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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the association between changes in self-

assessed pain using the visual analogue scale (VAS) and changes in physical activity for 

patients with chronic pain who had undergone a multimodal rehabilitation program. The 

method for this study was already collected questionnaires at a multimodal 

rehabilitation center. Data was collected from individual participants who completed the 

rehabilitation programs between the years of 2014-2015. A total of 63 respondents were 

included in the sample. Because 22 of the questionnaires were incomplete the final 

study group consisted of 41 respondents. The measurements were collected immediately 

before the patients enrolled into the rehabilitation program, immediately after 

completion of the program and during 12 month follow up. The identical survey 

questions were asked during all three occasions. The main result showed a statistical 

significant negative spearman correlation coefficient between changes in physical 

activity on middle and high intensity and changes in self-assessed their pain lower after 

12 months after end of program. . Individuals who indicated increased levels of high or 

medium physical activity exhibited a pattern of reduced pain. No individuals were 

found that at the same time showed an increased level of physical activity and increased 

pain. A few individuals who indicated that their level of physical activity had decreased 

showed a pattern of increased pain. Finally, a few individuals who were more physically 

active nevertheless indicated an increased level of pain over the course of 12 months. 

Changes in low physical activity did not covary with changes in pain in a statistically 

significant manner. 
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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie var att undersöka associationen mellan förändringar i 

självskattad smärta enligt visuell analogskala (VAS) och fysisk aktivitet hos patienter 

med långvarig smärta som genomgått ett multimodalt rehabiliteringsprogram. Metoden 

för denna studie var redan insamlade enkäter vid en rehabiliteringsmottagning. Data är 

från rehabiliteringsprogrammen som gick år 2015 - 2014. Totalt inkluderades 63 

respondenter i samplet varav 22 föll bort på grund av interna bortfall då alla enkäter inte 

var ifyllda. Enkätsvar erhölls direkt innan patienterna påbörjade 

rehabiliteringsprogrammet, direkt efter programslut och 12 månader efter programslut. 

Vid de tre tillfällena användes samma enkätfrågor. Huvudresultatet visade att 

förändringar i självskattad VAS smärta och förändringar i medel och högintensiv fysisk 

aktivitet under tiden från program start och till 12 månader uppföljning uppvisade en 

negativ signifikant korrelation med varandra. Individer som angett ökad grad av medel 

eller hög fysisk aktivitet uppvisade ett mönster av minskad smärta. Inga individer finns 

som samtidigt uppvisade en ökad grad av fysisk aktivitet och ökad smärta. De individer 

som angett att deras grad av fysisk aktivitet minskat uppvisade ett mönster av ökad 

smärta. Ett fåtal individer som var mer fysiskt aktiva angav ändå en ökad smärta under 

de gångna 12 månaderna. Det fanns ingen statistisk signifikans mellan lågintensiv 

fysisk aktivitet och självskattad smärta.  

 
Nyckelord: Folkhälsa, långvarig smärta, fysisk aktivitet, rehabilitering   
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1.  Bakgrund 

I detta avsnitt pressenteras tidigare forskning kring ämnet fysisk aktivitet och kronisk 

smärta, samt olika begrepp och varför det är ett folkhälsoproblem.  

 

Smärta är en viktig reflex för människan, den talar om för oss om någonting i kroppen 

är fel. Hjärnan får signaler från vävnaderna där det gör ont och människan blir 

medveten om skadan (Sahlgrenska universitetssjukhus 2014). Smärta upplevs som 

något obehagligt och vi söker hjälp som kan lindra smärtan, och undviker sådant som 

kan orsaka smärtan. Långvarig smärta däremot innebär att den akuta smärtan har 

kvarstått under en längre tid, i till exempel överbelastning (ibid). För att få smärtan 

betecknad som långvarig måste man ha haft den i minst 3 månader (SBU 2006).  

 

Långvarig smärta och en alltför stillasittande fritid är två stora samhällsproblem. Idag 

finns det mycket forskning som visar att fysisk aktivitet både förebygger och främjar 

hälsan samt förbättrar livskvalitén hos människor. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) har gjort en rapport om långvarig smärta och effektiviteten av olika 

behandlingsmetoder. I en av slutsatserna beskriver de att breda och samordnade 

rehabiliteringsprogram med både psykologiska åtgärder och fysisk aktivitet, långsiktigt 

minskar smärtan (SBU 2006). Förutom att fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- 

kärlsjukdomar, diabetes typ 2, cancer och förtida död så förbättrar fysisk aktivitet även 

andra funktioner i kroppen. Så som muskulär uthållighet, muskelstyrka, koordination, 

balans, kraft och hastighet ökar och förbättras med fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten 2016).  

 

1.1 Långvarig smärta  

 

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

obehaglig sensorisk upplevelse och även känslomässig, förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada (Werner & Leden 2010). 

 

Geertzen, van Wilgen, Schrier och Dijkstra (2006) undersökte långvarig smärta vid 

ospecifika smärttillstånd där de försökte hitta definitioner på begreppet långvarig 

smärta. Deras slutsats var att det fattas en internationellt accepterad definition, samtidigt 

som det finns gemensamma karaktäristiska drag för långvarig smärta. Det finns två 

olika benämningar som beskriver samma sak, antingen kronisk smärta eller långvarig 

smärta. SBU (2006) menar att benämningen långvarig smärta är att föredra, då kronisk 

smärta för människor kan tolkas som obotlig eller utan hopp om förbättring, men som 

ofta inte är fallet.  
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En undersökning gjordes på invånare i Europa där man kartlagde smärtutbredningen. 

Resultatet visade att 19 % av den vuxna befolkningen lever med långvarig smärta, och 

18 % i Sverige (Breivik, Colett, Vantafidda, Cohen & Gallacker 2006).  

 

 
Figur 1. Prevalensen av kronisk smärta i 15 europeiska länder. Kronisk smärta 

definierades som smärta mer än sex månader och en intensitet på över 5 i en numerisk 

mätskala 1 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärtan). Sverige hade 2563 st. 

respondenter och 18 % prevalens av kronisk smärta. (Breivik et al. 2006, s. 290).  

