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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Balansförmågan är komplex och bygger på att flera förmågor samspelar väl för att vara 

fungerande. Smärta, rörelserädsla och tilltro till egen förmåga är variabler som enligt studier har en 

inverkan på en individs funktionsförmåga. Hur dessa variabler påverkar utfallet i ett balanstest, är 

fortfarande ett område med kunskapsluckor.  

Syfte: Undersöka eventuella samband mellan smärta, rörelserädsla, tilltro till egen förmåga och 

balans hos en grupp personer med muskuloskeletal smärta från columna vertebralis. 

Metod: Studien var en observationsstudie med korrelerande design. Studiegruppen bestod av 18 

personer, 9 män och 9 kvinnor med medelåldern 32 år. Där samtliga hade muskuloskeletal smärta 

härledd från columna vertebralis och valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Självskattad smärta, 

rörelserädsla och tilltro till egen förmåga studerades var för sig, i förhållande till uppmätt balans. 

Data samlades in genom Numerical Rating Scale-självskattningsformulär, Tampa Scale of 

Kinesiophobia och Mini-BESTest, varpå Spearman´s rangkorrelationskoefficient applicerades för att 

analysera samband. 

Resultat: Inga signifikanta samband kunde påvisas mellan självskattad smärta och uppmätt balans, 

självskattad rörelserädsla och uppmätt balans respektive tilltro till egen förmåga (självskattad 

balans) och uppmätt balans.  

Konklusion: I den undersökta gruppen kunde inga samband påvisas mellan smärta, rörelserädsla, 

tilltro till egen förmåga och balans.  

 

Keywords: Balance, Kinesiophobia, Pain, Physical therapy, Self-Efficacy. 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

  

Background: Balance capacity is a complex notion. It relies upon several abilities interacting well 

with each other in order to be functioning. Pain, kinesiophobia and Self-Efficacy are factors that 

according to studies do have an impact on the individual´s functional capacity. Although within the 

area of how such variables specifically affects a balance test there are still gaps of knowledge.  

Objective: Examine possible correlations between pain, kinesiophobia, Self-Efficacy and balance in 

a population of people with musculoskeletal pain from columna vertebralis. 

Methods: The study was one of correlating design. The study group consisted of 18 people, 9 men 

and 9 women with an average age of 32 years. All of them had musculoskeletal pain from columna 

vertebralis and were selected through a convenience sample. Self-assessed pain, kinesiophobia, Self-

Efficacy were studied separately relative to measured balance. Data was collected through 

Numerical Rating Scale-self assesment questionaires, Tampa Scale of Kinesiophobia and Mini-

BESTest, whereon Spearman's rank correlation was applied in order to analyse correlations. 

Results: No significant correlations were found between self-assessed pain and measured balance, 

self-assessed kinesiophobia and measured balance or Self-Efficacy (self-assessed balance) and 

measured balance. 

Conclusion: In the studied group no significant correlations between pain, balance and 

kinesiophobia could be detected.  

 

Keywords: Balance, Kinesiophobia, Pain, Physical therapy, Self-Efficacy. 
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Inledning 

Majoriteten av människor upplever smärta någon gång i livet. Det är en av de främsta 

anledningarna till att vård söks. Livstidsprevalensen för ländryggssmärta är upp till 80 procent av 

västvärldens befolkning och strax under 50 procent för nacksmärta (1-5). 

Ett område som kan tänkas påverkas vid smärttillstånd är balansfunktionen. Studier visar att det 

kan finnas en negativ korrelation mellan smärta och reaktionsförmåga, genom påverkan på 

samspelet mellan sinnesintryck och muskelreaktioner (6,7). 

BAKGRUND 

Smärta 

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

sensorisk eller emotionell upplevelse, associerad med upplevd eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av en sådan” (8). Smärta är följaktligen alltid en subjektiv upplevelse, 

oberoende av omfattningen eller ens förekomsten av en vävnadsskada. Det är ett biopsykosocialt 

fenomen, där samtliga komponenter interagerar med och påverkar varandra (9). 

Smärta klassificeras inledningsvis utifrån patogenes, där den patogenetiska indelningen för 

muskuloskeletal smärta är av nociceptiv typ och innebär att den registreras på perifer nivå av 

receptorer vid namn nociceptorer. Då nociceptorn tagit emot stimulit skickas det till det 

sekundära neuronet på ryggmärgsnivå, där det kopplar om till motsatt sida och går upp genom 

banan “tractus spinotalamicus” till hjärn- samt hjärnstamsnivå. I hjärnan förs signalen vidare 

genom thalamus till limbiska strukturer, somatosensoriska cortex samt frontalcortex. Där får 

smärtan sin affektiva och kognitiva komponent (9). 

 

Smärta klassificeras även baserat på duration till akut, subakut och långvarig smärta (9). 

Långvarig smärta brukar definieras som smärta som varat i tre månader eller längre. Vid 

långvarig smärta sker en rad olika förändringar utav både fysiologisk och psykologisk karaktär. 

Exempel på psykologiska förändringar är en ökad stress och oro samt kognitiva svårigheter. 

Fysiologiskt ser vi en ökad utbredning och intensitet av smärtan. Detta beror på flertalet 
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förändringar som kommer till följd av den sensitisering, sänkt retningströskel hos receptorerna, 

som förekommer vid ett långvarigt smärttillstånd. Sensitisering kan ske på både perifer och 

central nivå, vid både långvarig samt akut smärta, men vid långvarig smärta dominerar den 

centrala (9).     

För att mäta smärta kan Numerical Rating Scale (NRS) användas (10). Det är en skattningsskala 

från 0 till 10, där 0 motsvarar ingen smärta alls och 10 motsvarar värsta tänkbara smärtan. 

Boonstra et al (11) studerade referensvärden för NRS och kom fram till att ett värde av 5 eller 

högre motsvarar mild smärta, 6-7 moderat smärta och 8 eller högre svår smärta. 

Balans 

Smärta har i studier visats vara en faktor som kan komma att påverka balans (6, 7). Vid en studie 

för kronisk nacksmärta sågs en försämrad balansförmåga (12).   

 

Balans är ett allmänt vedertaget begrepp, men det finns ingen universellt accepterad definition på 

begreppet. För att förstå konceptet balans så behöver postural kontroll förklaras. Postural kontroll 

definieras som förmågan att uppnå, bibehålla och återställa ett tillstånd av balans under en given 

kroppsposition eller aktivitet (13). 

Postural kontroll kan enligt Horak et al (14) delas in i sex olika posturala kontrollsystem; 

biomekaniska begränsningar, stabilitetsgränser, anticipatoriska postural justeringar, posturala 

reaktioner, sensorisk orientering och stabilitet vid gång.  

Biomekaniska begränsningar syftar till att en eller flera leder inte klarar av de styrke- och/eller 

rörlighetskrav som ställs för att behålla den posturala kontrollen i en given situation. Det kan 

även handla om en ofördelaktig kroppshållning som försvårar uppgiften (14). 

Stabilitetsgränser innefattar en individs förmåga att identifiera understödsytan och att förhålla sig 

till den. Stabilitetsgränser kan delas in i en mekanisk och funktionell komponent. Mekanisk är 

den faktiska understödsytan som en kropp behöver befinna sig inom för att vara i balans. 

