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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en fyra veckors smärtrehabiliteringskurs 

påverkade arbetsgrad och upplevd kinesiofobi hos individer i yrkesverksam ålder med 

långvarig smärta. Ett annat syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan 

nivå av arbetsgrad och nivå av upplevd kinesiofobi samt undersöka sambandet mellan 

förändringen av dessa.  

 

Metod: 112 patienter som genomgått smärtrehabiliteringskurs deltog i studien. Studien 

hade en retrospektiv design, som baserades på granskning av journaldata och bestod av tre 

delar. Den första delen var en kvasiexperimentell studie med komparativ design medan de 

andra två delarna var icke-experimentella tvärsnittsstudier med korrelativ design. Upplevd 

kinesiofobi mättes med den svenska versionen av Tampaskalan (TSK-SV) och arbetsgrad 

mättes i procent.  

 

Resultat: Både arbetsgrad och kinesiofobi förbättrades signifikant vid samtliga 

mättillfällen. Den största förbättringen skedde vid kursslut gällande kinesiofobi och vid 

tolv månaders uppföljning gällande arbetsgrad. Analys med Spearmans rangkorrelation 

visade ett svagt statistiskt signifikant negativt samband mellan arbetsgrad och kinesiofobi 

vid tolv månaders uppföljning. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan 

förändring av arbetsgrad och förändring av kinesiofobi, varken vid uppföljning två eller 

tolv månader efter kursslut.  

 

Konklusion: Detta är en av de första studierna som gjorts som undersöker samband mellan 

arbetsgrad och kinesiofobi hos individer med långvarig smärta och den visar att det finns 

ett behov, både för enskilda individer och för samhället i stort, att fortsätta undersöka 

sambandet dem emellan och gärna även studera vilken betydelse self-efficacy har för 

arbetsgraden. 

   

Key words: Kinesiophobia, work capacity, return to work, fear of movement, chronic 

pain, physiotherapy. 
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1 BAKGRUND 

Smärta är ett komplext och växande problem i vårt samhälle som påverkar såväl arbetsgrad 

som sjukvårdskonsumtion hos individer med smärta (SBU 2006). Ett vanligt fenomen hos 

många med långvarig smärta är irrationell rädsla för rörelse eller kinesiofobi (Lundberg et 

al. 2006). Då få studier har undersökt samband mellan arbetsgrad och kinesiofobi hos 

personer med långvarig smärta är detta bakgrunden till denna studie. 

1:1  Smärta 

Smärta är en mycket vanlig företeelse som drabbar nästan alla människor någon gång under 

livet (Strong et al. 2007). Smärta har definierats på följande sätt: “Smärta är en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Merskey et al. 1994, s. 210). 

Definitionen är en samlingsterm för all slags smärta oberoende av dess ursprung. Smärta är 

således inte bara en specifik sinnesförnimmelse utan även en komplex perceptuell 

upplevelse som involverar såväl sensoriska, känslomässiga som kognitiva komponenter 

(Melzack & Wall 1965; Melzack & Casey 1968). Den sensoriska komponenten av smärta 

innefattar perception av intensitet, duration och lokalisation. Den känslomässiga 

komponenten kännetecknas av emotionell påverkan av smärtupplevelsen och styr beteenden 

till följd av smärtan. Den kognitiva komponenten handlar om våra tidigare erfarenheter, 

tankar och idéer. Dessa tre komponenter är inblandade i alla typer av smärta oberoende av 

smärtans orsak och ursprung. De samverkar på olika sätt i olika stadier i smärtprocessen hos 

olika individer. Den sensoriska komponenten dominerar i den akuta smärtfasen medan de 

andra två är mer framträdande vid kronisk eller långvarig  

smärta (Melzack & Casey 1968).  

1:1:1 Långvarig smärta 

Kronisk smärta har definierats som: ”smärta som kvarstår efter normal läkningstid” 

(Merskey & Bogduk 1994, s.11). Gränsen vid tre månader anses vara den mest lämpliga 

tidpunkt som skiljer akut smärta från kronisk, men i forskningssammanhang används ofta en 

gräns vid sex månader (Merskey & Bogduk 1994). Begreppen kronisk smärta och långvarig 

smärta används ofta omväxlande som synonyma begrepp. I denna studie används begreppet 

långvarig smärta. Långvarig smärta har definierats som smärta som har funnits under 

större delen av tiden de senaste sex månaderna eller mer under det närmast föregående året 

(Gureje et al. 1998). Vid långvarig smärta sker en mängd förändringar på olika nivåer i 
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smärtöverföringssystem och därmed är inte långvarig smärta detsamma som akut smärta 

som varat länge (Sterner & Gerdle 2004).  

      Långvarig smärta uppstår nästan uteslutande från det muskuloskeletala systemet 

(Andersson et al. 1993, Gerdle et al. 2004). Muskuloskeletala sjukdomar omfattar över 200 

olika diagnoser som exempelvis olika slags artroser, ryggproblem, mjukdelsskador, 

skelettåkommor och skelettrauman (Lee 1994) och står för en stor del av sjukligheten i den 

svenska arbetsföra befolkningen (Alexanderson & Norlund 2004). Prevalensen av 

muskuloskeletal smärta varierar mellan olika studier beroende på olikheter i metodval, men 

den är generellt hög (Andersson et al. 1993; Gureje et al. 1998; Gerdle et al. 2004). Enligt 

SBU rapporten om behandling av långvarig smärta från 2006 (SBU 2006) är förekomsten av 

långvarig smärta i befolkningen i Sverige och i Europa cirka 40-50 procent och minst en 

fjärdedel av dessa, eller cirka 20 procent av befolkningen, har svårigheter att leva med sin 

smärta (SBU 2006, SBU 2010). De vanligaste lokalisationerna för smärta är ländrygg samt 

skuldra och nacke (Andersson et al. 1993; Croft et al. 1994; Gureje et al. 1998; Pain in 

Europe 2003; Gerdle et al. 2004).  

1:1:2 Konsekvenser av långvarig smärta 

Långvarig muskuloskeletal smärta ger i många fall begränsningar och negativa 

konsekvenser i det dagliga livet (Strong et al. 2007). Hur mycket en individs livsföring 

inklusive vardags-, fritids- och arbetsliv påverkas av smärta kan variera från dag till dag och 

mellan olika individer. Långvarig smärta medför inte bara ett stort fysiskt och emotionellt 

lidande för individen, utan är även ett komplext och växande problem för samhället med 

ökade kostnader till följd av att arbetsförmågan påverkas för ett stort antal individer (Engel, 

Korff & Katon 1996; Johansson, Lundberg & Lundberg 2006). Dessutom medför långvarig 

smärta en ökad konsumtion av hälso- och sjukvård, framför allt hos de individer där smärtan 

ger funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet (Blyth et al. 2004). Trots att 

prevalensen av exempelvis ländryggsmärta är hög är det enbart en mindre andel av 

individerna som utvecklar långvarig ryggsmärta eller långvariga smärtrelaterade 

funktionsnedsättningar (Croft et al. 1998). Dessa individer står dock för en stor del av 

kostnaderna som hör till ryggsmärta (Engel, Korff & Katon 1996). De samhällsekonomiska 

kostnaderna för ”ont i ryggen” beräknades år 1995 till 29,4 miljarder, varav 2,4 miljarder 

utgjorde direkta kostnader, d v s kostnader som har med själva vården att göra medan 27 

miljarder indirekta kostnader, d v s kostnader som avspeglar produktionsavfall till följd av 

sjukdomsrelaterad frånvaro från arbetet (SBU 2000; SBU 2006). Som jämförelse till dessa 

kostnader uppskattas de totala samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i 
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Sverige år 2003 till cirka 87,5 miljarder kronor. Av dessa utgjordes 7,5 miljarder av direkta 

kostnader, medan 80 miljarder utgjordes av indirekta kostnader (SBU 2010).  

1:1:3 Förklaringsmodeller till smärta 

Det finns olika förklaringsmodeller till hur smärta uppkommer och hur långvarig smärta 

upprätthålls. Under historien har dessa modeller varierat beroende på den kunskap som legat 

till grund för förståelsen. 

1:1:3:1 Biomedicinska modellen 

Filosofen René Descartes (1596-1650) såg människan som en mekanisk kropp som styrdes 

av en förnuftlig själ och betraktade tankar som helt separerade från kroppen, vilket framgår 

av hans berömda citat ”Cogito ergo sum” (Jag tänker alltså är jag) (Discourse on the 

Method, 1637). Enligt hans synsätt ansågs smärta antingen vara renodlat fysisk eller 

renodlat psykisk. Descartes tankar låg till grund för den så kallade biomedicinska 

modellen, som hela det moderna hälso- och sjukvårdssystemet bygger på. Än idag påverkar 

hans modell människors syn på smärta genom att många antar att det finns ett direkt 

samband mellan omfattningen av vävnadsskadan och den upplevda smärtan, det vill säga ju 

större skada desto större smärta. Det antagandet bidrar till att många tror att all smärta beror 

på en skada och därmed tolkas ofta en smärtökning som en ökad organisk skada (Linton 

2005).  

1:1:3:2 Grindteorin  

Den s.k. grindteorin, eller ”the gate control theory” utvecklades av psykologen Ronald 

Melzack och neurofysiologen Patrick Wall och bidrog till en revolution i förståelsen av 

smärtmekanismer. Denna teori beskriver hur smärta kan moduleras på ryggmärgsnivå och 

påverkas av uppåtgående aktivitet från perifera nerver samt av nedåtgående aktivitet från 

centrala nerver. Melzack och Wall (1965) tillhandahöll genom denna teori de första 

fysiologiska förklaringsmekanismerna för psykologiska smärtlindrande interventioner, 

såsom exempelvis distraktion eller avslappning (Melzack & Wall 1965).  

1:1:3:3 Biopsykosociala smärtmodellen 

Grindteorin bidrog till att smärtan började betraktas ur ett nytt perspektiv och skapade 

därmed den fysiologiska basen till den biopsykosociala smärtmodellen. Denna modell ser 

smärtan som en interaktion mellan biologiska, psykologiska och sociokulturella fenomen, 

vilka sammantaget formar individens reaktion på smärta. Modeller som faller under just den 

biopsykosociala modellen har visat sig varit särskilt användbara för att öka vår kunskap om 

smärta i de fall där smärta kvarstår trots avsaknad av identifierbar vävnadsskada eller 
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organisk sjukdom. Det finns flera olika varianter av den biopsykosociala modellen (Fordyce 

1976; Engel 1977). Fordyce var den förste att använda denna modell i kliniska 

sammanhang. Viktiga delar i hans modell var operant inlärning och undvikande beteende. 

Fordyces teorier har legat till grund för nya modeller som utvecklats som innehållit såväl 

klassiska och operanta inlärningskomponenter (Linton, Melin & Götestam 1984) som 

kognitiva beteendemässiga komponenter (Turk & Kerns 1983). Baserat på nutidens 

forskning ska och bör smärta studeras, diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv (SBU 2010). 

1:1:3:4 Rädsla-undvikande modeller (eng. fear-avoidance models) 

Under de två senaste decennierna har betydelsen av psykologiska förklaringsmodeller vuxit 

fram inom smärtområdet (Linton & Buer 1995; Vlaeyen & Linton 2000; Turk & Okifuji 

2002; Woby, Urmston & Watson 2007). Känslomässiga faktorer, och då framför allt rädsla, 

har visat sig vara central vid förståelse av hur långvarig smärta uppstår. Rädsla har varit en 

viktig del i de senaste biopsykosociala smärtmodellerna, som även kallas rädsla-

undvikande modeller (Vlaeyen et al. 1995a).  

      Aristoteles kopplade redan på sin tid samman smärta och rädsla. Men det var inte förrän 

i modern tid som en modell utvecklades av Lethem et al. (1983) som relaterade rädsla och 

smärta till ett undvikande beteende genom inlärning. Modellen fick namnet ”the fear-

avoidance model of exaggerated pain perception” och skapades för att förklara hur och 

varför vissa individer utvecklar ett långvarigt smärtsyndrom. Det centrala konceptet i denna 

modell är rädsla för smärta. Konfrontation och undvikande är två olika reaktioner på denna 

rädsla, där konfrontation leder till reducerad rädsla på sikt. Undvikande däremot medför att 

rädslan kvarstår eller ökar, som i sin tur kan leda till ett fobiskt tillstånd (Lethem et al. 

