 
 
6. Snabbgång före - - - - - 0,579** -0,036 0,046 
 
7. Snabbgång efter - - - - - - 0,173 0,085 
 
 8. Aktivitet - - - - - - - 0,299  
 
 9. Smärta          - - - - - - - - 
 
  
N = 38. Spearmans rangkorrelationskoefficient. ** P < 0,01 (2-tailed), * P < 0,05 (2-tailed). 

 

 

3.2 Rörelserädslans prediktion av fysisk funktionsförmåga 

Tabell 4 visar resultatet av den stegvisa logistiska regression som användes för att analysera 

hur rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga, uttryckt som variabeln bedömning, före 

rehabilitering relaterar till och bidrar till prediktionen av fysisk funktionsförmåga efter 

intervention. Då enkla korrelationsanalyser visade att rörelserädsla endast hade samband med 

bedömning av den egna förmågan efter rehabilitering används denna variabel, bedömning 

efter, som utfallsvariabel för fysisk funktionsförmåga. Denna variabel är delad i två 

kategorier. För att underlätta tolkningen delades även rörelserädsla in i kategorier genom en 

median split, <35 poäng (n=19) i kategorin för låg rörelserädsla, >36 poäng (n=19) i kategorin 

för hög rörelserädsla. Den logistiska regressionsanalysen visade att rörelserädsla och 

bedömning före rehabilitering båda är signifikanta prediktorer för fysisk funktionsförmåga, 

uttryckt som bedömning, efter rehabilitering (Cox & Snell r2 = 0,33; Nagelkerke r2 = 0,46). 

Resultaten visade att hög rörelserädsla före rehabilitering ger en sju gånger ökad risk att ha en 

låg bedömning av sin egen fysiska funktionsförmåga efter rehabiliteringen (B = 1,96; p = 

0,024). Dessutom är risken 15 gånger högre att bedöma den egna fysiska funktionsförmågan 

låg efter rehabiliteringen om förmågan skattades låg redan före rehabiliteringen (B = 2,7; p = 

0,021). Resultaten visade att betavärdena förblir signifikanta även då de testas med Walds 
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statistik och Bootstrapping. Det betyder att det finns ett äkta samband mellan prediktorerna 

och utfallet, det vill säga rörelserädsla och bedömning efter rehabilitering samt bedömning 

före respektive efter rehabilitering. 

 

 

Tabell 4: Logistisk regression för faktorer som predicerar bedömning av den egna förmågan 

efter rehabilitering. 

  

         95 % C I för OR 
Variabel     B SE Wald df  Sig.  OR Nedre Övre
                                          

 
Bedömning före låg     2,7 1,17 5,29  1 0,021 14,8 1,49 147,54                            
 
Rörelserädsla hög 1,96 0,87 2,89 1 0,024 7,06 1,3 38,76               
  
N = 38. B = betavärden; SE = standard error of the mean; Wald = statistisk metod; df = degrees of freedom; Sign = signifikans < 0.05; OR = 
odds ratio; CI = konfidensintervall. Overall model fit (x2 = 15,47; df = 2; p < 0.001); Cox och Snell r2 = 0,33; Nagelkerke r2 = 0,46. 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att skattningen av den fysiska funktionsförmågan före 

rehabiliteringen var en signifikant prediktor av resultatet efter rehabilitering och att även 

rörelserädsla var en unik prediktor utöver bedömningen av den egna fysiska 

funktionsförmågan. Frågan som kvarstod var hur dessa två variabler eventuellt samverkade 

och interagerade till att eventuellt öka risken för en sämre funktionsförmåga efter 

rehabiliteringens slut. För att undersöka detta skapades en ny variabel som är en kombination 

av rörelserädsla och bedömningen av den egna fysiska funktionsförmågan före rehabilitering: 

Grupp 1: låg rörelserädsla/hög bedömning, grupp 2: låg rörelserädsla/låg bedömning, grupp 3: 

hög rörelserädsla/hög bedömning, och grupp 4: hög rörelserädsla/låg bedömning. 

 

3.3 Samverkan mellan rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga  

Samband mellan grupperna och utfall av variabeln bedömning efter rehabiliteringen 

undersöktes med hjälp av ett Chi 2-test. Detta test visar att det finns ett signifikant samband 

mellan grupptillhörighet och rehabiliteringsutfall (x2 = 13,3; p = 0,004). Som kan ses i tabell 5 

har en avsevärt högre andel av de patienter som har en kombination av hög rörelserädsla och 

låg bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan (grupp 4: hög rörelserädsla/låg 

bedömning) före rehabiliteringen en låg uppskattning av sin fysiska funktionsförmåga efter 

rehabilitering jämfört med de andra grupperna. 
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Tabell 5: Chi2-test för grupperade ingångsvärden och uppnått resultat av bedömning av egen 

fysisk funktionsförmåga.  