Funktionell handlar om individens perception av sina egna stabilitetsgränser (15). 
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Anticipatoriska posturala justeringar handlar om hur det centrala nervsystemet koordinerar det 

muskuloskeletala systemet proaktivt när en viljemässigt utförd rörelse som innebär en 

förflyttning mellan olika kroppspositioner sker (14). 

Posturala reaktioner syftar till de reaktiva svar som sker när en yttre kraft påverkar en kropp. Det 

kan handla om att bibehålla eller återfå balansen genom koordinerade muskelkontraktioner (16). 

Sensorisk orientering är beroende av de signaler som skickas till det centrala nervsystemet från 

de visuella-, vestibulära-, proprioceptiva- och sensoriska systemen. Det visuella systemet tar 

emot information via synen. Det vestibulära systemet består av balansorganen i innerörat som 

tillsammans med muskelspolar i nackmuskulaturen registrerar huvudets position och skickar 

information till hjärnstammen för reflexmässiga korrigering (17). Proprioception innebär att 

nervsystemet får information om kroppsdelars läge och rörelser via olika typer av sinnesceller 

inne i musklerna och lederna. Det sensoriska systemet består av känselceller i huden som 

registrerar ytliga stimulin som tex det tryck som uppstår mot foten när vi står upp och tillför på så 

sätt information till det centrala nervsystemet (17). Systemen som står för den sensoriska 

orienteringen samspelar hela tiden med varandra. Vid förhållande där ett system inte fungerar 

optimalt kan de övriga kompensera för det via omviktning i det centrala nervsystemet, hos unga 

friska vuxna (18). Vilket system som är viktigast för den posturala kontrollen är beroende av den 

unika situationen och individens förutsättningar.  

Stabilitet vid gång syftar till de skiftande krav som ställs på den postural kontrollen vid en uppgift 

som gång. Vid gång kommer balansen påverkas av förändringar i gånghastighet, gångriktning, 

huvudrörelser, underlag och yttre hinder (13). 

Sammantaget består balans av en statisk och dynamisk komponent. Den statiska komponenten 

definieras som individens förmåga att kontrollera kroppens tyngdpunkt i förhållande till 

understödsytan, som i stående är ytan under och mellan fötterna (16). Vid dynamiska 

förhållanden förflyttas dock stundtals tyngdpunkten utanför understödsytan vilket medför att 

andra krav på balansen kommer att ställas . En persons förmåga till att vara i ett tillstånd av 

balans, under statiska och dynamiska förhållanden, kommer bero av samspelet mellan individen, 

uppgiften som utförs och miljön som uppgiften utför i (16).  
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I klinisk verksamhet är det nödvändigt att det finns tester att tillgå med god förmåga att mäta en 

individs balansförmåga och fånga upp skillnader över tid. Ett flertal olika tester finns idag att 

tillgå men enligt Horak et al (14) är de flesta utformade för att enbart mäta ett enskilt posturalt 

kontrollsystem. Därför utvecklar de ett test designat för att inkludera flera olika posturala 

kontrollsystem samt samspelet dem emellan. 

 

The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) 

BESTest är ett mätinstrument designat för att täcka in de sex olika posturala kontrollsystemen 

(14). Testet kan därav detektera vilket specifikt underliggande posturalt kontrollsystem som 

brister i den funktionella balansen. Det medför möjligheten att sedan rikta rehabiliteringen mot en 

specifik förmåga. Utvecklingen av testet bygger på ett teoretiskt ramverk som kommer från 

insamlandet av laboratorisk data gällande posturala nedsättningar hos äldre och personer med 

neurologiska besvär. Testet har sedan finjusterats och kalibrerats via feedback från tusentals 

praktiserande kliniker och flertalet workshops. 

Mini-BESTest 

BESTest utvecklades vidare med hjälp av psykometrisk analys för att effektivisera testet. Det nya 

avskalade testet, Mini-BESTest, innehåller 14 delmoment som fokuserar på den dynamiska 

balansen (19). Testets maximala poäng är 28. Bergström et al (20) utförde en pilotstudie där de 

översatte testet till svenska samt validerade det. I denna version är testets maximala poäng 32. 

Anledningen till skillnaden är att grundarna missade att vara tydliga i test instruktionerna, vilket 

senare rättats till. Den svenska versionen med 32 poäng används fortfarande idag. 

I en observationsstudie testades personer med balans nedsättningar för att jämföra Mini-BESTest 

med Bergs balanstest (21). Det som studerades var testernas reliabilitet, validitet och följsamhet. 

Resultatet visade på en något högre reliabilitetsnivå för Mini-BESTest. Mini-BESTest lämpar sig 

sämre för individer med låg funktionell nivå då det saknar information om balans i sittande. Det 

har främst använts inom neurologin och har flertalet fördelar med att använda på personer med en 

högre funktionsnivå. Till vår vetskap saknas studier på Mini-BESTest i samband med 

muskuloskeletal smärta. Enligt Godi et al (21) är den minsta kliniskt relevanta förändringen hos 

en individ mellan två mättillfällen 4 poäng. 
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Sammantaget är Mini-BESTest ett reliabelt och valitt mätinstrument med hög applicerbarhet 

inom klinik. Det passar att använda för personer med många olika sjukdomstillstånd och även 

normalpopulationen (19, 21). 

Self-Efficacy 

Då tilltron till den egna förmågan, Self-Efficacy, starkt påverkar medverkandet i det vardagliga 

livet är det kritiskt att utvärdera den. Detta görs ofta med självutvärderingsformulär, där SES, The 

Self-Efficacy Scale är ett vedertaget instrument (22). En lägre tilltro till egen balansförmåga 

korrelerar med högre fallrisk (23). Denison et al (22) har funnit att Self-Efficacy är en viktigare 

förklarande variabel för nedsatt funktion än smärtintensitet och smärtduration. I deras studie 

används PDI, The Pain disability index, som ett mått på nedsatt funktion. Det är en självskattning 

över sju områden, där respondentens deltagande kan antas vara påverkad vid kronisk smärta. 

Dessa områden är “family/home responsibilities”, “recreation”, “social activities”, 

“occupation”, “sexual behaviour”, “self-care” och “life-supporting activities”. Varje kategori 

poängsätts på en skala från 0-10 och summeras sedan till en totalpoäng mellan 0-70. En högre 

totalpoäng innebär en upplevd sämre funktion.  PDI har visat på god reliabilitet och validitet i 

flera studier (22). 

Rörelserädsla 

Rörelserädsla definieras som “en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) 

antas orsaka ny skada” (2). För att förstå och förklara vilka mekanismer som samverkar när 

långvarig muskuloskeletal smärta uppstår så har “Fear-avoidance model” tagits fram. Fear-

avoidance står för ett undvikande av rörelser och aktiviteter på grund av rädsla. Det centrala i 

modellen är rädsla för smärta, där konfrontation och undvikande är de två motsatta reaktionerna. 

Konfrontation leder till minskad smärta och ökad aktivitetsnivå över tid medan undvikande leder 

till ett vidmakthållande av smärtan (25). 

 

Konsekvensen av rörelserädsla är en nedsatt vardaglig aktivitet genom undvikande av aktiviteter 

och rörelse, vilket även ger en nedsatt fysisk kapacitet på sikt. Detta mönster ses oberoende av 

smärtans intensitet, vilket talar för att rädslan för rörelse är den bidragande faktorn (26). 

