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Abstrakt 

Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande. När tillståndet hållit i sig en längre 

period resulterar det i en negativ inverkan på människan. Individen med långvarig smärta 

påverkas på många olika sätt så som fysiskt, pysiskt, emotionellt, mentalt och socialt. För att 

kunna hantera smärtan används copingstrategier av olika slag.  De kan både ha en positiv eller 

en negativ påverkan på människan. Valet av copingstrategier är i stort sett omedvetna för 

individen. Coping Strategies Questionnarie (CSQ) är ett instrument som värderar hanterandet 

av smärtan via copingstrategier. Syfte: Syftet med studien var att reliabilitetstesta en 

kortversion av Coping Strategies Questionnaire (CSQ). Metod: 18 forskningspersoner 

rekryterades för analys av den interna korrelationen i subgrupperna genom en legitimerad 

sjukgymnast från ett rehabiliteringscenter med inriktning på smärta i Norrbotten. 13 av dessa 

deltog även i test-retest av CSQ.  Studien genomfördes i anonym enkätform. Den statistiska 

analysen beräknades genom Cronbach’s alpha och t-test. Resultat: Kortversionen av CSQ 

samt korrelationen i instrumentets subgrupper var inte helt tillförlitlig på alla delar. 

Forskningspersonerna använde oftast självstärkande coping och katastroftänkande för 

hantering av smärta. Konklusion: CSQ bör testas på fler personer och delar av instrumentet 

behöver analyseras samt bearbetas för bättre anpassning till svenska patienter med långvarig 

smärta. Användningen av copingstrategier är väldigt individuellt.           

 

Nyckelord: Copingstrategier, Coping Strategies Questionnarie, Långvarig smärta, 

Reliabilitetstest, Sjukgymnastik. 
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Bakgrund 

Många människor i dagens Sverige lever med långvarig smärtproblematik. Det finns statistik 

som visar på att 20 % av patienterna som söker sig till primärvården är drabbad av långvarig 

smärta och ca 18 % av Sveriges befolkning lider av svår långvarig smärta (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

International association for the study of pain (IASP) beskriver smärta som ”en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”( IASP, 1979; SBU, 2010). Att värdera 

och jämföra smärtupplevelser individer emellan är omöjligt då smärta är en subjektiv känsla 

som endast kan upplevas och bedömas av den enskilda individen (Norrbrink & Lundeberg, 

2010). I kliniken används Visual Analogue Scale (VAS) för att få en bild av patientens 

smärtintensitet. VAS är ett instrument som mäter den subjektiva upplevelsen av smärtan 

(Scheffer, Schuurmans, VanDijk, Van Der Hooft & Rooij, 2010). Smärtan kan kategoriseras 

som akut eller långvarig (Norrbrink et al., 2010). Den akuta smärtan är en livsviktig 

varningssignal för oss människor då den signalerar för hot och skada. När smärtan börjar bli 

långvarig och övergå till ett kroniskt tillstånd har smärtan en negativ inverkan på människan 

(Norén, 2007).    

 

Långvarig smärta kan definieras som en ständig och/eller återkommande smärtupplevelse som 

pågått längre tid än tre månader (Lillefjell, Krokstad & Espnes, 2006; SBU, 2010). Vid 

långvarig smärta påverkas inte bara den fysiska funktionen och förmågan hos individen utan 

även de känslomässiga, mentala och sociala faktorerna (Lillefjell et al., 2006; Linton & Shaw, 

2011). Långvarig smärta är ett multidimensionellt fenomen och bör därför rehabiliteras på ett 

multidimensionellt tillvägagångssätt (Lillefjell et al., 2006). Eftersträvan är att se människan 

som en helhet och tar hänsyn till biologiska, psykologiska och omgivningsfaktorer som alla 

har en bidragande faktor till det biopsykosociala synsättet (Dunstan & Covic, 2006; SBU, 

2010), detta måste tas hänsyn till vid långvarig smärta (Boersma & Linton, 2002; Linton & 

Halldén, 1998; SBU, 2006). Den komplexa helheten hos individen beaktas i den 

biopsykosociala modellen (SBU, 2006).  

 

Personer med långvarig smärta använder strategier för att tolerera och minimera smärtan. 

Dessa strategier kallas för copingstrategier (Rosenstiel & Keefe, 1983). Copingstrategier är en 
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sammankoppling mellan emotionella, kognitiva och beteendemässiga funktioner (Linton et 

al., 2011) som hjälper individen att hantera smärtan både fysiskt och psykiskt. Det finns olika 

typer av copingstrategier (Snow-Turek, Norris & Tan, 1996).  Vissa copingstrategier 

använder individen för att konfrontera sin smärtproblematik och genom att göra någonting 

aktivt för att minska den t.ex. i form av initiativ, agerande eller tankar. Individer som 

använder dessa former av copingstategier är ofta medvetna om sin smärtproblematik och vet 

att det inte är farligt. De försöker leva sitt liv så normalt som möjligt och jobbar med smärtan 

både fysiskt och psykiskt. Det finns också copingstrategier som påverkar individens liv 

negativt. Personen som använder sig av dessa är oftast rädd för smärtan. Det kan genom detta 

ge upp mål som tidigare har utformats, dra sig tillbaka och isolera sig samt använda alkohol 

eller droger för att avskärma obehagliga känslor (Holahan & Moos, 1987). När smärtan 

påverkar människan både emotionellt och beteendemässigt får det även konsekvenser för hur 

rehabiliteringen och det slutliga resultatet av denna blir. Även om detta är uppmärksammat så 

tas det alldeles för lite hänsyn till de psykologiska faktorerna inom sjukgymnastiken. Att 

integrera de psykologiska faktorerna skulle ge potential för att uppnå ett bättre 

behandlingsresultat (Linton et al., 2011). 