1983). Denna modell har fått stöd av flera forskare (Wadell et al. 1993; Linton & Buer 1995; 

Vlaeyen et al. 1995a; Vlaeyen et al. 1995b) medan den har kritiserats av enstaka (Philips 

1987).  

      Vlaeyen et al. lanserade en ny modell 1995; ”the cognitive-behavioural model of fear 

of movement/reinjury” (1995a), som introducerade begreppet rädsla för rörelse/nyskada. 

Denna modell förklarar hur en skada, som uppfattas hotfullt, kan leda till en mer specifik 

rädsla för att fysisk aktivitet ska orsaka en ny skada (även kallad rädsla för rörelse) och 

därefter leda till undvikandebeteende som slutligen kan medföra funktionsnedsättning, 

oförmåga att utföra aktiviteter/funktioner och depression. Katastroftankar relaterat till 

smärta spelar en central roll i ovan beskrivna modell (Vlaeyen et al. 1995a) och en allt större 

växande forskningsgrund stödjer denna modell (Woby et al. 2004; Gheldof et al. 2006; 

Leeuw et al. 2007; Woby, Urmston & Watson 2007).  
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1:2 Smärtrelaterad rädsla, rädsla för rörelse/skada och kinesiofobi 

Tre olika termer används för att beskriva rädsla relaterat till smärta; smärtrelaterad rädsla, 

rädsla för rörelse/skada samt kinesiofobi. De tre begreppen används omväxlande i litteratur 

och studier. Smärtrelaterad rädsla betraktas som ett samlingsbegrepp för all slags rädsla 

relaterat till smärta (Asmundson & Taylor 1996; Crombez et al. 1999; Lundberg 2008; 

Lundberg & Styf 2009; Lundberg, Styf & Jansson 2009). Rädsla för rörelse/skada beskrivs 

som ”en specifik rädsla för rörelser och fysisk aktivitet som (felaktigt) kan antas orsaka 

(ny)skada” (Vlaeyen et al. 1995a, s. 365; Vlaeyen et al. 1995b, s. 239). Termen kinesiofobi 

används vid de mest extrema situationerna av rädsla för rörelser och definieras som ”en 

överdriven, irrationell och tärande rädsla för fysisk rörelse och aktivitet som orsakas av en 

känsla av sårbarhet för smärtsam skada eller nyskada” (Kori, Miller & Todd 1990, s. 37). 

Förekomst av hög grad av kinesiofobi bland individer med muskuloskeletal smärta är hög, 

prevalensen har i vissa studier legat mellan 50-70 procent (Lundberg et al. 2006; 

Brännström 2008, Lundberg & Styf 2009). En skillnad mellan män och kvinnor har 

observerats, där män har en högre grad av kinesiofobi (Brännström 2008). Vid jämförelse av 

kinesiofobi mellan grupper med olika träningsnivå har den högsta nivån av kinesiofobi 

återfunnits bland de individer som inte tränade (Lundberg & Styf 2009). En annan studie har 

funnit ett samband mellan låg fysisk aktivitet och hög skattning av rädsla-undvikande tankar 

samt katastroftankar kring smärta (Elfving, Andersson & Ja Grooten 2007). Det finns även 

studier där ingen korrelation mellan kinesiofobi och fysisk kapacitet, aktivitets- respektive 

delaktighetsbegränsningar har setts (Nijs et al. 2004).  

1:2:1 Konsekvenser av smärtrelaterad rädsla och undvikande beteende  

Individer med långvarig smärta kan både ha rädsla för smärta och för aktiviteter som kan 

förväntas orsaka smärta. Rädslan kan då bli generaliserad även till andra situationer som är 

sammankopplade med det stimuli som framkallar rädslan (Lethem et al. 1983). Både 

smärtrelaterad rädsla och undvikanden är viktiga faktorer för utvecklandet av långvariga 

besvär för ett flertal individer med muskuloskeletal smärta. Kinesiofobi kan medföra ett 

flertal negativa effekter såsom undvikandebeteenden av olika slag, nedsatt funktionsförmåga 

och ha en negativ inverkan på behandlingsresultatet vid rehabilitering av individer med 

långvarig muskuloskeletal smärta (Vlaeyen & Linton 2000, Lundberg 2008; Lundberg & 

Styf 2009). Undvikandebeteenden av olika slag kan resultera i en minskning av både sociala 

och fysiska aktiviteter som i sin tur kan medföra en mängd fysiska och psykologiska 

konsekvenser, vilka kan öka eventuell funktionsnedsättning och därmed påverka individens 

deltagande i exempelvis fritidsaktiviteter och arbetsliv (McCracken, Faber & Janeck 1998; 

Lundberg 2008). Det finns idag tillräckliga bevis som stödjer att smärtrelaterad rädsla är 
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sammankopplat med undvikande av fysisk aktivitet som resulterar i bristande delaktighet 

(Vlaeyen et al. 1995a; Crombez et al. 1999; Vlaeyen & Linton 2000).  

1:3 Arbetsgrad 

1:3:1 Begränsning av arbetsförmåga 

Enligt Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

kan arbetsförmågan vara begränsad på grund av dysfunktion på kroppsfunktionsnivå/ 

kroppsstruktursnivå, aktivitetsnivå samt delaktighetsnivå och påverkas av såväl 

omgivningsfaktorer som personliga faktorer (Socialstyrelsen 2003). Flera studier stödjer 

teorin att grad av begränsad arbetsförmåga styrs av tiden (Frymoyer 1992; Lindström et al. 

1992; Adams et al. 2007). Om en patient är begränsad i sin arbetsförmåga i mer än sex 

månader är sannolikheten att personen går tillbaka i arbete 50 procent. Inom ytterligare ett år 

faller sannolikheten till 20 procent och inom ytterligare ett år är chanserna till arbetsåtergång 

minimala, om inte intensiv rehabilitering äger rum (Frymoyer 1992). Tidiga 

rehabiliteringsåtgärder bör därför beaktas. Vad som också bör tas i beaktande är att rädsla-

undvikande tankar kring arbete samt kring fysisk aktivitet är starkt sammankopplat med 

grad av funktionsnedsättning och grad av arbetsförmåga de närmast föregående åren. ”Fear 

of pain and what we do about it is more disabling than pain itself” (Wadell et al. 1993, s. 

164). 

      I den svenska delen av ”Pain in Europe” (2003) uppgav knappt en fjärdedel (24 procent) 

av de med långvarig smärta att de arbetade full tid och 19 procent hade fått gått ner till 

deltid. För ungefär hälften (47 procent) som var i arbete hade smärtan påverkat deras 

arbetsliv. Mer än var fjärde (28 procent) hade fått ändrade arbetsförhållanden på grund av 

smärtan och var fjärde hade bytt arbete (Pain in Europe 2003).  

1:3:2 Relation mellan smärta och arbetsgrad 

Att identifiera faktorer som predicerar och underlättar arbetsåtergång hos personer med 

långvarig smärta är en viktig uppgift för optimal smärtrehabilitering. Studier har visat att 

predicerande faktorer för arbetsförmåga hos personer med muskuloskeletala besvär är god 

livskvalitet, god fysisk kondition, god förmåga att klara aktiviteter, kön, ålder, utbildning 

samt grad av smärta (Lydell et al. 2005; Elfving et al. 2009; Lydell et al. 2009). Om antalet 

sjukskrivningsperioder/sjukskrivningsdagar är en predicerande faktor för arbetsåtergång hos 

denna grupp råder delade meningar, där några studier visat ett samband mellan dessa 

faktorer medan andra inte sett ett sådant (Lydell et al. 2005; Elfving et al. 2009; Lydell et al. 

2009). Rädsla-undvikande tankar har visat sig vara en viktig faktor som skiljer individer 

utan sjukskrivning från individer med hög frekvens av sjukskrivningsdagar (Linton & Buer 
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1995). Ytterligare studier har sett att rädsla-undvikande tankar inte bara har ett samband 

med framtida smärta och fysisk funktion, utan är dessutom en av de starkaste prediktorerna 

för framtida sjukfrånvaro (Linton & Halldén 1998). Detta har bekräftats i en nyare studie 

som såg att både smärtans svårighetsgrad och upplevd kinesiofobi ökade risken att bli 

sjukskriven (Nilsson et al. 2005). Det finns betydande bevis på att smärtrelaterad rädsla 

påverkar dagliga aktiviteter inklusive aktiviteter på arbetsplatsen (Vlaeyen & Linton 2000; 

Fritz, George & Delitto 2001; Gheldof et al. 2005; Van Nieuwenhuyse et al. 2006).  

1:4 Rehabilitering vid långvarig smärta 

1:4:1 Multimodal smärtrehabilitering 

Studier har visat att breda samordnade rehabiliteringsprogram, s.k. multimodal 

rehabilitering, som utgår från ett helhetsperspektiv och som integrerar insatser utifrån 

individens behov och sociala situation, ger bäst effekt vid behandling av långvariga 

smärttillstånd jämfört med passiva och/eller enstaka behandlingsinsatser (SBU 2010). 

Multimodal rehabilitering bygger på den biopsykosociala modellen som utgår från att 

framgångsrik behandling bör ta hänsyn till somatiska, psykologiska, omgivnings- och 

personlighetsmässiga aspekter. Denna form av rehabilitering, med ett interdisciplinärt 

arbetssätt, är en process av välplanerade och samordnade insatser av flera olika professioner 

med gemensam målsättning och pågår under en längre, men avgränsad tid. Teamarbete, där 

patienten ingår, är en viktig komponent (SBU 2010). Den långvariga smärtan och dess 

konsekvenser försvinner i regel inte av behandlingar som ges vid akuta smärttillstånd (Turk 

& Okifuji 2002). Chans till smärtfrihet är liten när den långvariga smärtan har etablerats, 

vilket Andersson visade i en uppföljningsstudie av långvarig smärta, där 85 procent 

fortfarande hade kvar smärtan 12 år efter smärtdebut (Andersson 2004). En utvärdering av 

ett multidisciplinärt smärthanteringsprogram gjord av Wong et al. (2009) visade signifikanta 

förbättringar i upplevd smärthantering, depression och livskvalitet hos patienter med 

långvarig smärta. Vissa förbättringar sågs även gällande kinesiofobi (Wong et al. 2009). 

Liknande resultat kunde ses i en annan nyligen publicerad studie som utvärderat 

multidisciplinär kognitiv beteendeterapi (van Wilgen et al. 2009). 

1:4:1:1 Multimodal smärtrehabilitering i Sandviken 

På Rehabiliteringsmedicin i Sandviken bedrivs en länsövergripande multimodal 

smärtrehabilitering för individer i arbetsför ålder inom Gävleborgs läns landsting med icke 

malign långvarig smärta. Teamet, bestående av arbetsterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, 

psykolog, sjukgymnast samt sjuksköterska/koordinator, arbetar interdisciplinärt enligt ett 

kognitivt beteendemedicinskt synsätt där viktiga målsättningar är återgång i arbete eller 
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studier samt att lära individer att leva med sin smärta. Ett stort antal av de individer som 

erhåller smärtrehabilitering har en hög grad av kinesiofobi, vilket ger påverkan på såväl 

kroppsstruktur-/kroppsfunktionsnivå som på aktivitets- och delaktighetsnivå. De problem 

kinesiofobin medför tas i beaktande vid planering och upplägg av rehabiliteringen för varje 

individ, i enlighet med den slutsats som drogs av Lundberg och medarbetare i en studie 2006 

(Lundberg et al. 2006). De allra flesta patienter som kommer till teamet har sjukersättning i 

någon form, vilket innebär att arbetsförmågan är påverkad för det stora flertalet. Endast ett 

fåtal arbetar heltid, det vill säga har full arbetsgrad. 