Sambandet mellan rörelserädsla och nedsatt fysisk kapacitet finns det flertalet studier som stöder 



  

 

 6

(22, 26). Undvikande av rörelser och aktiviteter under längre tid antas även leda till fysiologiska 

förändringar i det muskuloskeletala systemet, ofta kallat “Disuse Syndrome” (26). Detta syndrom 

beskriver en progressivt försämrad fysisk kapacitet som ett resultat av reducerad muskulär 

aktivitet. Det rör sig här även om en försämrad koordination i rekryteringsmönstret av olika 

muskler under aktiviteter.          

The Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) presenterades av Kori et al (27) och är en vedertagen 

metod för att skatta rörelserädsla både i klinik och forskning. TSK utvecklades med syftet att 

kunna särskilja mellan “rimlig smärta” och “fobisk smärta” hos personer med muskuloskeletal 

smärta.  

Vlaeyen et al (26), genomförde en review-artikel där de studerade olika varianter av rörelserädsla 

och dess effekt på funktionsförmågan. I ett flertal artiklar kunde de konstatera korrelationer 

mellan rörelserädsla och nedsatt funktionsförmåga.  

Problemformulering 

Forskning visar på att det finns en koppling mellan smärta och nedsatt proprioception (7). En 

störning av proprioceptionen kan påverka balansförmågan negativt (7). Det har påvisats att 

förändringar sker på ryggmärgsnivå och i hjärnaktivitet hos patienter med ländryggssmärta, vilket 

kan samverka med balansnedsättningar (7). Även nacksmärta ger liknande försämringar (8). 

Rörelserädsla är också förknippat med ökad smärta över tid, för vissa personer som fastnar i ett 

undvikande av fysisk aktivitet (25). Undvikandebeteende leder till nedsatt fysisk kapacitet på 

sikt, vilket också kan påverka balansförmågan negativt. Flertalet studier har sett sådant samband 

mellan rörelserädsla och nedsatt fysisk funktion (26). Därav är det intressant att undersöka 

rörelserädsla i relation till uppmätt balans.  

Till författarnas kännedom saknas det studier som undersöker förhållandet mellan personers 

självupplevda balans och uppmätta balans vid smärttillstånd. Då självskattad balans kan anses 

vara ett mått på uppgiftsspecifik Self-Efficacy så anser författarna det vara en intressant variabel 

att inkludera.  
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Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan självskattad smärta, 

rörelserädsla, tilltro till egen förmåga och den uppmätta balansen, hos personer med 

muskuloskeletal smärta från columna vertebralis. 

 

Frågeställningar 

1.   Hur ser sambandet ut mellan självskattad smärta och uppmätt balans hos personer med 

subakut eller långvarig muskuloskeletal smärta från columna vertebralis, mätt med NRS 

samt Mini-BESTest vid ett tillfälle? 

2.  Hur ser sambandet ut mellan självskattad rörelserädsla och uppmätt balans hos personer 

med subakut eller långvarig muskuloskeletal smärta från columna vertebralis, mätt med 

TSK samt Mini-BESTest vid ett tillfälle? 

3. Hur ser sambandet ut mellan tilltro till egen förmåga (självskattad balans) och uppmätt 

balans hos personer med subakut eller långvarig muskuloskeletal smärta från columna 

vertebralis, mätt med Mini-BESTest vid ett tillfälle? 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en observationsstudie då den är icke-experimentell och syftar till att förklara 

observerade fenomen. Data samlades in under ett mättillfälle för varje deltagare, dvs en 

tvärsnittsstudie. Studien har en korrelerande design då tre oberoende variabler, var för sig, 

studerades i förhållande till en beroende variabel.  

Urval 

De personer som deltog i studien valdes ut med ett bekvämlighetsurval. Deltagare värvades 

genom att information sattes upp på Uppsala Biomedicinskt Centrums anslagstavlor och genom 
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personliga kontakter. Kontakt med personliga kontakter fördes över facebooks app messenger 

alternativt i person, där informationsbladen distribuerades (bilaga 4). Målet var att inkludera 20 

personer. 26 personer anmälde intresse eller tillfrågades, varav fyra valdes bort som ej uppfyllde 

alla uppsatta kriterier. Tidsbrist medförde att studien hann genomföras på 18 av de totalt 22 

kvarvarande kandidaterna.  

Inklusionskriterier:  

● 18–65 år.  

● Smärtdebut för mer än 4 veckor sedan. 

● Ihållande eller återkommande muskuloskeletal smärta i columna vertebralis. 

● Förstår svenska och-/eller engelska i skrift och tal. 

Exklusionskriterier:  

● Reumatologiska sjukdomar. 

● Neurologiska sjukdomar. 

● Aktuell eller sedan tidigare befintlig skada på led som rimligen kan tänkas påverka 

balansen.  

Datainsamlingsmetoder 

Data samlades inledningsvis in vid mötet genom självskattningsformulär (Bilaga 1, 2 och 

självskattning av Mini-BESTest), varefter balanstestet Mini-BESTest utfördes. Smärta mättes 

med NRS i en egenkonstruerad blankett (Bilaga 1) som deltagaren vid testtillfället fyllde i, där de 

enligt NRS fick skatta sin smärta i tre frågor. Från de tre frågorna beräknades sedan ett 

medelvärde. Styrkan med att använda NRS som smärtskattningsmetod är att den uppvisar god 

reliabilitet och validitet (29).  

Rörelserädslan mättes med självskattningsformuläret TSK. Självskattningen består av 17 

påståenden, där skattningen sker på en fyrstegsskala från “Håller inte med alls” till “Håller med 

helt”. Det finns en svensk validerad version av TSK, vilken kallas TSK-SV, som anses ha goda 

mätegenskaper för patienter med långvarig ryggsmärta (30). Slutpoängen summerades efter en 
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inversion av fråga 4, 8, 12 och 16 (Bilaga 2), där en poäng av 37 eller högre motsvarar 

rörelserädsla (24). 

Den självskattade balansen mättes genom att deltagaren tillfrågades vad hen trodde sig få för 

poäng, 0-2, per respektive uppgift separat, varefter poängen summerades för ett resultat. Att 

skatta ett högre resultat innebär en högre tilltro till sin balansförmåga, på samma sätt som ett 

högre resultat efter genomfört Mini-BESTest innebär bättre balansförmåga. Därefter 

genomfördes Mini-BESTest 14 moment för att mäta den faktiska balansen, som beräknades ta 

mellan 10–15 min (19). Testet inkluderar tydlig information till hur testledaren bör instruera 

försökspersonen. Detta manus följdes till största möjliga utsträckning i syfte att standardisera 

genomförandet (Bilaga 3).  

Som beskrivet i testmanualen krävs följande material för att utföra Mini-BESTest: stol med 

armstöd, T-foamdyna (10 cm hög), lutande underlag, två skokartonger (total höjd 23 cm) och ett 

tidtagarur. I den aktuella studien har en skokartong motsvarande samma höjd använts. 

Genomförande 

Deltagare till studien försökte inledningsvis att rekryteras genom samarbete med vårdcentraler, 

då tanken var att ha ett urval av primärvårdspatienter. Tre vårdcentraler tillfrågades, och samtliga 

nekade till samarbete pga brist på tidsresurs. Det ohållbara i aktuellt genomförandesätt blev 

uppenbart efter den svårighetsgrad som presenterat sig, samt uppsatt tidsram att förhålla studien 

till. Detta gjorde att nytt genomförandesätt applicerades och deltagare kom att rekryteras genom 

informationsblad som sattes upp på Uppsala Biomedicinskt Centrums anslagstavlor, samt genom 

personliga kontakter via bekantskapskretsar och över facebook. På detta informationsblad fanns 

kontaktuppgifter till undertecknade samt ansvarig handledare, genom vilka deltagarna tog kontakt 

vid intresse att medverka alternativt för att ställa frågor. Insamlingen av data ägde rum under 

mars och april månad år 2018. Alla tester genomfördes med en av studieförfattarna närvarande.  

