
2007:022 

C - U P P S A T S

Föreställningar, kunskap och information
om ländryggssmärta hos patienter med

långvarig ländryggssmärta

 Elin Hagström
 Emma Johnsson

 Anna-Stina Jönsson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sjukgymnastik 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2007:022  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/022--SE



  

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen för hälsovetenskap 
Sjukgymnastprogrammet, 120p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreställningar, kunskap och information om ländryggssmärta hos patienter med 
långvarig ländryggssmärta 
 
Beliefs, knowledge and information about low back pain 
in patients with chronic low back pain 
 
 
 
Elin Hagström 
Emma Johansson 
Anna-Stina Jönsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i sjukgymnastik 
HT 2006 
Handledare: Malin Mattsson Leg Sjukgymnast 
Examinator: Lilly Ekenberg Leg Sjukgymnast Fil.Dr. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack 
 

Ett stort tack till vår handledare Malin Mattsson för sitt engagemang och ständiga 

tillgänglighet för stora och små frågor. 

 

Tack även till berörda öppenvårdsmottagningar och deras patienter, utan er hade 

studien inte varit genomförbar. 

 

Till sist vill vi också tacka vår examinator Lilly Ekenberg och våra opponenter för 

värdefulla synpunkter. 

 
 



 

 

Abstrakt 
 
I Sverige drabbas 60-70 % av befolkningen någon gång i livet av ländryggssmärta, av 
dessa blir 90 % besvärsfria inom tre månader medan resterande får bestående eller 
återkommande problem. Patienters föreställningar om ländryggssmärta är viktiga för 
hur de förhåller sig till och hanterar sin smärta, föreställningar i sin tur har visats kunna 
påverkas av information. Syfte. Syftet med studien var dels att undersöka och beskriva 
aspekter av föreställningar om ländryggssmärta och dels kunskap om ryggens 
struktur/funktion samt erhållen/sökt information om ländryggssmärta, hos patienter med 
långvarig ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt Metod. I studien inkluderades 
49 patienter med långvarig ländryggssmärta som sökt sjukgymnastkontakt på 
öppenvårdsmottagningar. Mätinstrument: svensk version av Back Beliefs Questionnaire 
(S-BBQ) användes för att mäta föreställningar om ländryggssmärta och dess 
konsekvenser för det fortsatta livet. Egenkonstruerat formulär för mätning av kunskap 
om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt information. Resultat. Patienters 
föreställningar om ländryggssmärta (S-BBQ) visade ett medianvärde på 29.5 (lägst 9 
och högst 45 poäng), ju högre poängsumma desto mer positiva föreställningar. Vad 
gäller kunskap om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt information skattade 
majoriteten av patienterna höga svarssiffror (god kunskap/information). Kvinnor hade 
mer negativa föreställningar än män (p= 0.02). Sjukskrivna hade mer negativa 
föreställningar än arbetande patienter (p= 0.002). Arbetande upplevde sig ha mer 
kunskap om ryggen än sjukskrivna (p= 0.032). Samband mellan föreställning om 
ländryggssmärta och kunskap om ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt 
information erhöll alla en korrelationskoefficient under 0.50. Slutsats. Generellt ansåg 
sig patienterna ha hög grad av kunskap och information. Kvinnors föreställningar om 
ländryggssmärta var mer negativa än mäns och sjukskrivnas mer negativa än de 
arbetandes. De arbetande ansåg sig ha mer kunskap om ryggen. Korrelation mellan 
föreställningar och kunskap om ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt 
information var låg, följaktligen förelåg inget tydligt samband. 
 
Sökord: föreställningar, information, kunskap, könsskillnad, långvarig ländryggs-
smärta, sjukskrivning, utbildningsnivå.  
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I Sverige drabbas 60-70 % av befolkningen någon gång i livet av ländryggssmärta. 

Prevalensen under ett år är 40-50 %, enligt självrapporterade problem som framkommit 

i populationsstudier (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). Av de 

som drabbas av ländryggssmärta blir 90 % besvärsfria inom tre månader medan 

resterande får bestående eller återkommande problem som ofta blir långvariga. Hos de 

med kvarstående besvär sker återhämtningen långsamt, vilket medför stora kostnader 

för samhället i form av både sjukvård och sjukskrivningar (Andersson, 1999). De totala 

kostnaderna för ländryggssmärta, både direkta och indirekta, i Sverige var år 2001 cirka 

1857 miljoner euro. De direkta kostnaderna innefattar sjukvård samt 

läkemedelsförskrivning och svarade för 16 % av de totala kostnaderna för 

ländryggssmärta. De indirekta kostnaderna inkluderar sjukersättning och sjukskrivning, 

vilket således stod för 84 % av de totala kostnaderna för ländryggssmärta (Ekman, 

Johnell, Lidgren, 2005). 

 

En definition av smärta har gjorts av International Association for the Study of Pain 

(IASP) beskriven i en SBU-rapport (2006): ”Smärta är en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada.” (s. 48) Ländryggssmärta definieras som smärta 

spinalt och paraspinalt i det lumbosakrala området (Atlas & Nardin, 2003). Man vet att i 

stort sett alla strukturer i ryggen har smärtfibrer och kan därmed ge upphov till smärta. 

Exempel på dessa strukturer är kota, disk, ligament och muskler (SBU, 2000). 

 

Smärta kan delas upp i akut, subakut och långvarig (kronisk). Den akuta fasen varar upp 

till tre veckor, den subakuta från tre veckor till tre månader och den långvariga smärtan 

kvarstår efter tre månader (SBU, 2000). SBU (2006) rekommenderar att använda ordet 

långvarig istället för kronisk smärta, då det sistnämnda ger en allt för negativ syn på 

prognosen. Långvarig ländryggssmärta (LLS) kan vara ihållande eller bestå av flera 

återkommande episoder av akut smärta (Atlas & Nardin, 2003). Hos patienter med LLS 

är det cirka 15 % som har specifika ländryggssmärtor, exempel på dessa är tumörer och 

bakteriella infektioner. Den största delen av patienter med LLS utgörs således av 

ospecifika ryggsmärtor, där direkta fysiologiska förklaringar och orsaker saknas (SBU, 

2000).
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Förutom tidsaspekten, kan smärta även definieras som långvarig när den primära 

orsaken till smärtan kvarstår efter förväntad läkningstid (Werner & Strang, 2005). SBU 

(2006) uttrycker att långvarig smärta, där LLS ingår, inte kan ses som antingen endast 

ett biomedicinskt fenomen eller endast som ett resultat av psykologiska 

svårigheter/tillstånd. Detta stärks även av Lewandowski (2004) och Burton, Tillotson, 

Main och Hollis (1995) som menar att LLS är ett komplicerat tillstånd där många olika 

faktorer tros spela in, så som kroppsliga faktorer och förutsättningar, psykologiska 

omständigheter samt omgivningsförhållanden. Det går därför inte att betrakta långvarig 

smärta som en akut smärta som håller i sig en längre tid (SBU, 2006). 

