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Sammanfattning 

Bakgrund: Cervikal dystoni är en neurologisk sjukdom som drabbar nackmuskulaturen med 

muskelsammandragningar som kan resultera i felställningar, smärta och tremor. Behandlingen 

består i dagsläget av injektioner med Botulinumtoxin och fysioterapi.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka den självrapporterade nivån av fysisk 

aktivitet och sambandet mellan fysisk aktivitet och smärta hos personer med cervikal dystoni.  

Metod: Detta var en icke experimentell tvärsnittstudie med 273 medlemmar i Svensk 

dystoniförening som deltagare. Insamling av data skedde via en enkät.  Den fysiska 

aktivitetsnivån mättes med IPAQ-sf och smärta med NRS.  

Resultat: Gruppen placerades i kategori två enligt International Physical Activity 

Questionnaire´s (IPAQ) riktlinjer med ett medianvärde på 925,5 MET-minuter vilket innebär 

måttligt aktiva. I gruppen uppnådde 34,05% de allmänna rekommendationerna för fysisk 

aktivitet uppsatta av WHO. Det förelåg ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

fysisk aktivitetsnivå och en låg icke signifikant korrelation mellan smärta och fysisk 

aktivitetsnivå.  

Konklusion: För fysioterapeuter är det bra att ha i beaktning att personer med cervikal 

dystoni är mindre fysisk aktiva och behandlingen bör utformas efter individen för bästa 

möjliga behandling. Liknande studier med andra datainsamlingsmetoder behövs för att 

säkerställa resultatet. 

Keywords: Cervical dystonia; IPAQ; physical activity; NRS 

 



Abstract 

Background: Cervical dystonia is a neurological disease which effects the muscles of the 

neck with muscle contractions that could lead to malalignments, pain and tremor. Todays 

treatment consists of injections with botulinum toxin and physical therapy.  

Aim: The purpose of this study was to examine the self-reported level of physical activity and 

the correlation between physical activity and pain among people with cervical dystonia. 

Method: This was a nonexperimental cross-sectional study with 273 members of Svensk 

dystoniförening as participants. Collection of data was gathered thru a questionnaire. The 

level of physical activity was measured with IPAQ-sf and level of pain with NRS.  

Results: The result showed that the group was placed in category two according to the 

International Physical Activity Questionnaire´s (IPAQ) guidelines with a median of 925,5 

MET-minutes which means moderately active. Within the group 34,05% reached the current 

recommendations for physical activity stated by WHO. There was no difference between men 

and women as to level of physical activity (p=0,39, p=0,36), and a low insignificant 

correlation between pain and level of physical activity (r=-0,15).  

Conclusion: Similar studies with other data collection methods is needed to ensure a possible 

result. For physiotherapists, it is good to keep in mind that people with cervical dystonia are 

less physical active and that the treatment should be designed for the individual for the best 

possible result. 

Keywords: Cervical dystonia; IPAQ; physical activity; NRS 
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1. Bakgrund 

 

Vid institutionen för neurovetenskap och fysioterapi vid Uppsala universitet bedrivs forskning 

om cervikal dystoni och en del studier handlar om fysisk aktivitet. I detta examensarbete 

kommer denna forskning hänvisas till som ”ursprungsstudien”.  

 

Det har visat sig finnas ett positivt samband mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsorelaterad 

livskvalitet hos den vuxna befolkningen över 15 år utan kronisk sjukdom (1). Det har visat sig 

att personer som har vissa sjukdomar och handikapp har en förhöjd risk att få en försämrad 

allmän hälsa jämfört med personer utan sjukdom (2). Vid många neurologiska sjukdomar så 

har studier gjorts kring fysisk aktivitet och dess effekter, forskning vid cervikal dystoni är 

däremot bristfällig trots den stora effekt det möjligen kan ha på individens självupplevda hälsa 

och handikapp (3,4). Träningen som bedrivs i dagsläget är mer kortsiktig och riktad mot att 

återställa huvudposition samt lindra besvär istället för att uppmuntra till fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande beteende (5).  

 

1.1 Dystoni 

 

Dystoni är ett samlingsbegrepp som beskriver ett syndrom där den drabbade personen får 

muskelsammandragningar i en eller flera muskler. När musklerna drar sig samman kan det 

resultera i felställningar, smärta och tremor. Detta beror dels på ett fel i basala ganglierna i 

centrala nervsystemet och det är då främst putamen och globus pallidus som är påverkade. 