Kontakten med deltagarna där de fick besvara ett antal frågor, för att säkerställa att de stämde in 

med kriterierna innan testerna påbörjades, fördes antingen i person eller över sociala medier. De 

tillfrågade som stämde in på kriterierna deltog och data samlades in tills en total av 18 av 22 

möjliga deltagare uppnåtts. Testdeltagarna tilldelades ett identifikationsnummer för att underlätta 
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databearbetningen. För att deltagarna inte skulle kunna identifieras antecknades enbart ålder samt 

kön. De praktiska testerna utfördes hos testledaren alternativt hos testpersonen efter vad som 

passade deltagaren bäst. Besöken tog i genomsnitt 45 minuter. 

Mini-BESTest utfördes enligt testmanualen för den svenska versionen (bilaga 3), och alla 

deltagare utförde samtliga moment vid ett och samma tillfälle. Ur standardiseringssyfte ombads 

samtliga deltagare att utföra testet barfota samt testledarna att ge instruktionerna i största möjliga 

utsträckning enligt testmanualen.  

Testet poängsattes efter bästa förmåga enligt bedömningsmallen. Enligt författarnas tolkning och 

diskussion av manualen godkändes testpersonerna i att avsluta med fötterna ihop alternativt lyfta 

den främre foten i kompensatoriskt syfte i delmoment 4, 5 och 6. 

Databearbetning 

Resultaten registrerades separat per uppgift och deltagare för samtliga deltagare. Då olika 

fenomen observerades hos en grupp genomfördes en sambandsanalys. Sambandsanalysen letar 

efter samvariation mellan oberoende och beroende variabler. Då alla variabler mättes på 

ordinalnivå användes Spearman´s rangkorrelationskoefficient (31). Signifikansnivå för 

analyserna sattes till p=0.10. Motiveringen till detta är det lilla urvalet i studien (n=18), ur den 

totala populationen. För att avvägningen mellan att begå ett typ I-fel och typ II-fel skulle bli 

rimligare, valdes en högre signifikansnivå än den mer vedertagna på p=0.05. 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och fick möjlighet till att ta del av testresultatet. 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och testet kunde avbrytas om deltagaren så önskade. 

Deltagarna tilldelades ett id-nummer, som ersatte deras namn, för att identiteten 

skulle förbli anonym. All data förvardes på lösenordsskyddade datorer.  
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RESULTAT 

Den studerade gruppen bestod av 18 personer. Medelålder var 32 år (min-max= 22-66 år). Av 

totalt 18 deltagare var nio män med en medelålder på 35 år, samt nio kvinnor med en medelålder 

på 29 år. 

Av den studerade gruppen förvärvsarbetade nio personer medan nio personer angav studier som 

primär sysselsättning. Totalt hade nio personer av studiedeltagarna läst på 

Fysioterapeutprogrammet varav fyra nu arbetar i Fysioterapeutyrket. 

Fördelningen av smärtlokalisation var fördelad så att 14 deltagare uppgav ryggsmärta och fyra 

nacksmärta som primär smärtlokalisation.  

 

Tabell I. Beskrivning av deltagarnas skattning av smärta, rörelserädsla och balans samt 

uppmätt balans. 

Variabel M (SD) Min Max 

Smärta* 3.7 (1.6) 1 6.7 

Rörelserädsla** 27.4 (6.5) 19 43 

Skattad 

balans*** 

30.3 (2.7) 21 32 

Uppmätt 

balans*** 

30.6 (1.4) 27 32 

 

 

* NRS, Numerical rating scale. 0-10, där 0 = ingen smärta, 10 = värsta tänkbara smärta.  

** TSK, Tampa scale for kinesiophobia. 17 påståenden som graderas 1-4, där 1 = håller inte med alls, 4 = håller med helt. Skala 

17-68. 
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*** Mini-BESTest. 14 delmoment där varje moment ger 0-2 poäng, där 0 = svår nedsättning, 1 = måttlig nedsättning, 2 = 

normal balansförmåga. Skala 0-32. 

 

Samband mellan smärta och balans 

Inget statistiskt signifikant samband kunde hittas mellan självskattad smärta och uppmätt balans 

(r= -0.39, p=0.12). Korrelationen mellan de studerade variablerna är negativ, vilket visar på en 

tendens till att ökad smärta samvarierar med sämre balans (Figur 1). 

 

Figur 1. Sambandet mellan självskattad smärta och uppmätt balans (n= 18). 
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Samband mellan rörelserädsla och balans 

Inget statistiskt signifikant samband kunde hittas mellan självskattad rörelserädsla och uppmätt 

balans (r= -0.17, p=0.51). Korrelationen mellan de studerade variablerna är negativ, vilket visar 

på en tendens till att ökad rörelserädsla samvarierar med sämre balans (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Sambandet mellan självskattad rörelserädsla och uppmätt balans (n= 18). 

 

Samband mellan tilltro till egen förmåga (skattad balans) och uppmätt balans 

Inget statistiskt signifikant samband kunde hittas mellan självskattad balans och uppmätt balans 

(r= 0.33, p=0.18). Korrelationen mellan de studerade variablerna är positiv, vilket visar på en 

tendens till att ökad tilltro till egen förmåga samvarierar med bättre balans (Figur 3). 
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Figur 3. Sambandet mellan självskattad balans och uppmätt balans (n= 18). 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visade ej på något statistiskt signifikant samband mellan smärta, rörelserädsla, tilltro 

till egen förmåga och balans. Korrelationerna går dock i förväntad riktning, då en högre nivå av 

smärta och rörelserädsla tenderar till att samvariera med sämre balans. En högre grad av tilltro till 

egen förmåga, som mättes med självskattad balans, tenderar till att samvariera med bättre balans. 

Resultatdiskussion 

Det fanns inget statistiskt signifikant samband för de studerade variablerna. Resultatet skulle 

kunna bero på att storleken av den studerade gruppen var för liten för att kunna påvisa ett 

eventuellt existerande samband. Ytterligare en förklaring kan vara att nivåer av smärta och 

rörelserädsla för gruppen var relativt sett låga. Hade de variablerna haft ett i genomsnitt högre 

värde, och nått upp till möjliga tröskelnivåer, så är det möjligt att samband kunnat påvisas. De 

referensvärde som Boonstra et al (11) anger som mild smärta på NRS, dvs fem, uppnår enbart 

fem stycken testpersoner i testgruppen. Medelvärde för studiegruppen var 3.7, vilket innebär att 

gruppen som helhet inte hade ett värde som motsvarade mild smärta eller mer. I TSK anges 

referensvärde 37 och över som ett högt resultat, vilket motsvarar rörelserädsla (24). I studiens 

grupp uppnådde enbart två testpersoner ett värde av 37 eller mer, och medel för gruppen låg på 

27.4. I studien av Denison et al (22), hade de ett medelvärde på 34.5 på TSK. Där fann de även 

ett signifikant samband mellan rörelserädsla och nedsatt funktion vid smärttillstånd, mätt med 

Pain disability index (PDI). Ett rimligt antagande är därav att det finns en lägre gräns som 

behöver överstigas för att rörelserädsla ska föreligga, vilket kan ha påverkat vårt resultat. 