 

Burton et al (1995) kom i sin studie fram till att de viktigaste faktorerna för att förutse 

långvariga besvär var psykologiska variabler, där de mest centrala var copingstrategier. 

Identifiering av påverkande faktorer är således väsentlig för att kunna förhindra 

utveckling av långvarig smärta (Burton et al., 1995). Det förs diskussioner om det är 

psykosociala faktorer som gör att en smärta blir långvarig eller om det är smärtan som 

påverkar psykosociala förhållanden (Gatchel, Polatin och Mayer, 1995; SBU, 2006). 

Gatchel et al. (1995) har undersökt psykosociala faktorers roll i utvecklandet av LLS. 

Utifrån undersökningsmaterialet sågs inga signifikanta skillnader mellan två grupper, de 

som återgått till sysselsättning och de som var fortsatt sjukskrivna ett år efter skadan, 

vad gällde den initiala skadans grad. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan 

de grupper där personerna hade ett tungt eller mindre tungt arbete att återgå till (Gatchel 

et al., 1995). 

 

Verbeek, Sengers, Riemens och Haafkens (2004) kom i sin studie fram till att vid 

kontakt med vårdgivare förväntar sig patienter med ryggsmärta framför allt en diagnos 

eller förklaring till sina besvär. Författarna uppgav att det dock fanns en diskrepans 

mellan vad patienten förväntar sig och vad vårdgivaren erbjuder i mötet dem emellan. 

Verbeek et al. (2004) drog slutsatsen att det är av stor vikt att försöka få parterna att 

närma sig varandra. Förslag som gavs var förbättrad kommunikationsförmåga hos 

vårdgivarna eller att patienter skulle få tillgång till offentliga informationskampanjer 

(Verbeek et al., 2004). 
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Det finns delande meningar angående hur information ska ges till patienter med 

ländryggssmärta och vilken typ av information som ska ges (Buchbinder & Jolley, 

2001, 2005; Burton, Waddell, Tillotson & Summerton, 1999; Henrotin, Cedraschi, 

Duplan, Bazin & Duquesnoy, 2006). Dock förmodas information i någon form ge 

positiva förändringar av patienters föreställningar om ländryggssmärta (Buchbinder & 

Jolley, 2001, 2005; Burton et al., 1999; Henrotin et al., 2006; Heymans, Fan Tulder, 

Esmail, Bombardier & Koes, 2004). Burton et al. (1999) undersökte inflytandet av en 

”ryggbok” på patienters föreställningar om ländryggssmärta. ”Ryggboken” som 

användes i studien syftade till att ge personerna information för att få en mer positiv 

föreställning om ländryggssmärta. Till skillnad från kontrollgruppen, som fick ett 

traditionellt informationshäfte med en biomedicinsk förklaringsmodell, gavs en mer 

psykosocialt inriktad information till interventionsgruppen. Resultatet påvisade att 

patienter som fått information i form av en biopsykosocial ”ryggbok” uppgav en mer 

positiv föreställning om ländryggssmärta och dess oundvikliga konsekvenser (mätt med 

Back Beliefs Questionnaire, BBQ) jämfört med kontrollgruppen. Detta ledde i sin tur 

till minskad dysfunktion, dock ej minskad smärta (Burton et al., 1999). I en 

litteraturstudie av Henrotin et al. (2006) bekräftas att information som ges utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv är bäst lämpad för att påverka patienters föreställningar om 

ländryggssmärta. Dock kan enbart information inte påverka arbetsfrånvaro och minska 

hälso- och sjukvårdskostnader (Henrotin et al., 2006). 

 

I engelska studier används ordet beliefs (Burton et al., 1999; Symonds, Burton, 

Tillotson & Main, 1996) för att beteckna vad människor har för föreställningar och 

åsikter om sin ländryggssmärta. I denna studie har ordet föreställningar valts för att 

beteckna det engelska uttrycket beliefs. 

 

Hos personer som utvecklar och bibehåller långvarig smärta ses att känslomässiga och 

kognitiva faktorer finns närvarande i form av irrationella föreställningar om smärta, så 

som rörelserädsla, hanteringssätt och upplevd kontroll (SBU, 2006). En positiv 

utveckling av LLS när det gäller smärtupplevelse, förmåga och sinnesstämning 

kännetecknas av att kunna kontrollera sin smärta och ha förmåga att förändra sitt 

tankesätt (Haythornthwaite, Menfee, Heinberg & Clark, 1998). I en studie av 

Lewandowski (2004) framkom att patienters föreställningar om sin smärta är viktig för 
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hur personen förhåller sig till och hanterar sin smärta. Här påvisades även att kopplingar 

finns mellan patienters föreställningar om sin smärta och deras kroppsfunktion 

(Lewandowski, 2004). 

 

Prevalens av långvarig smärta är högre hos kvinnor än män. Mäns och kvinnors 

olikheter att förhålla sig till smärta beror även på vad som socialt ligger i de olika 

rollerna (SBU, 2006). Att kvinnor i större utsträckning har katastroftänkande om smärta 

än män, har enligt SBU (2006) visats i flera studier. Katastroftänkande innebär låg 

självkänsla och bristande kontroll över smärtan (SBU, 2006). 

 

Buchbinder och Jolley (2005) undersökte, hos den allmänna populationen, om 

information via media hade effekt på individers föreställningar om ländryggssmärta. De 

använde då mätinstrumenten BBQ och Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ). 

De fann att förändring av medelvärde på BBQ, mellan mätningar före intervention och 

vid tre års uppföljning, inte var beroende av ålder, kön, utbildningsgrad, 

anställningsstatus, inkomst, erfarenhet av tidigare ryggsmärta eller typ av arbete 

(Buchbinder & Jolley, 2005).  

 

Elfving (2006) jämförde i sin studie patienter med ländryggssmärta som var sjukskrivna 

respektive arbetande samt ryggfriska med avseende på föreställningar, mätt med den till 

svenska översatta versionen av BBQ (S-BBQ). Hon fann att gruppen som var 

sjukskriven hade signifikant lägre poäng, det vill säga mer negativa föreställningar om 

ländryggssmärta, än den arbetande gruppen med ländryggssmärta. Däremot sågs ingen 

signifikant skillnad mellan de arbetande ryggsjuka och de ryggfriska. Då stickprovet var 

litet (10 personer/grupp) finns anledning att göra fler studier och på ett större antal 

försökspersoner (Elfving, 2006). 
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Syfte 
 

Syftet med studien var dels att undersöka och beskriva aspekter av föreställningar om 

ländryggssmärta och dels kunskap om ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt 

information om ländryggssmärta, hos patienter med långvarig ländryggssmärta som har 

sjukgymnastkontakt. 