 

   
Gruppindelning före rehabilitering Uppnådd bedömning efter rehabilitering 
  Låg Hög 

 
låg rörelserädsla/hög bedömning antal (%) 0(0) 9 (23,7) 
   
låg rörelserädsla/låg bedömning  antal (%) 3 (7,9) 7 (18,4) 
   
hög rörelserädsla/hög bedömning antal (%) 1 (2,6) 4 (10,5) 
   
hög rörelserädsla/låg bedömning antal (%) 10 (26,3) 4 (10,5) 
 

 
Total   antal (%) 14 (36,8) 24 (63,2) 
 
N = 38.  

 

 

4 Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka sambanden mellan rörelserädsla och olika 

aspekter av fysisk funktionsförmåga hos en grupp personer med långvarig smärta som 

genomgått multimodal rehabilitering. De viktigaste resultaten från studien är att rörelserädsla 

före rehabiliteringen, utöver påverkan av skattningen av den egna fysiska funktionsförmågan, 

har ett starkt samband med bedömningen av den egna förmågan efter rehabiliteringens avslut.  

Höga värden för rörelserädsla ger en sju gånger högre risk för låg bedömning av den egna 

förmågan efter rehabilitering. Dessutom visar det sig att de patienter som har en kombination 

av hög rörelserädsla och låg bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan före 

rehabilitering är i hög grad överrepresenterade bland de patienter som inte uppnår en bra 

funktionsförmåga efter rehabilitering, jämfört med patienter som enbart har hög rörelserädsla 

eller låg bedömning av den egna förmågan. Utöver dessa resultat har alla fysiska 

funktionsmått hämtade ur TIPPA ett samband med varandra. Däremot ses inget samband 

mellan vare sig rörelserädsla eller fysisk funktionsförmåga och påverkan på aktivitet eller 

smärtintensitet. Dessa resultat tyder på att det är speciellt viktigt att lyfta fram att en 

sammanvägning av rörelserädsla och bedömningen av den egna fysiska funktionsförmågan 

kan hjälpa patienter och rehabiliteringspersonal att hitta rätt fokus i, och rimliga mål för, 

rehabiliteringen. Kort sagt understryker resultaten att det är viktigt att individuellt anpassa 

rehabiliteringsinsatser efter patientens unika svårigheter.  



24 

 

4.1 Resultatdiskussion 

I försöksgruppen har rörelserädsla ett signifikant negativt samband med bedömningen av den 

egna förmågan efter behandlingens avslut. Styrkan i detta samband är starkt och betyder att ju 

högre skattning för rörelserädsla före rehabilitering desto lägre bedömning av den egna 

fysiska funktionsförmågan efter rehabiliteringen. Det överensstämmer med resultat från andra 

studier. Bland andra har Vlaeyen et al. (1995a) och Crombez et al. (1999) visat just att 

rörelserädsla är signifikant relaterad till självskattad funktion på samma sätt som relationen 

ser ut i den här studien. Dessutom visade Vlaeyen et al. (1995a) att rörelserädsla predicerar 

självskattad funktionsnedsättning bättre än vad biomekaniska fynd gör. Watson et al. (1997) 

och George, Fritz och McNeil (2006) undersökte förändringen av rörelserädsla och vad det 

gjorde för uppfattningen av den egna förmågan. Dessa studier visade att minskad 

rörelserädsla ledde till ökad tilltro till sin egen förmåga. Detta tyder på att rörelserädsla är ett 

fenomen som starkt påverkar tilltron till, och uppfattningen om, den egna fysiska 

funktionsförmågan. Det är genom att minska rörelserädslan som tilltron till, och 

uppfattningen om, den egna fysiska funktionsförmågan kan höjas. Därför gäller det i 

rehabilitering att redan i behandlingsplaneringen ta hänsyn till nivåerna i dessa båda 

skattningar. För fysioterapeuter är det viktigt att inte bara titta på de fysiska faktorerna som 

påverkan till uppfattningen av den egna fysiska funktionsförmågan då den visats ha ett 

starkare samband med rörelserädsla. Det innebär också att arbetsterapeuters åtgärder kring 

aktivitetsutförande inte enbart kan byggas på yttre omständigheter som ergonomi och tid utan 

bör inkludera hänsyn till patientens rörelserädsla.  