Avsaknaden av samband mellan rörelserädsla och balans skulle även kunna bero på att en stor 

andel av den studerade gruppen är eller har varit fysioterapeutstudenter. De bör ha en större insikt 

i vad som motsvarar ett “normalt/hälsosamt svar”, än de skulle haft om de inte var insatta i 

problematiken kring rörelserädsla och dess negativa konsekvenser. Möjligen ger det ett 

undermedvetet bias, deltagarna svarar som de “bör” istället för hur det kanske faktiskt är, och 

därmed snedvrider resultatet.  
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Ålderns effekt på balansförmågan är en förklarande variabel som inte inkluderades i vår studie. 

Är det möjligt att åldern, som i vår studerade grupp var homogent fördelad och relativt låg, har en 

större påverkan på uppmätt balans, än smärtintensitet och rörelserädsla? En studie som dock 

starkt talar emot detta är den av Denison et al, där ålderns effekt var försumbar (22). 

I studien av Patel K et al (28) sågs sambandet ökad smärta och sämre balans. I denna studie var 

antal deltagare dock betydligt fler och samtliga 65 år eller äldre. 

Vad som skiljer vår studie gentemot andra liknande är att variablerna smärta, rörelserädsla och 

tilltro till egen förmåga undersökts i relation till balans som beroende variabel. De oberoende 

variablerna smärta, rörelserädsla och tilltro till egen förmåga har studerats men då ofta i 

förhållande till nedsatt funktion av olika mått (22). Dock, till författarnas vetskap, finns inga 

studier på samtliga ovan nämnda oberoende variabler utvärderade utifrån påverkan på faktisk 

balansförmåga.  

Metoddiskussion 

En relevant kritik mot utformningen av vår studie är att vi kanske enbart skulle inkluderat 

deltagare med en smärtintensitet av förslagsvis fem och uppåt. Då vi eftersökte personer med 

muskuloskeletal smärta hade det varit lämpligt med en tröskelnivå. 

TSK-formuläret visade sig ha vissa brister. En del frågor/påståenden var onödigt komplext 

formulerade, vilket även påpekades av flertalet studiedeltagare. Det kan ha medfört tolkningar, 

som avvikit från TSKs ursprungliga intentioner, och därmed blivit en felkälla. 

Anledningen till att vi valde att ha med skattad balans i vår studie var för att få en variabel som 

fångade upp deltagarnas tilltro till egen förmåga. Huruvida självskattning av ett balanstest ger en 

rättvis bild, av en individs tilltro till egen förmåga, är dock inte helt självklart. Ett alternativt 

upplägg som vi övervägde, var att använda ett mer etablerat sätt för att skatta tilltro till egen 

förmåga, The Self-Efficacy Scale (SES). Motiveringen till vårt val har att göra med tidsaspekten. 

Den totala tiden för att fylla i enkäter hade blivit betydligt längre om vi valt att inkludera SES 

istället. För ändamålets skull är vi nöjda med vald mätmetod. 
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Något som kan konstateras är att Mini-BESTest var förhållandevis lätt för aktuell studiegrupp, då 

snittpoängen var 30.6 av 32 möjliga. Fem personer fick full poäng. Många av deltagarna var unga 

och fysiskt aktiva, vilket kan ha medfört att testet inte riktigt utmanade dess fullständiga 

balanskapacitet. Samtidigt är Mini-BESTest, till vår kännedom, det test som bäst fångar upp 

komplexiteten i att mäta och få en komplett bild över en individs balansförmåga. 

Vissa tolkningssvårigheter i Mini-BESTest visade sig även under förloppets gång. Delmoment 

fyra (Kompensatoriskt steg framåt) preciserar att “ett korrigeringssteg tillåts” utan att definiera 

vad det innebär. Vid delmoment fem (Kompensatoriskt steg bakåt) och sex (Kompensatoriskt 

steg åt sidan) framgår det att max ett steg får tas för full poäng. Dock framgår inte om 

poängavdrag ges för att lyfta den främre foten i luften, alternativt att flytta ihop den till ens bakre 

kompensationssteg. Efter diskussion kom studieförfattarna överrens om att definiera 

“korrigeringssteg” som ett mindre steg taget med samma ben i syfte att korrigera balansen. På 

grund av detta, och att diskussionen avslutades i att det är naturligt att vilja avsluta i en position 

med fötterna parallellt, ansågs ovan scenarion motsvara normal balansförmåga och därmed full 

poäng.  

Ett annat metodfel värt att beakta är kopplat till urvalsmetoden. Deltagarna samlades in med ett 

bekvämlighetsurval som valdes för att studien skulle kunna genomföras inom utsatt tid. Detta 

urval medför ökad risk för ett snedvridet resultat jämfört med om gruppens deltagare samlats in 

slumpmässigt. Ett konkret exempel på hur det kan ha påverkat resultatet är urvalets inverkan på 

deltagarnas skattning av rörelserädsla, som nämns i resultatdiskussionen.  

En sista poäng är att vi inte har ett representativt urval från hela populationen. Då vi använde ett 

bekvämlighetsurval så är vårt resultat inte applicerbart på befolkningen som helhet. Det vårt 

resultat säger är hur det ser ut i en population bestående av relativt unga personer som är fysiskt 

aktiva och där hälften är fysioterapeutstudenter.  

Vi finner ingen uppenbar etisk problematik med studien, dock bör nämnas att deltagare 

möjligtvis tackat ja till medverka på grund av den personliga relationen snarare än enbart ur eget 

intresse. 
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Klinisk och samhällsmässig nytta 

Kliniskt har det etablerats att smärta medför en nedsatt funktionsnivå, dock skulle studier som 

påvisar faktiskt samband mellan smärta, rörelserädsla och låg tilltro till egen förmåga och nedsatt 

balans vara av samhällsnyttigt perspektiv. Detta i proaktivt syfte, då slutsatsen skulle kunna dras 

att framförallt äldre smärtpatienter behöver en ökad balansintervention för minskad fallrisk. Fall 

är något som medför stora samhällskostnader samt påverkar det individuella hälsotillståndet.  

Konklusion 

I den undersökta gruppen fanns inga samband mellan smärta, rörelserädsla, tilltro till egen 

förmåga och balans. Tänkbara orsaker kan vara att gruppen var liten och ej ett representativt 

urval ur befolkningen. Smärtintensitet och rörelserädsla kan ha legat under tröskelnivåer, som i 

sin tur medfört att balansen inte påverkades i så stor utsträckning.  

Resultatet går inte att generalisera till alla personer med muskuloskeletal smärta utan gäller 

endast för den undersökta gruppen. För att öka kunskapsnivån om vad som påverkar 

balansförmågan, så behövs större studier där fler tänkbara förklarande variabler inkluderas och 

regressionsanalys genomföras med balans som responsvariabel. Än mer fördelaktigt är att bredda 

kunskapsområdet via RCT-studier, när det är möjligt. 
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BILAGA 1 

Självskattning: 
Här vill vi att du ringar in den siffra du anser bäst representerar ditt subjektiva svar på 

frågan/påståendet! 
 