 

En kohortstudie gjort i Finland där ungdomar, ca 14 år gamla, fick svara på en enkät om 

deras fysiska aktivitet och levnadsvanor så som rökning, alkoholkonsumtion, längd, vikt 

osv. och sedan en till enkät när personerna var ca 31 år gamla. Resultatet visade att 

bland annat fysisk inaktivitet var en riskfaktor för att drabbas av långvarig smärta som 

vuxen. Studiens slutsatser är att negativa hälsobeteende som ung har måttliga samband 

med långvarig smärta som vuxen (Puroila, Paananen, Taimela, Jarvelin & Karppinen 

2015).  

 

1.2 Visuell analog skala (VAS)  
 

Smärta är en subjektiv upplevelse och kan endast kvantifieras indirekt (Hawthorn & 

Redmond 1999). För att patienter ska kunna uppskatta sin smärta är en visuell analog 

skala (VAS) ett vanligt hjälpmedel. VAS är en 10 cm lång horisontell eller vertikal linje 

där patienten kan markera hur stark smärtan är, längst till vänster 0- ingen uppskattad 

smärta, och längst till höger 10- värsta tänkbara smärta (Rolfsson 2009). I Kina och 

USA har det gjorts studier där forskare studerat känsligheten med VAS och resultaten 

visade att den är signifikant likvärdig med andra verbala och numeriska skalor (Herr, 

Spratt, Garand & Li 2007; Li. Liu & Herr 2007)  
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1.3 Biopsykosociala modellen  

 

När det gäller långvarig smärta så kan det svårt att hitta biomedicinska förklaringar till 

patienters lidande. Den biopsykosociala modellen bygger på en kropp - och själ synsätt, 

där smärta och sjukdom måste uppfattas i helhet där både kroppen (bio-), själen (psyko-

) och samhället (sociala) ingår (Rolfsson 2009). Den biopsykosociala modellen 

identifierar faktorerna bakom uppkomsten av smärta, till exempel är kombinationen av 

negativa fysiska faktorer och negativa psykosociala arbetsförhållande förknippat med 

hög förekomst av skuldersmärtor (SBU 2006). Numera är den dominerade 

uppfattningen att både psykologiska och sociala aspekter också har en betydande roll för 

utveckling och vidmakthållande av smärta. Det biopsykosociala synsättet ligger i grund 

för modern diagnostik, behandling och rehabilitering vid långvarig smärta (ibid).  

 

1.4 Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet är en grundförutsättning för människors hälsa och livskvalité och har 

varit i vår vardag sedan långt tillbaka i historien. I takt med att maskiner och datorer tar 

över våra fysiska arbetsuppgifter så har vi blivit ett alltmer stillasittande samhälle, och 

just därför har fysisk aktivitet blivit viktigare. Fysisk aktivitet är inte endast att gå på 

gym eller gå ut och springa, med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger en 

ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet räknas som trädgårdsarbete, cykla till jobbet, ta 

trappen istället för hissen, hushållsarbete osv. (Folkhälsomyndigheten 2006).  

 

Det positiva med de akuta effekterna av fysisk aktivitet kan upplevas som en 

smärtlindring eftersom fysisk aktivitet utsöndrar endorfiner. En annan faktor som kan 

bidra till positiv upplevelse av fysisk aktivitet är de muskler som blir påverkade av 

smärtan slappnar av och minskar spänningen, tack vare fysisk aktivitet (FYSS 2015). 

Enligt FYSS (2015) är muskelstärkande fysisk aktivitet och stabilitetsträning den bästa 

träningen och har högst evidens för människor med smärta. De långvariga positiva 

effekterna av fysisk aktivitet, beroende på vilken typ av fysisk aktvitet och intensiteten, 

är ökad muskelstyrka, koordinationsförmåga, stabilitet, uthållighet och rörlighet (ibid).  

 

I en rapport från SBU (2006) skriver författarna som en av deras slutsatser att fysisk 

aktivitet med professionellt ledd träning, eller bara själv väldigt aktiv, ger 20 – 30 % 

bättre smärtlindrande effekt än om en person med långvarig smärta inte skulle vara 

fysisk aktiv. Vidare skriver författarna också att rehabiliteringsprogram som innehåller 

fysisk aktivitet är mycket mer kostnadseffektivt än enbart traditionell vård så som 

allmän läkare eller få fysisk aktivitet på recept utskrivet.   

 

I Sverige gjorde en studie där syftet var att undersöka patienter med långvarig smärta 

som har fått fysisk aktivitet på recept om deras erfarenheter och tankar. Studien innehöll 

femton intervjuer, 12 kvinnor och 3 män där medelåldern var 58,4 år. 

Inklusionskriterierna var att man skulle ha haft smärtan i minst tre månader och fått 

fysisk aktivitet på recept för 3-12 månader sedan. Studiens resultat kom fram till att 
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fysisk aktivitet på recept till patienter med långvarig smärta behöver extra stöd. 

Patienter som har en funktionsnedsättning på grund av smärtan blev irriterade på 

receptet för att de upplevde att receptet inte tog hänsyn till deras situation. Andra 

patienter som redan tränade mycket upplevde att de inte blev lyssnade på. Vissa 

patienter kunde utföra fysisk aktivitet utan stöd, medan andra behövde professionell 

handledning och vägledning och hjälp till motivation och uppföljning (Joelsson, 

Bernhardsson & Larsson 2017).   

 

1.5 Rehabilitering   

 

Multimodal rehabilitering (MMR) är ett samlingsnamn på behandlingsmetoder som 

innefattar fysiologiska, medicinska, psykologiska och sociala insatser (SBU 2015). I 

MMR samarbetar flera olika professioner till exempel läkare, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Dessa professioner arbetar i 

team tillsammans med patienten för att få bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad 

rehabilitering (bid). Multimodal rehabilitering kan delas in i två nivåer MMR1 och 

MMR2, där MMR2 innebär att teamet har en högre kapacitet och kompetens än MMR1. 