 

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka föreställningar om ländryggssmärta har patienter i undersökningsgruppen? 

 

2. Anser sig patienter i undersökningsgruppen ha kunskap om ryggens struktur/funktion 

och anser de sig erhållit/sökt information för vad de själva kan göra för att hantera 

sin smärta? 

 

3. Föreligger det skillnader vad gäller föreställningar, kunskap om ryggens 

struktur/funktion samt erhållen/sökt information om ländryggssmärta i 

undersökningsgruppen mellan:  

· Kvinnor och män? 

· Universitets/högskoleutbildade och inte universitets/högskoleutbildade? 

· Arbetande och sjukskrivna? 

 

4. Finns det något samband mellan patienters föreställningar och kunskap om ryggens 

struktur/funktion samt erhållen/sökt information om ländryggssmärta i 

undersökningsgruppen? 
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Metod 
 

Undersökningsgrupp 
I studien undersöktes patienter med LLS som sökt sjukgymnastkontakt på 

öppenvårdsmottagningar i Skåne, Västragötaland, Örebro och Norrbottens län. 

 

För denna studie uppställdes följande inklusionskriterier: 

· 18-65 år.  

· Ländryggssmärta mer än tre månader och/eller tre perioder eller fler av 

ländryggssmärta det senaste året.  

· Besökt sjukgymnast vid minst två tillfällen, under pågående behandlingsperiod. 

· Förstå svenska i skrift. 

 

Mätinstrument 

Back Beliefs Questionnaire 

BBQ har tidigare använts för att mäta föreställningar och åsikter om ländryggssmärta 

och dess oundvikliga konsekvenser för det fortsatta livet. Mätinstrumentet har visat på 

utmärkt reliabilitet (Symonds et al., 1996). BBQ kan tillämpas på både ryggfriska och 

på dem med ryggsmärta (Waddell, 1998). I denna studie användes S-BBQ (bilaga 2) 

som är översatt från engelska samt reliabilitets- och validitetstestat av Elfving (2006). 

Det framkom att reliabiliteten var god men att validiteten kräver fler tester med större 

urval (Elfving, 2006). 

 

S-BBQ besvaras genom en femgradig likertskala där 1 står för ”instämmer inte alls” och 

5 står för ”instämmer fullständigt”. S-BBQ består av 14 påståenden, där nio ingår i 

testresultatet (1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14) och övriga fungerar som blindfrågor. Poängen 

på de utslagsgivande frågorna ändras på följande vis: 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, och 

summeras till en poängsumma. Lägsta möjliga poäng är 9 och högsta 45, ju högre 

poäng desto mer positiva föreställningar om ländryggssmärta (Elfving, 2006). 
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Kunskaps-  och informationsformulär om ryggen 

För att undersöka patienters skattade kunskap om ryggens struktur/funktion och 

erhållen/sökt information användes fem olika påståenden, konstruerade för denna studie 

(bilaga 3). Patienterna skattade, liksom på det standardiserade mätinstrumentet S-BBQ 

ovan, enligt en femgradig likertskala (1-5). De tre första frågorna är påståenden där 

patienterna skattade vilken kunskap de anser sig ha om ryggens uppbyggnad, funktion i 

rörelse och vilka strukturer i ryggen som kan vara orsak till smärtan. Fråga fyra och 

fem består av påstående där patienterna skattade i hur stor utsträckning de anser sig 

erhållit respektive sökt information om vad de själva kan göra för sin ländryggssmärta. 

Ju högre svarssiffra (1-5) patienten skattade desto högre grad av kunskap och 

information anser sig patienten ha. 

 

Frågorna är testade av en patient med LLS innan utskick, för att undersöka frågornas 

begriplighet och för uppskattning av tidsåtgång för ifyllande av formuläret. Vissa ord 

och uttryck ändrades efter erhållna synpunkter, för övrigt gjordes inga ändringar. 

 

De tre första frågorna, som undersöker kunskap om ryggens struktur och funktion, 

kontrollerades för internkonsistens genom beräkning med Cronbach’s alpha. 

Sambanden mellan frågorna belyses av Chronbach’s alpha koefficienten, och värden 

>0.70 visar att frågorna kan användas vid gruppjämförelser (Bland & Altman, 1997). 

Det erhållna värdet för fråga ett till tre var 0.81, vilket tyder på att dessa frågor mäter 

samma företeelse. En totalsumma räknades följaktligen ut och frågorna bearbetades som 

en helhet, som fortsättningsvis benämns ”totalsumman av kunskap”. Totalsumman kan 

variera mellan 3 och 15 poäng, där högre poäng står för högre kunskap. För 

frågeställning två kommer resultatet på dessa frågor redovisas dels var för sig och dels 

sammanslaget. För formuläret är inte övrig reliabilitet och validitet testad. 

 

Procedur 
Elva sjukgymnaster och en receptionist (som administrerar åtta sjukgymnasters 

patienter) delade ut frågeformulär (bilaga 2, 3, 4) med tillhörande informationsbrev 

(bilaga 5) till patienter med LLS. Besvarat frågeformulär återlämnades till 

sjukgymnast/receptionist i slutet kuvert. Datainsamlingen pågick i fem veckor och 
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därefter skickades alla besvarade och obesvarade frågeformulär tillbaka till författarna 

av studien, för statistisk bearbetning och sammanställning. 

 

Totalt distribuerades 140 frågeformulär till mottagningarna, varav 73 frågeformulär 

både utdelades och besvarades. På grund av att 23 patienter inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och att ett frågeformulär inkom för sent, exkluderades de från 

studien, därmed inkluderades 49 patienter med LLS. Av inkomna frågeformulär 

besvarades S-BBQ ofullständigt av tre patienter och en patient besvarade inte kunskaps- 

och informationsformuläret om ryggen. Information om patientkarakteristika (bilaga 1, 

tabell 1) så som kön, ålder, utbildning och smärtans duration inhämtades via frågor 

konstruerade för denna studie (bilaga 4). Denna information användes dels för att 

kontrollera att inklusionskriterierna uppfylldes och dels för att jämföra olika variabler 

inom gruppen. På grund av tvetydiga svar angående patientkarakteristika har ett antal 

patienter tagits bort vid enskilda beräkningar. Följaktligen har resultaten bearbetas 

utifrån ett varierande antal patienter (varav minsta antal var 38 och största 49). 