Hur upplever du din smärta just nu? 

Ingen  –0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10– Värsta 
smärta                     tänkbara  
överhuvudtaget          smärta 
             
             
              
 

Under senaste veckan, vilken siffra representerar din lägsta upplevda smärtintensitet? 

Ingen  –0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10– Värsta 
smärta                     tänkbara  
överhuvudtaget          smärta 

  

             
 

Under senaste veckan, vilken siffra representerar din högsta upplevda smärtintensitet? 

Ingen  –0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10– Värsta 
smärta                     tänkbara  
överhuvudtaget          smärta 
              

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 23 

BILAGA 2 

APPENDIX II: TAMPA SCALE FOR KINESIOPHOBIA SWEDISH VERSION (TSK-SV) 
 
 

1. Jag är rädd för att jag kan skada mig själv om jag tränar. 
2. Om jag försökte träna så skulle min smärta öka. 
3. Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig åkomma. 
4. Min smärta skulle troligen minska om jag motionerade. 
5. Människor tar inte mitt medicinska tillstånd tillräckligt allvarligt. 
6. Min skada har försvagat mig kroppsligt för resten av mitt liv. 
7. Smärta beror alltid på kroppslig skada. 
8. Bara för att någonting förvärrar min smärta behöver det inte betyda att det är farligt. 
9. Jag är rädd för att jag skulle kunna skada mig själv oavsiktligt om jag tränade. 
10. Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa jag kan göra för att förhindra att 
smärta förvärras. 
11. Jag skulle inte ha såhär ont om det inte var något farligt på gång i min kropp. 
12. Även om det gör ont klarar jag mig bättre om jag är fysiskt aktiv. 
13. Smärtan säger mig när jag skall sluta träna, så att jag inte skadar mig själv. 
14. Det är verkligen inte ofarligt för en person i mitt tillstånd att vara fysiskt aktiv. 
15. Jag kan inte göra samma saker som andra eftersom det är för stor risk att bli skadad. 
16. Även om någonting orsakar mig mycket smärta så tror jag faktiskt inte att det är farligt. 
17. Ingen ska behöva träna när hon eller han har ont. 

  

På varje påstående kryssas en av nedan siffror i: 

1 = Håller inte med alls 

2 = Håller inte med 

3 = Håller med 

4 = Håller med helt 
 

 

En totalpoäng summeras efter inversion av individuell poäng för punkt 4, 8, 12 och 16. 
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BILAGA 3 

Se nästa sida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



         Patient _________________________________________ 

Mini-BESTest: Mini-Balance Evaluation Systems Test  

ANTECIPATORISKA POSTURALA JUSTERINGAR      DELPOÄNG:         /6 

1. SITTANDE TILL STÅENDE 
Instruktion: ”Korsa armarna över bröstet. Använd inte dina händer, om du inte måste. Luta inte benen mot stolen när du står 
upp. Res dig upp nu” 
(2) Normal: Reser sig utan att använda händerna och håller balansen utan hjälp 
(1) Måttlig: Reser sig MED hjälp av händerna på första försöket 
(0) Svår: Omöjligt att resa sig upp från stolen utan hjälp ELLER lyckas med hjälp av händerna efter flera försök 

2. STÅ PÅ TÅ 
Instruktion: ”Ställ dig med fötterna i axelbredd. Sätt händerna på höfterna. Res dig så högt du kan på tårna. Försök att 
behålla denna position tills jag har räknat högt till tre. Titta rakt fram. Ställ dig på tårna nu.” 
(2) Normal: Reser sig så högt som möjligt och står stabilt under minst 3 s 
(1) Måttlig: Hälarna lämnar golvet, men inte så högt som när patienten får stöd genom att hålla utvärderaren i händerna 

ELLER påtaglig instabilitet under de första 3 s 
(0) Svår: <3 s 

3. STÅ PÅ ETT BEN 
Instruktion: ”Titta rakt fram. Håll händerna på höfterna. Lyft underbenet bakåt. Låt inte det böjda benet röra vid det andra 
benet. Stå på ett ben så länge som möjligt. Lyft benet nu.”  
Vänster (tid i sekunder) Försök 1:_______ 2:_______  
(2) Normal: 20 s 
(1) Måttlig: <20 s 
(0) Svår: Klarar ej   

Höger(tid i sekunder) Försök 1:_______ 2:_______ 
(2) Normal: 20 s 
(1) Måttlig: <20 s 
(0) Svår: Klarar ej  

Poängsätt det bästa försöket på varje ben. För att räkna ut delpoäng och totalpoäng använd den sidan (vänster eller 
höger) med lägst poäng dvs. den sämsta sidan.  
 
BALANSREAKTIONER          DELPOÄNG:         /6 

4. KOMPENSATORISKT STEG- FRAMÅT 
Instruktion: ”Ställ dig med fötterna i axelbredd och armarna utefter sidorna. Luta dig framåt mot mina händer så långt att du 
inte skulle klara av att hålla balansen själv. När jag släpper dig, gör det som krävs för att inte ramla, som att ta ett steg 
framåt.” 
(2) Normal: Återhämtar balansen med ett stort steg framåt (ett andra korrigeringssteg är tillåtet) 
(1) Måttlig: Tar fler än ett steg för att återhämta balansen  
(0) Svår: Tar inget steg ELLER skulle ha fallit om inte hade tagits emot ELLER faller spontant 

5. KOMPENSATORISKT STEG- BAKÅT 
Instruktion: ”Ställ dig med fötterna i axelbredd och armarna utefter sidorna. Luta dig bakåt mot mina händer så långt att du 
inte skulle klara av att hålla balansen själv. När jag släpper dig, gör det som krävs för att inte ramla, som att ta ett steg bakåt.” 
(2) Normal: Återhämtar balansen med ett stort steg bakåt  
(1) Måttlig: Tar fler än ett steg för att återhämta balansen 
(0) Svår: Tar inget steg ELLER skulle ha fallit om inte hade tagits emot ELLER faller spontant 

6. KOMPENSATORISKT STEG- ÅT SIDAN 
Instruktion: ”Stå med fötterna intill varandra och armarna utefter sidorna. Luta dig åt sidan mot min hand så långt att du inte 
skulle klara av att hålla balansen själv. När jag släpper dig, gör det som krävs för att inte ramla, som att ta ett steg åt sidan.”  
Vänster 
(2) Normal: Återhämtar balansen med ett stort steg 

(korsade ben eller steg åt sidan) 
(1) Måttlig: Tar fler än ett steg för att återhämta balansen  
(0) Svår: Faller ELLER tar inget steg  

Höger 
(2) Normal: Återhämtar balansen med ett stort steg 

(korsade ben eller steg åt sidan) 
(1) Måttlig: Tar fler än ett steg för att återhämta balansen  
(0) Svår: Faller ELLER tar inget steg  

Använd den sidan med lägst poäng för att räkna ut totalpoäng och delpoäng.  