SBU (2015) sammanfattar multimodal rehabilitering som god evidens då det finns 

vetenskapligt stöd för att MMR är effektivare än standardvård, till exempel av 

allmänläkare, eller enbart fysiska åtgärder, så som träningsprogram. 

 

Grahn, Ekdahl och Borgquist (2000) gjorde en kohortstudie i Sverige som hade syftet 

att utvärdera två års resultat av rehabilitering för patienter med långvarig smärta i termer 

av livskvalitet och arbetsförmåga. Rehabiliteringsgruppen bestod av 122 patienter och 

inklusionskriterierna var långvarig muskuloskeletala besvär (MSD) orsakade av 

långvarig belastningsskada och en rehabiliteringsperiod under år 1994 eller första 

halvåret år 1995 samt långa eller korta upprepande perioder av sjukskrivning. 

Rehabiliteringsgruppen matchades med en kontrollgrupp som bestod av 114 personer, 

inklusionskriterierna i kontrollgruppen var långvarig MSD, kön, ålder, kulturell 

bakgrund, sysselsättning, arbetssituation och effekten av sjukskrivning. 

Exklusionskriterierna för båda grupperna var att man inte fick vara sjukpensionär, ha ett 

känt missbruk, allvarligt psykisk ohälsa och icke-talande svenska. 

Rehabiliteringsprogrammet var fyra veckor långt med syftet att hjälpa patienterna till ett 

självständigt och aktivt liv, underlätta att komma tillbaka till arbetet. 

Rehabiliteringsprogrammet innehöll fysisk aktivitet, ergonomi, stress och 

smärthantering, forskarna skriver också att programmet hade ett ’’helhets- person - 

perspektiv’’ med en biopsykosocial teoretisk ansats. Efter två år gjordes en uppföljning 

av båda grupperna. När det gällde fysisk och psykosocial arbetsmiljö fanns betydande 

förbättringar i båda grupperna. Forskarna i studien sammanfattade kort för att ett 

rehabiliteringsprogram ska bli lyckat är det viktigt att patienterna känner sig väl 

motiverade och redo att göra förändringar (ibid). En annan studie gjord i Sverige 2011 

där syftet var att undersöka personer med långvarig smärtas betydelse och upplevelser i 

möten med sjukvårdspersonal. Åtta personer deltog i studien och metoden var 

intervjuer. Resultatet studien kom fram till var att sjukvårdspersonalen ska ha en positiv 
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inställning och vara medvetna om att patienter hanterar sin smärta olika, kanske 

patienten varken kan eller inte vill visa sin smärta och det innebär inte att smärtan inte 

existerar. Deltagarna ansåg att om sjukvårdspersonalen frågade om intensiteten av 

smärtan kunde det leda till en djupare förståelse av patienternas smärtupplevelse.  

 

En studie i England gjordes för att undersöka patienters förväntningar och känslor om 

smärta efter dem fått en remiss till en smärtklinik. Syftet var också att undersöka deras 

förväntningar på kliniken och vad deras prioriteringar när det gäller förbättringar på 

deras liv som blivit påverkat av smärtan. Urvalet var personer som var med på en 

väntelista till en smärtklinik och erbjöd behandlingar för smärtan för att minska den 

samt förbättra livskvalitén. Deltagarna bestod av sammanlagt 18 personer, 9 kvinnor 

och 9 män i åldrarna 27- 76. Metoden forskarna använde var tre fokusgrupper med 

öppna frågor. Resultatet visade att patienterna upplevde att de måste få smärtan utredd, 

då de upplevde att andra människor inte tror på smärtan om det saknas en riktig 

diagnos. Patienterna förväntade sig att få behandling för sin smärta, bli av med 

depression och ångest samt få motivation till självhjälp. Studien visar att patienter med 

långvarig smärta har ett starkt behov att bli försäkrade att de har ett verkligt problem, 

som inte är psykiskt eller en inbillning (Allcock, Elkan & Williams 2007).  

 

2. Problemformulering 
 

Denna studie undersöker människor som lider av långvarig smärta som inte har någon 

biomedicinsk förklaring. Smärtan hos dessa individer har ofta spridit sig, från ett 

område till att inkludera även andra kroppslokaliteter som muskler och leder. 

Patienterna går ett multimodalt rehabiliteringsprogram, nivå två, under fem veckor. 

Forskning visar att prevalensen i befolkningen för långvarig smärta var 18 % år 2006 

vilket är ganska högt. 

 

Fysisk aktivitet och rehabilitering för långvarig smärta har visat sig kunna minskat 

smärtan, men också att det är viktigt att patienterna känner sig motiverad har visat sig ha 

stor betydelse. Därför är det intressant att göra en utvärdering av denna 

rehabiliteringsmottagning i mellersta Sverige för att se vad deras rehabilitering ger för 

resultat.  

 

3. Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om smärtan har minskat hos människor i 

yrkesverksam ålder med långvarig smärta som genomgått ett multimodalt 

rehabiliteringsprogram. Ett relaterat syfte är att undersöka om den fysiska aktiviteten 

har ökat efter deltagande i samma multimodala rehabiliteringsprogram.  
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3.1 Frågeställning  
 

 Har den fysiska aktiviteten förändrats för patienter med långvarig smärta före 

jämfört med efter ett rehabiliteringsprogram?  

 Har smärtan enligt VAS förändrats före ett rehabiliteringsprogram jämfört med 

direkt efter avslut samt efter 12 månader? 

 Samvarierar förändringar i fysisk aktivitet med förändringar i självskattad 

smärta efter 12 månader?  

 

4. Metod  
Under denna rubrik pressenteras hur jag har gått tillväga med studien och vilken metod 

jag har använt mig av.  

 

4.1 Design  

 

Denna studie hade en kvantitativ interventionsstudiedesign, eftersom studien innehöll 

patientdata från en rehabiliteringsmottagning och studien undersöker om det fanns 

någon effekt av att ha gått igenom rehabiliteringsprogrammet. Kvantitativ forskning 

innebär oftast ett ’’utifrån perspektiv’’ som innebär att forskaren har en kortvarig 

kontakt eller ingen kontakt alls med respondenterna (Olsson & Sörensen 2011). I denna 

undersökning hade författaren ingen som helst kontakt med respondenterna.  