 

Rörelserädsla före rehabiliteringen visade sig i denna studie påverka bedömningen av den 

egna fysiska funktionsförmågan efter rehabiliteringen utöver vad bedömningen av den egna 

fysiska funktionsförmågan gjorde. Vlaeyen et al. (1995a) såg att rörelserädsla predicerar 

självskattad funktionsnedsättning bättre än vad biomekaniska fynd gör. Hos personer med 

långvariga ryggbesvär ses hos de med hög grad av rörelserädsla att de aktiverar 

ryggmuskulaturen redan vid instruktion om att utföra rörelser som de upplever som skadliga 

(Flor & Turk 1989; Flor et al. 1992). Den här muskulära aktiviteten vid stress kan vara en del 

av det som vidmakthåller smärtproblemet. Det är dock inte den generella stressen som ger 

ökad muskelspänning utan den specifika, i detta fall risken att framkalla smärta genom 

rörelse. Ur klinisk synvinkel räcker det alltså inte att enbart utföra allmänna rörelser för att få 
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patienter att ändra uppfattning om sin egen förmåga utan att också uttalat beskriva vad som 

händer utifrån rädsla undvikande-modellen, samt att därefter gradvis stötta patienter i att 

utsätta sig för specifika rörelser som de är rädda för ska framkalla mer smärta (Leeuw, 

Goossens, van Breukelen, Boersma & Vlaeyen 2007). 

 

I den aktuella studien uppvisade rörelserädsla inget signifikant samband med någon av de 

andra fysiska funktionsmåtten, gångsträcka, snabbgång och aktivitet, eller med 

smärtintensitet. Det finns ett flertal studier som specifikt har undersökt sambandet mellan 

rörelserädsla och fysisk prestation. Till exempel visar McCracken, Zayfert och Gross (1992) 

och McCracken et al. (1996) att funktionsnedsättning har ett starkt samband med rörelserädsla 

då hög rörelserädsla bland annat minskar förmågan till rakt benlyft i ryggliggande. I en studie 

av Vlaeyen et al. (1995a) framkom att personer med hög grad av rörelserädsla undvek att 

utföra, eller hade en markant lägre fysisk prestation, i statisk belastning av armen än personer 

med lägre grad av rörelserädsla. Crombez et al. (1998), gjorde en liknande studie för att 

utesluta att smärtintensiteten avgjorde prestationen. Även i den studien sågs ett samband 

mellan låg prestation och hög rörelserädsla samt att smärtintensiteten inte inverkade på 

sambandet. Enligt dessa empiriska fynd borde ett samband med objektiva fysiska 

funktionsmått också föreligga i denna studie, liksom ett samband med smärtans inverkan på 

aktivitet. En möjlig anledning till att detta inte finns i denna studie kan vara att denna studie 

endast hade ett litet urval och därmed kan ha brist på power. Detta diskuteras mer ingående 

nedan. Det finns dock andra studier som inte heller hittar samband mellan rörelserädsla och 

fysisk prestation. Dessa studier tyder på att en annan förklaring till de motstridiga resultaten 

kan vara att de fysiska prestationsmått som valdes i denna studie inte var tillräckligt relevanta 

och specifika för att plocka upp patientens särskilda funktionsproblem. George, Fritz och 

McNeil (2006) visade till exempel att förändring i upplevd funktion hade samband med 

förändring i rörelserädsla och smärtintensitet men inte med förändringar i konkret förmåga till 

framåtböjning hos ryggpatienter. Personer med långvarig smärta underskattar ofta sin 

förmåga till fysiska aktiviteter och det kan finnas skillnader mellan vad personen uppfattar 

och vad den gör. Detta har visats i ett flertal studier som visat dålig överensstämmelse i 

självskattning av aktivitetsutförande och observerad förmåga (Linton 1985; Simmonds, 

Olson, Jones, Hussein, Lee, Novy & Radawan 1998). Undvikande innebär inte alltid att avstå 

utan att förändra utförandet av aktivitet. I den aktuella studien valdes gångsträcka och 

snabbgång, som objektiva funktionsmått för två aktiviteter som utförs i vardagen. Dessa mått 

mäter inte subtila förändringar i gångmönstret och detta kan innebära att aktiviteten 
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visserligen utförs men kanske på ett förändrat sätt. Det är därför viktigt att observera och 

kvantifiera rörelsekvalitet i aktivitetsutförande och inte bara mäta värden som rörelsestorlek, 

kraft, längd eller tid. En annan möjlig anledning till de motstridiga resultaten är att rörelserna 

inte är relevanta för patienten på grund av att de inte framkallar obehag. De till viss del 

motstridiga resultaten kan också ha att göra med i vilken kontext observationerna har 

genomförts. Det kan vara viktigt att sätta resultaten i objektiva tester i relation till patientens 

smärtlokalisation. En ryggpatient undviker rörelser som påverkar ryggen, en nackpatient 

undviker att vrida på huvudet medan en knäpatient undviker belastning av benet. Patienten 

undviker inte aktivitet generellt utan lär sig ett sätt att undvika obehaget som framkallas av 

det specifika besväret. Specifika mått på undvikande av rörelse för patienter med nack- 

respektive ryggbesvär har utvecklats; Photografs of Daily Activities (PHODA), (Leeuw et al. 

2007), vilka skulle vara ett intressant tillskott till denna studie.  