Det är av största sannolikhet att personer med dystoni har fått det på grund av genetiska 

förutsättningar (6). 

 

Klassifikation av dystoni kan beskrivas med lokalisation och hur mycket av kroppen som är 

påverkad. De delas in i fokal dystoni, segmentell dystoni, hemidystoni samt generell dystoni. 

Fokal dystoni är när enbart en kroppsdel är påverkad medan segmentell dystoni är när 

sammanhängande kroppsdelar eller ett segment i kroppen är påverkad. Vid hemidystoni är 

både arm och ben på samma sida av kroppen påverkad. Generell dystoni är den mest sällsynta 

då hela kroppen drabbas vilket blir mycket handikappande (6). Dystoni klassificeras också via 

etiologi (vad som orsakar symtomen) och via vilken ålder symtomen startar (7). 
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1.2 Cervikal dystoni 

 

Cervikal dystoni är den vanligaste formen av fokal dystoni. Sjukdomen karaktäriseras av att 

nack och axelmuskulatur ger ofrivilliga rörelser åt ett och samma håll, felställningar, och 

eventuellt smärta och tremor. Olika delar av nacken kan bli drabbade olika mycket men den 

vanligaste formen kallas torticollis och drabbar muskeln sternocleidomastoideus på ena sidan 

av nacken. Vid en studie gjord på 300 personer med cervikal dystoni hade 82% av dessa 

torticollis, 42% hade laterocollis (lateralflektion av nacken), 29% hade retrocollis (extension 

av nacken) och 25% hade anterocollis (flektion av nacken). Majoriteten har en kombination 

av dessa och 60-65 % av patienterna med cervikal dystoni är kvinnor (5,8).  

 

Förutom de symtomen som är beskrivna ovanför så är det också vanligt att personer med 

cervikal dystoni får andra hälsokonsekvenser som störd sömn, fatigue, begränsad 

gångförmåga, begränsad armaktivitet och psykosociala svårigheter (9). Symptomens intensitet 

och duration kan variera med situationen personen befinner sig i. Det kan vara generell fysisk 

aktivitet, psykisk eller fysisk stress och social uppmärksamhet som förvärrar tillståndet. En 

förbättring av tillståndet brukar ses vid avslappning, roliga situationer där uppmärksamheten 

styrs bort från symptomen och om huvudet stöttas upp. Sensoriska tricks är något som 

benämns vid cervikal dystoni och är något som också brukar förbättra tillståndet. Det kan vara 

t.ex. att beröra kinden, hakan eller bakhuvudet med handen vilket ökar proprioceptionen i 

muskulaturen runt nacken (5). 

 

1.2.1 Behandlingsprinciper 

 

Injektioner av Botulinumtoxin är det första alternativet vid behandling av cervikal dystoni. 

Detta leder till en minskning av muskelsammandragningar på grund av att 

acetylkolinreceptorerna slås ut i muskulaturen. Ett annat alternativ är så kallad Deep Brain 

Stimulation, där man via elektroimpulser placerade på globus pallidus, en del av basala 

ganglierna, kan hämma besvären (10). Effekten av fysisk aktivitet som behandling är relativt 

outforskat i dagsläget och många fysioterapeuter har liten kunskap om den. Patienterna anser 

dock att fysisk aktivitet är ett bra supplement till den övriga behandlingen (5). 
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1.3 Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (11). Evidensen för 

regelbunden fysisk aktivitet med måttlig intensitet är starka och har stor betydelse för den 

psykiska och fysiska hälsan (12), medan en stillasittande livsstil ökar risken för 

kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck, typ 2 diabetes, olika typer av cancer, osteoporos 

och depression (1). Det finns studier där det framkommer att fysisk aktivitet har en reducerad 

effekt på kroniska sjukdomar i den allmänna vuxna befolkningen (1). Även vid olika 

smärttillstånd har fysiskt aktivitet bra smärtlindrande effekt och kan förhindra att smärtan blir 

långvarig (13). I en studie där man frågat 3100 människor genom att använda sig av 

självskattningsformuläret International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) så visade det 

sig att män varit mer fysiskt aktiva på fritiden än kvinnor (14). År 2005 redovisade den 

nationella folkhälsoenheten att 65% av männen jämfört med 63% av kvinnorna uppfyllde de 

nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet (15). Antalet som svarade var ca 38000 

personer i åldrarna 18-86 år (15). År 2014 publicerades en studie gällande fysisk 

aktivitetsnivå hos multiple scleros-patienter där skillnader mellan män och kvinnor 

presenteras. Resultatet visade att män har lägre fysisk aktivitetsnivå än kvinnor. Studien 

förklarar att detta kan bero på att männen var mer påverkad av sjukdomen (16). Hur 

förhållandet ser ut vid cervikal dystoni är dock okänt.  