 

Det ursprungliga syftet med studien var att genomföra en gruppjämförelse mellan de 

som har respektive aldrig haft sjukgymnastkontakt för sin ländryggssmärta. Då 

svarsfrekvensen fördelades 49 patienter som har respektive sex som aldrig haft 

sjukgymnastkontakt för sin ländryggssmärta, kunde en gruppjämförelse inte 

genomföras. Därför gjordes analyser inom gruppen som har sjukgymnastkontakt. 

 

Statistik 
För undersökning av föreställningar om ländryggssmärta hos patienter i 

undersökningsgruppen, beräknades och redovisades medianvärde. Kunskap om ryggens 

struktur/funktion och erhållen/sökt information, beskrevs och redovisades genom 

frekvens- och procentberäkningar. 

 

Nonparametriska beräkningar användes då mätinstrumenten är enligt ordinalskala. För 

att analysera om eventuella skillnader fanns i skattning angående föreställningar om 

ländryggssmärta samt kunskap om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt 

information vid grupperad data, avseende kön, utbildningsnivå och arbete/sjukskrivning 

användes Mann-Whitneys U-test. 
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Eventuellt samband mellan patienters föreställningar om ländryggssmärta och kunskap 

om ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt information testades enligt Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (rs). Korrelationen bedömdes utifrån Munro enligt följande: 

≤ 0.25 betraktades som ”mycket låg”, 0.26-0.49 ”låg”, 0.50-0.69 “måttlig“, 0.70-0.89 

“stark“ och 0.90-1.00 “mycket stark“ (Munro, 1997, s. 235). 

 

Minsta signifikansnivån sattes till p ≤ 0.05 och beräkningarna gjordes i Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 11.5. 

 

Etiska aspekter 
Författarna ser inte frågeformuläret som direkt integritetskränkande, men varje 

datainsamling i sig är ett integritetsintrång, där vissa frågor kan upplevas känsliga att 

besvara. 

 

Det bifogades ett informationsbrev till frågeformuläret, där det tydliggjordes att det är 

helt frivilligt att deltaga i studien. Det poängterades även att patienterna innan 

inlämnandet, kunde avbryta medverkan utan att ange skäl eller att det skulle få några 

konsekvenser för patienternas vård/rehabilitering. Kuvertet lämnades igenklistrat till 

författarna av studien för bearbetning och endast de och handledaren hade tillgång till 

materialet. Författarna hade ingen kännedom om patienternas identitet och varje patient 

i studien fick ett kodnummer som var helt avpersonifierat. Informationen från 

frågeformulären behandlades konfidentiellt, vilket patienterna informerades om.  

 

Denna studie har godkänts av Luleå tekniska universitets etiska nämnd. 
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Resultat 
 

Föreställningar om ländryggssmärta 
Patienterna (n= 46) i undersökningsgruppen skattade sina föreställningar om 

ländryggssmärta enligt S-BBQ med ett medianvärde på 29.5 (24.8-38.0). Medianvärdet 

är räknat utifrån patienternas totala poängsumma, med ett lägsta möjliga värde på 9 och 

högsta på 45. 

 

Kunskap om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt information 

om ländryggssmärta 
Då patienterna skattade i vilken grad de instämmer med ett påstående enligt kunskaps-  

och informationsformuläret om ryggen (figur 1), står svarssiffra 1 för ”instämmer inte 

alls” och 5 för ”instämmer fullständigt”. Patienternas (n= 48) skattade kunskap om 

ryggens uppbyggnad hade högst svarsfrekvens på svarssiffra 4 och ingen av patienterna 

skattade svarssiffra 1 (bilaga 1, tabell 2). Vad gäller patienternas (n= 48) skattade 

kunskap om ryggens funktion i rörelse, skattade flest patienter svarssiffra 4 (bilaga 1, 

tabell 3). Även då det gällde vilka strukturer i ryggen som patienterna (n= 48) ansåg 

vara orsak till ländryggssmärta var det flest patienter som skattade svarssiffra 4 (bilaga 

1, tabell 4). Dessa resultat överensstämde med totalsumman av kunskap, där 12 hade 

högst frekvens (bilaga 1, tabell 7). 

 

Vid patienternas (n= 48) skattning av i hur stor utsträckning de ansåg sig erhållit 

respektive sökt information, var svarsfrekvensen högst på svarssiffra 5 respektive 4 

(bilaga 1, tabell 5 respektive 6). Ingen skattade svarssiffra 1 angående i hur stor 

utsträckning de ansåg sig erhållit information. Av alla fem frågor som mäter kunskap 

och information, var det denna fråga som hade flest höga svarssiffror (bilaga 1, tabell 

5). 
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Figur 1. Patienters skattning av kunskap om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt 

information, valid procent per svarssiffra. 

 

Skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och arbete/sjukskrivning 

vad gäller föreställningar, kunskap om ryggens struktur/funktion och 

erhållen/sökt information om ländryggssmärta 
Grupperna jämfördes avseende patientkarakteristika för att se om de var likvärdiga. 

Mellan grupperna kunde vissa skillnader utläsas (bilaga 1, tabell 8-10). Statistiska 

beräkningar på gruppernas jämförbarhet genomfördes inte. 

 

Kvinnor (n= 19), med ett medianvärde på 26.0 (21.0-35.0) hade signifikant mer negativa 

föreställningar (p= 0.02) om ländryggssmärta enligt S-BBQ jämfört med män (n= 27), 

medianvärde 35.0 (26.0-41.0). Avseende totalsumman av kunskap sågs inga 

signifikanta skillnader (p= 0.07), mellan kvinnor och män. Inte heller i hur stor 

utsträckning patienterna ansåg sig erhållit information (p= 0.153) eller sökt information 

(p= 0.358) fanns några signifikanta skillnader. 

 

Vid jämförelse av patienter som är respektive inte är universitets/högskoleutbildade var 

skillnaden näst intill signifikant (p= 0.06) avseende föreställningar om ländryggssmärta 

enligt S-BBQ. De patienter som inte är universitets/högskoleutbildade (n= 31), 

medianvärde 28.0 (21.0-36.0) hade mer negativa föreställningar om ländryggssmärta än 

de som är universitets/högskoleutbildade (n= 14) med ett medianvärde på 36.0 (26.0-

42.0). Inte heller mellan dessa grupper sågs några signifikanta skillnader avseende 
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totalsumman av kunskap (p= 0.420), i hur stor utsträckning patienterna ansåg sig erhållit 

(p= 0.458) eller sökt information (p= 0.641). 