SENSORISK INTEGRERING         DELPOÄNG:         /6 

7. STÅ MED FÖTTERNA IHOP- PÅ FAST UNDERLAG  
Instruktion: ”Håll händerna på höfterna. Stå med fötterna så att de nästan rör vid varandra. Titta rakt fram. Stå så stilla som 
möjligt så länge du kan eller tills jag säger att du kan sluta.” 
Tid i sekunder: __________ 
(2) Normal: 30 s 
(1) Måttlig: < 30 s 
(0) Svår: Klarar ej   



8. STÅ MED FÖTTERNA IHOP- PÅ EN DYNA OCH BLUNDA 
Instruktion: ” Kliv upp på dynan. Sätt händerna på höfterna. Stå med fötterna så att de nästan rör vid varandra. Stå så stilla 
som möjligt så länge du kan eller tills jag säger stopp. Jag kommer att börja tidtagningen när du har stängt ögonen” 
Tid i sekunder: __________ 
(2) Normal: 30 s 
(1) Måttlig: < 30 s 
(0) Svår: Klarar ej  

9. STÅ PÅ ETT LUTANDE UNDERLAG OCH BLUNDA 
Instruktion: ”Stå på det lutande underlaget med dina tår vända mot översta kanten. Placera fötterna med axelbreddsavstånd 
och händerna längs sidorna. Jag kommer att börja tidtagningen när du har stängt ögonen” 
Tid i sekunder: __________ 
(2) Normal: Står självständigt i 30 s och rakt i förhållande till gravitationskraften (ca 10 ° dorsalflexion) 
(1) Måttlig: Står självständigt < 30 s ELLER står i förhållande till det lutande underlaget (lutar bakåt) 
(0) Svår: Klarar ej 

DYNAMISK GÅNG          DELPOÄNG:         /10 

10. GÅNG I OLIKA HASTIGHETER 
Instruktion: ”Börja gå i din vanliga hastighet. När jag sedan säger ”fort”, gå så fort du kan. När jag säger ”långsamt”, går du 
mycket långsamt.” 
(2) Normal: Märkbar förändring av gånghastigheten utan instabilitet 
(1) Måttlig: Ändrar inte gånghastigheten eller uppvisar nedsatt balans 
(0) Svår: Ändrar inte gånghastigheten märkbart OCH uppvisar tecken på nedsatt balans 

11. GÅNG MED HUVUDVRIDNINGAR 
Instruktion: ”Börja gå i din vanliga gånghastighet. När jag säger ”höger”, vrid på huvudet och se till höger. När jag säger 
”vänster”, vrid på huvudet och se till vänster. Försök att fortsätta gå rakt fram.” 
(2) Normal: Vrider huvudet från sida till sida utan att ändra gånghastigheten och med god balans 
(1) Måttlig: Saktar ner hastigheten vid huvudvridningarna 
(0) Svår: Visar instabilitet vid huvudvridningarna 

12. GÅNG MED 180 GRADERS VÄNDNING (TVÄRVÄNDNING) 
Instruktion: ”Börja gå i din vanliga gånghastighet och när jag säger ”vänd och stopp”, vänd om så fort som möjligt för att titta i 
motsatt riktning och stanna. Efter tvärvändningen ska du stå med fötterna tätt ihop.” 
(2) Normal: Tvärvänder med fötterna nära varandra, snabbt (≤3 steg) och med god balans 
(1) Måttlig: Tvärvänder med fötterna nära varandra, långsamt (≥ 4 steg) och med god balans 
(0) Svår: Kan ej tvärvända med fötterna nära varandra, varken snabbt eller långsamt, utan instabilitet 

13. GÅNG ÖVER HINDER 
Instruktion: ”Börja gå i din vanliga hastighet. När du kommer fram till hindret, kliv över hindret inte runt, och fortsätt att gå.” 
(2) Normal: Kliver över hindret med liten förändring i hastighet och med god balans 
(1) Måttlig: Kliver över hindret, men rör vid dessa ELLER uppvisar försiktighet genom att sakta ner gången 
(0) Svår: Kan inte kliva över hindret ELLER går runt hindret 

14. TIMED UP & GO (TUG) MED/UTAN DUAL TASK 
Instruktion TUG: ”När jag säger GÅ! skall du resa dig upp från stolen och i din normala gångtakt passera det tejpade sträcket, 
vända dig om, gå tillbaka och sätta dig på stolen igen.”  
Kognitiv uppgift: ”Räkna baklänges, med tre siffror åt gången, från (vald siffra) medan du sitter på stolen.”  
TUG med kognitiv uppgift (dual task): ”Nu skulle jag vilja att du räknar baklänges från (ny startsiffra), med 3 siffror åt gången, 
och när jag säger GÅ!, fortsätter du att räkna baklänges samtidigt som du reser dig upp från stolen och i din normala takt 
passerar det tejpade sträcket, vänder dig om, går tillbaka och sätter dig på stolen igen.”  
 
TUG : _________ s          TUG + kognitiv uppgift (dual-task) :_________s 
(2) Normal: Ingen märkbar skillnad mellan sittande, stående och gående i tempo eller noggrannhet gällande nedräkningen 

och/eller ingen märkbar skillnad i gånghastighet jämfört med vanlig TUG  
(1) Måttlig: Nedsatt utförande av den kognitiva uppgiften ELLER gånghastigheten (>10%) jämfört med vanlig TUG 
(0) Svår: Kan inte räkna baklänges under gång ELLER slutar gå vid nedräkningen 

Vid uppgift 14 ska poängen minskas med 1 poäng om personens gånghastighet minskar med mer än 10% mellan vanlig 
TUG och TUG med kognitiv uppgift 

            TOTAL POÄNG: ________/ 28 



Mini-BESTest instruktioner 
Deltagaren/patienten bör utföra övningarna med skor med låg klack ELLER barfota.  
Material: En 10 cm tjock T-foamdyna (tempur), stol utan armstöd eller hjul, ett lutande underlag (10°), ett tidtagarur, ett hinder/skokartoner 

(23 cm högt) och en 3 meters sträcka markerat på golvet med tejp. 
Bedömning: Testet har en max poäng på 28 och består av 14 uppgifter som bedöms på en skala från 0-2 poäng. ”2” indikerar normal 

balansförmåga och ”0” svår balansnedsättning. Om en deltagare använder sig av hjälpmedel i samband med någon uppgift bör 
poängsättningen minskas med 1 poäng. Om en deltagare behöver fysisk hjälp/stöd av en eller flera personer för att kunna utföra ett 
moment ska ”0” poäng noteras för denna uppgift. 
För uppgift 3 (stå på ett ben) och uppgift 6 (kompensatoriskt steg åt sidan) inkludera endast poängen för ena sidan (den sämsta sidan). 
För uppgift 3 (stå på ett ben) tillåt två försök på varje ben och poängsätt det bästa försöket.  
För uppgift 14 (TUG med kognitiv uppgift) ska poängen minskas med 1 poäng om personens gånghastighet minskar med mer än 10% 

mellan vanlig TUG och TUG med kognitiv uppgift  

1. SITTANDE TILL 
STÅENDE 

Notera hur rörelsen påbörjas och om patienten tar hjälp av händerna på låren/sitsen eller om armarna 
förs framåt för att komma till stående. Använd stol utan armstöd. 

2. STÅ PÅ TÅ Tillåt två försök och poängsätt det bästa resultatet. (Misstänker du att patienten inte reser sig så högt 
som möjligt på tå, be honom/henne att resa sig medan han/hon håller i dina händer.) Försäkra dig om 
att patienten tittar på ett fast föremål ca 1 – 4 m bort. 