1.3.1 Rådande internationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

 

World Health Organization, WHO, har 2010 framställt ett dokument med mål att framföra 

rekommendationer av träningsdos i jämförelse med hälsovinster. Genom att granska rådande 

evidens har en sammanställning tagits fram med rekommenderad frekvens, intensitet och typ 

av fysisk aktivitet. I dokumentet är rekommendationerna indelade i 3 olika åldersspann: 5-17 

år, 18-64 år samt 64 år och äldre. 

 

Granskningen har kommit fram till att vuxna män och kvinnor i ålder 18-64 bör genomföra 

minst 150 minuter aerob fysisk träning med måttlig intensitet per vecka, alternativt minst 75 

minuter med hög intensitet eller en likvärdig kombination av måttlig/högintensiv aktivitet. 

Vid omräkning skulle detta innebära 600 MET-minuter, vilket är ett sätt att räkna ut nivå av 

fysisk aktivitet i självskattningsinstrumentet IPAQ (17). Den aerobiska aktiviteten bör vara 
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minst 10 minuter per tillfälle. För ökade hälsovinster bör vuxna höja durationen av aerobiska 

träningen till 300 minuter per vecka vid måttlig intensitet och 150 minuter vid hög intensitet. 

Muskelstärkande träning bör involvera stora muskelgrupper och genomföras minst 2 gånger 

per vecka (12).  

1.4 Mäta fysisk aktivitet 

 

Det går att mäta den fysiska aktivitetsnivån på flera sätt och ett vanligt sätt att mäta är med 

hjälp av självskattningsinstrumentet The International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) som också användes i ursprungsstudien (17). Detta är ett exempel på en subjektiv 

mätmetod där man använder självskattningsformulär och enkäter. Det går också mäta 

objektivt där en vanlig metod är att använda en så kallad accelerometer som ger ett mer 

realistiskt värde för individens faktiska aktivitetsnivå. Jämförelsevis är subjektiva mätmetoder 

som en enkät mindre tidskrävande, mer kostnadseffektivt och man kan undersöka en större 

population än en undersökning med exempelvis accelerometer (18). 

 

     1.4.1 IPAQ 

 

IPAQ utvecklades för att mäta hälsorelaterad fysisk aktivitet (15). Det finns två olika 

versioner, International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF) som är en 

summerad version av den mer omfattande IPAQ. I frågeformuläret undersöks hur fysiskt aktiv 

en individ har varit de senaste sju dagarna på låg, medel och hög intensitet. Därefter utförs en 

uträkning av antalet MET-minuter (Metabolic Energy Turnover) som personen kommer upp i, 

som sedan kan avgöra vilken fysisk aktivitetsnivå person har (17).  

 

Vid frågeformulär som individer fyller i själv finns det risker som över- och underskattning av 

sig själv vilket utgör ett problem vid analys av resultatet. Validiteten för de båda versionerna 

har det gjorts studier på. 2011 gjordes detta för IPAQ-SF och resultatet där talar för en låg 

validitet. Reliabiliteten var däremot hög (19). 2006 gjorde en studie för IPAQ på friska vuxna, 

där visar resultaten på en acceptabel validitet (15). 
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1.5 Smärta och fysisk aktivitet 

 

Smärta kan definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med 

faktisk eller potentiell vävnadskada (20). Smärta kan delas in i olika kategorier som säger 

vilken sorts karaktär smärtan har. Det kan vara t.ex. neuropatisk, nociceptiv, psykogen eller 

idiopatisk smärta (20). Den kan även delas in i akut och långvarig, där man ska ha haft smärta 

minst tre månader för att den ska betecknas som långvarig (20). Vid cervikal dystoni 

rapporteras tre av fyra personer ha smärta där smärtan förläggs till den påverkade 

muskulaturen, som i detta fall skulle innebära nackmuskulaturen (5).  

 

I ett fysiologiskt perspektiv så hjälper fysisk aktivitet mot smärta genom olika mekanismer. 