 

4.2 Urval 

 

Populationen var Gävleborgslän och undersökningen bestod av 63 patienter varav 22 

interna bortfall. Bortfallet grundades på att patienterna saknade svar på vissa frågor i 

formulären och då inte kunde användas till resultatet. Studiens data baseras på patienter 

som genomgick rehabiliteringsprogrammet år 2015 och halva året 2014. Urvalet 

byggdes inte på sannolikhetsurval eftersom studien hade tillgång till all data.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

 

Kliniken rehabiliteringsmedicin tillhör en Region i mellersta Sverige och det krävdes en 

remiss för att komma dit. Patienterna som togs emot var människor i arbetsför ålder som 

var helt eller delvis sjukskrivna eller låg i riskzon för sjukskrivning. Innan programmets 

start genomgick patienterna en screening som innefattade läkarundersökningar, 

sjukgymnast-, arbetsterapeut-, och psykologbedömning för att bedöma om patienten 

ansågs vara redo för rehabiliteringsprogrammet.  

 

Kontakt togs med idrottsledaren på smärtrehabiliteringen. Idrottsledaren avidentifierade 

samtliga formulär innan de fick användas till studien. Studien innefattar formulär från 

tre olika tidstillfällen, ett formulär innan rehabiliteringsprogrammet startade, ett 

formulär direkt efter rehabiliteringsprogrammet avslutades och ett formulär 12 månader 
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efter rehabiliteringsprogrammet var avslutat. Eftersom ett av frågeformulären var från 

uppföljningen av rehabiliteringsprogrammet så användes formulär från 

rehabiliteringsprogram som pågick år 2014 och 2015.  Formulären bearbetades sedan i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) där studiens resultat analyserades och 

enkäterna jämfördes från dem tre olika tidstillfällena.  

Enkätfrågor om smärta 

Innan rehabiliteringsprogrammets start fick respondenterna fylla i en fråga om hur 

smärtan varit den senaste månaden på en VAS skala där 0 = ingen smärta och 10 = 

maximal/outhärdligsmärta (bilaga 1). Samma fråga fick patienterna direkt efter 

rehabiliteringsprogrammet slutat och efter 12 månader efter programslut.  

Enkätfrågor om fysisk aktivitet  

I formuläret som respondenterna fyllde i innan programstart fanns det en fråga om hur 

viktig motion är för deras välbefinnande. Där fick respondenterna kryssa på en VAS 

skala (där längst till vänster 0 = inge viktigt och längst till höger 10 = mycket viktigt) 

(bilaga 1). Direkt efter programslut och efter 12 månader efter programslut fick 

patienterna samma fråga igen (bilaga 2 & 3).  

 

I formuläret innan rehabiliteringsprogrammet startade fick respondenterna frågan om 

hur mycket de har motionerat senaste månaden. Frågan är uppdelad i tre olika 

intensiteter låg, medel och hög intensitet och aktiviteten skulle ha pågått i minst 20 

minuter. Svarsalternativen var aldrig, oregelbunden, 1 ggr/veckan, 2 ggr/veckan och 3 

ggr/veckan eller mer (bilaga 1). 

12 månader efter rehabiliteringsprogrammet var slut fick respondenterna samma fråga 

om hur motionen sett ut den senaste månaden, uppdelad i tre intensiteter låg, medel och 

hög med samma svarsalternativ (bilaga 3).    

 

4.4 Frågeformulär och variabler  
 

Studien använde sig utav redan insamlade enkäter från en 

smärtrehabiliteringsmottagning där patienter med kronisk smärta gick en 

smärtrehabiliteringskurs i fem veckor. Patienterna fyllde i en enkät direkt i anslutning 

till programstart, direkt efter programavslut och tolv månader efter programavslut. 

Enkäterna handla bland annat om patientens ålder, vikt, levnadsvanor, när smärtan 

debuterade. Fokus var på fysisk aktivitet samt smärta enligt VAS i de tre olika 

enkäterna.  

 

En del frågor i frågeformulären som använts i denna studie kommer från nationella 

registret över smärtrehabilitering (NRS) och vissa frågor skriver personalen själva på 

rehabiliteringsmottagningen för att de vill få reda på saker som passar till deras 

rehabilitering. NRS syfte är bland annat att utveckla och säkra vårdens kvalité och i 

NRS används framförallt patientrapporterade mått så kallade patient related outcome 

measurement (PROM), som är väsentlig och preciserade för patientgruppens behov och 

besvär. PROM måttet är till för att förbättra förutsättningarna för smärtrehabilitering, 
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utvärdering och för utvecklings- och förbättringsarbeten inom vården. NRS skapar 

mätetal och jämförelsemått samt struktur och styrsystem som hjälp till verksamheters 

utvecklingsarbete. Inklusionskriterium var långvarig smärta och interventionen var 

multimodalt rehabiliteringsprogram. Beroende variabeln var självskattad smärta enligt 

VAS och den oberoende variabeln var självskattad grad av fysisk aktivitet 

 

4.5 Dataanalys  

Deskriptivanalys  

En deskriptiv analys gjordes först där enkätdata pressenterades i form av stapeldiagram 

som redovisar medianvärdet av VAS- smärta beräknat på gruppnivå vid de tre olika 

tillfällena, före program, direkt efter programslut och tolv månader efter programavslut. 

Resultatet för män och kvinnor delades upp för att tydliggöra om könsskillnader fanns 

eller inte. En beskrivande analys av hur fysiskt aktiv patienten skattar sig själv gjordes 

också, första tillfället innan programstart samt efter tolv månader, för att visualisera om 

den fysiska aktiviteten hade förändras eller inte.  