 

Det kan ses samband mellan långvarig smärta och minskad fysisk aktivitet (Lin, McAuley, 

Macedo, Barnett, Smeets & Verbunt, 2011). Personer som upplever stark smärta och har låg 

fysisk aktivitetsnivå upplever också ofta rörelserädsla (Elfving, Andersson, Grooten, 2007). 

Elfving et al., (2007) gjorde en studie som visade att 70 % av personerna som var med i 

undersökningen hävdade att det var smärtan i ryggen som var orsaken till den begränsade 

fysiska aktiviteten. 30 % uppgav att det var andra orsaker som gjorde att de inte var mer 

fysiskt aktiva och 11 % av dessa var tillfredsställda med dess fysiska aktivitetsnivå. 89 % 

uppgav dock att de ville bli mer fysiskt aktiva. En annan studie av Damsga, Dewar, Røe & 

Hamran (2011) visar på att patienter med långvarig smärta ofta fortsätter att vara aktiva 

genom fysisk aktivitet, fritid och arbete trots att de ibland får ökad smärta av göromålen. 

Patienterna menade på att tolkningen av smärtan förändrades över tid. Till en början kunde 

smärtsignalen kännas som hotande, över tid kunde den förändras till mindre hotande. 

 

Det behövs många olika kunskaper för att behandla smärta på ett fördelaktigt sätt 

(Rehabiliteringsgarantin, 2011). Sveriges kommuner och landsting gjorde en 

överrenskommelse med regeringen 2008 om att starta rehabiliteringsgarantin, 2009 
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påbörjades programmet (Busch, Bonnevier, Hagberg, Lohela Karlsson, Bodin, Norlund & 

Jensen, 2011). ”Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med 

psykiska besvär eller långvarig diffus smärta i rygg, nacke eller axlar” 

(Rehabiliteringsgarantin, 2011). Syftet med rehabiliteringsgarantin är att patienterna tidigt ska 

få utredning och behandling för att kunna gå tillbaka till arbetet samt ge stöd och/ eller 

förebygga sjukskrivning (Rehabiliteringsgarantin, 2011). En tydlig målsättning för 

rehabiliteringen ska tas fram i samarbete med patienten och ha patientens delaktighet i 

centrum. Detta förutsätter en god kontakt mellan patient och behandlare (Hansen Falkdal, 

2011). Rehabiliteringsgarantin innebär också att patienterna är garanterad vetenskapliga 

behandlingsmetoder (Rehabiliteringsgarantin, 2011). 

 

År 2011 pågick 17 stycken REHSAM-projekt runt om i landet. REHSAM står för 

REHabilitering och SAMverkan. Syftet med REHSAM är att hjälpa människor med långvarig 

smärta eller psykisk ohälsa att återfå arbetskapacitet. Projektet ska utveckla den befintliga 

rehabiliteringen som är inriktad på människor i arbetslivet, detta ska baseras på vetenskap 

(Försäkringskassan, 2011; Vårdalstiftelsen, 2011). Forskningsprojektet startade 2009 och är 

ett samarbete mellan Försäkringskassan, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet samt Sveriges 

kommuner och landsting (Försäkringskassan, 2011; Vårdalstiftelsen, 2011). Inom 

primärvården i Norrbottens läns landsting pågår ett projekt inom REHSAM angående 

smärtrehabilitering i samverkan. Detta projekt arbetar fram ett webbaserat stöd som 

komplement till multimodal smärtrehabilitering för personer med långvarig smärta från rygg, 

nacke och/ eller skuldror inom primärvården (Luleå tekniska universitet, 2011). 

 

Multimodala rehabiliteringsteam innebär att flera professioner inom hälso- och sjukvården 

samarbetar och tillsammans med patienten arbetar fram mål för rehabiliteringen och hur den 

ska utföras. Eftersom att långvarig smärta påverkar människan både kroppsligt och 

emotionellt krävs det att man behandlar patienten därefter (Socialstyrelsen, 2011). Teamet 

arbetar även med att ta fram patientens styrkor och befintliga resurser (Lundberg & Axelsson, 

2006). Som sjukgymnast i ett multimodalt rehabiliteringsteam fokuserar främst på att 

konstruera anpassade träningsprogram, rörelseanalyser, vägledning till självhjälp för minskad 

smärta samt arbeta med hanteringen av rörelserädsla (Stephenson, 2008). En studie av 

Kärrholm, Ekholm, Jakobsson, Bergroth & Schüldt (2006) visar på att rehabilitering i 

multimodala rehabiliteringsteam leder till att smärtupplevelsen hos patienter med långvarig 
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smärta minskar, antalet sjukdagar minskar och fler får möjlighet att återgå till arbetet 

(Kärrholm et al., 2006).  

   

Coping Strategies Questionnaire (CSQ) är ett självskattningsinstrument som mäter 

användningen av copingstategier vid långvarig smärta (Snow-Turek et al., 1996) och är testat 

för validitet och reliabilitet (Burckhardt & Henriksson, 2001; Rosenstiel et al., 1983). CSQ 

innehåller totalt 48 stycken skattningsfrågor. Jensen och Linton (1993) har översatt CSQ till 

svenska (Jensen et at., 1993). Den har testats på patienter med både fibromyalgi och långvarig 

ryggsmärta. Den svenska versionen är reliabel och ett bra instrument för att kliniskt mäta 

patienters hantering av smärta. Det krävs dock fler studier för att få testet mer tillämpbart och 

standardiserat (Jensen et al., 1993; Burckhardt et al., 2001).  