Gate control-teorin hjälper på segmentell nivå genom att neuroner som inte meddelar smärta 

hämmar neuronen som meddelar smärta. Endorfiner utsöndras vid fysisk aktivitet som också 

hjälper mot smärtan (21). I en översiktsstudie från 2017 upptäcktes att evidensen för fysisk 

aktivitet och träning för kronisk smärta är låg. Det framkom vissa positiva effekter vad gäller 

smärtintensitet och förbättrad fysisk funktion, dessa effekter var dock låga till måttliga och 

framkom inte i alla studier (22). 

 

1.5.1 Mäta smärta 

 

Det går att mäta smärta på olika vis med t.ex. analoga visuella skalor, verbala skalor eller 

numeriska skalor. Visuell analog skala (VAS), ”numeric rating scale” (NRS) och 

smärtteckningar är olika instrument som kartlägger smärtan (20). Vid VAS får patienten peka 

på en linje som går från ingen smärta till värsta tänkbara smärta. På baksidan av denna linje 

finns en skala 1-10 som ger en siffra för patientens pekning. Smärtteckningar mäter den 

sensoriskt upplevda smärtan genom att patienten får markera på en bild var personen har ont 

och vilken typ av smärta (20). 

 

 

1.6 Problemformulering 

 

Det finns evidens för vilka goda hälsoeffekter fysisk aktivitet har för människan (1) och det 

bedrivs forskning kring dess effekt på ett flertal neurologiska sjukdomar (23), men vad gäller 

cervikal dystoni är detta okänt. Personer med neurologiska sjukdomar är mindre fysiskt aktiva 
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jämfört med personer utan sjukdom (7), det är dock oklart om personer med cervikal dystoni 

uppnår  WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Sambandet mellan fysisk aktivitet och 

kronisk smärta vid cervikal dystoni har låg evidens och det finns ett behov av mer forskning 

inom området (22). Män är mer fysiskt aktiva än kvinnor i den allmänna populationen 

(14,15), men män med den neurologiska sjukdomen MS har en lägre fysisk aktivitetsnivå än 

kvinnor (16). Hur det ser ut mellan kvinnor och män med cervikal dystoni är oklart. 

 

 

1.7  Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka den självrapporterade nivån av fysisk aktivitet hos 

personer med cervikal dystoni. Syftet var även att undersöka om nivån av fysisk aktivitet 

skiljer sig mellan kvinnor och män samt hur nivån av fysisk aktivitet förhåller sig till de 

internationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vidare ville författarna undersöka 

korrelationen mellan smärta och fysisk aktivitet. 

 

1.8 Frågeställningar 

 

1. Vilken nivå av fysisk aktivitet rapporterade personer med cervikal dystoni mätt med 

IPAQ vid ett tillfälle? 

2. I vilken grad uppnådde personer med cervikal dystoni internationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet mätt med IPAQ? 

3. Hur skiljde sig den fysiska aktivitetsnivån mellan män och kvinnor med cervikal 

dystoni mätt med IPAQ vid ett tillfälle? 

4. Vilket samband förelåg mellan smärta och nivå av fysisk aktivitet hos personer med 

cervikal dystoni mätt med NRS respektive IPAQ? 

 

2. METOD 

 

Vid Institutionen för Neurovetenskap, Enheten för Fysioterapi vid Uppsala Universitet 

bedrivs studier kring träning vid ett flertal neurologiska sjukdomar. Denna studie är en 

sammanställning av data från en tidigare studie, där en omfattande enkätundersökning 

gällande fysisk aktivitet skickades ut till personer med cervikal dystoni. Se bilaga 1. 
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2.1 Design 

 

Detta var en icke experimentell tvärsnittsstudie som är deskriptiv, komparativ och 

korrelerande. Vid en tvärsnittsstudie undersöks försökspersonerna enbart en gång och jämförs 

varken före eller efter. Med deskriptiv design menas att den beskriver egenskaper hos en 

grupp människor, i det här fallet personer med cervikal dystoni. Komparativ design är en 

metod för att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser mellan, i detta fall, 

skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller fysisk aktivitet (24). Med en korrelerande 

design menas att studien jämför olika variabler med varandra utan att försöka påverka dem 

och se om det finns något samband, i det här fallet personers smärtintensitet och fysiska 

aktivitetsnivå.  