1:4:1:2 Sjukgymnastens roll i förhållande till kinesiofobi 

Sjukgymnasten i smärtrehabiliteringsteamet har en viktig roll i att stötta och guida individen 

att förbättra olika kroppsfunktioner samt öka aktivitets- och delaktighetsförmåga utifrån 

individens egna mål. Faktorer som kan påverka behandlingen av kinesiofobi är patientens 

tankar, föreställningar och uppfattningar om att röra sig med smärta. Men även 

behandlarens/sjukgymnastens inställning och uppfattningar har betydelse för utfallet. För att 

bästa rehabiliteringsresultat krävs ett sammanhållande budskap från samtliga vårdgivare att 

rörelse är receptet (Lundberg 2008). Woby et al. (2007) har funnit ett starkt samband mellan 

kognitiva faktorer, såsom självskattad tilltro till sin förmåga (self-efficacy) och 

smärtintensitet samt funktionsnedsättning hos personer med långvarig ländryggssmärta. 

Detta understryker vikten av att kognitiva faktorer blir en integrerad del i sjukgymnastisk 

behandling av dessa individer (Woby et al. 2007).  

      En annan viktig del i sjukgymnastens arbete består i att öka individens trygghet och 

tilltro till sin förmåga inom olika områden samt minska upplevd kinesiofobi. Detta kan 

bland annat ske genom graderad upplevelsebaserad funktionell träning i olika miljöer, så 

kallad kognitiv graderad exponering. Det finns ett visst vetenskapligt stöd att denna form av 

kognitiv beteendeterapi har effekt på kinesiofobi (Vlaeyen & Linton 2000; Leeuw et al. 

2008). Det är viktigt att de insatser som ges kan mätas objektivt och i funktionella termer. 

Ett indikationsmått på upplevd kinesiofobi är skattning genom den svenska versionen av 

Tampaskalan (TSK-SV) (Lundberg, Styf & Carlsson 2004). Ett funktionellt utfallsmått är 

vilken arbetsgrad en individ har, det vill säga i vilken utsträckning en individ arbetar, 

studerar alternativt är arbetssökande.  

1:5 Problemformulering  

Eftersom få studier har undersökt om det finns något samband mellan just arbetsgrad och 

kinesiofobi hos individer med långvarig smärta är det angeläget att undersöka om ett sådant 

finns och hur det i så fall ter sig. Detta är bakgrunden till denna studie. Hypotesen är att det 
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föreligger ett samband mellan nivå av arbetsgrad och grad av kinesiofobi hos personer med 

långvarig smärta.  

1:6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om en fyra veckors smärtrehabiliteringskurs påverkade 

arbetsgrad och upplevd kinesiofobi hos individer i yrkesverksam ålder med långvarig 

smärta. Ett annat syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan nivå av 

arbetsgrad och nivå av upplevd kinesiofobi hos ovan nämnda individer samt undersöka 

sambandet av förändring mellan dessa båda variabler.  

 

1. Skedde någon förändring av arbetsgrad (mätt i procent) respektive kinesiofobi (mätt 

enligt TSK-SV) hos personer med långvarig smärta vid mätning direkt efter, två 

respektive tolv månader efter en fyra veckor lång smärtrehabiliteringskurs, jämfört med 

före?  

 

2. Fanns ett samband mellan nivå av arbetsgrad (mätt i procent) och nivå av upplevd 

kinesiofobi (mätt enligt TSK-SV) hos ovan nämnda individer vid mätning innan 

respektive tolv månader efter smärtrehabiliteringskurs?  

 

3. I vilken omfattning samvarierade förändring av arbetsgrad (mätt i procent) med 

förändring av kinesiofobi (mätt enligt TSK-SV) hos individer med långvarig smärta vid 

mätning två respektive tolv månader efter en fyra veckor lång smärtrehabiliteringskurs, 

jämfört med före?  

 

2 METOD 

2:1 Design 

Studiens design baserades på en retrospektiv granskning av journaldata. I uppsatsen ingick 

tre delar. Den första delen var en kvasiexperimentell studie med komparativ design för att 

mäta och jämföra arbetsgrad respektive kinesiofobi hos vuxna individer i arbetsför ålder 

med långvarig smärta före, direkt efter samt två respektive tolv månader efter en fyra veckor 

lång smärtrehabiliteringskurs. Den andra delen var en icke experimentell tvärsnittsstudie 

med korrelativ design för att studera eventuella samband mellan nivå av arbetsgrad och nivå 

av skattad kinesiofobi hos ovan nämnda individer före respektive tolv månader efter en fyra 

veckor lång smärtrehabiliteringskurs. Den tredje delen var även den en icke experimentell 

tvärsnittsstudie med korrelativ design för att undersöka om och i vilken omfattning 
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förändring av arbetsgrad samvarierade med förändring av kinesiofobi hos ovan nämnda 

individer vid uppföljning två respektive tolv månader efter en fyra veckor lång 

smärtrehabiliteringskurs jämfört med utredning.  

2:2 Urval 

Urvalet var ett selektivt bekvämlighetsurval, där samtliga patienter som deltagit i 

smärtrehabiliteringskurs på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken under perioden jan 2007 till 

juni 2009 ingick. Inklusionskriterium var att patienterna skulle vara i yrkesverksam ålder 

med långvarig icke malign smärta i muskler och leder samt att de skulle vara helt eller delvis 

sjukskrivna eller i arbete där risk för sjukskrivning förelåg. Patienterna skulle även förstå det 

svenska språket. Exklusionskriterier för studien var pågående alkohol- och/eller 

drogmissbruk eller uttalat beroendebeteende samt allvarlig fysisk, kognitiv eller psykiatrisk 

problematik som kunde påverka aktivt deltagande i smärtrehabiliteringskursen. Ett annat 

exklusionskriterium var avbruten smärtrehabiliteringskurs.  

2:3 Interventionen  

2:3:1 Smärtutredningen    

Samtliga patienter som hade genomgått smärtrehabiliteringskurs kom på remiss och hade 

först deltagit i en teamutredning, vars syfte var att kartlägga patientens besvär och 

hanteringen av dessa, patientens hinder och resurser samt olika påverkande faktorer. Utifrån 

detta bedömdes om patienten hade nytta av deltagande i smärtrehabiliteringsprogrammet, 

som inkluderade smärtrehabiliteringskurs och efterföljande uppföljningar. Utredningen 

avslutades med att teamet tillsammans gjorde en beteendeanalys och sammanfattning av 

teambedömningen. Därefter skedde en planeringsträff med patienten, då en 

rehabiliteringsplan med individuella mål upprättades.  

2:3:2 Smärtrehabiliteringskursen    

Smärtrehabiliteringskursen pågick dagtid måndag till fredag under fyra veckor och var till 

största del förlagd på Närsjukhuset i Sandviken. Kursdeltagarna fick under dessa veckor 

möjlighet att tillgodogöra sig de färdigheter och den träning som behövdes för att bättre 

klara av de krav som ställs i yrkesliv och i livet i allmänhet. Ett viktigt syfte var att ”ge hjälp 

till självhjälp”. Passiva behandlingar gavs i mycket begränsad omfattning under själva 

kursen. I stället försågs patienten med kunskaper för att utveckla fysiska, mentala och sociala 

färdigheter som gjorde det möjligt att få kontroll över sin livssituation med smärta och bättre 

kunna ta ansvar för sin hälsa samt bryta ett eventuellt beroende till sjukvården. Insatserna 

från teamet skedde såväl individuellt som i grupp. 
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      I kursen ingick teoretiska lektioner, där ämnen som långvarig smärta, stress, sömn, kost, 

fysisk träning, anatomi/fysiologi, tidsdisposition/planering och hjälp till självhjälp togs upp. 

Syftet med dessa lektioner var att ge patienten ökade fysiologiska och psykologiska 

kunskaper som skulle kunna ligga till grund för beteendeförändringar. Kursen bestod även 

av praktiska övningar och fysisk träning av olika slag. Den fysiska träningen under kurs 

byggde på principen graderad träning och utgick från patientens behov, mål och intressen. 

Exempel på detta kunde vara individuellt anpassat träningsprogram, konditionsträning, 

stavgång, morgongymnastik, bassängträning i grupp, simning, ergonomi/arbetsteknik.  

      Andra delar som bland annat ingick i kursen var tillämpad avspänning, basal 

kroppskännedom, beteendeträning samt planering inför återgång i arbete eller studier. 

Uppföljning med återbesök skedde vid tre tillfällen, varav det första skedde cirka två 

månader efter kursslut, det andra cirka sex månader efter och det tredje cirka tolv månader 

efter kursslut. Vid det första och det sista uppföljningstillfället skedde olika former av 

mätningar och tester, medan det inte skedde några sådana vid uppföljning efter sex månader, 

utan denna uppföljning bestod enbart av samtal och lektioner.  

2:4 Datainsamlingsmetod  

De formulär som analyserades i denna studie var den svenska versionen av Tampaskalan för 

kinesiofobi (TSK-SV) (bilaga 1) samt ett formulär med uppgifter om försörjningsstöd, där 

uppgift kring arbetsgrad kunde fås fram (bilaga 2).  

2:4:1 Tampaskalan för kinesiofobi (TSK-SV) 

Kinesiofobi mättes enligt TSK-SV. Detta frågeformulär består av 17 olika delfrågor som 

mäter subjektiv skattning av kinesiofobi. Varje delfråga rangordnas mellan ett till fyra poäng 

enligt en fyragradig Likertskala med skattningsalternativ från ”Håller inte alls med” till 

”Håller helt med”. En totalsumma beräknas efter inversion av poängen till delfrågorna 4, 8, 

12 och 16. Totalsumman kan variera mellan 17 till 68 poäng. Höga poäng på TSK-SV 

indikerar på en hög grad av kinesiofobi. Ett cut-off värde på > 37 poäng har definierats som 

en hög grad av kinesiofobi i några studier (Vlaeyen et al. 1995b; Lundberg et al. 2006). Den 

uppmätta felmarginalen, mätfelet, ligger på strax under tre poäng d v s på ett värde mellan 

34 och 40 (37 +/- 3) (Lundberg 2006). Med detta menas att en förändring på minst tre poäng 

på TSK-SV krävs för att det ska kunna betraktas som en förändring av patientens skattade 

kinesiofobi. Baserat på felmarginalen på tre poäng delades totalpoängen på kinesiofobi i 

denna studie in i en tregradig skala med följande poängindelning: 17-33 poäng (låg grad av 

kinesiofobi), 34-40 poäng (medelhög grad av kinesiofobi), 41-68 (hög grad av kinesiofobi). 

Syftet med denna poängindelning var att precisera grad av kinesiofobi. TSK-SV har god 
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vetenskaplig kvalité avseende validitet och reliabilitet och är tillförlitligt att använda för att 

identifiera kinesiofobi hos personer med långvarig smärta (Lundberg, Styf & Carlsson 

2004). Kinesiofobi analyserades i denna studie vid utredning, direkt efter kurs samt vid 

uppföljning två respektive tolv månader efter kurs. Patienterna hade möjlighet att kunna 

ställa frågor till sjukgymnast angående oklarheter i samband med ifyllnad av delfrågorna på 

TSK-SV. 

2:4:2 Arbetsgrad 

För begreppet arbetsgrad finns ingen vedertagen konceptuell definition. Enligt 

Arbetsförmedlingens definition av arbete har en individ arbete om individen befinner sig i 

någon sökandekategori som innebär arbete eller om personen är avaktualiserad med en kod 

som innebär arbete (Arbetsförmedlingen 2010). I den här studien definierades begreppet 

arbetsgrad som den del en individ var i arbete, var arbetssökande, var i studier eller var i en 

kombination av dessa alternativ. Arbetsgrad mättes i procent och kunde omfatta olika 

procent från 0-100 procent. Om en individ arbetade heltid var arbetsgraden 100 procent och 

om en individ inte arbetade alls, utan istället exempelvis hade full sjukersättning, var 

arbetsgraden 0 procent. I formuläret rörande försörjningsstöd fanns följande fem förtryckta 

procentalternativ för arbetsgrad: 0, 25, 50, 75 och 100. Det fanns även möjlighet att ange 

annan omfattning av arbetsgrad. Vid redovisning i denna studie angavs endast de fem 

förtryckta alternativen. Om en patient angett en annan procentsiffra skedde en avrundning 

till närmaste procentalternativ. Skriftliga uppgifter kring arbetsgrad samlades in vid 

utredning samt vid uppföljning två respektive tolv månader efter kurs.  