 

Den kompletta versionen av självskattningsinstrumentet är i dagsläget svårt att använda i 

klinisk praktik då det är tidskrävande. Därför har det gjorts en studie på två reducerade 

versioner av instrumentet och hur det slutliga resultatet påverkas. Det finns en version då det 

bara är ett påstående från varje subgrupp, det vill säga ett frågeformulär på totalt sju 

skattningsfrågor istället för 48. Risken finns att delar av den psykosociala aspekten inte 

uppmärksammas samt att reliabiliteten för instrumentet minskar. Därför finns det också en 

version där instrumentet är uppbyggt på två stycken påståenden från varje subgrupp, det vill 

säga totalt 14 stycken skattningsfrågor. I studien kom de fram till att versionen med två 

påståenden från varje subgrupp är mer fördelaktigt vid mätning av psykosociala och mentala 

aspekter. Därför bör därför versionen med 14 stycken skattningsfrågor användas om det är 

möjligt. Dessa kortversioner är endast reliabilitetstestade på engelska (Jensen, Keefe, 

Lefebvre, Romano & Turner, 2003). 

 

Coping Strategies Questionnaire (CSQ) har i en studie visat sig vara ett mer tillförlitligt 

instrument för att klassificera copingstrategier vid långvarig smärta när hänsyn tas till mentala 

och psykosociala faktorer. Självskattningsinstrumentet jämfördes med Vanderbilt Pain 

Management Inventory (VPMI) som också klassificerar copingstrategier vid långvarig smärta 

(Snow-Turek et al., 1996).  

 

Det är viktigt att reliabilitetstesta alla mätinstrument för att kunna använda dem kliniskt och 

vara försäkrad om att instrumenten ger samma resultat oberoende av vem som utför 
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mätningen (Burckhardt et al., 2001; Jensen et al., 1993). Validiteten mäter hur mycket 

instrumentet är relaterad till att mäta den specifika avsikten med instrumentet. Reliabiliteten 

mäter mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga dess oberoende av slumpinflytande. 

Reliabiliteten och validiteten minskar ju fler slumpfaktorer som förekommer, summan av 

detta mynnar ut i ett otillförlitligt resultat (Rudberg, 1993). För att mätinstrumentet ska 

klassas som reliabelt ska det utföras två gånger, test- retest, med ett visst mellanrum. När 

resultaten av dessa två tester läggs ihop ska utfallet ska bli detsamma (Burckhardt et al., 2001; 

Jensen et al., 1993).  

 

För att undersöka samband och få fram ett värde på reliabiliteten vid två undersökningar där 

randomiserat urval skett från ett material kan indexvariabeln cronbach’s alpha används 

(Cronbach, 1951). Samband, korrelationen, värderas på en skala från -1,00 till 1,00. Där 0,00 

betyder ingen korrelation det vill säga ingen reliabilitet. -1,00, starkt negativt samband, och 

1,00, starkt positivt samband, dessa betyder absolut korrelation och därmed total 

tillförlitlighet (Ejlertsson, 1992; Domholdt, 2000). Det är omöjligt att få 1,00 eller -1,00 på ett 

test-retest, därför betraktas ±0,70 och upp till ±1,00 som god tillförlitlighet. Under ±0,70 bör 

de enskilda frågorna analyseras och bearbetas (Nunnaly, 1978). Enligt Domholdt (2000) 

brukat man klassificera korrelationen enligt följande: 0,00-0,25= Liten/eller ingen korrelation, 

0,26-0,49= Låg korrelation, 0,50-0,69= Måttlig korrelation, 0,70-0,89= Hög korrelation och 

0,90-1,00= Mycket hög korrelation (Domholdt, 2000). Ett signifikansvärde, p, brukar också 

tas fram med hjälp av en speciell form av t-test för att undersöka sannolikheten för att 

slumpen inte ska spela in. Detta signifikansvärde bör inte överstiga 0,05 om värdet ska vara 

signifikant. Dock finns risken för att en dålig korrelation kan bli signifikant (Domholdt, 

2000).       

 

Det är viktigt att sjukgymnaster får en förståelse kring hur patienter med långvarig smärta 

hanterar problematiken för att kunna bemöta dem med ökad insikt och tillsammans med 

patienten lägga upp en rehabiliteringsplan. Det är också av vikt att mätinstrumenten inom 

professionen är reliabla för att uppnå kraven för rehabiliteringsgarantin (2011) för att 

patienten ska vara försäkrad om att undersökning och behandling är baserad på vetenskap. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att reliabilitetstesta den reducerade och svenska versionen av 

Coping Strategies Questionnaire (CSQ) innehållande 14 skattningsfrågor. 

Frågeställningar  

- Är den svenska och reducerade versionen av Coping Strategies Questionnarie reliabel? 

o Finns test-retest reliabilitet vid två mättillfällen? 

o Finns det intern korrelation mellan skattningsfrågorna inom samma subgrupp? 

 

Material och Metod 

Studiegruppen 

Studiens urvalsgrupp bestod av 23 personer från tre olika smärtgrupper från ett 

rehabiliteringscenter i Norrbotten för patienter med långvarig smärta. Samtliga tillfrågades att 

deltaga i studien. Fem av dessa valde att avstå studien efter ha läst informationsbrevet, se 

bilaga 1. Forskningspersonerna som valde att deltaga vid minst ett tillfälle bestod av 18 

personer. Kvinnorna representerade således 89 % av gruppen och männen 11 %. Personerna 

från första svarstillfället representerar interna korrelationen inom subgrupperna och val av 

copingstrategier. Personerna från andra svarstillfället representerar test-retest (Figur 1).  

 

Figur 1 
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Inklusionskriterier:  

- Långvarig smärta, mer än tre månader eller återkommande smärta från nacke, skuldra 

eller rygg  

- Arbetsför ålder, 18-65 år 

 

Exlusionskriterier:  

- Nedsatt kognitiv förmåga 

- Reumatologiska sjukdomar 

- Graviditet 

- Svårare depression och/ eller ångest 

- Cancerrelaterad smärta 

Demografiska variabler 

Forskningsgruppen hade en medianvikt på 67 kg, dock var det endast 17 av 18 möjliga som 

angav vikten. Medianlängden hos gruppen var 167 cm. Medelåldern hos 

forskningspersonerna var 51 år. Två tredjedelar var gifta/sambo (67 %) och hade inga barn i 

hushållet. Majoriteten av gruppen hade en gymnasie- eller universitetsutbildning samt en fast 

anställning. (Tabell 1).  