3. STÅ PÅ ETT BEN Tillåt två försök och poängsätt det bästa resultatet. Notera hur länge han/hon kan behålla denna 
ställning, dock längst 20 sekunder. Stoppa tidtagningen om patienten inte kan hålla händerna på 
höfterna eller nuddar/sätter ned foten på golvet eller nuddar/stödjer mot det andra benet. Försäkra dig 
om att patienten tittar på ett fast föremål ca 1 – 4 m bort. Upprepa med andra benet 

4. KOMPENSATORISKT 
STEG- FRAMÅT 

Stå framför patienten, placera en hand på varje axel och be honom/henne att luta sig framåt med rak 
kropp. (Lämna plats för honom/henne att ta ett kliv framåt.) Be honom/henne att luta sig framåt tills 
axlarna och höfterna är längre fram än tårna. När patienten intagit en framåtlutande ställning och du 
känner att patienten vilar med sin kroppstyngd i dina händer, ta plötsligt bort dina händer. Testet 
måste leda till minst ett steg framåt. OBS: Var beredd att fånga patienten 

5. KOMPENSATORISKT 
STEG- BAKÅT 

Stå bakom patienten med en hand på varje skulderblad och be honom/henne att luta sig bakåt. 
(Lämna plats för honom/henne att kliva bakåt.) Be honom/henne att luta sig bakåt tills axlarna och 
höfterna är längre bak än hälarna. När patienten intagit en bakåtlutandeställning och du känner att 
patienten vilar med sin kroppstyngd i dina händer, ta plötsligt bort dina händer. Testet måste leda till 
minst ett steg bakåt. OBS: Var beredd att fånga patienten 

6. KOMPENSATORISKT 
STEG- ÅT SIDAN 

Stå vid sidan om patienten med en hand på den högra (eller vänstra) sidan av bäckenet och be 
honom/ henne att luta hela sin kroppsvikt mot din hand. Be honom/henne att luta sig åt sidan tills 
bäckenets mitt befinner sig ovanför den högra (eller vänstra) foten och släpp sedan honom/henne.  
OBS: Var beredd att fånga patienten 

7. STÅ MED FÖTTERNA 
IHOP- PÅ FAST 
UNDERLAG  

Notera hur länge patienten kan stå med fötterna ihop, dock längst 30 sekunder. Försäkra dig om att 
patienten tittar på ett fast föremål ca 1 – 4 m bort. Stoppa tidtagningen om patienten inte kan hålla 
händerna på höfterna. 

8. STÅ MED FÖTTERNA 
IHOP- PÅ EN DYNA OCH 
BLUNDA 

Be patienten att stå på en 10 cm tjock mellanhård T-foam-dyna. Hjälp honom/henne att stiga upp på 
dynan. Stoppa tidtagningen om patienten inte kan hålla händerna på höfterna eller öppnar ögonen. 

9. STÅ PÅ ETT LUTANDE 
UNDERLAG OCH BLUNDA 

Hjälp patienten att stiga upp på underlaget (10 graders lutning). När patienten har stängt ögonen, 
börja tidtagning. Lägg märke till om patienten lutar bakåt. Dra av 1 poäng vid överdrivet svaj.  

10. GÅNG I OLIKA 
HASTIGHETER 

Be patienten att ta 3-5 steg i sin vanliga gånghastighet, säg sedan ”fort” och efter 3-5 snabba steg, 
”långsamt”. Efter ytterligare 3-5 steg, be patienten att stanna. 

11. GÅNG MED 
HUVUDVRIDNINGAR 

Låt patienten uppnå sin vanliga gånghastighet och ge sedan ordern att titta till ”vänster” eller ”höger” 
efter var 3:e -5:e steg. Lägg märke till om det finns svårigheter att vrida huvudet i den ena eller andra 
riktningen. Vid nedsatt rörelse i nacken tillåt att bål och huvud rör sig tillsammans. 

12. GÅNG MED 180 
GRADERS VÄNDNING 
(TVÄRVÄNDNING) 

Visa patienten hur en tvärvändning går till. När patienten har börjat gå med sin vanliga gånghastighet, 
säg ”vänd och stopp”. Räkna hur många steg patienten tar från det du säger vänd tills patienten har 
vänt och stannat och åter är stabil. Tecken på instabilitet inkluderar att gå bredspårigt, att ta extra steg 
eller ökad bålrörelse. 

13. GÅNG ÖVER HINDER Placera ett hinder/två skokartonger (total höjd av 23 cm) 3 meter ifrån den plats, där patienten börjar 
gå. 

14. TIMED UP & GO (TUG) 
MED/UTAN DUAL TASK 

A) TUG: Låt patienten sitta på stolen med ryggen mot ryggstödet. Notera tiden mellan att du säger 
”gå” och att patienten återgår till en sittande ställning. Stoppa tidtagningen när stussen landar på 
stolsitsen och patientens rygg är mot stolsryggen. Stolen bör vara en stabil stol utan armstöd. 

B) Kognitiv uppgift (subtraktionsövning): I sittande, be patienten att räkna baklänges från an siffra 
mellan 90 och 100, dra ifrån 3 siffror åt gången. Notera hur fort och noggrant han/hon utför uppgiften i 
stillasittande.  

C) TUG med kognitiv uppgift (Dual task): Be sedan patienten att räkna baklänges på samma sätt, men 

börja räkna utifrån en ny startsiffra och efter några sådana nedräkningar, säg ”gå”, som en signal att 
patienten ska stiga upp och gå. Notera tiden mellan att du säger ”gå” och att patienten återgår till 
sittande på stolen. Bedöm utifrån om dual task påverkar utförandet av den kognitiva uppgiften eller 
långsammare TUG (>10%) eller nya tecken på instabilitet.  

Testet är utvecklat av Dr Fay B Horak, © 2005-2013 Oregon Health & Science University. All rights reserved. Översatt till svenska av Erika Franzén, 
Karolinska Institutet, Tel: 08-52488878,  erika.franzen@ki.se. Version 2.1.1. 2015-12-08. 
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BILAGA 4 
 

“Förfrågan om deltagande i studie om smärta och balans” 
 

Som studenter från Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet kommer vi att utföra en 
studie för vårt examensarbete vår sista termin. Ny forskning visar på att det kan finnas ett 
samband mellan smärta och balansförmåga, och detta vill vi studera. Syftet med studien är att 
kartlägga balansförmåga, aktuell smärta och inställning till rörelse samt granska om det kan 
finnas en koppling däremellan. Du som medverkar bidrar till möjliggörandet av denna studie. 

Som deltagare är medverkan helt frivilligt och kan när som avbrytas om så önskas. Identiteterna 
hålls anonyma då inga personuppgifter kommer att presenteras, och du har givetvis möjlighet att 
ta del av arbetets resultat om intresse finns. 
 

Som deltagare ser vi att: 
- Du är mellan 18-65 års ålder 
- Har smärta i rygg och/-eller nacke som uppkommit för minst 4 veckor sedan, där smärtan kan 
vara både utav återkommande eller ihållande karaktär. 
- Förstår svenska eller engelska i tal och skrift 
- Ej har någon reumatologisk eller neurologisk sjukdom 

- Ej har någon ledskada som påverkar din balansförmåga 

Vid testtillfället ska två enkäter fyllas i samt ett kortfattat balanstest utföras.  
Tillfället beräknas ta 30 minuter totalt. 
 

För intresseanmälan och frågor maila någon av nedanstående med ditt namn, ålder samt kort 
beskrivning av smärtans duration och karaktär: 

Linnea Thelander     Christina Emilson (Handledare) 

      

Johan Gunnarsson 
 
 

  