2:5 Genomförande  

Datainsamling utfördes genom journalgranskning av journaler till samtliga patienter som 

påbörjade smärtrehabiliteringskurs på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken under perioden 1 

jan 2007 till 30 juni 2009. Under denna period ägde 15 kurser med sex till åtta personer i 

varje kurs rum, vilket innebar totalt 116 patienter. Den sista kursens tolvmånaders 

uppföljning ägde rum i juni 2010. Samtliga patienter som ingick i studien informerades i 

förväg skriftligt om studien via ett brev som skickades till var och en minst två veckor innan 

journalgranskningen påbörjades (bilaga 2). Den som granskade journalerna var studiens 

författare som även var sjukgymnast i aktuellt team, dock inte patientansvarig sjukgymnast 

till alla patienter. De uppgifter som samlades in var kön, ålder, utbildningsnivå, smärtdebut, 

huvudsaklig smärtlokalisation, smärtintensitet i genomsnitt senaste veckan enligt VAS, 

självskattad kinesiofobi enligt TSK-SV samt arbetsgrad enligt formulär med uppgifter om 

försörjningsstöd. Under smärtrehabiliteringen var sjukgymnasten i teamet ansvarig för att 
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samla in skriftliga uppgifter kring kinesiofobi, medan kuratorn var ansvarig för att samla in 

uppgifter om arbetsgrad.  

2:6 Databearbetningsmetoder  

2:6:1 Datanivå 

Val av statistisk metod baserades på datanivå och hur variablerna var operationaliserade. 

Variabeln kinesiofobi operationaliserades genom frågeformuläret TSK-SV, där 

poängsumman som erhölls antogs vara på intervallnivå. Totalpoängen på TSK-SV delades 

vid redovisning av resultat in enligt en tregradig skala enligt följande: 17-33 poäng = låg 

grad av kinesiofobi, 34-40 poäng = medelhög grad av kinesiofobi samt 41-68 poäng = hög 

grad av kinesiofobi. Arbetsgrad operationaliserades genom en skala från 0-100 procent. 

Vanligtvis anses data som erhålls från en sådan skala vara på kvotnivå, men i denna studie, 

då enbart fem procentalternativ fanns, betraktades inte skalan som kontinuerlig. De data som 

erhölls betraktades istället som ordinaldata.  

2:6:2 Statistisk bearbetningsmetod  

Bearbetning och analys av data utfördes i SPSS version 18.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences, Chicago Il.). Bedömning om variablerna var normalfördelade eller inte 

gjordes genom inspektion av normalfördelningskurvor, analys av kurvornas snedhet 

(skewness) och ”toppighet” (kurtosis) samt genom Kolmogorov-Smirnovs statistiska test, 

där ett signifikansvärde över 0.05 indikerar på normalfördelning (Pallant, 2007). 

Signifikansnivån sattes till 0.05. Deskriptiv statistik redovisades avseende ålder, kön, 

utbildningsnivå, smärtduration, smärtlokalisation och smärtintensitet vid utredning. Ålder 

och smärtduration redovisades med medelvärde och medianvärde, smärtintensitet med 

medianvärde medan kön, utbildningsnivå och smärtlokalisation redovisades i procent.  

2:6:2:1 Frågeställning 1. Förändring av arbetsgrad respektive kinesiofobi 

För att besvara frågeställning nummer ett utfördes två separata analyser, en för arbetsgrad 

och en för kinesiofobi. Arbetsgrad jämfördes vid tre tillfällen (före kurs samt vid uppföljning 

två respektive tolv månader efter kurs) medan kinesiofobi jämfördes vid fyra tillfällen (före 

kurs, direkt efter samt vid uppföljning två respektive tolv månader efter kurs). Friedmans test 

(Related-Samples Friedmans’s Two Way Analysis of Variance by Ranks) valdes som 

statistisk analysmetod för att beräkna förändring av arbetsgrad, då detta är det icke-

parametriska alternativet till variansanalys för upprepade mätningar vid olika tillfällen hos 

samma personer.  
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      Envägs variansanalys (ANOVA) valdes som statistisk bearbetningsmetod till kinesiofobi 

under antagandet att kinesiofobi var normalfördelat, eftersom detta test används för att 

jämföra skillnad mellan medelvärden av data på intervallnivå hos samma personer vid olika 

tillfällen. Oberoende variabel var tid, medan beroende variabel var kinesiofobi. Det värde 

som beräknades fram genom denna analys var är ett F värde mätt enligt Wilk’s Lambda samt 

effektstorlek mätt enligt Partial Eta Square. Effektstorleken har enligt Cohen delats in i 

följande indelning:  

0.01 = liten effektstorlek 

0.06 = moderat effektstorlek 

0.14 = stor effektstorlek 

      Ett post hoc test enligt Bonferroni gjordes därefter för att se mellan vilka mättillfällen det 

fanns en signifikant skillnad.  

2:6:2:2 Frågeställning 2. Samband mellan nivå av arbetsgrad och nivå av upplevd 

kinesiofobi 

För att besvara den andra frågeställningen gjordes korrelationsanalys av arbetsgrad och 

kinesiofobi med Spearmans rangkorrelation vid två tillfällen; dels före och dels tolv månader 

efter kurs. Korrelationsanalys beskriver styrkan och riktningen i ett linjärt samband mellan 

två variabler. En perfekt korrelation har antingen värdet 1.0 eller -1.0 och indikerar att värdet 

på en variabel exakt kan förutses om man vet värdet på den andra. En korrelation på 0 

indikerar att samband helt saknas (Pallant, 2007). Cohen (1988, ss. 79-81) har gett följande 

riktlinjer när det gäller tolkning av värdena mellan 0 - 1: 

Svagt samband r = 0.10 - 0.29 

Måttligt samband r = 0.30 - 0.49 

Starkt samband r = 0.50 – 1,0 

2:6:2:3 Frågeställning 3. Samband mellan förändring av arbetsgrad och förändring av 

kinesiofobi  

Till frågeställning nummer tre gjordes först en gruppindelning gällande förändring av 

arbetsgrad, mätt genom skillnad i procent respektive förändringen av kinesiofobi, mätt 

genom skillnad i poäng enligt TSK-SV vid uppföljning två respektive tolv månader efter 

kurs jämfört med utredning enligt följande: ökad, minskad eller oförändrad. Därefter skedde 

två separata korrelationsanalyser med Spearmans rangkorrelation för att se om förändring av 

kinesiofobi hade någon samvariation med förändring av kinesiofobi.  
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2:6:3 Externt och internt bortfall 

Bortfall räknades om en patient valde att inte medverka i studien eller om kompletta 

uppgifter saknades i journal, exempelvis på grund av ofullständigt ifyllda formulär eller då 

en patient uteblev från ett eller flera mättillfällen och uppgifter helt saknades. Det externa 

bortfallet, d v s de patienter som valde att inte medverka i studien, redovisades i antal, ålder 

och kön. Det interna bortfallet, då uppgifter saknades i journal, redovisades i antal patienter. 

Vid internt bortfall på TSK-SV (upp till två bortfall på delfrågorna) ersattes den eller de data 

som fattades med medianvärdet på de övriga ifyllda delfrågorna i aktuellt formulär. Vid 

bortfall på fler än två delfrågor på TSK-SV räknades formuläret som ett bortfall.  

2:7 Etiska överväganden  

Studien är skriftligt godkänd av verksamhetschef för verksamhetsområdet Medicin 3 inom 

landstinget Gävleborg, av Rehabiliteringsmedicins vårdenhetschef för Öppenvården samt av 

medicinskt ansvarig läkare. Samtliga patienter som ingick i studien informerades skriftligt 

om studien via ett brev som skickades ut minst två veckor innan journalgranskning 

påbörjades (bilaga 3). Patienterna fick i detta brev veta vilka uppgifter som skulle hämtas ur 

deras journaler, att sammanställning och analys skulle ske anonymt på gruppnivå, vem som 

var ansvarig för studien samt vem som utförde själva journalgranskningen. De fick också 

information om vem de kunde vända sig till vid eventuella frågor kring studien eller ifall de 

inte ville att journalgranskning skulle göras av deras journal. De erhöll även uppgift om vem 

som var ansvarig för Personuppgiftslagen (PuL-ansvarig) inom landstinget Gävleborg.  

      Samtliga patienter fick dessutom innan kursstart information om att teamet samlar in 

uppgifter ur deras journaler till databaser i forskningssyfte. De uppgifter som inhämtades ur 

journalerna i aktuell studie var enbart sådant som teamet redan hade samlat in under 

patienternas tidigare rehabiliteringsperiod. Inga nya uppgifter inhämtades till denna studie. 

Etiska riktlinjer och sekretessbestämmelser rörande journalgranskning följdes. Den som 

granskade samtliga journaler i aktuell studie var studiens författare, som också var 

sjukgymnast i aktuellt team.  
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3 RESULTAT 

Av totalt 116 patienter tackade fyra nej till att delta i denna studie. Totalt ingick således 112 

patienter i studien. 

3:1  Beskrivning av undersökningsgruppen  

Medelåldern på de 112 patienterna som ingick i studien var 43 år med en spridning mellan 

19 till 58 år. Av dessa var 84 procent kvinnor. Övriga demografiska bakgrundsdata 

presenteras i Tabell I.  

 

Tabell I. Beskrivande resultat för alla bakgrundsvariabler som ingår i studien.  
 
Bakgrundsvariabler 

 
Alla 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Antal (procent) 

 
112 

 
94 (83,9) 

 
18 (16,1) 

 
Ålder  
Medelvärde  
Standardavvikelse (SD) 
Median 
Minimum - Maximum 

 
 

42,77  
8,428 

43  
19-58 

 
 

42,89  
8,496 

43  
19-58 

 
 

42,11  
8,267 
42,50  
25-53 

 
Utbildningsnivå i år 

   

Grundskola eller motsvarande - antal (procent) 14 (12,5) 11 (11,7) 3 (16,7) 
Gymnasie- eller yrkesutbildning - antal (procent) 89 (79,5) 76 (80,9) 13 (72,2) 
Högskoleutbildning - antal (procent) 9 (8,0) 7 (7,4) 2 (11,1) 
 
Smärtduration i mån  
Medelvärde  
Standardavvikelse (SD) 
Median 
Minimum - Maximum 

 
 

138,76 
114,885 

104,5  
12-636 

 
 

132,36 
106,265 

102,5  
12-517 

 
 

172,17 
151,641 

120 
33-636 

 
Smärtlokalisation  

   

Huvud och/eller ansikte - antal (procent) 10 (8,9) 5 (5,3) 5 (27,8) 
Hals och/eller nacke - antal (procent) 21 (18,8) 19 (20,2) 2 (11,1) 
Axel/skuldra och/eller arm - antal (procent) 25 (22,3) 20 (21,3) 5 (27,8) 
Övre del av rygg (bröstrygg) - antal (procent) 9 (8,0) 9 (9,6) 0 (0) 
Nedre del av rygg (ländrygg) - antal (procent) 18 (16,1) 15 (16,0) 3 (16,7) 
Höft och/eller bäcken - antal (procent) 8 (7,1) 7 (7,4) 1 (5,6) 
Ben - antal (procent) 5 (4,5) 4 (4,3) 1 (5,6) 
Varierande smärtlokalisation - antal (procent) 16 (14,3) 15 (16,0) 1 (5,6) 
 
Smärtintensitet utredning (VAS 0-100) 
Median  
Minimum - Maximum 

 
 

74  
20-100 

 
 

73  
20-100 

 
 

78  
37-95 
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3:2  Beskrivning av externt och internt bortfall 

Det externa bortfallet bestod av fyra kvinnor med en medelålder på 46 år. Det interna 

bortfallet var noll vid utredning för samtliga variabler och mycket lågt vid kursslut 

respektive uppföljning två månader efter kurs. Högst internt bortfall hittades vid sista 

uppföljningen hos variabeln ”kinesiofobi” (n = 10) följt av ”arbetsgrad” (n = 6). Den största 

orsaken till internt bortfall för variabeln kinesiofobi samt för samtliga gällande arbetsgrad 

var att en patient inte deltagit i en uppföljning och att uppgifter från formulär därmed 

saknades. Tre ifyllda TSK-SV formulär var inkompletta. Två av dessa formulär saknade 

varsin ifylld delfråga, medan ett formulär saknade fler än två ifyllda delfrågor. På de 

formulär som saknade en ifylld delfråga kunde slutpoäng beräknas genom att medianvärdet 

för de övriga sexton ersatte den delfråga som inte var ifylld. Det tredje TSK-SV formuläret, 

som var inkomplett ifyllt, räknades som ett internt bortfall. 