 

Tabell 1 

Forskningspersonernas vikt, längd och ålder      

     

  Median      Min         Max 

Vikt (kg)      67       52           94 

Längd (cm)   167     159         175 

  Medel      Min                  Max 

Ålder (år)     51       24                           65 

Mätinstrument 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning. Eftersom denna sammansättning av 

frågor inte reliabilitetstestats undersöktes frågekombinationens tillförlitlighet. 

Reliabilitetstestet av mätinstrumentet i studien gjordes genom att jämföra varje enskild 

forskningspersons svar vid första och andra svarstillfället. Slutligen läggs svaren ihop för hela 

studiegruppen. 
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Enkäten som användes i studien är framarbetad av REHSAM Norrbotten. Enkäten omfattade 

frågor kring bakgrundsfakta såsom kön, ålder, civilstatus, yrke etc. Därefter besvarades 14 

stycken skattningsfrågor som huvudsakligen handlade om copingstrategier för hantering av 

smärta. Coping Strategies Questionnarie innehöll olika undergrupper/subgrupper av 

copingstategier. Sammanlagt följande sju stycken subgrupper: Självstärkande coping (Coping 

self-statements), Avleda uppmärksamhet (Diverting attention), Ignorera sensationer (Ignoring 

pain sensations), Omtolka smärtsensationer (Reinterpreting pain sensations), Öka 

beteendeaktiviteter (Increasing activity level), Katastroftänkande (Catastrophizing) och Be 

och hoppas (Praying or hoping). Försökspersonen skattade sin användning av de olika 

copingstrategier vid smärta med hjälp av en skala 0-6. Där siffran noll innebär aldrig och 

siffran sex betyder alltid användning av copingstrategin (Snow-Turek et al., 1996). 

 

Slutligen fick de även skatta sin fysiska aktivitetsnivå, smärtintensitet och medicinering. Den 

fysiska aktiviteten skattades utifrån enkätens kriterium ”Hur mycket tid ägnar du dig en 

vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? T.ex. promenader i 

rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling och simning”. Detta skattades 

genom att markera ett av följande fem svarsalternativ: ” Fem timmar per vecka eller mer”, 

”Mer än tre timmar, men mindre än fem timmar per vecka”, ”Mellan en till tre timmar per 

vecka”, ”Högst en timme per vecka” och ”Inte alls”. Smärtintensitet fick de bedöma genom 

en markering på VAS, en 100 mm lång linje, mellan ”ingen smärta” till ”maximal smärta”. 

Forskningspersonerna fick bedöma den genomsnittliga-, värsta- och minsta smärtan den 

senaste veckan. De fick även skatta om de under den senaste månaden medicinerats och hur 

ofta för något av följande: smärta och värk, nedstämdhet, sömnstörningar samt ångest. Frågan 

hade följande fem stycken svarsalternativ: ”Inte alls den senaste månaden”, ”Några tillfällen 

den senaste månaden”, ”Några tillfällen per vecka”, ”Dagligen” och ”Flera tillfällen varje 

dag”.  

Procedur 

En sjukgymnast på rehabiliteringscentret kontaktades. Sjukgymnasten gjorde tillsammans 

med verksamhetsledning och kollegor bedömningen att deltagare i smärtgrupper under 

perioden oktober 2011- november 2011 kunde tillfrågas om medverkan i studien via 

informationsbrev som förmedlades av sjukgymnasten, se bilaga 1. De fick även fylla i en 
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medverkandebekräftelse för godkännande av medverkan i studien, se bilaga 2. 

Forskningspersonerna fick därefter fylla i en enkät.  

Rehabiliteringscentret besöktes personligen av författarna för att genomföra 

enkätundersökningen vid samtliga mättillfällen. Tre olika smärtgrupper medverkade i studien 

och varje grupp besöktes vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Studien utfördes tidigt 

under forskningspersonernas rehabilitering. 

När forskningspersonerna vid första tillfället fyllt i sin blankett som var märkt med ett 

nummer t.ex. 1:1 skrev denne sitt förnamn eller initialer på kuvertet. Vid andra tillfället fick 

denne tillbaka sitt kuvert med en ny enkät i, märkt 1:2. På så sätt kunde anonymitet och 

sekretess garanteras. Slutligen fick försökspersonen riva sitt tomma kuvert och de båda 

enkäterna, 1:1 och 1:2, togs omhand.    

Analys 

Datan sammanställdes och analyserades från samtliga ifyllda enkäter. Datorprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences 18.0 , SPSS 18.0, användes för detta under 

vetenskaplig handledning. Programvaran SPSS analyserar statistisk och upptäcker oväntade 

samband samt tar fram modeller. I denna studie användes programmet för att undersöka 

samband och få fram ett värde på reliabiliteten och korrelationen som mäts med 

indexvariabeln Cronbach’s alpha och t-test. När den fullständiga svenska versionen av CSQ 

redan var reliabilitets- och validitetstestad behövdes inte detta instrument validitetstestas, 

eftersom frågorna med säkerhet redan var kopplat till det som skulle mätas. 

 

Till en början konstruerades variabler för varje enskild fråga och svarsalternativ. 