 

Det visar sig att de patienter som har en kombination av hög rörelserädsla och låg bedömning 

av den egna fysiska funktionsförmågan före rehabilitering är i hög grad överrepresenterade 

bland de som inte uppnår en bra funktionsförmåga efter rehabilitering, jämfört med patienter 

som enbart har hög rörelserädsla eller låg bedömning av den egna förmågan. Rörelserädsla 

påverkar uppfattningen av fysisk funktion genom uppfattningen att ökad smärta beror på 

förvärrad skada och därmed riskerar leda till ytterligare funktionsnedsättningar (Bortz 1984; 

Kottke 1966; Vlaeyen et al. 1995a). Denna uppfattning blir bekräftad för den enskilda 

personen genom att den fysiska funktionsförmågan minskar, på grund av dåligt utnyttjande av 

rörlighet, muskelkraft och kondition, med en alltmer lättprovocerad smärta som följd. Om 

faktorerna rörelserädsla säger ”jag vågar inte” och uppfattning av fysisk funktionsförmåga 

säger ”jag kan inte” har patienten två hinder att överkomma samtidigt, som dessutom kan 

tänkas interagera med varandra. Dessa faktorer kan tänkas påverka förmågan att kunna utföra 

aktiviteter på en lagom nivå, det vill säga utmana och förbättra ork och kraft men utan att 

överbelasta. Det är viktigt att en sammanvägning av rörelserädsla och bedömningen av den 

egna fysiska funktionsförmågan görs för att hjälpa patienter och rehabiliteringspersonal att 

hitta rätt fokus i och rimliga mål för rehabiliteringen. Dessa patienter kan tänkas behöva extra 

stöd i att gradvis utmana och utsätta sig för rörelser och aktiviteter som framkallar rädsla och 

en känsla av oförmåga. 

 

Att alla fysiska funktionsmått hämtade ur TIPPA hade ett samband med varandra kan bero på 

att båda de objektiva måtten handlade om gångförmåga, mätt på två olika sätt, i längd och i 
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tid. Här sågs en korrelation med skattningen av funktionsförmågan. Frågan är ställd som ”Hur 

bedömer du din nuvarande fysiska förmåga i vardagliga aktiviteter på en skala 1-5?” vilket 

innebär att det är kopplat till hur aktiviteter utförs i vardagen. Däremot sågs inget samband 

med smärtintensitet eller smärtans inverkan på aktivitet för vare sig rörelserädsla eller fysisk 

funktionsförmåga. För dem som drabbas av långvarig smärta är det sällan smärtintensiteten 

som är problemet utan det sammantagna obehaget av att ha ont och inte klara av det liv och de 

aktiviteter man önskar. Crombez et al. (1998) är en av de som studerat smärtintensitetens 

avgörande men kunde utesluta att det var den hindrande faktorn vid fysisk prestation. 

Uppseendeväckande är att smärtans inverkan på aktivitet inte visar några samband med 

rörelserädsla eller bedömning av den egna förmågan i denna studie. Frågorna i MPI gällande 

smärta handlar om hur smärtan påverkar aktivitet vilket kan tyckas mäta samma förmåga som 

TIPPAs bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan där frågan är ” Hur bedömer du 

din nuvarande fysiska förmåga i vardagliga aktiviteter på en skala 1-5?” och den frågan 

visade ett samband med rörelserädsla. En anledning till att en stark korrelation inte kunde ses 

är förmodligen den lilla försöksgruppen där mindre starka korrelationer inte blir signifikanta 

på grund av powerproblem. En annan möjlig anledning är att försökspersonerna inte uppfattar 

MPIs smärtfrågor och TIPPAs bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan lika utan 

TIPPA som ”Hur upplever du din fysiska förmåga?” och MPI som ”Hur kan du använda din 

fysiska förmåga?” Förmågan kan användas i över- eller underkant av kapaciteten. De som 

överpresterar upplever att de kan använda sin förmåga till mycket, trots att det kostar dem 

ökad smärta, medan de som lågpresterar inte gör det. Det resonemanget kan antas gälla för 

den aktuella studien men motsägs däremot av att bland andra Lundberg et al. (2006) vilka 

hittar ett samband mellan rörelserädsla och smärtans inverkan på aktivitet. En tredje orsak kan 

vara att urvalet är ganska homogent vad gäller rörelserädsla, dock finns en spridning och 

urvalet är normalfördelat varför det är mindre troligt att det är orsaken till att stark korrelation 

uteblir. 

 

4.2 Studiens styrkor och svagheter 

En styrka i denna studie är att de personer som ingick i studien alla hade genomgått ett 

rehabiliteringsprogram, vid samma klinik, med samma innehåll även om den fysiska 

träningen var individualiserad. Detta urval ger extern validitet då studien använder sig av 

riktiga patienter som söker vård och genomgår MMR och resultaten kan därmed generaliseras 

till andra patienter som söker vård och genomgår MMR. En svaghet är dock att 
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genomströmningen av patienter på rehabiliteringskliniken inte är så stor och att studien 

därmed endast använder sig av ett litet urval. En större grupp under samma tidsperiod hade 

krävt deltagare från flera rehabiliteringsprogram och eftersom det inte finns något 

standardiserat upplägg av MMR hade interventionens innehåll då varierat och introducerat 

nya faktorer som kan påverka resultatet och hade behövt kontrolleras för.  