3:3 Förändring av arbetsgrad respektive kinesiofobi 

3:3:1  Förändring av arbetsgrad 

Arbetsgrad var inte normalfördelat vid något mättillfälle. Vid utredning hade 42,9 procent 

(48 patienter) någon form av arbetsgrad, vilket inkluderade lönearbete (38 patienter), a-kassa  

(6 patienter), studier (0 patienter) eller en kombination av dessa (4 patienter). Detta kan 

jämföras med 46,4 procent (51 patienter) som arbetade vid den första uppföljningen 

respektive 59,4 procent (63 patienter) vid den sista. Vid första respektive sista uppföljningen 

lönearbetade 42 respektive 52 patienter medan sex respektive sju patienter erhöll ersättning 

från a-kassa. En patient studerade vid första uppföljningen medan två studerade vid sista. 

Två patienter fick sin försörjning genom en kombination av a-kassa och lönearbete vid 

respektive tillfälle. Andelen som hade full arbetsgrad (100 procent) mer än fördubblades 

från utredning fram till sista uppföljningen efter kurs (från 8,0 procent till 18,9 procent). 

Medianvärdet för arbetsgrad ökade från noll procent vid utredning till 50 procent vid sista 

uppföljningen. Kvinnor hade procentuellt en något högre arbetsgrad än männen vid samtliga 

mättillfällen. Var god se Tabell II. Det fanns en tydlig signifikant skillnad i förändring av 

arbetsgrad mellan utredning och uppföljning två respektive tolv månader efter kurs (p < 

0.000). Nollhypotesen, som innebar att det inte fanns någon skillnad i fördelning av 

arbetsgrad mellan utredning och de två uppföljningstillfällena, kunde därmed förkastas. 

Testet som gjordes gav ingen information om mellan vilka tillfällen denna förändring fanns, 

men medianvärde visade att en tydlig förbättring av arbetsgrad skedde vid uppföljning tolv 

månader efter kurs. Totalt ingick 105 patienter i detta test.  
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Tabell II. Beskrivande resultat för arbetsgrad i procent mätt genom formulär för 
försörjningsform vid utredning samt uppföljning två respektive tolv månader efter kursslut. 
  
 
Arbetsgrad  
 

 
Utredning 

 
Uppföljning 

2 mån 
 

 
Uppföljning  

12 mån 

 
Internt bortfall 

 
0 

 
2 

 
6 

Antal (kvinna/man) 112 (94/18) 110 (92/18) 106 (89/17) 
 
Median (kvinna/man) 
Minimum - Maximum 

 
0 (0/0) 
0-100 

 
0 (0/0) 
0-100 

 
50 (50/50) 

0-100 
0 procents arbetsgrad 
Antal (kvinna/man)  
Procent (kvinna/man)  

 
64 (52/12) 

57,1 (55,3/66,7) 

 
59 (48/11) 

53,6 (52,2/61,1) 

 
43 (35/8) 

40,6 (39,3/47,1) 
25 procents arbetsgrad 
Antal (kvinna/man)  
Procent (kvinna/man) 

 
5 (5/0) 

4,5 (5,3/0) 

 
7 (6/1) 

6,4 (6,5/5,6) 

 
5 (5/0) 

4,7 (5,6/0) 
50 procents arbetsgrad 
Antal (kvinna/man)  
Procent (kvinna/man) 

 
26 (23/3) 

23,2 (24,5/16,7) 

 
24 (21/3) 

21,8 (22,8/6,7) 

 
22 (18/4) 

20,8 (20,2/23,5) 
75 procents arbetsgrad 
Antal (kvinna/man)  
Procent (kvinna/man) 

 
8 (7/1) 

7,1 (7,4/5,6) 

 
10 (9/1) 

9,1 (9,8/5,6) 

 
16 (14/2) 

15,1 (15,7/11,8) 
100 procents arbetsgrad 
Antal (kvinna/man)  
Procent (kvinna/man) 

 
9 (7/2) 

8,0 (7,4/11,1) 

 
10 (8/2) 

9,1 (8,7/11,1) 

 
20 (17/3) 

18,9 (19,1/17,6) 
 

3:3:2  Förändring av kinesiofobi 

Kinesiofobi var normalfördelat vid samtliga mättillfällen, vilket bekräftades genom att 

medelvärde och medianvärde hamnade relativt nära varandra vid alla fyra mättillfällen samt 

genom Kolmogorov-Smirnovs statistiska test. Den största förändringen i skattad kinesiofobi 

skedde mellan utredning och kursslut, då medelvärdet minskade med nästan fem poäng. 

Andelen med hög grad av kinesiofobi (41-68 poäng) var högst vid utredning (23,2 procent) 

och lägst vid kursslut (8,1 procent). Andelen med låg grad av kinesiofobi var högst vid 

uppföljning två månader efter kurs (67,9 procent) och lägst vid utredning (44,6 procent). 

Den största skillnaden mellan könen fanns vid utredning, där männens genomsnittliga 

skattning av kinesiofobi var tre poäng högre än kvinnornas. Se Tabell III.  
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Tabell III. Beskrivande resultat för kinesiofobi mätt genom poäng på TSK-SV samt grad av 
kinesiofobi vid utredning, kursslut, uppföljning två respektive tolv månader efter kursslut. 
Standardavvikelse anges som SD och spridning med minimum och maximum (min-max). 
__________________________________________________________________________ 
Kinesiofobi Utredning Kursslut Uppföljning  Uppföljning   
   2 mån 12 mån 
__________________________________________________________________________ 
Hela gruppen 
Antal (bortfall) 112 (0) 111 (1) 109 (3) 102 (10) 
Medelvärde (SD) 35,24 (7,660) 30,50 (7,325) 30,75 (8,234) 31,75 (8,429) 
Median (min-max) 35,50 (20-55) 31,00 (17-57) 29,00 (18-52) 30,50 (17-55) 
  
Enbart kvinnor 
Antal 94 93 91 85 
Medelvärde (SD) 34,74 (7,510) 30,80 (7,218) 30,79 (8,121) 31,74 (8,490) 
Median (min-max) 35,00 (20-55) 31,00 (18-57) 29,00 (18-52) 31,00 (17-55) 
 
Enbart män 
Antal 18 18 18 17 
Medelvärde (SD) 37,83 (8,126) 28,94 (7,885) 30,56 (9,031) 31,76 (8,371) 
Median (min-max) 38,50 (26-49) 27,00 (17-47) 29,50 (19-50) 31,00 (20-48) 
__________________________________________________________________________ 
Låg grad  
Antal  (kvinna/man) 50  (43/7) 72  (59/13) 74  (62/12) 63  (54/9) 
Procent  (kvinna/man) 44,6 (45,7/38,9) 64,9 (63,4/72,2) 67,9 (68,1/66,7) 61,8 (63,5/52,9) 
__________________________________________________________________________ 
Medelhög grad  
Antal  (kvinna/man) 36  (33/3) 30  (26/4) 19  (16/3) 25  (19/6) 
Procent  (kvinna/man) 32,1 (35,1/16,7) 27,0 (28,0/22,2) 17,4 (17,6/16,7) 24,5 (22,4/35,3) 
__________________________________________________________________________ 
Hög grad  
Antal  (kvinna/man) 26  (18/8) 9  (8/1)  16  (13/3) 14  (12/2) 
Procent  (kvinna/man) 23,2 (19,1/44,4) 8,1 (8,6/5,6) 14,7 (14,3/16,7) 13,7 (14,1/11,8) 
__________________________________________________________________________ 
 

      I testet för att undersöka förändring av kinesiofobi ingick totalt 101 patienter. 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för kinesiofobi gällande dessa patienter vid de 

olika mättillfällena presenteras i Tabell IV. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad 

där Wilk’s Lambda = 0.653, F (3,98) 17.365, p < 0.000, Partial Eta Square = 0.347. För att 

se mellan vilken/vilka av tillfällena det fanns en skillnad gjordes ett post hoc test enligt 

Bonferroni. Detta test visade att det fanns en signifikant skillnad (p < 0.000) i resultatet på 

kinesiofobi mellan utredning och kursslut, mellan utredning och uppföljning två månader 

efter kursslut samt mellan utredning och uppföljning tolv månader efter kursslut. Ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan de övriga tillfällena (exempelvis mellan kursslut och 

någon av uppföljningarna). Den allra största skillnaden fanns mellan utredning och kursslut 

och förändringen var allra högst hos män jämfört med hos kvinnor.  
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Tabell IV. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för kinesiofobi vid utredning, 
kursslut samt uppföljning två respektive tolv månader efter kursslut hos 101 patienter (N). 
________________________________________________________________________ 
 
Kinesiofobi    N M SD 
________________________________________________________________________ 

Kinesiofobi utredning   101 35,33 7,465 

Kinesiofobi kursslut   101 30,41 7,588 

Kinesiofobi uppföljning 2 månader  101 30,88 8,444 

Kinesiofobi uppföljning 12 månader  101 31,84 8,414 

________________________________________________________________________ 

 

3:4 Samband mellan nivå av arbetsgrad och nivå av upplevd kinesiofobi  

Analys med Spearmans rangkorrelation visade inget statistiskt signifikant samband mellan 

nivå av arbetsgrad och nivå av kinesiofobi vid utredning. Vid uppföljning tolv månader efter 

kurs kunde däremot ett svagt negativt samband ses vid tvåsidigt test (r = -0.274, p = 0.005), 

vilket innebar att hög grad av rörelserädsla hade ett svagt samband med låg arbetsgrad och 

vice versa. Totalt gjordes korrelationsanalys på 112 patienter vid utredning respektive 102 

patienter vid sista uppföljningen. Se Figur 1 och 2 angående spridningen av kinesiofobi i 

förhållande till arbetsgrad vid utredning respektive uppföljningen tolv månader efter kurs. 

 

 

 

Figur 1. Boxplot över spridningen av kinesiofobi i förhållande till arbetsgrad vid utredning 
(BAS). Y-axeln visar poängfördelning av kinesiofobi mätt enligt TSK-SV (17-68 poäng), 
medan x-axeln visar procentfördelning av arbetsgrad (0, 25, 50, 75 och 100 procent). 
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Figur 2. Boxplot över spridningen av kinesiofobi i förhållande till arbetsgrad vid 
uppföljning tolv månader efter kurs. Y-axeln visar poängfördelning av kinesiofobi mätt 
enligt TSK-SV (17-68 poäng), medan x-axeln visar procentfördelning av arbetsgrad (0, 25, 
50, 75 och 100 procent). 
 