Datatranskriptionen skedde systematiskt med stor noggrannhet där en av författarna läste 

siffrorna högt medan den andra fyllde i dessa i kalkyldokumentet. En kontroll gjordes efter 

varje enkät så samtliga siffror var på rätt plats. Utifrån detta togs frekvenstabeller och 

medianvärde ut på bakgrundsvariabler, smärtskattning och smärthantering. Det gjordes även 

reliabilitetstest på den svenska och reducerade versionen av CSQ samt korrelationen mellan 

subgruppernas delfrågor i instrumentet. Reliabilitetstestet av samtliga skattningsfrågor 

angående copingstrategier utfördes med t-test, vilket även ger ett signifikansvärde på den 

angivna korrelationen. Detta var även samma typ av tillvägagångssätt som användes vid 

reliabilitetstest av den fullständiga svenska versionen av CSQ (Jensen et al., 1993). 
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Korrelationen i subgrupperna togs fram för att undersöka reliabiliteten i valet av 

frågekombinationer i subgrupperna. Vid formulär där inte alla skattningsfrågor var ifyllda 

överfördes samma siffra som forskningspersonen skattat på frågan inom samma subgrupp för 

att kunna ha med enkäten i beräkningarna av reliabiliteten. Detta scenario förekom vid en 

frågeställning hos en forskningsperson samt vid sex frågeställningar hos en annan 

forskningsperson. 

Etiska överväganden 

All data var anonym och förvarades med respekt under samtliga moment samt endast 

tillgängligt för författarna. Samtliga deltagare fick skriva under en medverkandebekräftelse, 

se bilaga 2, där de godkände att de läst informationsbrevet och ville deltaga i studien av egen 

vilja. Full hänsyn togs till de personer som valde att avstå eller avbryta studien. Att författarna 

var närvarande vid ifyllningstillfället skulle kunna diskuteras ur en etisk synvinkel.  

 

Resultat 

Studiegruppen 

Alkohol och rökning 

En tredjedel (33 %) av gruppen intog aldrig alkoholhaltiga drycker medan två tredjedelar (67 

%) drack mellan en till fyra gånger i månaden. Alkoholmängden för dessa låg mellan ett till 

fyra glas per tillfälle. En tredjedel (33 %) av gruppen var rökare. 

Självskattad smärta 

Majoriteten av forskningspersonerna skattade den genomsnittliga smärtupplevelsen inom den 

övre delen av skalan, vilket betyder att gruppen upplevde smärta genomgående under veckan. 

Den minsta upplevda smärtan var varierande i gruppen, allt ifrån ingen smärta till maximal 

smärta. Nästintill samtliga upplevde maximal smärta under en vecka (Tabell 2).    

 

Tabell 2 

Forskningspersonernas smärtupplevelse* senaste veckan (n=18) 

     
  Median       Min     Max 

Genomsnittlig  68,5            31        100 

Minsta      48, 5             7        100 

Värsta     88,0            36        100 

* Enligt Visuell analog skala (VAS) där 0 är ingen smärta och 100 är maximal smärta. 
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Fysisk aktivitetsnivå 

Aktivitetsnivån var varierande i gruppen, men de flesta hade en måttligt ansträngande aktivitet 

minst en timme/vecka. Endast en av forskningspersonerna angav ingen måttligt fysiskt 

ansträngande aktivitetsnivå under en vecka (Figur 2).  

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna i cirkeldiagrammet visar fördelningen på forskningspersonerna.  
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Medicineringsfrekvens 

De flesta i studiegruppen intog smärtstillande preparat flera gånger/dag. Majoriteten av 

forskningspersonerna medicineras inte för nedstämdhet, sömnstörningar och/eller ångest, men 

det förekom dock medicinering inom samtliga områden (Tabell 3).  

 

Tabell 3 

Forskningspersonernas medicineringsfrekvens den senaste 

månaden (n=18) 

     

Medicineringsorsak   Antal (n) 

Smärta och värk  

Inte alls       1  

Några tillfällen/månad     0 

Några tillfällen/vecka     4 

Dagligen      5 

Flera tillfällen/dag      8 

     

Nedstämdhet  

Inte alls       10 

Några tillfällen/månad     1 

Några tillfällen/vecka     1 

Dagligen      6 

Flera tillfällen/dag      0 

     

Sömnstörningar  

Inte alls       9 

Några tillfällen/månad     1 

Några tillfällen/vecka     4 

Dagligen      3 

Flera tillfällen/dag      1 

     

Ångest         

Inte alls       14 

Några tillfällen/månad     1 

Några tillfällen/vecka     2 

Dagligen      1 

Flera tillfällen/dag      0 
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Test- retest reliabilitet 

Det var 13 individer (n=13), 72 % av forskningspersonerna som deltog vid båda testtillfällena, 

däribland elva kvinnor och två män. Det var dessa personer som representerade 

reliabilitetstestet. Av skattningsfrågorna hade fyra stycken hög till mycket hög korrelation, 

alltså ett värde ≥ 0,700. Två av dessa frågor tillhörde samma subgrupp medan de två 

resterande varsin subgrupp. Detta resulterade i att ”Hoppas/ be” var en mycket reliabel del av 

instrumentet. Det fanns fem skattningsfrågor som nästan kom upp till ett värde av 0,700, 

dessa betraktas ha måttlig korrelation. De kvarstående fem frågorna låg mellan liten/låg 

korrelation, alltså långt ifrån en god reliabilitet. Det var framförallt två subgrupper, ”Ignorera 

sensationer” och ”Öka beteendeaktiviteter”, som utmärkte sig för detta. Samtliga frågor inom 

dessa undergrupper visade på ofullständig korrelation. Nio stycken skattningsfrågor erhöll en 

signifikans där p ≤ 0,05 (Tabell 4).   
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Tabell 4  

Reliabilitetstest av svensk och reducerad version av CSQ 

(n=13) 

  

 Korrelation Signifikans 

Avleda uppmärksamhet   

Tänker jag tillbaka på trevliga minnen 0,654 0,015 

Tänker jag på saker jag tycker om att göra 0,724 0,005 

   

Omtolka smärtsensationen   

Tänker jag på den som en annan förnimmelse 

som till exempel domning eller stelhet 

0,574 0,040 

Låtsas jag att värken inte är en del av mig 0,632 0,020 

   

Självstärkande coping   

Intalar jag mig själv att jag inte kan låta smärtan  

hindra mig från att göra det jag har att göra 

0,153 0,618 

Ser jag den som en utmaning och låter den inte störa mig 0,601 0,030 

   