Statistisk hypotes  

En hypotes var att förändringar i grad av fysisk aktivitet samvarierar med förändringar i 

VAS – skattad smärta 12 månader efter avslutad behandling. Om en given respondent 

ökat sin grad av fysiska aktivitet då kan smärtan antas minska (relativt den smärta som 

angavs vid programstart), samt vice versa För att analysera sådana eventuella 

associationer mellan förändringar i grad av fysisk aktivitet och förändringar i VAS 

skattad smärta beräknades Spearman icke-parametriska korrelationskoefficienter, även 

kallad rangkorrelation (Wahlgren 2012). Nollhypotesen som testades var att 

förändringar i grad av fysisk aktivitet inte gav någon effekt på förändringar i den 

självskattade smärtan.  

 

4.6 Forskningsetiska principer  
 

Innan undersökningen startade krävdes godkännande från enhetschefen samt 

verksamhetschefen på rehabiliteringsmottagningen. Även ett godkännande av Centrum 

för forskning och utveckling, relevanta myndigheter (CFUG) krävdes för att få göra 

denna undersökning. Innan deltagarna började sitt rehabiliteringsprogram fick de 

information att en del av deras uppgifter ur deras journal ingick i ett nationellt 

dataregister som står under datainspektionens tillsyn och att deltagarna hade full rätt att 

neka till att ingå i registret. Uppgifterna får användas i syfte till att kvalitetssäkra och 

utveckla verksamheten samt forskning. I och med detta ingick både informationskravet 

och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet är en av de fyra 

forskningsetiska principerna och den innebär skyddande av deltagarnas svar på 

enkäterna, för även om man godkänt att vara med i en undersökning så kanske man inte 

vill att läsarna ska kunna identifiera deltagarna (ibid). Konfidentialitetskravet uppfylldes 

i undersökningen då deltagarnas identitet på enkäterna avidentifierades innan de kunde 

användas i studien. Den sista principen nyttjandekravet innebär att informera deltagarna 
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innan studiens start vad studien kommer att användas till, i detta fall har deltagarna 

redan godkänt och vet om att deras uppgifter kan komma att användas i forskningssyfte 

(ibid).  

 

5. Resultat  
Under detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen av pressenteras. 

Resultatet presenteras i både löpande text, tabeller och figurer. 

 

5.1 Deltagare  

Studien innefattar 63 respondenter men eftersom formulär och svar saknades från 22 

respondenter baseras nedan angivna resultat på 41 respondenter. Respondenterna var 

övervägande kvinnor, 32 stycken (78 %) och 9 stycken män (22 %). Medelåldern var 44 

år, yngsta respondent var 21 år och äldsta var 59 år. Tjugofem stycken (61 %) angav att 

de förvärvsarbetade under tiden som rehabiliteringsprogrammet pågick medans sexton 

stycken (39 %) angav att de inte arbetade. Åtta stycken av respondenterna (20 %) hade 

gått på universitet/högskola som högst avslutade utbildning, och tjugofem stycken (61 

%) hade gymnasium eller yrkesutbildning som högst avslutade utbildning.  

 

Trettioen stycken av respondenterna (76 %) var födda i Sverige, fyra stycken (10 %) var 

födda i ett annat nordiskt land. Två stycken (4 %) var födda i ett europeiskt land utanför 

norden och fyra stycken (10 %) var födda i ett annat land.  

 

5.2 Lokalisation av smärta innan programstart   

Medelvärdet på hur länge man hade haft smärtan var 12 år, där minimum var 1 år och 

den respondent som hade haft smärtan längst var i 48 år.  

 

I figur 2 anges vilka kroppsregioner som respondenterna angav att smärtan var 

lokaliserad till. Fjorton respondenter (34 %) angav att den huvudsakliga smärtan 

varierade över alla kroppsdelar. Åtta stycken (20 %) angav smärtan var lokaliserad till 

ländryggen. Fem stycken (12 %) svarade att hals och/eller nacken besvärades mest.  
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Figur 2. Respondenternas svar på vart den huvudsakliga smärtan satt innan 

programstart (N=41) 

 

Smärtan i VAS- innan programstart  

Medianen för självskattad smärta i VAS var 7, minimum var 4 och maximum 10 (figur 

2). På en skala där 0 var lägsta och 10 högsta smärta. 

 

 
Figur 3. Respondenternas svar på självskattad smärta enligt VAS innan programstart 

(N=41)  

Smärtan i VAS- direkt efter programslut  

Samma fråga som innan programstart fick respondenterna direkt efter 

rehabiliteringsprogram var slut. Medianen för självskattad smärta var 7, minimum var 2 

och maximum var 9 (figur 4).  

 

 
Figur 4. Respondenternas svar på självskattad smärta i VAS direkt efter programslut 

(n=41)   
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Smärtan i VAS- 12 månader efter programslut  

Ett år efter att rehabiliteringsprogrammet var slut fick respondenterna fylla i ännu ett 

formulär, med samma fråga om smärtan den senaste veckan i VAS skalan (figur 5). 

Medianen för den självskattade smärtan enligt VAS 12 månade efter programslut var 7. 

Minimum var 2 och maximum var 10.  

 

 
Figur 5. Respondenternas svar på självskattad smärta enligt VAS 12 månader efter 

program slut (n=41) 

Förändringar i självskattad smärta direkt efter programslut samt vid 12 
månader uppföljning 

 

Medianen för självskattad VAS smärta var oförändrad på gruppnivå mellan innan 

rehabiliteringsprogrammet startade, direkt efter programmet avslutade och 12 månader 

efter programmet var slut. Samplets minimum värde för självskattade smärtan enligt 

VAS minskade från 4 vid programstart till 2 efter 12 månader efter programslut var. 

Innan programstart var minimum 4 och 12 månader efter programmet var minimum 2, 

maximum däremot var oförändrad.  

 

5.3 Fysisk aktivitet  
 

Frågan om vad motion betyder för välbefinnandet hos respondenterna var medelvärdet 

på denna fråga 8,2 på VAS skalan. I uppföljningen 12 månader efter programslut fick 

respondenterna samma fråga igen och då blev medelvärdet 10,3 på VAS skalan.  