3:5 Förändring av arbetsgrad i relation till förändring av kinesiofobi   

Resultatet visade inget signifikant samband mellan förändring av arbetsgrad och förändring 

av kinesiofobi varken vid uppföljning två månader efter kursslut (r = - 0.063, p = 0.519) 

eller vid uppföljning tolv månader efter kursslut (r = -0.163, p = 0.101). Totalt gjordes 

analys med Spearmans rangkorrelation på 108 patienter vid uppföljning två månader efter 

kursslut respektive 102 patienter vid uppföljning efter tolv månader. Deskriptiv fördelning 

avseende förändring av arbetsgrad och förändring av kinesiofobi vid respektive mättillfälle 

presenteras i Tabell V och VI. Se Figur 3 och 4 angående spridningen av förändring av 

arbetsgrad i förhållande till förändring av kinesiofobi vid uppföljning två respektive tolv 

månader efter kurs. 
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Tabell V. Fördelning av antalet patienter avseende förändring av arbetsgrad och förändring 

av kinesiofobi vid uppföljning två månader efter kursslut jämfört med utredning. 

 

Förändring av 

arbetsgrad resp. 

kinesiofobi 

 

Ökad 

kinesiofobi 

 

Minskad 

kinesiofobi 

 

Oförändrad 

kinesiofobi 

 

Totalt 

antal 

 

Ökad arbetsgrad 

 

1 

 

12 

 

2 

 

15 

 

Minskad arbetsgrad 

 

4 

 

2 

 

0 

 

6 

 

Oförändrad arbetsgrad 

 

21 

 

62 

 

4 

 

87 

 

Totalt antal 

 

26 

 

76 

 

6 

 

108 

  

 

 

Tabell VI. Fördelning av antalet patienter avseende förändring av arbetsgrad och förändring 

av kinesiofobi vid uppföljning tolv månader efter kursslut jämfört med utredning. 

 

Förändring av 

arbetsgrad resp. 

kinesiofobi 

 

Ökad 

kinesiofobi 

 

Minskad 

kinesiofobi 

 

Oförändrad 

kinesiofobi 

 

Totalt 

antal 

 

Ökad arbetsgrad 

 

9 

 

26 

 

2 

 

37 

 

Minskad arbetsgrad 

 

1 

 

4 

 

0 

 

5 

 

Oförändrad arbetsgrad 

 

24 

 

34 

 

2 

 

60 

 

Totalt antal 

 

34 

 

64 

 

4 

 

102 
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Figur 3. Boxplot över spridningen av förändring av arbetsgrad i förhållande till förändring 
av kinesiofobi vid uppföljning två månader efter kurs jämfört med utredning (BAS). 
Y-axeln visar förändring i antal poäng av kinesiofobi mätt enligt TSK-SV (17-68 poäng), 
medan x-axeln visar förändring av arbetsgrad (ökad, minskad eller oförändrad). 
 
 
 

 
 
Figur 4. Boxplot över spridningen av förändring av arbetsgrad i förhållande till förändring 
av kinesiofobi vid uppföljning tolv månader efter kurs jämfört med utredning (BAS). 
Y-axeln visar förändring i antal poäng av kinesiofobi mätt enligt TSK-SV (17-68 poäng), 
medan x-axeln visar förändring av arbetsgrad (ökad, minskad eller oförändrad). 
 
 

4 DISKUSSION 

4:1 Resultatsammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka om en fyra veckors smärtrehabiliteringskurs påverkade 

arbetsgrad och upplevd kinesiofobi hos individer i yrkesverksam ålder med långvarig 

smärta. Ett annat syfte var att kartlägga om det fanns något samband mellan nivå av 

Förändring Arbetsgrad BAS-
Uppföljning 12 mån 
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arbetsgrad och nivå av upplevd kinesiofobi hos ovan nämnda individer samt undersöka 

sambandet av förändring mellan dessa båda variabler.  

      Resultatet visade att det hade skett en statistisk signifikant förbättring av både arbetsgrad 

och kinesiofobi vid samtliga mättillfällen jämfört med utredning. Den största förbättringen 

kunde ses mellan utredning och kursslut avseende kinesiofobi och vid tolv månaders 

uppföljning hos variabeln arbetsgrad. Vid uppföljning tolv månader efter kurs kunde ett 

svagt negativt statistiskt signifikant samband ses mellan arbetsgrad och kinesiofobi, vilket 

innebar att hög grad av kinesiofobi hade ett svagt statistiskt samband med låg arbetsgrad 

respektive låg grad av kinesiofobi hade ett svagt statistiskt samband med hög arbetsgrad. 

Vid utredning kunde däremot inget samband ses. Det fanns inte heller något statistiskt 

signifikant samband mellan förändring av arbetsgrad och förändring av kinesiofobi vid 

något uppföljningstillfälle. 

4:2 Resultatdiskussion 

Ett svagt negativt statistiskt signifikant samband fanns vid den sista uppföljningen mellan 

hög grad av kinesiofobi och låg arbetsgrad och vice versa, medan det inte fanns något 

statistiskt signifikant samband vid utredning. Inga slutsatser kunde dras vid jämförelser 

mellan dessa båda tillfällen, eftersom två separata analyser hade gjorts. En tänkbar 

förklaring till att ett svagt statistiskt signifikant samband kunde ses vid sista uppföljning, och 

inte vid utredning, kan vara att arbetsförmågan successivt ökade hos ett flertal patienter från 

utredning till den sista uppföljningen samtidigt som den skattade kinesiofobin minskade. 

Därmed blev ett negativt samband mellan dessa variabler mer framträdande än vad det var 

från början. Det gick inte att genom denna analys dra någon slutsats om det var den 

minskade kinesiofobin som medförde ökad arbetsgrad, eller vice versa. Eftersom studien 

hade en icke-experimentell design kunde inte heller ett orsak-verkan samband klarläggas. 

Hypotesen, som författaren hade innan studien påbörjades, var att ett samband skulle finnas 

mellan dessa två variabler, då tidigare studier sett samband mellan hög grad av rädsla-

undvikande och sjukskrivning (Wadell et al. 1993; Kovacs et al. 2007). Det hade dock inte 

gjorts någon studie som klarlagt sambandet mellan just arbetsgrad och kinesiofobi innan 

denna studie påbörjades. 

      En statistisk signifikant förbättring av både arbetsgrad och kinesiofobi skedde mellan 

utredning och samtliga mättillfällen, vilket även har setts i tidigare studier som utvärderat 

smärtrehabiliteringsprogram (Elfving et al. 2009; Wilgren et. Al 2009; Wong et al. 2009). 

Eftersom den sista mätningen skedde cirka ett år efter avslutad smärtrehabiliteringskurs 

kunde förändringar av olika slag hos såväl patienten som samhället påverka resultatet 

(maturation), vilket var ett hot mot den interna validiteten. I regel sker de allra största 
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förändringarna i nära anslutning till en rehabiliteringsinsats, vilket också kunde ses hos 

variabeln kinesiofobi, där den största förbättringen skedde mellan utredning och kursslut. 

Hos variabeln arbetsgrad sågs däremot den största förbättringen vid uppföljning tolv 

månader efter kursslut. En anledning till detta är att arbetsåtergång är en process som tar tid 

och där patienten i regel startar sin arbetsåtergång på en låg arbetsgrad för att sedan 

successivt utöka den.  

      Det var svårt att veta vilken eller vilka faktorer, förutom tiden, som hade betydelse för 

dessa förbättringar, eftersom såväl interna (inom personen) som externa (yttre) faktorer 

kunde påverka utfallet hos båda dessa variabler. Vilken roll olika interna och externa 

faktorer har i förhållande till arbetsgrad är fortfarande relativt okänt, men vissa har belysts i 

några studier, exempelvis vilken betydelse kön, ålder, grad av smärta, rädsla, undvikande 

beteende, utbildningsnivå, livskvalitet, fysisk kondition, fysisk aktivitetsbegränsning och 

sjukskrivningstid har för arbetsförmåga vid långvarig smärta (Wadell et al. 1993; Frymoyer 

1992; Lindström et al. 1992; Lydell et al. 2005; Adams et al. 2007; Elfving et al. 2009; 

Lydell et al. 2009). Exempel på faktorer som relaterats till kinesiofobi och långvarig smärta 

är katastroftankar, rädsla, undvikande beteende, nedstämdhet, depression, nedsatt 

funktionsförmåga och fysisk träning (Vlaeyen & Linton 2000; Lundberg 2008; McCracken, 

Faber & Janeck 2008; Lundberg & Styf 2009). Ytterligare en viktig faktor som visat sig ha 

ett samband med smärtrelaterad rädsla, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos 

personer med långvarig smärta är tilltro att klara aktiviteter (eng. self-efficacy) (Woby, 

Urmston & Watson 2007). Ur denna synpunkt bör därför inte bara kinesiofobi 

fortsättningsvis kartläggas hos personer med långvarig smärta utan även deras self-efficacy. 

      Då ingen kontrollgrupp användes kunde inga säkra slutsatser dras om det var 

smärtrehabiliteringskursen som påverkade utfallet eller inte. Det är dock troligt att de 

kunskaper och färdigheter som patienterna fick efter kursen bidrog till förbättringarna. För 

variabeln kinesiofobi sågs den allra största förbättringen mellan utredning och kursslut, 

vilket kan ses som ett tecken på att kursen påverkade detta utfall på ett positivt sätt. Det 

måste dock hållas i beaktande att det alltid finns en risk för att en annan faktor/andra 

faktorer kan samvariera (confounds) och därmed påverka resultatet.  

      Tidigare studie har sett en skillnad i upplevd kinesiofobi mellan män och kvinnor, där 

män skattade en högre grad av kinesiofobi (Brännström 2008). I denna studie sågs en sådan 

skillnad vid utredning, där männen skattade drygt tre poäng högre i medeltal jämfört med 

kvinnorna. Vid kursslut var könsskillnaden den omvända, då kvinnorna skattade nästan två 

poäng mer än männen, medan ingen nämnvärd könsskillnad fanns vid de övriga 

mättillfällena. Vid utredning hamnade 44,4 procent av männen inom intervallet ”hög grad av 
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kinesiofobi” jämfört med 19,1 procent av kvinnorna. Det var också hos män som den allra 

största förbättringen av skattad kinesiofobi skedde mellan utredning och kursslut. Vad gäller 

arbetsgrad hade kvinnorna i denna studie en högre arbetsgrad än männen vid samtliga 

mättillfällen. I tidigare studier har könet man har varit en predicerande faktor för 

arbetsförmåga hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta (Lydell et al. 2005; 

Lydell et al. 2009). En anledning till den motsatta könsskillnaden gällande arbetsgrad i 

denna studie kan vara att antalet män var förhållandevis få.  

      För att ta reda på om det var de som ökade sin arbetsgrad som skattade lägre poäng på 

TSK-SV eller vice versa, gjordes en korrelationsanalys som syftade att se om förändring av 

arbetsgrad hade något samband med förändring av kinesiofobi vid mätning två respektive 

tolv månader efter kurs jämfört med utredning. Resultatet visade att det inte fanns något 

statistisk signifikant samband vid något av uppföljningstillfällena. En anledning till 

resultatet kan vara att antalet patienter var för få i vissa gruppkombinationer. Det fanns 

exempelvis inga patienter i gruppkombinationen ”minskad arbetsgrad” och ”oförändrad 

kinesiofobi” varken vid uppföljning två månader eller vid uppföljning tolv månader efter 

kursslut. Den gruppkombination som hade flest antal patienter var ”oförändrad arbetsgrad” 

och ”minskad kinesiofobi” vid båda mättillfällena (N = 62 respektive N = 34). Ju större antal 

patienter i en grupp, desto större är chansen att hitta ett signifikant samband. Det totala 

antalet patienter, 112 stycken, bedömdes innan studien påbörjades som tillräckligt stort för 

att resultatet skulle kunna vara generaliserbart till andra personer med långvarig smärta. 

Framtida studier bör dock innehålla fler antal patienter för att eventuella samband lättare ska 

framträda även efter gruppindelningar.  

     Under de senaste två åren har nya regler trätt i kraft inom sjukförsäkringen och 

arbetslöshetsförsäkringen i Sverige. Syftet med de nya reglerna har varit att de som varit 

sjuka länge ska få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden snabbare 

(Försäkringskassan 2010). Ovanstående har medfört att ohälsotalet, som är 

Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-

månadersperiod, har minskat det senaste året. Dessa förändringar kan ha påverkat resultatet 

av arbetsgrad hos några patienter mot slutet av studien, eftersom det idag är svårare att få 

ersättning en längre tid via Försäkringskassan jämfört med tidigare. Detta kan därmed anses 

vara ett hot mot den interna validiteten i studien.  