 

2.2 Urval 

 

Både i grundstudien och i detta examensarbete så baserades urvalet på ett bekvämlighetsurval 

och inkluderade personer med cervikal dystoni i alla åldrar från Svensk Dystoniförening. 

 

Inklusionskriterier i denna studie var: ålder 18-64, svarat på vilket kön, svarat på 

självskattningsformuläret för fysisk aktivitet (IPAQ) och upplevd smärtintensitet med 

självskattningsskalan NRS. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

 

I ursprungsstudien som gjordes mellan oktober och november 2007 så skickades en 

omfattande enkät (bilaga 1) innehållande 10 instrument ut till 273 medlemmar i Svenska 

Dystoniförening med cervikal dystoni i syfte att undersöka faktorer som predicerar 

aktivitetshinder. Föreningen har endast medlemmar med diagnostiserad dystoni. Enkäten 

innehöll även frågor kring deskriptiv data som till exempel ålder och kön. Två av dessa 10 

instrument var IPAQ-SF (bilaga 1, sida 10) och NRS (bilaga 1, sida 3). I grundstudien mättes 

detta två gånger men i denna studie har data från första mättillfället analyserats. Även en 

påminnelse om att besvara enkäten skickades. 
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2.3.1 IPAQ-SF 

 

I frågeformuläret IPAQ-SF undersöks hur fysiskt aktiv en individ har varit de senaste 7 

dagarna på låg, medel och hög intensitet. En fråga kan till exempel vara hur mycket tid 

personen spenderat i genomsnitt på en ansträngande aktivitet, och alternativ för ansträngande 

aktiviteter finns då beskrivna. Ju högre en person skattar desto högre resultat ger testet. 

Därefter utförs en uträkning av antalet MET-minuter (Metabolic Energy Turnover) som 

personen kommer upp i, som därefter placerar personen i en av tre följande kategorier: låg, 

måttlig eller hög (17). IPAQ-SF har enligt en studie låg validitet. Reliabiliteten var däremot 

hög (19). Hur validiteten och reliabiliteten för IPAQ ser ut för personer med cervikal dystoni 

är dock okänt. 

 

 

2.3.2 NRS 

 

NRS är en skala där patienten uppmanas nämna en siffra, vanligtvis mellan 0-10 som ämnar 

mäta subjektiv upplevelse av smärta. 0 representerar ingen smärta medan 10 är värsta 

tänkbara smärta. Till exempel kan frågan vara hur ont patienten har just nu. NRS kan även 

användas till andra tillstånd, exempelvis ångest och depression (25). NRS har god validitet 

och reliabilitet vid mätning av smärta hos patienter med spasticitet (26). 

2.4 Genomförande 

 

Datan fick författarna av handledare Lena Zetterberg. Datan bearbetades och analyserades 

därefter. Datan erhölls som en SPSS-fil på ett Usb-minne som sedan konverterades till en 

Excel-fil. Statistical Package for the Social Scienses, SPSS, är ett datorprogram för statistisk 

analys. 

 

2.5 Databearbetning 

 

• I frågeställning 1 var syftet att undersöka antalet MET-minuter mätt med IPAQ hos 

personer med cervikal dystoni. Uträkning av medelvärde och standardavvikelse visade 

att standardavvikelsen var högre än medelvärdet vilket i sig betyder att det kommer 

finnas minusvariabler för MET-minuter. Detta påvisar en snedfördelning. Skalnivån 
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på MET-minuter är på kvotnivå och resultatet presenteras som ett medianvärde med 

spridningsmått då det fanns en snedfördelning. 

• I frågeställning 2 var syftet att undersöka om personer med cervikal dystoni kommer 

upp i rekommenderad nivå av fysisk aktivitet. En jämförelse har gjorts av antalet 

MET-minuter som försökspersonerna har angivit i IPAQ med antal rekommenderade 

MET-minuter från WHO. Detta gav en procent av hur många av de personer med 

cervikal dystoni som kommer upp i rekommendationerna. MET-minuter är på 

kvotnivå och resultatet presenterades i procent. 

• I frågeställning 3 var syftet att undersöka om det föreligger någon skillnad i den 

fysiska aktivitetsnivån mellan män och kvinnor. Detta gjordes med antalet MET-

minuter, som är på kvotnivå, i vardera grupp och jämförelsen sker mellan 

medianvärden i ett Mann-Whitney U-test där p-värdet ska vara <0.05 för signifikans. 

Ett Mann-Whitney U-test användes då det fanns en snedfördelning av medelvärden. 