Fysisk aktivitet innan programstart och 12 månader efter programslut  

 

Jämförelsevis var det medelintensiteten som hade ändrats mest för respondenterna. Det 

vanligaste svaret för medelintensitet innan programstart var ”aldrig”, och det vanligast 

för medelintensiteten 12 månader efter programslut var ”oregelbunden”. Både låg- och 

högintensiteten hade samma median innan programstart som 12 månader efter 

programslut.  
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Tabell 3. Respondenternas fysiska aktivitet före programstart jämfört med 12 månader 

efter programslut där enkät frågan var i vilken omfattning den senaste månaden 

patienten tillbringat sig åt motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet, i minst 20 minuter. 

 (N=41)  

Hur ofta? Den senaste 

månaden innan 

programstart 

Den senaste 

månaden 12 

månader efter 

programslut 

 Låg  

Aldrig  7 (17 %) 1 (3 %) 

Oregelbunden 4 (10 %) 9 (22 %) 

1 ggr/veckan 3 (7 %) 2 (10 %) 

2 ggr/veckan 4 (10 %)  3 (7 %) 

3 ggr/veckan eller 

mer 

23 (56 %) 24 (58 %) 

 Medel   

Aldrig  24 (58 %) 10 (24 %) 

Oregelbunden 3 (7 %) 11 (27 %) 

1 ggr/veckan 3 (7 %)  4 (10 %) 

2 ggr/veckan 1 (2 %) 6 (15 %) 

3 ggr/veckan eller 

mer 

10 (24 %) 10 (24 %) 

   

 Hög  

Aldrig  38 (92 %) 30 (73 %) 

Oregelbunden 1 (2 %) 6 (15 %) 

1 ggr/veckan 1 (2 %) 2 (5 %) 

2 ggr/veckan - 2 (5 %) 

3 ggr/veckan eller 

mer 

1 (2 %) 1 (3 %)  
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5.4 Hypotesprövning  

Förändringar i smärta  

Medianen för förändrad självskattad smärta enligt VAS innan programstart jämfört med 

12 månader efter programslut var 0. Det innebär medianen på gruppnivå var oförändrad. 

I figuren nedan visar hur mycket smärtan har ökat samt minskat från programstart till 12 

månader efter programslut. Den största minskningen på självskattad smärta enligt VAS 

var 5 och den största ökningen på smärtan var 4. Minus innebär att smärtan har ökat, 

plus innebär att smärtan har minskat (figur 6).  

 

 
Figur 6. Respondenternas svar på självskattad smärta enligt VAS före programstart 

jämfört med den självskattade smärtan 12 månader efter programslut. Minus innebär att 

smärtan har ökat och plus innebär att smärtan har minskat (N=41) 

Förändringar i fysisk aktivitet  

Medianen för förändringar i lågintensiv fysisk aktivitet var 0, ingen förändring från 

programstart jämförande med 12 månader efter programslut. Den största ökningen var 4 

och den minsta var 3. 

 
Figur 7. Respondenternas lågintensitet innan programstart jämfört med 12 månader 

efter programslut (N=41)  
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Medianen för fysisk aktivitet på medelintensitet var 0, ingen förändring från 

programstart jämfört med 12 månader efter programslut. Den största ökningen var 4 och 

den minsta var 4 (figur 8).  

 

 
Figur 8. Respondenternas medelintensitet innan programstart jämfört med 12 månader 

efter programslut (N=41) 

 

Medianen för fysisk aktivitet på hög intensitet var 0, ingen förändring från programstart 

jämfört med 12 månader efter programslut. Den största ökningen var 4 och den minsta 4 

(figur 9).  

 

 
Figur 9. Respondenternas högintensitet innan programstart jämfört med 12 månader 

efter programslut (N=41)  

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

-4 -3 -3 -1 0 1 2 3 4 

A
n

ta
l r

e
sp

o
n

d
e

n
te

r 
 

Jämförande medel 

Förändring - medelintensitet 

0 

10 

20 

30 

40 

-4 -3 -2 -1 0 2 4 

A
n

ta
l r

e
sp

o
n

d
e

n
te

r 

Jämförande hög 

Förändring - högintensitet 



  

15 

 

Samband mellan smärta och fysisk aktivitet  

 

Ingen statistiskt signifikant korrelation kunde påvisas mellan individuella förändringar i 

självskattad VAS smärta och förändringar i lågintensiv fysisk aktivitet under tiden från 

programstart och till 12 månader uppföljning (korrelationskoefficient, rs,=-0.18, p. > 

0,05). Förändringar i självskattad VAS smärta och förändringar i medel och högintensiv 

fysisk aktivitet under tiden från programstart och till 12 månader uppföljning uppvisade 

en negativ signifikant korrelation med varandra (medelintensiv korrelationskoefficient, 

rs,= 0.32, p < 0,05; högintensiv korrelationskoefficient, rs,= -0,335, p<0.05). De 

signifikanta korrelationskoefficienterna som erhölls mellan förändringar i självskattad 

smärta VAS och medel och högintensiv fysisk aktivitet innebär att när fysisk aktivitet 

ökat så finns en tendens till att självskattad smärta minskat och vice versa efter 12 

månader efter programslut. 

 

Figur 10 och 11 illustrerar hur individuella förändringar i självskattad VAS smärta och 

förändringar i medel och högintensiv fysisk aktivitet under tiden från programstart och 

till 12 månader uppföljning samvarierar negativt med varandra. Individer som angett 

ökad grad av medel eller hög fysisk aktivitet (ruta A) uppvisar ett mönster av minskad 

smärta (deras VAS-värden har ändrats åt ett positivt håll). Inga individer finns som 

samtidigt uppvisar en ökad grad av fysisk aktivitet och ökad smärta (ruta B). De 

individer som angett att deras grad av fysisk aktivitet minskat (ruta D) uppvisar ett 

mönster av ökad smärta.  I ruta C finns ett fåtal individer som trots att de är mer fysiskt 

aktiva ändå anger att deras smärta ökat under de gångna 12 månaderna. 