 

En annan styrka är att de mått som används i studien är psykometriskt väl beprövade mått 

som är förankrade i litteraturen. Det gör att studien också förankras i den aktuella forskningen 

kring rörelserädsla. Den största styrkan hos mätmetoderna är att de är kliniskt användbara och 

reliabla mått. Bedömningen av den fysiska funktionsförmågan gjordes med hjälp av 

självskattning av den egna fysiska funktionsförmågan, uppmätt gångsträcka på 5 minuter, tid 

för snabbgång 20 m och självskattning av smärtans inverkan på aktivitet genom besvarande 

av 11 frågor. De här testen är lätta att förstå och genomföra både för testledaren och den som 

testas. De objektiva testen, gångsträcka och snabbgång, är också mindre kostsamma att utföra 

jämfört med test som kräver avancerad utrustning. Dessa är också aktiviteter som utförs i 

vardagen och därför upprätthålls även om patienten för övrigt uppvisar en hög grad av 

undvikandebeteende. Detta utgjorde å andra sidan en svaghet i mätningen av funktionen i 

denna studie då de fysiska prestationsmått som användes eventuellt inte var tillräckligt 

relevanta och specifika för att plocka upp patientens särskilda funktionsproblem. Ett tecken på 

att detta kan vara aktuellt är att resultaten visade brist på signifikanta samband mellan 

rörelserädsla och de fysiska funktionsmåtten. Aktiviteter som kräver att patienten utsätts för 

sitt obehag hade möjligen gett andra resultat. Exempel på aktiviteter som troligen utmanat 

patienterna är lyftmoment, statiskt armarbete och gripförmåga, vilka alla ingår i TIPPA.  

 

En annan aspekt i denna studie som styrker tillförlitligheten är att slutsatserna bekräftades 

genom analyser i flera steg. Resultatet visade först att bedömningen av den fysiska förmågan 

före behandlingen är en prediktor av resultat för bedömningen efter rehabilitering, och att 

nivån av rörelserädsla dessutom är en unik prediktor utöver bedömningen av den egna fysiska 

funktionen. Dessutom visade det sig att en kombination av hög rörelserädsla och låg 

bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan före rehabilitering ger en avsevärd högre 

andel patienter som uppfattar en låg funktionsförmåga efter rehabilitering. Resultaten verkade 

inte heller beroende av val av statistisk metod. De många stegen stärker fynden och visar att 

resonemanget håller i alla steg. För variabler med kontinuerliga värden provades 

korrelationsanalyser med både parametrisk och icke parametrisk testmetod, dels med de 
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kontinuerliga värdena dels uppdelat i kategorier. Båda varianterna visade signifikans för 

samma resultat. För resultatredovisning valdes den icke parametriska analysen på grund av att 

det är det korrekta för den använda skaltypen. Valet av icke parametrisk statistik anses inte ha 

inverkat på resultaten. De dubbla analyserna stärker istället fynden och visar att resultaten är 

stabila oavsett analysmetod.  

 

En svaghet i studien är att det inte ingick någon kontrollgrupp. Anledningen till det var att 

syftet med studien inte var att jämföra olika interventioner. Resultatet hade dock kunnat 

stärkas av att jämföra utfallet med en grupp som inte fått någon intervention alls. Bristen på 

kontrollgrupp skulle kunna ses som ett hot mot den interna validiteten då man inte vet säkert 

om behandlingen orsakar förändringen. MMR är dock utvärderat så sannolikt är det 

behandlingen som ger förändring trots att det inte visas i denna studie. Det är dock inte 

studiens syfte att utvärdera behandlingen utan att titta på sambanden mellan olika faktorer.  

 

Studiens stora svaghet är det lilla urvalet vilket gett powerproblem. Försöksgruppen bestod av 

38 personer, ett litet antal som dock i förhand ansågs tillräckligt utifrån tidigare studier, 

exempelvis tre studier av Crombez et al. (1999). Till skillnad från de studierna är urvalet i den 

här studien selekterat. Först har patienten bedömts uppfylla inklusionskriterier för att 

genomgå rehabiliteringsprogrammet, samt själva valt att delta i det och sedan har 

försökspersonerna också tackat ja till att delta i studien. Möjligen ger det en mer homogen 

grupp vad gäller rörelserädsla och funktionsförmåga i jämförelse med Crombez et al. (1999). 

Urvalet i de studierna var rekryterat från väntelistor och var ännu inte selekterat för åtgärd. 