     Andra exempel på hot mot den interna validiteten i denna studie var testning och 

attrition. Patienterna fick fylla i TSK-SV vid totalt fem tillfällen (vid utredning, före kurs, 

efter kurs samt vid uppföljning två respektive tolv månader efter kurs) varav fyra tillfällen 

analyserades i denna studie. Vid upprepade mätningar finns alltid en risk att patienten vänjer 
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sig vid instrument, vilket kan påverka hur de fyller i ett instrument (testning). Arbetsgrad 

mättes vid tre tillfällen; vid utredning samt vid uppföljning två respektive tolv månader efter 

kurs. Eftersom arbetsgrad i regel inte förändras nämnvärt mellan utredning och kursslut 

skedde ingen mätning av arbetsgrad före eller efter kurs. Risk gällande selektivt bortfall 

(attrition) bestod av att några av de patienter som uteblev från en uppföljning, i regel den 

sista, antingen arbetade eller studerade och därmed valde att inte delta i uppföljningen. Detta 

bortfall kunde därmed ha påverkat resultatet för arbetsgrad negativt. Något annat som kan ha 

påverkat arbetsgrad negativt är den indelning i fem svarsalternativ som gjordes av variabeln 

arbetsgrad. Om en patient angett en annan procentsiffra än något av de fem alternativ som 

fanns skedde en avrundning till närmaste procentalternativ. De allra flesta avrundningarna 

som gjordes i denna studie skedde till en lägre procentsiffra än den aktuella arbetsgraden, 

vilket medförde att arbetsgraden blev något lägre än den egentligen var. 

      En annan begränsning i studien var svårighet att hitta en vedertagen konceptuell 

definition av begreppet arbetsgrad. I den här studien definierades arbetsgrad som den del en 

individ var i arbete, var arbetssökande, var i studier eller var i en kombination av dessa 

alternativ. Om enbart arbete hade ingått i definitionen av arbetsgrad hade yttre faktorer, som 

exempelvis hög arbetslöshet, kunnat påverka resultatet, vilket i så fall varit ytterligare en 

anledning till hot mot den interna validiteten. Eftersom Sverige drabbades av både en 

finanskris och en lågkonjunktur med hög arbetslöshet under studiens tidsperiod kunde det ha 

påverkat nivån av arbetsgrad hos patienterna, om inte den utvidgade definition hade använts. 

Resultatet hade även kunnat bli missvisande med en smalare definition av arbetsgrad med 

anledning att Gävleborgs län har en högre arbetslöshet jämfört med riksgenomsnittet. I 

september 2010 var 4,4 procent av länets befolkning mellan 16-64 år arbetslösa jämfört med 

3,8 procent i riket (Arbetsförmedlingen 2010). Den utvidgade definitionen av arbetsgrad 

bidrog därmed till att öka studiens interna validitet samt dess generaliserbarhet till personer 

med långvarig smärta i andra län än Gävleborgs. En svaghet i definitionen ovan var dock att 

den inte innefattade arbetsträning. I en studie om vilka faktorer som predicerar 

arbetsåtergång hos personer med ryggsmärta definierade Elfving et al. (2009) arbete som all 

form av arbetsrelaterade aktiviteter såsom lönearbete, studier, vara arbetssökande eller vara i 

arbetsträning (Elfving et al. 2009). Från början övervägdes att arbetsträning skulle ingå i 

denna studies definition av arbetsgrad, eftersom arbetsträning är ett mycket viktigt steg mot 

arbetsåtergång. Då arbetsträning innebar ersättning från försäkringskassan, precis såsom 

sjukersättning och sjukpenning, togs beslutet att det inte skulle ingå i aktuell definition. Det 

visade sig dock att ett stort antal patienter i studien påbörjade arbetsträning efter kursslut och 

att flera av dessa även kombinerade arbetsträning med lönearbete. Om arbetsträning hade 
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ingått i definitionen hade resultatet gällande arbetsgrad blivit ännu bättre och då hade kanske 

ett samband mellan kinesiofobi och arbetsgrad framträtt tydligare.  

      Eftersom studien var av retrospektiv design hade inte författarens roll någon direkt 

påverkan på resultatet. Författaren var dock sjukgymnast i aktuellt team, vilket kan ha 

bidragit till att få valde att tacka nej till att delta i studien. Den behandlande sjukgymnasten 

ha haft en viss påverkan på resultatet gällande patienternas ifyllnad av TSK-SV. Risken 

finns alltid att patienter omedvetet förstärker sin eventuella förbättring eller försämring då 

de fyller i skattningsformulär, vilket kan ses som ett hot mot den externa validiteten. Ett 

ytterligare hot mot den externa validiteten kan vara svårighet att avgöra vilka insatser som 

eventuellt medförde effekt, eftersom några patienter, förutom smärtrehabiliteringskurs, även 

fick viss poliklinisk behandling av exempelvis sjukgymnast och/eller psykolog innan och 

efter kurs. En annan svaghet i studien var att urvalet var ett bekvämlighetsurval, vilket också 

kunde anses utgöra ett hot mot den externa validiteten, jämfört med om urvalet varit 

slumpmässigt.  

      Förtjänster i studien var välavgränsat syfte samt val av mätinstrument. Frågeformuläret 

TSK-SV är standardiserat gällande validitet och reliabilitet och avsedd för aktuell målgrupp 

(Lundberg, Styf & Carlsson 2004). En ytterligare styrka var att både det externa och interna 

bortfallet var lågt. Det låga externa bortfallet kan vara ett resultat av att studiens författare 

var sjukgymnast i det team där patienterna deltagit i smärtrehabilitering samt att studien 

byggde på deras egen rehabiliteringsperiod. En annan anledning till det låga bortfallet var 

sannolikt att patienterna inte behövde tacka ja för att delta i studien, utan enbart tacka nej 

om de inte ville ingå. Denna form att tillfråga patienter diskuterades ur etisk synpunkt innan 

studien påbörjades. Slutsatsen blev dock att det var ett etiskt godtagbart sätt vid en 

retrospektiv studie som denna. En begränsning gällande bortfallet var dock den knappa 

information som presenterades om det externa bortfallet. Den enda information som kunde 

fås fram om patienterna utan att granska journalerna var kön och ålder. För de patienter som 

ingick i studien kunde dock fylligare bakgrundsdata plockas fram. Det låga interna bortfallet 

avseende TSK-SV kan förklaras genom att patienterna hade möjlighet att fråga och 

diskutera oklarheter gällande delfrågorna i formuläret med behandlande sjukgymnast, som i 

de flesta fall samlade in detta formulär. Ett flertal patienter hade svårt att förstå just de 

inverterade delfrågorna (4, 8, 12 och 16) som innehöll en negation. Vid internt bortfall på 

upp till två delfrågor på TSK-SV ersattes den data som fattades med medianvärdet på de 

övriga ifyllda delfrågorna. Detta gjordes för att minska risken för Typ 1 fel och detta 

förfaringssätt har tillämpats i tidigare gjord studie (Lundberg 2006). 
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      Medelåldern på patienterna i denna studie var 43 år, vilket var väl överensstämmande 

med medelåldern på 41 år för motsvarande patienter i riket, enligt den senaste årsrapporten 

från Nationellt Kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS). NRS omfattar patienter som 

remitterats till multimodal rehabilitering på grund av långvarig komplex smärta i rörelse- och 

stödjeorgan. Andelen kvinnor var något högre i denna studie (84 procent) jämfört med 

riksgenomsnittet (76 procent) (NRS 2010). De vanligaste smärtlokalisationerna i denna 

studie var axel/skuldra/arm följt av hals/nacke och ländrygg. Detta stämde väl överens med 

tidigare gjorda studier (Andersson et al. 1993; Croft et al. 1994; Gureje et al. 1998; Pain in 

Europe 2003; Gerdle et al. 2004), men skiljde sig däremot från den senaste årsrapporten från 

NRS, där varierande smärta var den vanligaste smärtlokalisationen följt av smärta i 

ländryggen. Utbildningsnivån skiljde sig också åt, där endast 8 procent av patienterna i 

aktuell studie hade högskole- eller universitetsutbildning, motsvarande en minst treårig 

eftergymnasial utbildning, jämfört med 18 procent i riket (NRS 2010). Denna skillnad i 

utbildningsnivå var i överensstämmelse med aktuella siffror från Statistiska centralbyrån, 

där 16 procent av befolkningen i Sverige över 16 år hade minst tre års eftergymnasial 

utbildning jämfört med 11 procent i Gävleborgs län (Statistiska centralbyrån 2010).  

4:3 Metoddiskussion 

TSK-SV valdes som mätinstrument främst för att det är det enda instrument som finns 

tillgängligt för att mäta kinesiofobi hos personer med långvarig smärta (Lundberg, Styf & 

Carlsson 2004).  

      I denna studie var kinesiofobi normalfördelad vid samtliga mättillfällen, vilket ledde till 

val av parametriska statistiska analysmetoder för denna variabel. Spearmans rangkorrelation 

valdes som analysmetod till den första frågeställningen beroende på att arbetsgrad ansågs 

vara en ordinalskala i denna studie samt för att arbetsgrad inte var normalfördelat vid något 

tillfälle. Vid studiens start betraktades dock variabeln arbetsgrad som en kvotskala, då 

skalan var kontinuerlig från 0-100. Under bearbetningen av data begränsades 

svarsalternativen för arbetsgrad till fem, vilket var orsaken till att arbetsgrad därefter 

betraktades vara på ordinalnivå.  

      Data mätt med mätinstrumentet TSK-SV ansågs i denna studie vara data på 

intervallnivå. Metodologiskt kan subjektivt skattad data även betraktas som data på 

ordinalnivå (Svensson 1998). Det råder delade meningar om vilket som är det korrekta 

alternativet och det finns argument för att båda är korrekta val. Det tyngsta skälet till valet i 

denna studie var möjlighet att jämföra resultat med tidigare gjorda studier.  

     Höga poäng på TSK-SV indikerar på en hög grad av kinesiofobi. Ett cut-off värde på > 

37 poäng har definierats som en hög grad av kinesiofobi i några studier (Vlaeyen et al. 
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1995b; Lundberg et al. 2006). Detta värde blev tillsammans med den uppmätta 

felmarginalen, på strax under tre poäng (37 +/- 3), utgångsvärdet då kinesiofobi delades in i 

en tregradig skala där ”medelhög kinesiofobi” hamnade inom poängintervallet 34-40. Syftet 

med denna poängindelning var att precisera grad av kinesiofobi. Enligt felmarginalen, d v s 

det fel som själva instrumentet kan uppvisa, krävs en förändring på minst tre poäng på TSK-

SV för att det ska kunna betraktas som en förändring av patientens skattade kinesiofobi.  

     Vid analys av frågeställning tre i denna studie grupperades förändring av såväl arbetsgrad 

som förändring av kinesiofobi enligt följande: ökad, minskad eller oförändrad. Båda 

variablerna betraktades därmed vara data på ordinalnivå. Den icke-parametriska 

analysmetod som valdes för att få fram ett samband mellan dessa var Spearmans 

rangkorrelation. Resultatet av analysen med Spearmans rangkorrelation tolkades utifrån den 

indelning som Cohen gjort (Cohen 1988). Det finns dock andra riktlinjer för hur tolkning av 

denna analys kan göras (Altman 1991). Enligt Polit och Hungler (1999) hamnar de flesta 

variabler som är av social eller psykologisk natur inom ett korrelationsvärde mellan 0.10 till 

0.40 (Polit & Hungler, 1999). Det korrelationsvärde som erhölls vid frågeställning nummer 

två (-0.274) hamnade inom detta intervall. 