 

En signifikant skillnad (p= 0.002) fanns avseende föreställningar om ländryggssmärta 

enligt S-BBQ vid jämförelse av patienter som arbetar (n= 21), med ett medianvärde på 

35.0 (29.5-41.5) och patienter som är sjukskrivna (n= 17), medianvärde 21.0 (16.8-

28.5). Sjukskrivna hade signifikant mer negativa föreställningar än arbetande. Inte 

heller mellan dessa grupper sågs några signifikanta skillnader avseende i hur stor 

utsträckning patienterna ansåg sig erhållit (p= 0.073) eller sökt information (p= 0.233). 

Däremot fanns signifikant skillnad (p= 0.032) avseende totalsumman av kunskap mellan 

arbetande, medianvärde 12.0 (9.0-13.5), som upplevde sig ha mer kunskap om ryggen 

än sjukskrivna, medianvärde 9.0 (8.0-12.0). 

 

Samband mellan föreställningar och kunskap om ryggens 

struktur/funktion samt erhållen/sökt information om ländryggssmärta 
Sambandet mellan föreställningar om ländryggssmärta, enligt S-BBQ, och patienters 

skattning av totalsumman av kunskap erhöll korrelationen 0.44, som var signifikant (p= 

0.003).  

 

Sambandet mellan föreställningar om ländryggssmärta, enligt S-BBQ, och i hur stor 

utsträckning patienterna ansåg sig erhållit information visade korrelationen 0.48, som 

var statistiskt signifikant (p= 0.001). 

 

En lägre korrelation, som var negativ (rs= - 0.38) erhölls vid beräkning av sambandet 

mellan föreställningar om ländryggssmärta, enligt S-BBQ, och i hur stor utsträckning 

patienterna ansåg sig sökt information. Denna var signifikant (p= 0.01). 
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Diskussion 
 

Resultatet av denna studie visade att patienternas skattade föreställningar, mätt enligt S-

BBQ, hade ett medianvärde på 29.5 (24.8-38.0). På kunskaps- och 

informationsformuläret om ryggen skattade majoriteten av patienterna svarssiffra 4 och 

5, de upplevde sig alltså ha god kunskap om ryggen och ansåg sig i hög grad erhållit 

information. Däremot var det något färre patienter som ansåg sig sökt information om 

vad de själva kan göra för sin ländryggssmärta. Signifikant mer negativa föreställningar 

om ländryggssmärta sågs hos kvinnor i jämförelse med män och hos sjukskrivna 

jämfört med arbetande. Arbetande skattade högre på totalsumman av kunskap jämfört 

med sjukskrivna, skillnaden var signifikant. Låga korrelationer sågs mellan 

föreställningar och kunskap om ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt 

information om ländryggssmärta. 

 

Verbeek et al. (2004) visade att ländryggspatienter i stor utsträckning vill ha en diagnos 

till sina besvär samt information och instruktioner, men det är sällan de upplever att 

detta behov tillgodoses. Patienterna i den presenterade studien ansåg sig å andra sidan 

erhållit information i stor utsträckning och upplevde sig ha god kunskap om ryggen, 

vilket således tyder på att behovet av kunskap och information till stor del är 

tillfredsställt. Om sjukgymnasten har bidragit till den höga graden av kunskap och 

information patienterna ansåg sig ha kan inte genom den aktuella studien utläsas. Alla 

patienter i studien hade dock vid tillfället för datainsamlingen sjukgymnastkontakt. 

 

Resultatet i denna studie påvisade att kvinnor hade signifikant mer negativ föreställning 

om ländryggssmärta än män. Detta indikerar att det eventuellt skulle kunna vara viktigt 

för sjukgymnaster att ta könsskillnad i beaktning vid rehabilitering av patienter med 

LLS. Tidigare studier, som påvisar skillnader mellan mäns och kvinnors föreställningar, 

är av författarna inte kända. Däremot kan en parallell dras till SBU (2006), där studier 

visat att kvinnor har större benägenhet än män att tänka katastroftankar. 

 

Den största signifikanta skillnaden i studien framkom vid gruppjämförelse mellan 

arbetande och sjukskrivna, där de sjukskrivna hade mer negativa föreställningar om 
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ländryggssmärta. I likhet med detta resultat visar Symonds et al. (1996) att de med hög 

sjukfrånvaro på grund av ländryggssmärta hade signifikant mer negativa föreställningar 

än de utan sjukfrånvaro med ländryggssmärta. Även Elfving (2006) kom fram till 

liknande resultat i sin studie, där hon testade S-BBQ för reliabilitet och validitet. 

Sammantaget ses att resultaten från både Symonds et al. (1996) och Elfving (2006) går i 

linje med den aktuella studiens resultat som därigenom styrks. Det verkar således som 

om arbete respektive sjukskrivning spelar en avgörande roll för vilka förställningar 

patienter har om sin ländryggssmärta, vilket kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till 

då det gäller denna patientgrupp. 

 

Vid gruppjämförelser avseende kunskap om ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt 

information mellan kvinnor och män kunde inga signifikanta skillnader ses. Däremot 

fanns en tendens att män skattade högre än kvinnor på totalsumma av kunskap, det vill 

säga de upplevde sig ha mer kunskap om ryggen. I gruppen som är respektive inte är 

universitets/högskoleutbildade sågs inga signifikanta skillnader avseende kunskap om 

ryggens struktur/funktion och erhållen/sökt information. Det kan således eventuellt 

finnas en antydan att utbildningsnivå inte påverkar hur mycket patienter ansåg sig 

kunna om ryggen. Gruppjämförelse mellan arbetande och sjukskrivna däremot visade 

på signifikans gällande totalsumman av kunskap, där arbetande patienter upplevde sig 

ha mer kunskap än de som är sjukskrivna. Avseende erhållen och sökt information 

fanns inga signifikanta skillnader inom gruppen arbetande/sjukskrivna, dock fanns en 

tendens till att de som arbetar ansåg sig erhållit information i större utsträckning än de 

som är sjukskrivna. En möjlig parallell skulle kunna dras mellan att man anser sig 

erhållit information och att man då även anser sig ha god kunskap om ryggen, vilket 

ovanstående resultat visar för de arbetande. Liknande studier, som undersökt vilken 

kunskap och information om ländryggssmärta patienter anser sig ha, har enligt 

författarnas vetskap inte gjorts. Därmed kan ovanstående resultat, angående kunskap 

och information, varken stödjas eller motsägas i tidigare forskning. 