Istället för att, som i denna studie, ha många variabler som jämfördes med rörelserädslan så 

var varje studie av Crombez et al. (1999) mer avgränsad och tittade på antingen 

självrapporterad funktionsnedsättning eller objektivt mätt fysisk prestation. Avsaknaden av 

signifikanta samband som enligt litteraturen kunde förväntas föreligga kan förklaras av det 

lilla urvalet. Exempelvis finns korrelationer på 0,25-0,35 i denna studie vilket brukar räknas 

som en medelstark korrelation men som här inte får signifikans. Försöksgruppen visade sig 

vara för liten för att använda de kontinuerliga mätvärdena i de fall det fanns. För att stärka 

analyserna delades variablerna i kategorier istället för kontinuerlig data. Det gjordes på 

bekostnad av att måtten blev grövre men å andra sidan blev resultaten tydligare att tolka samt 

ökade powern att upptäcka eventuella samband. Det stora antalet variabler i förhållande till 

urvalet utgjorde problem. I ett större material hade möjligen fler samband gett signifikanta 

resultat och kunnat studeras. För att inte gå miste om ytterligare tre försökspersoner användes 
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så kallad imputation för de personer som saknade TIPPA-resultat efter rehabilitering. De 

saknade resultaten ersattes med resultaten från ingångsvärdena, så kallad ”last observation 

carried forward”. Fördelen med denna metod är att den är enkel. Nackdelar är att det finns 

risk för bias. En tänkbar orsak till de saknade värdena är att personer som fick ökade besvär 

inte klarade att genomföra testerna. Det innebär i så fall för den här studien att det finns en 

felkälla som ger ett mer positivt material. De tre saknade värdena utgör 7 % vilket är lite högt 

för imputation där rekommendationen är att maximalt tillåta 5 %. Ju större andel av resultaten 

som är imputerade desto större är risken för bias särskilt i det aktuella fallet då det troliga är 

att alla de imputerade värdena rörde sig i samma riktning. 

 

4.3 Klinisk relevans 

De presenterade resultaten har kliniks relevans. De kan till exempel användas som 

differentialdiagnostik för den heterogena gruppen med långvarig smärta och därmed också till 

val av behandling. Detta är välkommet då behandlingseffekten varierar stort mellan patienter 

och det finns stort utrymme för förbättringar (Nationellt register över smärtrehabilitering 

2015, Socialstyrelsen 2010). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också viktigt att 

hitta ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Alla patienter kan inte behandlas på samma 

sätt utan behandlingen måste individualiseras för att ha bästa effekt. Kan den nya kunskapen, 

om hur hög rörelserädsla samverkar med låg skattning av den egna förmågan till fortsatt låg 

uppfattning om förmågan även efter rehabiliteringen, bidra till förbättrade insatser kring 

personer med dessa faktorer? För att kunna dra slutsatser och generalisera resultaten behövs 

fler studier och studier med större material och helst även med kontrollgrupper. Fler studier 

som visar samma resultat stärker evidensen och gör att metoden kan användas kliniskt. 

Studier med större urval gör att subgrupper i materialen kan studeras. Kontrollgrupper ökar 

säkerheten för att resultaten beror på de valda faktorerna och interventionerna. 

 

4.4 Fortsatt forskning 

Det nationella registret över smärtrehabilitering visar år efter år att gruppen som rehabiliteras 

som helhet förbättrar sina värden efter rehabilitering men det finns även de som försämras. I 

den aktuella studien fanns det tre personer som inte hade några TIPPA-värden efter 

rehabiliteringen. En möjlig anledning till detta är att de har försämrats i den omfattningen att 

de inte är kapabla att genomföra ett test. En intressant kvarstående fråga är om det finns någon 

faktor som förutsäger vilka? Det vore intressant att till exempel undersöka om dessa personer 
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återfinns i gruppen med hög rörelserädsla och låg bedömning. I en studie med större material 

och därmed högre power kunde även detta studeras. Om gruppen varit större hade andelen 

försämrade också varit större och kunde ha analyserats för sig själv. Kan de hittas med hjälp 

av den nya kunskapen? Det går till exempel att spekulera i om patienter med låg uppfattning 

om sin egen förmåga och hög rörelserädsla generellt undviker fysiska aktiviteter och sociala 

sammanhang så att ett MMR-program som innebär att samlas i grupp flera dagar per vecka, 

många timmar per dag utgör en för hög både fysisk och psykisk belastning för dem. En annan 

fråga som väckts ur den aktuella studien är vid vilken nivå skillnaderna för samverkan mellan 

låg bedömning av den fysiska funktionsförmågan och hög rörelserädsla startar? I nuvarande 

studie delades resultatet för rörelserädsla mellan < 35 och > 36 poäng och för variabeln 

bedömning gav gradering 1-2 låg skattning och gradering 3-5 hög skattning. Det vore 

intressant att analysera poängen för rörelserädsla i kombination med varje enskild gradering 

för bedömning av fysisk funktionsförmåga. Det fanns i det undersökta materialet ingen 

möjlighet att undersöka detta på grund av att data inte var normalfördelad för rörelserädsla 

och att urvalet var för litet för att gruppera varje gradering för bedömning av fysisk 

funktionsförmåga för sig. I en studie med högre power genom större urval kunde även detta 

studeras.  