 

             Smärta & medelintensitet 

 
Figur 10.  Association mellan fysisk aktivitet på medelintensitet och självskattad smärta 

enligt VAS 12 månader efter avslutad behandling. – innebär ökning och + innebär 

minskning.  (N=41) 
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                Smärta & högintensitet 

 
Figur 11. Association mellan fysisk aktivitet på högintensitet och självskattad smärta 

enligt VAS 12 månader efter avslutad behandling. – innebär ökning och + innebär 

minskning. (N=41) 
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6. Diskussion  
Detta avsnitt delas in i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. Under dem 

två rubrikerna kommer det diskuteras om till exempel frågeställningen har besvarats 

och vilka svagheter samt styrkor det finns med metoden. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Syftet med undersökningen var att undersöka om smärtan minskat och om den fysiska 

aktiviteten ökat, samt om dessa två utfallsmått samvarierade med varandra eller inte 12 

månader efter avslutad behandling hos vuxna i yrkesverksam ålder som genomgått ett 

multimodalt rehabiliteringsprogram. Resultatet visade ingen statistisk signifikant 

korrelation mellan förändringar i självskattad smärta och lågintensiv fysisk aktivitet. 

Däremot erhölls en statistisk signifikans mellan förändringar i självskattad smärta och 

medel- och högintensiv fysisk aktivitet. Minskade smärtan enbart på grund av ökad 

fysisk aktivitet? Eller som tidigare forskning visar att patienter med långvarig smärta 

behöver extra stöd i fysisk aktivitet (Joelsson, Bernhardsson & Larsson 2017), kanske 

beror minskningen av smärtan på grund av att de patienterna upplever att de fått extra 

stöd och att de upplevde att någon tog hänsyn till deras situation? Beteendemedicinsk 

behandling bygger också på patientens tankar, beteenden och att omgivningen har 

betydelse för rehabiliteringen, och kanske har detta lett till ökad livskvalité och därmed 

mindre smärta? Denna smärtklinik hade även uppföljning efter 12 månader efter 

programslut, även där kanske patienterna kände att de hade någon som fortsatte lyssna 

och hjälpa dem med fysisk aktivitet (ibid).  

 

Eftersom flera individer minskade sin smärta med flera VAS- enheter, 2-5, kan man 

anta att denna smärtminskning inte enbart är av statistiskt intresse utan att denna grad av 

lindring har en påverkan på patienternas livskvalité och ”vardagsmående”. 

 

SBU (2006) skriver att väldigt aktiv träning ger 20 – 30 % mer smärtlindrande effekt än 

den som inte är aktiv alls med långvarigsmärta. Kanske därför resultatet i denna 

undersökning inte visade någon statistisk signifikans på lågintensiv fysisk aktivitet men 

att det fanns en statistisk signifikans på medel- och högintensiv fysisk aktivitet eftersom 

mer aktiv träning ger bättre effekt. Resultatet visar med största sannolikhet att ökat 

fysisk aktivitet gav patienterna en lindrigare smärta hos dessa patienter.  

 

Grahn, Ekdahl och Borgquist (2000) skrev i sin studie att motivation och patienternas 

beredskap för att genomföra förändringar utgjorde viktiga förutsättningar för att kunna 

ta till sig effekterna av ett rehabiliteringsprogram, kanske hade patienterna fått 

motivation efter rehabiliteringsprogrammet och fått hjälp med förändringar i sin vardag 

och på arbetet. Efter patienterna fått hjälp med att leva med sin smärta och gjort små 

förändringar kanske patienterna upplevde en bättre livskvalité och på så sätt upplever 

sin smärta som lindrigare.  
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Majoriteten av respondenterna var kvinnor, 32 stycken och endast 9 stycken män. Att 

det är flest kvinnor kan bero på att forskning visar att kvinnor har en lägre smärttröskel 

än män och att det är vanligare att kvinnor då söker hjälp (Bradbury, 2003). En annan 

undersökning där studien intervjuade både kvinnor och män i Spanien där båda könen 

kom överens om att kvinnor är mer sårbar än män. Studien kom fram till att män lever 

bakom stereotypen av en ’’tuff kille’’ och därför inte heller söker hjälp (Del Mar 

García-Calvente, Hidalgo-Ruzzante, del Río-Lozano, Marcos-Marcos, Martínez-

Morante, Maroto-Navarro, Mateo-Rodríguez & Gil-García 2012). 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Studiens urval bestod av 63 respondenter varav 22 stycken bortfall, från en 

smärtmottagning i mellersta Sverige där data hade dokumenteras om alla patienter 

under det beteendemedicinska rehabiliteringsprogrammet. De 22 stycken bortfallen 

kunde ha berott på många olika faktorer. Till exempel att formulären inte var helt 

korrekt ifyllda och då inte kunde användas till undersökningen, eller så saknades vissa 

formulär helt i patientens journal. Formulären i uppföljningen efter 12 månader efter 

programslut kanske hade kommit bort med posten, patienten kanske inte orkade fylla i 

formulären och skicka tillbaka den till rehabiliteringsmottagningen eller så hade den 

ansvarige på rehabiliteringsmottagningen inte skannat in formuläret i patientens journal. 

En annan orsak kan vara att de patienter som hade mest ont och inte gillade 

rehabiliteringsprogrammet valde att inte svara på enkäterna? Och de patienter som 

svarat på alla enkäter och var med i denna studie bara var glada patienter som gillade 

rehabiliteringsprogrammet? Eftersom den bakomliggande orsaken till smärtan inte har 

undersökts och nästan 80 % av respondenterna var kvinnor så anser författaren att 

resultaten inte är överförbart till andra grupper med annan typ av smärtproblematik.  

 

Data som författaren använt sig av i studien har direkt tillhandahållits från smärtkliniken 

vilket kan ses som en styrka då mätningarna redan är genomförda av personalen på 

denna specialklinik. Materialet sammanställdes i datorprogrammet SPSS där författaren 

använt sig av en statistik metod Spearmans icke-parametrisk korrelationskoefficient. 