 

De tre korrelationerna mellan föreställningar och kunskap om ryggens struktur/funktion 

samt erhållen/sökt information om ländryggssmärta, bedömdes alla utifrån Munro 

(1997) som låga. Det fanns således inget tydligt samband mellan dessa. Korrelationen 

mellan föreställningar och sökt information, var låg samt negativ. Detta ger en svag 
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antydan om att det eventuellt föreligger ett motsatsförhållande mellan föreställningar 

och om patienter anser sig sökt information. Det vill säga, ju mer information patienter 

sökt desto mer negativa föreställningar har de om ländryggssmärta. Vlaeyen och 

Crombez (1999) har sett att information som antyder att ryggsmärta är ett allvarligt 

tillstånd, kan ses som hotfull då katastroftankar finns närvarande hos en patient. Denna 

information kan då införlivas i patientens föreställningar och påverka dem i negativ 

riktning (Vlaeyen och Crombez, 1999). Burton et al. (1999) visar emellertid att en 

ryggbok som tar avstånd från den vanliga ortopediska och sjukgymnastiska 

informationen och istället fokuserar på vad patienter själva kan göra för sin 

ländryggssmärta, kan förändra deras föreställningar i positiv riktning. 

 

Ett flertal studier, som undersökt föreställningar om ländryggssmärta, mätt enligt BBQ 

har tidigare gjorts (Buchbinder & Jolley, 2005; Burton, 1999; Elfving, 2006; Symonds 

et al., 1996). Det finns dock inte, enligt författarnas kännedom, några studier gjorda på 

patienter med LLS som har sjukgymnastkontakt. I och med detta bidrar den aktuella 

studien med ny kunskap om denna patientgrupp. Likaledes finns, enligt författarnas 

vetskap, inga tidigare studier angående kunskap och information om ländryggssmärta 

hos patienter med LLS. Ytterligare en styrka med den aktuella studien är den relativt 

stora undersökningsgruppen. 

 

Mätinstrumentet S-BBQ: s tillförlitlighet bör tas i beaktande, då det endast har visat på 

god reliabilitet, varför Elfving (2006) uttrycker att det behövs vidare testning av 

validitet. På grund av detta bör resultatet i aktuell studie gällande S-BBQ tolkas med 

viss försiktighet. Kunskaps- och informationsformuläret om ryggen är inte testat 

gällande reliabilitet och validitet, varför resultaten måste tolkas med stor försiktighet. 

 

Det finns skillnader avseende patientkarakteristika inom de jämförda grupperna. 

Analyser om gruppernas karakteristika var ekvivalenta har inte gjorts. Utmärkande för 

de patientkarakteristiska variablerna var dock att fler män än kvinnor hade 

universitets/högskoleutbildning. Vidare sågs att ingen av de sjukskrivna patienterna 

uppgav sig ha övervägande positiv erfarenhet av ländryggssmärta och dess förlopp, 

vilket kan jämföras med 61.9 % hos de arbetande. Det sågs även att alla sjukskrivna i 

undersökningsgruppen hade smärta i dagsläget vilket motsvaras av 75 % hos de 
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arbetande. Resultatet vid gruppjämförelser bör därför tolkas med försiktighet, då det är 

svårt att utläsa vad den faktiska gruppskillnaden beror på. Ovan beskrivna olikheter 

mellan grupperna exemplifierar orsaker som kan ha bidragit till de signifikanta 

gruppskillnader som framkommit i denna studies resultat. 

 

I studien ses en brist vid utformandet av vissa frågor för inhämtande av 

patientkarakteristika. En av dessa frågor behandlade sysselsättningsgrad, där 

felkonstruktion lett till missuppfattning av frågan. Felkonstruktionen bestod i att arbete 

och sjukskrivning besvarades i samma fråga, vilket medföljde att ett stort antal patienter 

uteslöts från beräkningar med denna variabel. Till följd av detta missuppfattades även 

frågan om sjukskrivning på grund av ländryggssmärta, som dock gav ett mindre 

bortfall. 

 

Att endast ett lågt samband mellan föreställningar och kunskap om ryggens 

struktur/funktion samt erhållen/sökt information i denna undersökningsgrupp förelåg, 

kan enligt författarna antingen bero på att det faktiskt inte föreligger något tydligt 

samband i undersökningsgruppen eller att mätinstrumentet som användes för detta 

ändamål inte är tillförlitligt, och då framför allt det egenkonstruerade. Då föreställningar 

om ländryggssmärta är viktigt för hanterandet av smärtan (Lewandowski, 2004) vore 

fler studier inom området intressanta för utvecklandet av adekvata sjukgymnastiska 

tillvägagångssätt, vid rehabilitering av patienter med LLS. Det vore även av intresse att 

undersöka skillnader avseende föreställningar, kunskap och information om 

ländryggssmärta mellan patienter som har respektive aldrig haft sjukgymnastkontakt, 

vilket var det ursprungliga syftet med den aktuella studien. Möjligen skulle detta ge en 

större insikt i sjukgymnastens inverkan på patienters föreställningar, kunskap och 

information om ländryggssmärta. 

 

Konklusion 
Sammanfattningsvis påvisades i denna studie att patienter med långvarig 

ländryggssmärta skattade sina föreställningar om ländryggssmärta med ett medianvärde 

på 29.5 (lägst 9 och högst 45 poäng), ju högre poängsumma desto mer positiva 

föreställningar. De flesta patienter i undersökningsgruppen upplevde sig ha god kunskap 

och information om ländryggssmärta. Vidare visade resultatet att kvinnor respektive 
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sjukskrivna hade mer negativa föreställningar om ländryggssmärta jämfört med män 

respektive arbetande. När patienterna i undersökningsgruppen skattade sin kunskap och 

information framkom att de arbetande ansåg sig ha mer kunskap om ryggen än de 

sjukskrivna. Inga tydliga samband kunde ses mellan föreställningar och kunskapen om 

ryggens struktur/funktion samt erhållen/sökt informationen om ländryggssmärta, hos 

patienterna i undersökningsgruppen. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Karakteristika för patienter med långvarig ländryggssmärta som har 
sjukgymnastkontakt 
 
Variabel Patienter med långvarig 

ländryggssmärta (n=49) 

Kvinna/man, antal (%) 22/27 (44.9/55.1) 

Ålder, år m (SD) 47 (12.6) 

Universitets/högskoleutbildning, antal (%) 14 (29.2)a 

Grundskola/gymnasium/eftergymnasial 
utbildning, antal (%) 34 (70.8)a 

Arbete, antal (%) 21 (55.3)b 

Sjukskrivning pga. ländryggssmärta, antal (%) 17 (44.7)b 

Smärta i dagsläget, antal (%) 42 (87.5)c 

Ej smärta i dagsläget, antal (%) 6 (12.5)c 

Övervägande positiv erfarenhet av 
ländryggssmärta, antal (%) 15 (30.6) 

Övervägande negativ erfarenhet av 
ländryggssmärta, antal (%) 11 (22.4) 

Ingen erfarenhet av ländryggssmärta, antal (%) 23 (46.9) 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (högsta utbildningsnivå). 
b n= 38, 11 bortfall pga. tvetydiga svar och/eller varken arbetande eller sjukskriven (sysselsättning). 
c n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (smärta i dagsläget). 
 