 

4.5 Konklusion 

Höga värden för rörelserädsla ger en sju gånger högre risk för låg bedömning av den egna 

förmågan efter rehabilitering. Dessutom visar det sig att de patienter som har en kombination 

av hög rörelserädsla och låg bedömning av den egna fysiska funktionsförmågan före 

rehabilitering är i hög grad överrepresenterade bland de som inte uppnår en bra 

funktionsförmåga efter rehabilitering. Uttrycket ”en olycka kommer sällan ensam” kan tyckas 

stämma för dessa patienter. Först har de ont, till det kommer rörelserädsla och en låg fysisk 

prestation vilket leder till alltmer lättutlöst smärta och patienterna fastnar i en nedåtgående 

spiral. Vårdens utmaning är att ge de här patienterna något som ändrar riktningen i den 

nedåtgående spiral där de hamnat. Det arbetet måste ske långsiktigt. För att både personal och 

patienter ska orka måste målen vara tydliga och uppnåbara. Status och utveckling vad gäller 

rörelserädsla, uppfattningen av den egna förmågan och aktiviteter som patienten själv valt 

som viktiga i livet bör vara i fokus och utvärderas genom olika objektiva tester. Patient och 

behandlare behöver gemensamt arbeta för att överkomma hindren och vända 

funktionsproblemen till en uppåtgående spiral. 
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Bilaga 1 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambanden mellan 

rörelserädsla och olika aspekter av fysisk funktionsförmåga hos en grupp personer med 

långvarig smärta som genomgår multimodal rehabilitering. Frågeställningarna är: 

 1. Hur ser sambanden mellan rörelserädsla och olika aspekter av fysisk funktionsförmåga ut 

innan rehabilitering?  

2. Hur kan graden av rörelserädsla mätt före rehabiliteringen predicera fysisk 

funktionsförmåga efter en intervention med multimodal rehabilitering?  

3. Hur bidrar rörelserädsla och fysisk funktionsförmåga tillsammans till uppnådda resultat 

efter genomgången rehabilitering? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Physical function 

Physical impairment 

Disability 

Chronic pain 

Musculoskeletal pain 

Pain intensity 

Fear-avoidance 

Kinesiophobia 

Långvarig smärta 

Rörelserädsla 

 

Var har du sökt? 

ORU:s bibliotekskatalog 
Google Scholar  
Pub Med 

 



2 
 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Samtliga angivna sökord gav resultat, var för sig och i kombinationer. 
 

 

Kommentarer 

De flesta artiklar hittades via Google Scholar och PubMed. Artiklar hittades också genom de 
intressanta artiklarnas referenslistor. Det finns mycket forskning i ämnet, det gäller att välja 
det som är intressant, för den här studien mått på fysisk funktion kopplat till rörelserädsla och 
intervention. Handledaren har varit behjälplig i urvalet. 

 



 

Bilaga 2 

Information till forskningspersoner angående studie av 
sambandet mellan inställningen till smärtande aktiviteter och 

olika aspekter av fysisk förmåga  
 
 

Förfrågan om deltagande 
Vi tillfrågar dig, som genomgått en 8-veckors smärthanteringskurs under 2014, om du vill 
delta i ett forskningsprojekt? Vi vill undersöka sambandet mellan inställningen till smärtande 
aktiviteter och olika aspekter av den egna fysiska förmågan. Läs noggrant igenom 
nedanstående information innan du tar ställning till om du vill delta i studien eller ej. Den 
information vi behöver har tidigare använts för din rehabilitering och det krävs ingen 
ytterligare insats från dig. Vi dig underteckna och skicka in den bifogade blanketten för 
samtycke senast den 2 februari 2015. 
 
 

Bakgrund och syfte med studien 
Vid smärtsektionen på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ, görs många utvärderingar i 
samband med att personer genomgår en smärthanteringskurs. Vi vet att för många sker en 
förbättring efter genomförd kurs. Vi vet också att det finns enskilda individer som inte 
förbättras. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan inställningen till smärtande 
aktiviteter och bedömningen av den egna fysiska förmågan samt att undersöka kopplingen till 
utförandet av fysiska aktiviteter. Detta för att i ännu högre grad kunna anpassa 
rehabiliteringsinsatsen till varje enskild individ.  
 
 

Hur går undersökningen till? 
Vi planerar att använda material som inhämtats före respektive efter kursperioden. Det 
innebär att den information vi behöver redan finns hos oss och har använts för din 
rehabilitering. Vi önskar nu också använda den för forskning. Det krävs ingen ytterligare 
insats från dig. 
  