      Från början övervägdes att analysera frågeställning nummer tre med en parametrisk 

analysmetod, ANOVA. Då hade varje poängs differens på TSK-SV mellan utredning och 

respektive mättillfälle fått ses som en förändring av kinesiofobi, medan variabeln arbetsgrad 

hade kunnat grupperades som ökad, minskad eller oförändrad. Om studien hade varit 

prospektiv skulle med fördel regressionsanalys ha gjorts. Ur en sådan analys kan en 

prediktionsmodell fås fram, som i sin tur kan ge information om hur mycket en variabel kan 

förklara en annan över tid. Till frågeställning nummer två valdes Friedmans test till 

variabeln arbetsgrad och ANOVA till kinesiofobi. Nackdelen med Friedmans test jämfört 

med ANOVA är att Friedmans test enbart ger information om en signifikant förändring 

mellan olika tidpunkter ägt rum. Den ger ingen information om storleken på förändringen 

eller mellan vilka mättillfällen den största förändringen skett. 

4:4 Klinisk relevans  

En viktig faktor för att förhindra att akut smärta blir långvarig är tidsaspekten. En 

behandlingsstudie av Godges et al. (2008) visade att de personer med akut ländryggssmärta 

och höga poäng på skattning av rädsla-undvikande som fick utbildning och råd avseende 

smärthantering, fysisk aktivitet och träning kom tillbaka i arbete snabbare och i större 

omfattning än de som inte fick någon utbildning eller råd (Godges et al. 2008). Detta visar 

på vikten av att i så tidigt skede som möjligt sätta in rätt resurser för att minska risken att 

akut smärta utvecklas till långvarig. Denna studie visar att det finns ett svagt negativt 
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samband mellan arbetsgrad och kinesiofobi. Eftersom såväl nedsatt arbetsförmåga som hög 

grad av kinesiofobi har visat sig vara vanliga fenomen hos många patienter med långvarig 

smärta är det angeläget att fortsätta undersöka sambandet dem emellan och gärna i så tidigt 

skede som möjligt. Det är även önskvärt att se vilken betydelse self-efficacy har i detta 

sammanhang. Genom att ytterligare tydliggöra sambandet mellan dessa faktorer kan det 

klargöras på vilket sätt rehabilitering och sjukgymnastiska interventioner fortsättningsvis på 

bästa sätt bör designas för att uppnå ett optimalt kliniskt resultat. Detta påverkar inte bara 

patienters livskvalitet i positiv riktning utan kan även ha en positiv påverkan på 

samhällsekonomin i stort. 

4:5 Konklusion 

Detta är en av de första studierna som gjorts som undersöker samband mellan arbetsgrad och 

kinesiofobi hos personer med långvarig smärta och den visar på ett svagt negativt samband. 

Tidigare studier har främst fokuserat på samband mellan sjukskrivning och tankar kring 

rädsla-undvikande hos denna patientgrupp. En svårighet i denna studie var avsaknad av en 

tydlig konceptuell definition av begreppet arbetsgrad. Det är av stort värde att en sådan 

definition skapas för att resultat av framtida studier inom detta område lättare ska kunna 

jämföras. Denna studie visar att det finns ett behov, både för enskilda individer och för 

samhället i stort, att fortsätta undersöka vilken relation och betydelse dessa variabler har för 

individer med långvarig smärta och då gärna med ett större patientunderlag och i en studie 

med prospektiv design. Det vore även önskvärt att se vilken betydelse self-efficacy har i 

detta sammanhang. 
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  Bilaga 1 

                                                                      

 
Tampaskalan för kinesiofobi - svensk version (TSK-SV)   
(originalversion Tampa Scale for Kinesiophobia av Miller RP, Kori SH, Todd DP) 
 

Namn   

Personnr   Datum   

 
Nedan följer olika erfarenheter som andra patienter delgivit oss. Var vänlig och ringa in lämplig siffra 
från 1-4 för varje påstående. Läs varje påstående och besvara varje påstående så gott du kan.  
 
 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 
      
3. Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig 

åkomma.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
4. Min smärta skulle troligen lindras om jag 

motionerade. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
5. Människor tar inte mitt medicinska tillstånd 

tillräckligt allvarligt.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
6. Min skada har försvagat mig kroppsligen för resten 

av mitt liv.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
7. Smärta beror alltid på kroppslig skada.  1 2 3 4 
      
8. Bara för att någonting förvärrar min smärta behöver 

det inte betyda att det är farligt.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
9. Jag är rädd för att jag skulle kunna skada mig själv 

oavsiktligt om jag tränade. 
 

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 
      
11. Jag skulle inte ha så här ont om det inte var något 

farligt på gång i min kropp.   
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
12. Även om det gör ont klarar jag mig bättre om jag är 

fysiskt aktiv.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
13. Smärtan säger mig när jag ska sluta träna, så att jag 

inte skadar mig själv.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
14. Det är verkligen inte ofarligt för en person i mitt 

tillstånd att var fysiskt aktiv.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
15. Jag kan inte göra samma saker som andra eftersom 

det är för stor risk att bli skadad. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
16. Även om någonting orsakar mig mycket smärta så 

tror jag faktiskt inte att det är farligt.  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
      
17. Ingen ska behöva träna när hon eller han har ont.  1 2 3 4 

 
Summa: ___________ poäng (17-68 poäng, där 17 poäng = bäst) 



 
 Bilaga 2
      

    
Rehabiliteringsmedicin         

                                                                      

 
 
 

Smärtformulär 
 
 
 
 

Datum när formuläret ifylldes:      
 
Personnummer:      
 
Efternamn:      
 
Förnamn:      
 
 
 
Aktuell arbetsform eller motsvarande?  
Flera alternativ, enligt 1 - 4 nedan, kan anges. 
 

                    1      ����    Är anställd eller är egen företagare 

 2      ����    Är arbetssökande  Obs! Inkluderar även sysselsatt i 
arbetsmarknadsåtgärd samt 
försörjningsstödstagare som är arbetssökande. 

                    3      ����    Är studerande 

                    4      ����    Ej förvärvsarbetande  t ex hemmafru/man, pensionär eller  
försörjningsstödstagare som ej är 
arbetssökande. 

 
 
 
Om du inte arbetar eller studerar heltid pågår någon av nedanstående aktiviteter? 

                           ����  Arbetsträning/arbetsprövning 

                           ����  Arbetspraktik 

                           ����  Nej 
 
 
 
Är du nu i arbete/studier/arbetssökande i någon omfattning? 
Sätt ett kryss vid det alternativ som stämmer för Dig. 
 

                            ����  Ja 

                            ����  Nej, inte alls 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 2
      

    
Rehabiliteringsmedicin         

                                                                      

 
 
Aktuell försörjningsform? 
 

Flera alternativ enligt 1 - 9 nedan kan anges. 
 

1 ����    Lön    

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100%    Annan grad ____________ 
 

2 ����    Sjukpenning/Rehabpenning    

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100%   
 

3 ����    Tidsbegränsad sjukersättning (hette tidigare sjukbidrag) eller aktivitetsersättning 

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100% 
 

4 ����    Sjukersättning tills vidare (hette tidigare Förtidspension) 

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100% 
 

5 ����    Föräldrapenning 

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100% 
 

6 ����    A-kassa eller aktivitetsersättning 

 Vilken grad? ����  25% ����  50% ����  75% ����  100% 
 

7 ����    Studiemedel (CSN) 
 

8 ����    Försörjningsstöd 
 

 9 ����    Övrigt  ________________________ 
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Rehabiliteringsmedicin  Sandviken 2010-04-26 

                                                                      

 
 
Information om deltagande i klinisk studie 
 
Bakgrund och syfte  

Smärta är ett komplext och växande problem i vårt samhälle som innebär ett stort lidande för 
den som drabbas. Många som haft ont länge undviker att röra sig av rädsla att det ska göra ont. 
Detta kallas för rörelserädsla och ibland för kinesiofobi.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan grad av 
rörelserädsla och hur mycket man arbetar då man har haft ont länge. Vi vill även undersöka om 
den smärtrehabiliteringskurs som ges på Rehabiliteringsmedicin i Sandviken påverkar 
rörelserädsla och arbetsgrad. 

 
Hur går studien till?  

Uppgifter som kommer att samlas in från din journal är kön, ålder, utbildningsnivå, hur länge 
du haft smärta, var du har ont, hur ont du haft i genomsnitt senaste veckan, självskattad 
rörelserädsla enligt formulär som du själv fyllt i samt hur många procent du arbetat, studerat 
eller varit arbetssökande, vilket fås fram genom formulär som du eller kurator fyllt i. Den som 
kommer att samla in allt är studiens författare Mona-Lisa Åkerström, som också är sjukgymnast 
i teamet. Insamling kommer att påbörjas tidigast två veckor efter att du fått detta brev, för att du 
ska ha möjlighet att hinna meddela författaren om du inte vill medverka i studien.   

 
Finns det några risker respektive fördelar?  

Det finns inga uppenbara risker för dig som person om du medverkar i studien. Dina 
patientuppgifter ur journalen kommer att hanteras utifrån gällande sekretessregler. Fördelen 
med studien är att den kan bidra till att öka kunskapen om hur smärtrehabilitering kan förbättras 
och individanpassas. 

 
Hantering av data och sekretess  

Dina journaluppgifter kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet 
kommer att redovisas i en masteruppsats och presenteras vid vetenskaplig konferens. 
Redovisning kommer att ske på gruppnivå så att du som enskild individ inte kommer att kunna 
identifieras. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Ansvarig för 
Personuppgiftslagen inom Landstinget Gävleborg är Håkan Åhlenius. 

 
Hur får jag information om studien och dess resultat? 

Om du önskar information om studien eller dess resultat kontakta studiens författare  
Mona-Lisa Åkerström.  
 

Frivillighet  
Din medverkan är frivillig. Du har full rätt att avböja att journalgranskning görs av din journal. 
Du behöver inte ange något skäl till detta utan kontakta då bara studiens författare. Din fortsatta 
kontakt med smärtrehabiliteringsteamet kommer inte att påverkas.  
 
 
Mona-Lisa Åkerström (studiens författare)  Mari Lundberg (handledare)  
Leg. sjukgymnast    Med Dr, Leg. sjukgymnast  
Rehabiliteringsmedicin Sandviken  Yrkesortopeden SU/Sahlgrenska 
026-27 81 12    031-34 23 509  
mona-lisa.akerstrom@lg.se   mari.lundberg@orthop.gu.se 
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the change of these variables  
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ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of the study was threefold. Firstly, to investigate if a four week 

program in pain rehabilitation had any effect on how much individuals with persistent pain 

worked and their degree of kinesiophobia. Secondly, to study if there was a correlation 

between how much these individuals worked and their degree of kinesiophobia. Thirdly, to 

study if there was a correlation between the change in these variables.  

 

Method: 112 patients who had participated in a four week rehabilitation program took part in 

the study. The study had a retrospective design, which was based on a review on medical 

records and consisted of three minor parts. The first part had a quasi-experimental 

comparative design and the other two parts had non-experimental cross-sectional correlative 

designs. Kinesiophobia was analyzed with the Swedish version of the Tampa Scale of 

Kinesiophobia (TSK-SV). How much a patient was working was measured in percent. 



 

 

Results: Both work status and kinesiophobia had improved significant in every measurement. 

The highest improvement in the variable of kinesiophobia was discovered by the end of the 

program in pain rehabilitation and by the twelve month follow-up in the variable about how 

much patients was working. Analysis with Spearman’s rang correlation coefficient showed a 

weak statistical significant correlation between how much individuals work and their degree 

of kinesiophobia in the twelve months follow-up. There was however no statistical significant 

correlation between the change of how much individuals worked and the change of their 

degree of kinesiophobia, neither in the two nor in the twelve months follow-up.  

 

Conclusions: This is one of the first studies that have been done who investigate the 

correlation between kinesiophobia and how much individuals with persistent pain are working 

and it shows that there is a need to continue to investigate the correlation between them, both 

for the individual as well as for the society in general and if possible also study what 

importance self-efficacy has in this context. 

 

Key words: Kinesiophobia, work capacity, return to work, fear of movement, chronic pain, 

physiotherapy. 
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