Skillnaden mellan könen vad gäller andel som uppnådde WHO’s rekommendationer 

för fysisk aktivitet analyserades med Chitvåtest. För signifikans ska p-värdet vara 

<0.05. 

• I frågeställning 4 var syftet att undersöka korrelationen mellan smärta och fysisk 

aktivitetsnivå. För signifikans ska p-värdet vara <0.05. Datan analyseras med 

Spearman´s rangkorrelation då smärtan är på ordinal nivå och MET-minuter är på 

kvotnivå. För att ha en hög korrelation ska korrelationskoefficienten vara nära -1 eller 

1, låg korrelation betyder nära noll (27). 

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Denna studie var en del av en tidigare studie som har genomgått en etikprövning. All data 

som vi tagit del av var avidentifierad. Data har presenterats på gruppnivå för att säkerställa att 

inga individer kan identifieras. 

 

3. RESULTAT 

Av 273 personer som enkäten skickades ut till i ursprungsstudien, så användes 138 svar efter 

inklusionskriterierna. Detta betyder att bortfallet blev 135 personer på grund av uteblivet 



10 
 

deltagande i ursprungsstudien alternativt ej motsvarat kriterierna. I tabell 1 presenteras 

fördelningen av populationen. 

 

Tabell I. Bakgrundsdata för personer med cervikal dystoni i åldern 18-64.  

 Män Kvinnor Totalt 

Antal (=n) 27 (19,57%) 111 (80,43%) 138 

Lägsta ålder 47 28  

Högsta ålder 64 64  

Medelålder 55 (+-4,8) 55 (+-6,8) 55 (+-6,5) 

Medianvärde 

MET-minuter 

952 876  

Medianvärde 

smärta NRS 0-10 

4 5 5 

 

3.1 Nivå av fysisk aktivitet 

Uträkningen av första mättillfället med IPAQ visade ett medianvärde på 925,5 MET-minuter 

per vecka för gruppen med en undre kvartil på 345,5 och en övre kvartil på 2331 MET-

minuter (se tabell I). Detta placerade gruppen i kategori två, det vill säga måttligt aktiva, 

enligt kriterierna för dataanalysering av IPAQ (17). 

3.2 Jämförelse med WHO:s rekommendationer 

Rekommendationerna från WHO är på 600 MET-minuter per vecka vid antingen hög eller 

måttligt intensiv aktivitet. Av gruppen uppnådde 34,05% (n=47) rekommendationerna för att 

vara tillräckligt aktiva enligt WHO. 

3.3 Skillnader mellan män och kvinnor  

Det förelåg ingen skillnad mellan män och kvinnor med cervikal dystoni vad gällde fysisk 

aktivitetsnivå mätt med IPAQ omräknat i MET-minuter (p=0,39), se tabell I. Av männen 

uppnådde 40,7% rekommendationerna för fysisk aktivitet medan 31,5% av kvinnorna gjorde 

detsamma, skillnaden var inte statistiskt signifikant (p=0.36)   

3.4 Korrelation mellan fysisk aktivitetsnivå och smärta 

Det förelåg en låg icke signifikant korrelation mellan nivå av fysisk aktivitet mätt med IPAQ 

omräknat i MET-minter och smärta mätt med NRS (r=-0,15, p=0,08), se figur 1. 
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Figur 1. Korrelation mellan smärta mätt med NRS och nivå av fysisk aktivitet mätt i MET-minuter hos personer med 

cervikal dystoni. 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1  Resultatsammanfattning 

Gruppen placerades i kategori två enligt IPAQ´s riktlinjer med ett medianvärde på 925,5 

MET-minuter vilket innebär måttligt aktiva. I gruppen uppnådde 34,05% de allmänna 

rekommendationerna för fysisk aktivitet uppsatta av WHO. Det förelåg ingen skillnad mellan 

män och kvinnor vad gäller fysisk aktivitetsnivå, och inte heller någon korrelation mellan 

smärta och fysisk aktivitetsnivå. 