De utvärderingsinstrument vi ämnar använda är: 

- Tampa Scale of Kinesiofobia (TSK) som fylldes i inför första psykologbedömningen 
och igen under sista kursveckan. Detta bedömer inställningen till smärtande 
aktiviteter. 

-  Det fysiska funktionstestet, TIPPA, som genomfördes tillsammans med 
sjukgymnasten inför kursstart och under sista kursveckan. Härifrån använder vi 
skattningen av den fysiska förmågan och resultaten från 5 minuters gång och 
snabbgång 20 meter. 

- Det nationella smärtregistret, NRS, som skickades hem till dig innan du kallades till 
ditt första besök och fylldes i igen under sista kursveckan. Härifrån används resultatet 
från Multidimensional Pain Inventory, MPI, den delen som bedömer inverkan på 
aktivitet. Vi hämtar även bakgrundsinformation om ålder, kön, smärtintensitet, 
smärtduration, arbete och sjukskrivning härifrån. 

 
Om den här studien ger följdfrågor som genom samma material kan besvaras kan materialet 
komma att användas igen i annan studie.  
 



 

 

Hantering av data och sekretess 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
En kod ersätter namn och personnummer vid databearbetning vilket innebär att enskilda 
personer inte kan identifieras. Vid publicering kommer resultaten att presenteras som 
gruppvärden. Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, 
PUL (1998:204). Ansvarig för dina personuppgifter är Universitetssjukhuset Örebro. 
Papperskopior på ursprungsdata förvaras på smärtsektionen, rehabiliteringsmedicinska 
kliniken, Universitetssjukhuset Örebro i 10 år och förstörs sedan. Data från det nationella 
registret förvaras hos registrets huvudman Region Skåne. 
 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
När studien är färdig och rapporten skriven kommer alla deltagare att få ett brev med 
information om resultaten. Om så önskas finns möjlighet att ta del av rapporten i sin helhet.   
 
 

Risker och ersättning 
De undersökningsmetoder som används i studien innebär inga risker eller obehag. Ingen 
ersättning utbetalas.  
 
 

Deltagandet är frivilligt 
Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta utan att 
ange något skäl för detta och det påverkar inte den planerade uppföljningen av 
rehabiliteringsperioden.  
 
 

Hur får jag mer information? 
Forskningsprojektet genomförs av sjukgymnast Sophia Norrtorp Ohlin vid smärtsektionen, 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ, som en del av ett magisterprogram vid Gymnastik- 
och Idrottshögskolan i Stockholm. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta 
någon av oss nedan som är ansvariga för studien. 
 



 

Bilaga 3  

Samtyckesformulär 
 
Vi tillfrågar dig, som genomfört en 8-veckors smärthanteringskurs under 2014, om du vill 
delta i ett forskningsprojekt? Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan 
inställningen till smärtande aktiviteter och bedömningen av den egna fysiska förmågan samt 
att undersöka kopplingen till utförandet av fysiska aktiviteter. Detta för att i ännu högre grad 
kunna anpassa rehabiliteringsinsatsen till varje enskild individ.  
 
Vi planerar att använda material som redan finns hos oss och har använts för din 
rehabilitering. Vi önskar nu också använda den för forskning. Det krävs ingen ytterligare 
insats från dig. Aktuellt material är: Skattningen angående inställningen till smärtande 
aktiviteter. Skattningen av den fysiska förmågan. Resultaten från 5 minuters gång och 
snabbgång 20 meter. Skattningen av inverkan på aktivitet. Vi använder även 
bakgrundsinformation om ålder, kön, smärtintensitet, smärtduration, arbete och sjukskrivning. 
 
En kod ersätter namn och personnummer vid databearbetning vilket innebär att enskilda 
personer inte kan identifieras, resultaten kommer att presenteras som gruppvärden. 
Personuppgiftslagen tillämpas, PUL (1998:204). Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt 
och du har när som helst rätt att avbryta utan att ange något skäl för detta och det påverkar 
inte den planerade uppföljningen av rehabiliteringsperioden.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss nedan som är ansvariga 
för studien: 
 
 
 
 
 
Om den här studien ger följdfrågor som genom samma material kan besvaras kan materialet 
komma att användas igen i annan studie. 
 
Detta samtyckesformulär har upprättats i två likalydande exemplar varav det ena återsänds 
underskrivet till Sophia Norrtorp Ohlin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ, medan det 
andra behålls av försökspersonen. 
 
 
Jag har läst och förstått informationen och jag samtycker till att delta i studien.  

Jag har läst och förstått informationen och jag vill Inte delta i studien. 

 
Ort: Datum:  
 

Namnteckning: ___________ 

 

Namnförtydligande: ___________ 


	              I= mycket låg     II= låg     III= ganska bra     IV= bra      V= mycket bra