 

 

Tabell 2. Skattning av kunskap om ryggens uppbyggnad hos patienter med långvarig 
ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt, antal patienter samt valid procent per 
svarssiffra (fråga 1) 
 
Svarssiffra Frekvens (n=48)a Procent (%)
1 0 0.0 
2 5 10.2 
3 15  30.6 
4 19  38.8 
5 9  18.4 

Not. Svarssiffra är de alternativ patienterna kan skatta (1-5), där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 för 
”instämmer fullständigt” 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 
 



 

 

Tabell 3. Skattning av kunskap om ryggens funktion i rörelse hos patienter med 
långvarig ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt, antal patienter samt valid 
procent per svarssiffra (fråga 2) 
 
Svarssiffra Frekvens (n=48)a Procent (%)
1 1 2.0 
2 5 10.2 
3 13  26.5 
4 21  42.9 
5 8 16.3 

Not. Svarssiffra är de alternativ patienterna kan skatta (1-5), där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 för 
”instämmer fullständigt” 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 
 

 

 
Tabell 4. Skattning av kunskap om vilka strukturer i ryggen som kan vara orsak till 
ländryggssmärta, hos patienter med långvarig ländryggssmärta som har 
sjukgymnastkontakt, antal patienter samt valid procent per svarssiffra (fråga 3) 
 
Svarssiffra Frekvens (n=48)a Procent (%)
1 4 8.2 
2 7 14.3 
3 10  20.4 
4 22  44.9 
5 5 10.2 

Not. Svarssiffra är de alternativ patienterna kan skatta (1-5), där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 för 
”instämmer fullständigt” 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 
 

 

Tabell 5. Skattning  av i hur stor utsträckning patienter ansåg sig erhållit information, 
hos patienter med långvarig ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt, antal 
patienter samt valid procent per svarssiffra (fråga 4) 
 
Svarssiffra Frekvens (n=48)a Procent (%)
1 0 0.0 
2 3 6.3 
3 9  18.8 
4 15  31.3 
5 21 43.8 

Not. Svarssiffra är de alternativ patienterna kan skatta (1-5), där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 för 
”instämmer fullständigt” 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 
 



 

 

Tabell 6. Skattning av i hur stor utsträckning patienter ansåg sig sökt information, hos 
patienter med långvarig ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt, antal patienter 
samt valid procent per svarssiffra (fråga 5) 
 
Svarssiffra Frekvens (n=48)a Procent (%)
1 3 6.3 
2 12 25.0 
3 10  20.8 
4 14  29.2 
5 9 18.8 

Not. Svarssiffra är de alternativ patienterna kan skatta (1-5), där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 för 
”instämmer fullständigt” 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 
 

 

 

Tabell 7. Den totala summan av svarssiffror på kunskap om ryggens uppbyggnad, 
funktion i rörelse och vilka strukturer som kan vara orsak till ländryggssmärta 
(totalsumman av kunskap), hos patienter med långvarig ländryggssmärta som har 
sjukgymnastkontakt. Redovisning av antal patienter samt valid procent per beräknad 
totalsumma (fråga 1-3) 
 
Totalsumma Frekvens (n=48)a Procent (%)
5 1 2.1 
6 3 6.3 
8 6 12.5 
9 9 18.8 
10 3 6.3 
11 2 4.2 
12 15 31.3 
13 3 6.3 
14 2 4.2 
15 4 8.3 

a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad (kunskaps- och informationsformulär om ryggen). 



 

 

Tabell 8. Gruppjämförelse av patientkarakteristika mellan kvinnor (n= 22) och män 
(n= 27) hos patienter med långvarig ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt (n= 
49). 
 
Variabel Kvinnor Män 

Ålder, år m (SD) 46.6 
(13.5) 

47.3 
(12.1) 

Universitets/högskoleutbildning, antal (%) 4 (18.2) 10 (38.5)a 

Grundskola/gymnasium/eftergymnasial utbildning, antal (%) 18 (81.8) 16 (61.5)a 

Arbete, antal (%) 9 (50.0)b 12 (60.0)c 

Sjukskrivning pga. ländryggssmärta, antal (%) 9 (50.0)b 8 (40.0)c 

Smärta i dagsläget, antal (%) 21 (95.5) 21 (80.8)d 

Ej smärta i dagsläget, antal (%) 1 (4.5) 5 (19.2)d 

Övervägande positiv erfarenhet av ländryggssmärta, antal (%) 5 (22.7) 10 (37.0) 

Övervägande negativ erfarenhet av ländryggssmärta, antal 
(%) 7 (31.8) 4 (14.8) 

Ingen erfarenhet av ländryggssmärta, antal (%) 10 (45.5) 13 (48.1) 
a n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (högsta utbildningsnivå). 
b n= 18, fyra bortfall pga. tvetydiga svar och/eller varken arbetande eller sjukskriven (sysselsättning). 
c n= 20, sju bortfall pga. tvetydiga svar och/eller varken arbetande eller sjukskriven (sysselsättning). 
d n= 48, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (smärta i dagsläget). 



 

 

Tabell 9. Gruppjämförelse av patientkarakteristika mellan patienter som är (n=14) 
respektive inte är (n= 34) universitets/högskoleutbildade hos patienter med långvarig 
ländryggssmärta som har sjukgymnastkontakt (n= 48) 
 
Variabel Universitets/ 

högskoleutbildade 
Ej universitets/ 
högskoleutbildade 

Kvinna/man, antal (%) 4/10 (28.6/71.4) 18/16 (52.9/47.1) 

Ålder, år m (SD) 48.4 (12.5) 46.6 (12.9) 

Arbete, antal (%) 7 (70.0)a 14 (51.9)b 

Sjukskrivning pga. ländryggssmärta, 
antal (%) 3 (30.0)a 13 (48.1)b 

Smärta i dagsläget, antal (%) 9 (64.3) 32 (97.0)c 

Ej smärta i dagsläget, antal (%) 5 (35.7) 1 (3.0)c 

Övervägande positiv erfarenhet av 
ländryggssmärta, antal (%) 6 (42.9) 9 (26.5) 

Övervägande negativ erfarenhet av 
ländryggssmärta, antal (%) 1 (7.1) 10 (29.4) 

Ingen erfarenhet av ländryggssmärta, 
antal (%) 7 (50.0) 15 (44.1) 

a n= 10, fyra bortfall pga. tvetydiga svar och/eller varken arbetande eller sjukskriven (sysselsättning). 
b n= 27 , sju bortfall pga. tvetydiga svar och/eller varken arbetande eller sjukskriven (sysselsättning). 
c n= 33, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (smärta i dagsläget). 