Ignorera sensationer   

Låter jag bli att uppmärksamma den 0,200 0,512 

Bryr jag mig inte om den -0,369 0,215 

   

Hoppas/ be   

Försöker jag att tänka mig in i framtiden och hur det kommer 

vara när jag blivit av med smärtan 

0,700 0,008 

Ber jag till högre makter att smärtan ska upphöra 0,977 0,000 

   

Katastroftänkande   

Är det fruktansvärt och det känns som att det aldrig kommer att 

bli bättre 

0,658 0,014 

Känner jag att jag inte står ut längre 0,836 0,000 

   

Öka beteendeaktiviteter   

Gör jag något jag tycker om, som exempelvis titta  

på TV, lyssna på musik 

0,380 0,201 

Gör något fysiskt aktivt som till exempel hushållsarbete 0,451 0,122 
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Intern korrelationsreliabilitet i subgrupperna 

Den interna korrelationen i CSQ’s subgrupper beräknades utifrån vad forskningspersonerna 

svarade på copingstrategifrågorna vid första tillfället, alltså representerar denna korrelation 18 

stycken enkäter.  Figur 3 demonstrerar hur stark intern korrelation copingstrategifrågorna 

inom samma subgrupp har till varandra. Subgrupperna ”Avleda uppmärksamhet”, 

”Katastroftänkande” samt ”Självstärkande coping” översteg alla ett korrelationsvärde på 

0,700. Vilket indikerade på en stark samhörighet mellan frågorna i subgrupperna. De övriga 

fyra subgrupperna visade på en mindre bra intern korrelation. ”Öka beteendeaktiviteter” 

uppnådde en korrelation med värde på 0,370 (Figur 3).  

 

Figur 3 
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Studiegruppens val av copingstrategier 

Kartläggningen gjordes på forskningspersonernas första enkät, vilket resulterar i material från 

18 forskningspersoner (n=18). Medianvärdet räknades ut på samtliga skattningsfrågor 

gällande copingstrategier. De flesta använder copingstrategierna ”ibland” för att hantera 

smärtan. Ytterst få ber till högre makter om att smärtan ska upphöra, där medianvärdet är noll. 

Två strategier som används mer ofta än ”ibland” är ”När jag har värk låter den inte hindra 

mig” och ”Fruktansvärt, kommer aldrig att bli bättre”, båda dessa skattningsfrågor har ett 

medianvärde på fyra (Figur 4). 

     

Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Gör det aldrig 

3 = Gör det ibland 

6 = Gör det alltid 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie använde sig av liknande metod som vid tidigare studier i form av 

test-retest för att värdera tillförlitligheten av ett frågeformulär. Oftast används test-retest i 

syfte att översätta frågeformulär från engelska till önskat språk (Fayad, Lefevre- Colau, 

Gautheron, Macé, Fermanian, Mayoux- Benhamou, Roren, Rannou, Roby- Brami, Revel & 

Poiraudeau, 2009; Hallström & Norrbrink, 2011; Lövgren & Hellström, 2011; Palmcrantz, 

Widén Holmqvist & Sommerfeld, 2011). Det finns dock studier som har andra varianter av 

denna metod till exempel där forskningspersonerna först får fylla i enkäten på plats på 

vårdinstansen. Den andra enkäten får de ta med sig hem och sedan skicka in den allt mellan 

två till fem dagar (Lövgren et al., 2011) upp till 14 dagar efter första tillfället (Palmcrantz et 

al., 2011). I dessa fall kan metoden bli bristande ifall forskningspersonerna väljer att fylla i 

enkäten nästa dag och skicka in den. Detta leder till att forskningspersonerna kommer ihåg 

vad de fyllt i vid första tillfället och som medför att reliabiliteten blir hög och därmed får 

studien ett missvisande resultat.  

 

I denna studie valdes en mer uppstramad metod i syfte till att uppnå ett mer tillförlitligt 

resultat. Rehabiliteringscentrat besöktes med ett bestämt intervall med exakt en veckas 

mellanrum med hänsyn till både veckodag och klockslag. Andra studier som gjort test-retest 

är mycket varierande vad det gäller återinlämningen av retestet. Även inom enskilda studierna 

lämnas det in vid olika tidpunkter. Variationen är mycket stor och kan i vissa fall vara upp 

emot en vecka (Fayad et al., 2009; Hallström et al., 2011; Lövgren et al., 2011; Palmcrantz et 

al., 2011).  I denna studie var även författarna närvarande vid alla svarstillfällena. Då studien 

genomfördes i ett tidigt skede i rehabiliteringen bedömer författarna till denna studie att 

forskningspersonerna inte hunnit påverkas markant av rehabiliteringen. Detta är viktigt då 

gruppen ska erhålla samma förutsättningar mellan test-retest av ett mätinstrument.   

 

Vid skattningsfråga som ej besvarats fylldes samma värde i som frågan inom samma 

subgrupp. I och med ett litet material kan detta ge ett missvisande slutligt resultat om detta 

skulle vara vanligt förekommande. Författarna till denna studie har i dessa fall granskat 

svarsalternativen från första och andra gången för att se hur väl de stämmer ihop och även 

beaktat hur lika personen har svarat inom subgruppen vid den fullständiga enkäten. Om ett 

samband kunde ses kan slutsatsen dras att forskningspersonen förmodligen hade svarat 
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likadant som den enskilde frågan i respektive subgrupp. I denna studie kunde samband ses 

och därför anses resultatet som tillförlitligt.    

 

Det är av viktigt att grupperna tilldelas lika information och att samma bemötande ges till 

samtliga grupper så de inte påverkas olika. Detta är väldigt svårt, då det är omöjligt att inte 

påverkas av gruppen framför sig (Domholdt, 2000). Vissa grupper hade fler frågor än andra, 

vilket betyder att de får mer eller mindre information beroende på vilka frågor den specifika 

gruppen ställer. Författarna märkte också att de själva utvecklades från gång till gång när de 

presenterade studien, eftersom en slags feedback fås från patientgrupperna vid varje tillfälle. 