4.2  Resultatdiskussion 

För att uppnå kategori två krävs det att vara aktiv mer än 600 MET-minuter/vecka. I 

jämförelse med en tidigare studie som undersökt fysisk aktivitetsnivå hos 3100 slumpmässigt 

utvalda individer så har personer med cervikal dystoni en lägre fysisk aktivitetsnivå per vecka 

(14). Jämfört med andra liknande neurologiska sjukdomar som Parkinson och multipel skleros 

så har personer med cervikal dystoni däremot en liknande fysisk aktivitetsnivå (28,29). Detta 

är anmärkningsvärt då Parkinson och multipel skleros är progredierande och drabbar hela 

kroppen, medan cervikal dystoni enbart drabbar nackmuskulaturen (5,28,30). I Parkinson-

studien undersöktes två grupper, och resultatet visade ett medelvärde på 1472,7 respektive 

646,5 MET-minuter per vecka (28). Det här visar att personer med cervikal dystoni eller 

liknande neurologisk sjukdom har en lägre fysisk aktivitetsnivå än friska vuxna. 
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Rekommendationerna från WHO för fysisk aktivitetet säger att 150 minuter med måttligt 

intensiv fysisk aktivitet alternativt 75 minuter med högt intensiv fysisk aktivitet per vecka är 

att föredra i åldern 18-64 (12). För att kunna jämföra med IPAQ´s MET-minuter har 

rekommendationerna från WHO omvandlats till MET-minuter i denna studie. Det skulle 

innebära att både de måttliga och höga rekommendationerna beräknas till 600 MET-minuter 

per vecka (17). För att få fram resultatet så har en beräkning gjorts på hur många av 

deltagarna som kommer upp i dessa rekommendationer. Att resultatet enbart visade 34.05% 

kan ha flera anledningar, som till exempel över- och underskattning av sin fysiska kapacitet, 

olika tolkning av frågors innebörd samt den svaga validiteten hos IPAQ-SF (19). Den svaga 

validiteten gör att resultatet går ifrågasätta då IPAQ-SF är mindre bra på att mäta det som är 

avsett att mätas. Jämfört med Folkhälsomyndighetens rapport från 2005 visar det att personer 

med cervikal dystoni har en lägre andel som uppnår rekommendationerna än den allmänna 

befolkningen (18). 

 

Vid beräkning av antalet män och kvinnor som uppnådde WHO:s rekommendationer för 

fysisk aktivitet visade det sig att män är mer aktiva än kvinnor. Av männen uppnådde 40,7% 

rekommendationerna medan 31,5% av kvinnorna gjorde detsamma, dock var inte denna 

skillnad signifikant. En potentiell anledning till den uteblivna signifikansen och 

procentskillnaden kan vara den kraftiga skillnaden i antalet män och kvinnor som ingick i 

studien. Resultatet ligger däremot i linje med tidigare studier som visat att män är mer aktiva 

än kvinnor (14,18,31). Det finns även en tendens för män att överskatta sin egna förmåga vid 

självskattning (32), vilket i sig ska tas i beaktning vid tolkning av resultatet. 

 

Det finns studier som pekar på att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på smärta (22,33) 

vilket alltså säger emot denna studiens resultat. Detta kan bero på att tidigare studier använt 

sig av interventioner (22,33) medan denna studie har studerat smärta de senaste två veckorna 

(bilaga 1, sida 3). Validiteten och reliabiliteten av NRS är båda höga hos individer med 

spasticitet (26). Ett problem är dock att vid jämförelse mellan flera individer kan exempelvis 

en femma på en 0-10 skala betyda olika. En ytterligare aspekt att beakta är att cervikal dystoni 

inte alltid ger upphov till smärta (5) och behöver därför inte korrelera med fysisk aktivitet. 

Sedan vet man inte om graden av smärta påverkar individens fysiska aktivitetsnivå eller vice 

versa. 
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Med de potentiella felkällor som finns så är det svårt att se en generaliserbarhet och 

tillförlitlighet i resultatet. Det skulle krävas fler deltagare och en högre korrelation för en 

tillförlitlig generaliserbarhet. 

 

4.3  Metoddiskussion 

Valet av design är i enlighet med studiens frågeställningar och syfte. Utefter valet av design 

har studiens frågeställningar besvarats. Urvalet av deltagare skedde genom 

bekvämlighetsurval och studiens inklusionskriterier vilket ledde till en tillräcklig population 

för syftet. Bekvämlighetsurval är en bra metod i denna studie för att den är kostnadsfri, 

tidseffektiv och det går att få in mycket information från många människor. Det som kan vara 

negativt för resultatet i denna studie med bekvämlighetsurval är ursprungsstudiens val av 

datainsamlingsmetoder då IPAQ-SF har låg validitet (19). 