 

 

Tabell 10. Gruppjämförelse av patientkarakteristika mellan arbetande (n=21) 
respektive sjukskrivna patienter (n= 17) med långvarig ländryggssmärta som har 
sjukgymnastkontakt (n= 38) 
 
Variabel Arbetande Sjukskrivna 

Kvinna/man, antal (%) 9/12 (42.9/57.1) 9/8 (52.9/47.1) 

Ålder, år m (SD) 42.8 (11.4) 51.1 (10.4) 

Universitets/högskoleutbildning, antal (%) 7 (33.3) 3 (18.8)a 

Grundskola/gymnasium/eftergymnasial utbildning, 
antal (%) 14 (66.7) 13 (81.3)a 

Smärta i dagsläget, antal (%) 15 (75.0)b 17 (100.0) 

Ej smärta i dagsläget, antal (%) 5 (25.0)b 0 (0.0) 

Övervägande positiv erfarenhet av ländryggssmärta, 
antal (%) 13 (61.9) 0 (0.0) 

Övervägande negativ erfarenhet av ländryggssmärta, 
antal (%) 1 (4.8) 6 (35.3) 

Ingen erfarenhet av ländryggssmärta, antal (%) 7 (33.3) 11 (64.7) 
a n= 16, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (högsta utbildningsnivå). 
b n= 20, ett bortfall pga. ej besvarad fråga (smärta i dagsläget).



 

 

Bilaga 2 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Kunskaps- och informationsformulär om ryggen 
 
Läs frågan och ringa in siffran som stämmer bäst överens med din upplevelse. 
 
1. Jag upplever att jag har goda kunskaper om hur ryggen är uppbyggd med dess olika 

delar. 
 
 1 2 3 4 5 
 Instämmer Instämmer 
 inte alls fullständigt 
 
 
 
2. Jag upplever att jag har goda kunskaper om hur ryggen fungerar när jag rör på mig 

utifrån hur den är uppbyggd. 
 
 1 2 3 4 5 
 Instämmer Instämmer 
 inte alls fullständigt 
 
 
 
3. Jag upplever att jag har goda kunskaper om vilka strukturer i ryggen som skulle 

kunna vara orsaken till min ländryggssmärta.  
 
 1 2 3 4 5 
 Instämmer Instämmer 
 inte alls fullständigt 
 
 
 
4. Jag anser att jag i stor utsträckning har fått information om vad jag själv kan göra 

för min ländryggssmärta.  
 
 1 2 3 4 5 
 Instämmer Instämmer 
 inte alls fullständigt 
 
 
 
5. Jag anser att jag i stor utsträckning har sökt information om vad jag själv kan göra 

för min ländryggssmärta.  
 
 1 2 3 4 5 
 Instämmer Instämmer 
 inte alls fullständigt 



 

 

Bilaga 4 
Frågeformulär 
 
1. Kvinna □    Man □ 
 
2. Ålder: ______ 
 
3. Ange din högsta utbildningsnivå: 
 Grundskola □    Gymnasieskola eller motsvarande □ 
 Högskola/universitet □    Annan eftergymnasial utbildning □ 
 
4. Ange din sysselsättning (sätt kryss i en eller flera rutor): 

Heltidsarbetande □    Deltidsarbetande □    Studerande □    Arbetslös □    
Heltidssjukskriven □    Deltidssjukskriven □    Ålderspensionär □     
Förtidspensionär □    Heltidssjukpensionär □    Deltidssjukpensionär □ 

  
5. Om du angivit någon form av sjukskrivning i fråga 4, är det på grund av din 

ländryggsmärta? 
Ja □ Nej □ 

 
6. Har du haft ländryggssmärta i tre månader eller längre? 
 Ja □ Nej □ 
 
 7. Har du haft tre eller fler upprepade perioder av ländryggssmärta det senaste året? 
 Ja □ Nej □ 
 
8. Har du i dagsläget smärta från ländryggen? 
 Ja □ Nej □ 

 
9. Besöker du idag sjukgymnast för första gången någonsin, för din ländryggssmärta? 
 Ja □ Nej □ 
 
10. Om du svarade ja i fråga 9, fyller du i frågeformuläret innan du varit inne hos 

sjukgymnasten? 
 Ja □ Nej □ 
 
11. Om du svarade nej i fråga 9, hur många gånger har du besökt sjukgymnast under 

denna behandlingsperiod? 
 Ingen gång □    1 gång □    2-4 gånger □    5 gånger eller fler □ 
 
12. Har du, personligen eller från någon i din närhet, erfarenhet av långvarig 

ländryggssmärta och dess förlopp som är: 
 Övervägande positiv □    Övervägande negativ □    Ingen erfarenhet □  
 



 

 

Bilaga 5 
 

Information till undersökningsdeltagare 
– Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 
Författarna till denna studie vill öka kunskapen om patienters upplevelser av långvarig 
ländryggssmärta. Detta för att förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp. Denna 
information riktar sig till dig som har långvarig ländryggssmärta. Vi vill med denna 
information ta reda på om intresse finns att deltaga i nedan beskrivna studie.  
 
Syftet med studien är att undersöka patienters föreställningar om sin ländryggssmärta.  
 
Du som väljer att deltaga i studien kommer först att få fylla i bifogat frågeformulär, vilket 
beräknas ta mellan fem till tio minuter. Det är mycket viktigt att alla frågor i materialet 
besvaras, för att det ska kunna användas i sammanställandet. Därefter läggs frågeformuläret i 
bifogat kuvert som klistras igen och lämnas till sjukgymnast/receptionist.  
 
Ditt svar kommer inte att innehålla några personuppgifter och kan därför inte sammankopplas 
med dig personligen. Resultaten kommer att presenteras så att ingen individ ska kunna 
identifieras. Kuvertet kommer att lämnas igenklistrat till författarna av studien (se nedan) för 
bearbetning och endast de och handledare har tillgång till materialet. Varje deltagare i studien 
får ett kodnummer som är helt avpersonifierat.  
 
Det är helt frivilligt att deltaga i studien och innan inlämnandet av frågeformuläret kan du 
avbryta din medverkan utan att ange skäl, vilket inte kommer att ge några konsekvenser för 
din vård/rehabilitering.  
 
Studien kommer att finnas tillgänglig i januari 2007 via Luleå Tekniska Universitets hemsida 
(www.ltu.se) under länken http://epubl.ltu.se/index.shtml.  
 
Studien utförs av Elin Hagström, Emma Johansson och Anna-Stina Jönsson, som du kan 
kontakta vid eventuella frågor på telefonnumret nedan. 
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