Det märktes vad som var bra och vad som borde förtydligas till nästa gång.  

 

Människan vill tillhöra en social grupp (Andersson, 2009). Gruppen kan komma att påverka 

den enskilde individen på många olika sätt, både positivt och negativt (Angelöw & Jonsson, 

2000). En annan aspekt ur detta ämne kan vara gruppnormerna och alla vill tillhöra en grupp 

(Angelöw et al., 2000). Detta kan uttryckas i om någon kommenterar en fråga med ironisk ton 

kan detta undermedvetet påverka övriga gruppen och de väljer att inte fylla i de som var tänkt 

till en början. Detta kan förstärkas ännu mer om personen ifråga har hög status i gruppen. 

Faktorer som kan ge en individ ökad makt i gruppen kan vara mer erfarenhet och/eller högre 

ålder (Angelöw et al., 2000). Författarna märkte att detta förekom inom gruppen och detta kan 

i sin tur påverkat resultatet både på svarsfrekvens och valet av svarsalternativ. Alternativet 

hade varit att de fick skilda rum och svara på enkäten, detta var dock inte genomförbart. 

Författarna anser också att forskningspersonerna kan ha påverkat varandra både positivt och 

negativt. Valde en person att delta i studien kan denne även ha fått med sig personer som från 

början var osäkra på om de ville delta och vice versa.  

 

Vid insamlingen av data åkte författarna själva ut till rehabiliteringscentret och mötte 

forskningspersonerna, detta kan ses som både en för- och nackdel. Forskningspersonerna 

skulle kunna upplevt det som pressande och tvång när författarna var där och väntade på att 

enkäten skulle fyllas i. De skulle kunna uppleva att det var svårare att avvika från studien trots 

att författarna poängterade ett frivilligt deltagande. Samtidigt som det då fanns en stor 

möjlighet till att ställa frågor angående enkätfrågorna och projektets betydelse. 

Forskningspersonerna kunde uppleva att det kändes jobbig att fylla i enkäten två gånger och 

kunde också börja reflektera över hanteringen av sin smärta och identifiera 
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hanteringsstrategier. Anonymiteten var en viktig komponent genom hela studien då materialet 

var relativt litet och därmed lätt att identifiera forskningspersonerna om personnamn eller 

rehabiliteringscentrets namn skulle komma till känna, men även för att forskningspersonerna 

ska våga svara ärligt på enkäten. Det fanns alltså fördelar med att författarna personligen 

besökt forskningspersonerna vid varje tillfälle samt att alla personer med långvarig smärta 

inom enheten tillfrågades. Detta ledde till att det inte blev några diskussioner kring 

urvalsgruppen. En annan fördel kan vara att denna studie ingår i ett större forskningsprojekt 

och därmed kan få en framtida betydelse. Detta kan hjälpa till att utveckla en svensk 

kortversion av CSQ, som kan vara ett värdefullt nytt utvärderingsinstrument inom 

rehabiliteringsområdet. Det kan även ge sjukgymnasten en ökad förståelse för hur patienter 

med långvarig smärta hanterar sin smärtproblematik och detta kan hjälpa sjukgymnasten att 

vägleda patienten i rätt riktning. 

 

Författarna förväntade sig att forskningspersonerna som svarat på enkäten vid första tillfället 

automatiskt skulle komma tillbaka nästa vecka, men så var inte fallet. En tydlighet i 

informationen måste poängteras redan vid första mötet om hur viktigt det är att enkäten 

besvaras två gånger för att studien ska kunna fullföljas. Även om detta blev tydligare var det 

svårt att nå fram med budskapet. Svarsfrekvensen var alltid hög vid första tillfället, sedan var 

det alltid minst en som föll bort till andra tillfället.  

 

Under studien förekom ett nära och bra samarbete med en av sjukgymnasterna på 

rehabiliteringscentret. Fördelen med att en legitimerad sjukgymnast tar första kontakten med 

patientgruppen och delar ut informationsbrevet samt berättar om studien och dess betydelse  

är att sjukgymnasten inger mer respekt hos patienterna än vad två, för dem okända, studenter 

gör. Tack vare sjukgymnasten var det lättare att få tillräckligt med forskningspersoner till 

studien. Vid ett tillfälle glömde sjukgymnasten att dela ut informationsbrevet, vilket ledde till 

att forskningspersonerna inte fick den förberedelsetid de behövde och därför inte ville 

medverka i studien. Om detta uppdagats tidigare hade författarna kunnat göra ett bättre 

intryck och en presentation bättre anpassad till situationen. Fortsatt datainsamling under en 

längre tid för att få in mer material hade varit önskvärt, men omöjligt då studentarbetet har 

förbestämda tidsramar som inte går att skjuta på. Författarna är oerfarna att jobba inom 

likande projekt, vilket leder till att erfarenheten i presentationsteknik saknas för att på bästa 

sätt rekrytera så många forskningspersoner som möjligt.  
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Styrkan med denna studie är den tillförlitliga och genomtänkta metoden. Däribland den 

precisa regelbundenhet som varit mellan test-retest. Det var en homogengrupp där alla ingick 

under samma inklusionskriterier och remitterats till samma ställe på liknande grunder samt att 

rehabiliteringen var upplagd på likande vis. Styrkor med denna studie var också att författarna 

personligen besökte rehabiliteringscentrat. Författarna tror inte att metoden hade fungerat med 

samma resultat om de valt att inte göra detta. För att få högre svarsfrekvens hade kontakt med 

vårdcentralssjukgymnaster kunnat upptas och därigenom få en studiegrupp. Detta tror 

författarna till denna studie hade lett till att mycket ansvar lagts på sjukgymnasterna i form av 

utdelningen av brev, kontroll av test-retest samt inskickandet av enkäter. Dessutom skulle 

detta inte ge en homogen grupp.  