Författaren valde att beräkna samvariationen i förändringar i smärta och fysisk akivitet 

med ett Spearman icke-parametriskt test eftersom enkätdata inte kan anses ligga på 

intervallskalenivå, utan att de ligger på en rangordningsskala. Författaren valde mellan 

ett Spearman icke-parametrisk och ett Pearsons parametriskt test men eftersom Pearsons 

utgår från att data behöver vara normalfördelad, att de uppmätta värdena fördelar sig 

jämt kring medelvärdet. Eftersom data i denna studie inte är normalfördelad så var ett 

Spearman icke-parametriskt test det bästa för studien. Wilcoxon testet som också är ett 

icke-parametriskt test fanns också med bland valen. Att välja att använda Spearman för 

att redovisa resultatet var ett bekvämlighetsval.  

 

Ytterligare en styrka med studien var att frågorna i formulären var från ett nationellt 

register över smärtrehabilitering (NRS) som syftar till att utveckla och säkra vårdens 

kvalité. Det i sin tur leder till att studien verkligen mätte det den syftade till att mäta, 

vilket styrker studiens validitet.  
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7. Slutsats  
 

Resultatet visade statistisk signifikant samvariation mellan förändrad medel- och 

högintensiv motion och förändrad självskattad smärta efter 12 månader efter 

programslut. Eftersom rehabiliteringsprogrammet hjälper till på många olika delar i 

livet så som vardagslivet, ergonomi och arbetssituation så kan andra faktorer än bara 

förändringar i fysisk aktivitet ha spelat in när patienterna skattar sin smärta. För 

framtida forskning och folkhälsoarbetet skulle det vara intressant att undersöka hur 

fysisk aktiv de var innan smärtan uppkom och jämföra hur aktiva patienterna är efter 

dem fått besvär med smärta.  
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Bilaga 1. Frågeformulär innan programstart  
 

1. Kön? 

Kvinna  

            Man  

 

2. Ålder? __________  

 

3. Födelseland?  

Sverige  

Annat nordiskt land  

Europeiskt utom Norden 

Annat land 

 

4. Vilken är din högst avslutade utbildning?  

Grundskola 

Gymnasium eller yrkesutbildning (2år eller mer) 

Universitet/högskola 

Annat  

 

 

5. Arbetar/studerar just nu?  

Ja 

Nej (om nej är omfattningen nuvarande arbete = 0 %)  

 

6. När kände du första gången den smärta/värk som du nu besväras av?  

År:________ Månad (om möjligt):________ 

 

7. I vilken kroppsdel sitter din huvudsakliga smärta? (endast en markering)  

Huvud och/eller ansikte 

Hals och/eller nacke 

Axel/skuldra och/eller arm 

Bröstkorg 

Buk 

Sexualorgan och skrev 

Övre del av rygg (bröstrygg) 

Nedre del av rygg (ländrygg- korsrygg) 

Höft och/eller säte 

Ben 

Huvudsakliga - värsta området varierar 

 

8. Din smärta i genomsnitt senaste veckan 

Ingen smärta________________________________ maximal/outhärdlig smärta  
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9. Motion senaste månaden? 

I vilken omfattning har du den senaste månaden avsiktligt ägnat dig åt motions-, 

idrotts- eller friluftsverksamhet? 

 

Gäller fritiden och endast aktiviteter som överstiger 20 minuter per gång. 

 

Markera en ruta inom varje ansträngningsnivå.  

 

Låg ansträngningsnivå t.ex. lugna promenader och cykelturer.  

Aldrig 

Oregelbundet (mindre än en gång per vecka)  

1 gång per vecka  

2 gånger per vecka  

3 gånger per vecka eller mer  

 

Medelhög ansträngningsnivå. Ansträngningen ska vara sådan att det hjälpligt 

ska gå att föra ett samtal med någon. Du är ombytt till träningskläder och 

aktiviteten utövas bland annat i syfte att förbättra/underhålla konditionen. Minst 

20 minuter per gång.  

Aldrig  

Oregelbunden (mindre än en gång per vecka)  

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger per vecka eller mer  

 

Hård ansträngningsnivå- elitträning. Du har hög puls och blir rejält andfådd. 

Minst 20 minuter per gång.  

Aldrig  

Oregelbunden (mindre än en gång per vecka) 

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka  

3 gånger per vecka eller mer  

 

10. Hur viktigt är motion för ditt välbefinnande?  

Inte viktigt alls _______________________________________ Mycket viktigt  
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Bilaga 2. Frågeformulär direkt efter programavslut  

 
 

1. Hur viktigt är motion för ditt välbefinnande?  

Inte viktigt alls _______________________________________ Mycket viktigt  

 

2. Din smärta i genomsnitt senaste veckan 

Ingen smärta________________________________ maximal/outhärdlig smärta  
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Bilaga 3. Frågeformulär 12 månader efter programavslut  
 

1.  Motion senaste månaden? 

I vilken omfattning har du den senaste månaden avsiktligt ägnat dig åt motions-, 

idrotts- eller friluftsverksamhet? 

 

Gäller fritiden och endast aktiviteter som överstiger 20 minuter per gång. 

 

Markera en ruta inom varje ansträngningsnivå.  

 

Låg ansträngningsnivå t.ex. lugna promenader och cykelturer.  

Aldrig 

Oregelbundet (mindre än en gång per vecka)  

1 gång per vecka  

2 gånger per vecka  

3 gånger per vecka eller mer  

 

Medelhög ansträngningsnivå. Ansträngningen ska vara sådan att det hjälpligt 

ska gå att föra ett samtal med någon. Du är ombytt till träningskläder och 

aktiviteten utövas bland annat i syfte att förbättra/underhålla konditionen. Minst 

20 minuter per gång.  

Aldrig  

Oregelbunden (mindre än en gång per vecka)  

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger per vecka eller mer  

 

Hård ansträngningsnivå- elitträning. Du har hög puls och blir rejält andfådd. 

Minst 20 minuter per gång.  

Aldrig  

Oregelbunden (mindre än en gång per vecka) 

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka  

3 gånger per vecka eller mer 

 

 

2. Hur viktigt är motion för ditt välbefinnande?  

Inte viktigt alls _______________________________________ Mycket viktigt  

 

3. Din smärta i genomsnitt senaste veckan 

Ingen smärta________________________________ maximal/outhärdlig smärta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