 

Självskattningsformuläret IPAQ-SF har många fördelar då det kan på ett kostnadseffektivt sätt 

nå ut till stora populationer (19). Vid självskattning med hjälp av IPAQ-SF så finns det rum 

för tolkning av frågorna. Det finns frågor som är snarlik varandra och som möjligtvis kan 

tolkas olika av individen. Tolkningen kan till exempel bero på den fysiska kapaciteten hos 

personen där aktiviteter för en person kan vara måttligt intensiv men för en annan vara lågt 

intensiv. Denna misstolkning som kan ske genom under- och överskattning kan ha påverkat 

resultatet. Detta kan kopplas till den låga validitet som IPAQ-SF har (19). 

 

En bättre datainsamlingsmetod i det här fallet vore att använda accelerometrar istället för att 

mäta den fysiska aktiviteten. Det skulle ge ett mer tillförlitligt resultat (34). En nackdel dock 

är att insamlingen och bearbetningen tar längre tid och blir mer kostsam för forskaren. 

Försökspersonerna ska även ha på sig accelerometern en längre tid vilket kan vara 

problematiskt då personerna själva kan ta av den och gör datan mer otillförlitlig. 

 

Det kan tänkas att resultatet har påverkats av urpsrungsstudiens datainsamlingsmetod gällande 

IPAQ. Med IPAQ skattar personerna själva sin aktivitetsnivå och det kan medföra en under- 

eller överskattning vilket kan ge ett missvisande resultat. Överskattningen kan ha lett till vissa 

extremvärden som insamlats i studien och har gjort att ett medianvärde presenterats istället för 

medelvärde (27,32). Detta har lett till att icke-parametriska metoder har använts istället för 
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parametriska metoder vilket kan ha påverkat resultatet. Vid större studier med minst 20 

personer per grupp är parametriska metoder att föredra (27).  

 

Likt IPAQ-SF är NRS ett självskattningsverktyg som då kan ge en under- eller överskattning 

av smärta. Då inte alla med cervikal dystoni har smärta (5) så går det ifrågasätta denna studies 

urval vid databearbetning. Studiens urval innefattade alla personer som svarat på NRS, en 

bättre metod hade möjligen varit att utesluta dem som aldrig haft eller hade smärta. Detta 

kunde möjligtvis gett en tydligare korrelation mellan smärta och nivå av fysisk aktivitet. En 

fördel med NRS är dock att den har god reliabilitet och validitetet vid neurologisk spasticitet 

(26).  

 

4.4  Nytta i klinik & samhället samt framtida forskning 

Likt tidigare studier så har denna studie bidragit med liknande resultat gällande fysisk 

aktivitet vid neurologisk sjukdom (28,29). Detta visar att det generellt vid neurologisk 

sjukdom finns ett behov av ökad fysisk aktivitet. Detta kan tas i beaktning vid behandling av 

personer med cervikal dystoni. Vid för lång inaktivitet kan det ge längre sjukskrivningar som i 

sin tur medför högre samhällskostnader. Vad gäller smärta och fysisk aktivitet vid cervikal 

dystoni har denna studie visat att ingen tydlig korrelation mellan dessa finns. Ytterligare 

forskning på korrelationen mellan smärta och fysisk aktivitetsnivå hos personer med cervikal 

dystoni behövs för att ge tydligare resultat, detta skulle exempelvis kunna vara interventioner 

i RCT-studier. Liknande studier bör göras i framtiden men då använda sig av mer valida 

datainsamlingsmetoder som till exempel accelerometrar. 

 

4.5  Etisk diskussion 

Denna studie har tagit del av avidentifierad data och det har därför inte funnits något etisk 

dilemma att beakta. 

4.6  Konklusion 

Den här studien har undersökt hur den fysiska aktivitetsnivån hos personer med cervikal 

dystoni förhåller sig till WHO:s rekommendationer, kön och smärta. Resultatet visade att den 

fysiska aktivitetsnivån var lägre än hos den allmänna befolkningen. Resultatet visade att det 
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inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller fysisk aktivitetsnivå, 

samt en låg icke signifikant korrelation mellan smärta och nivå av fysisk aktivitet. För kliniker 

som fysioterapeuter eller läkare är det bra att beakta att personer med cervikal dystoni kan 

vara mindre fysiskt aktiva och behandlingen bör utformas efter individen. Cervikal dystoni är 

fortfarande ett område där det finns ett behov av fortsatta studier. 
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