 

Resultatdiskussion 

Studiegruppen  

Smärtgrupperna på rehabiliteringscentret har en normalfördelning på 80 % kvinnor och 20 % 

män. I denna studie deltog 89 % kvinnor och 11 % män. Författarna tror inte att detta har 

någon betydelse för reliabilitetstestet, dock skulle det kunna ge utslag i val av copingstrategier 

för hanteringen av smärtan.  

 

Elfving et al., (2007) menar på långvarig smärta hindrar personen från att vara fysisk aktiv i 

den utsträckning som önskas. Medan Damsga et al., (2011) hävdar att smärtsignalerna inte 

uppfattas lika hotande efter en längre tid av långvarig smärta och detta gör att individerna 

fortsätter vara fysiskt aktiva. Författarna kunde se likheter i båda dessa studier i jämförelse 

med denna, då det var relativt få som var fysiskt aktiva mer än 1-3 h/ vecka samtidigt som det 

var få helt inaktiva i studien. Författarna tror att smärtan hindrar dem från att vara tillräckligt 

fysiskt aktiva för att uppnå Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier för fysisk aktivitet. 

Enligt dem ska den fysiska aktivitetsnivån ligga på 30 minuter/ dag (WHO, 2011) däremot 

verkar det inte finnas någon rörelserädsla i studiegruppen.  

Reliabilitetstest 

Flera studier som publicerats angående test-retest har en materialinsamlingstid under minst 

tolv månader samt att det genomförs av olika professioner. Därmed har de ett högt antal 
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forskningspersoner, ca 30-40 stycken, som deltar i studien (Fayad et al., 2009; Hallström et. 

al., 2011; Lövgren et. al., 2011). Däremot finns det publicerade studier på test-retest på 

frågeformulär som har ett mindre antal forskningspersoner och som inte överstiger 22 

personer. Trots det låga antalet medverkande har studierna fått goda resultat (Blennerhassett, 

Avery, Carey, 2010; Palmcrantz et al., 2011). Författarna anser att den begränsade tiden för 

insamling av data hade betydelse för resultatets utfall och att studerande inte inger lika 

mycket respekt som en legitimerad profession.  

 

Jensen et al., (1993) översatte den engelska fullständiga versionen av CSQ till svenska för att 

undersöka instrumentets reliabilitet på det nya språket. 22 personer med långvarig ryggsmärta 

medverkade i test-retestet. Det var en respektive fem veckor mellan test-retest. Detta 

analyserades med hjälp av t-test. Den interna korrelationen inom subgrupperna beräknades 

med Cronbach’s alpha koefficient (Jensen et al., 1993). 

 

Likheten med denna studie är att samma metod används för att kunna jämföra resultaten med 

varandra. Liksom Jensen et al., (2000) fick denna studie en högre signifikans på test-retest till 

skillnad från korrelationskoefficienten på många av skattningsfrågorna gällande 

copingstrategier. Den interna korrelationen inom subgrupperna visade också på detta genom 

att korrelation var högre till skillnad från test-retestkorrelationen. Detta visar på att resultatet i 

denna studie inte är otillförlitlig och att det finns ett visst kliniskt värde i undersökningen. 

Jensen et al., (1993) uppnådde ett högre genomsnittsvärde på korrelationen på både test-retest 

och inom subgrupperna än denna studie, dock var även detta inte fullt reliabelt. Det visade sig 

även att det inte skilde sig så mycket om retestet gjordes en eller fem veckor efter första testet. 

Efter fem veckor var korrelationen något högre. Vid detta test-retest deltog 32 personer 

istället för 22 vilket författarna till denna studie tror kan ha en större påvekan på resultatet än 

antalet veckor mellan test-retest. Resultatet på denna studie byggde på ett färre antal 

forskningspersoner vilket ledde till att den enskilde personens svar gav ett större utslag i det 

fullständiga materialet. Detta tror författarna var den största skillnaden mellan denna studie 

och Jensen et al., (1993). 

 

Frågekombinationerna inom denna studies fyra subgrupper som inte uppnådde en hög 

korrelation bör ses över för att uppnå ett högre samband som till exempel frågorna under 

subgruppen ”Hoppas/be”. Författarna tycker att dessa två ämnen, hoppas och be, inte bör 
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läggas ihop då de är alldeles för olika och då subgruppen innehåller en fråga från kategorin 

”hoppas” samt en från ”be”. Då är det inte konstigt att korrelationen blir dålig på dessa 

frågor. I denna studie har de enskilda frågorna mycket hög reliabilitet men vid interna 

korrelationen av subgrupperna uppnås endast ett måttligt samband. Jensen et al., (2003) visar 

dock på en hög korrelation i denna subgrupp, då de använt sig av exakt samma 14-

frågekomination som denna studie. Detta kan bero på att den religiösa tron inte har lika stort 

fäste i Norden som i exempelvis Amerika. I Norden hoppas människor mer än de ber till 

högre makter. Detta gör att frågekombinationen blir väldigt skev. En av orsakerna till att 

frågan ”När jag har värk ber jag till högre makter” hade en hög reliabilitet kan vara att den 

kan vara lättare än de övriga frågorna att ta stark ställning till. Detta kunde ses tydligt i denna 

studie då alla skattade ”aldrig” respektive ”alltid” användning av denna copingstrategi.              

 

Burckhardt et al., (2001) undersökte tillförlitligheten för den svenska versionen av CSQ för 

patienter med fibromyalgi. De redovisar korrelationen för varje delfråga under subskalorna 

som de har använt sig av vid test-retest. De jämför även sina resultat med två andra författare, 

Riley & Robinssion (1997) och Robinsson & Riley (1997) som gjort ett likadant test-retest av 

frågorna. Samtliga författare, Burckhardt et al., (2001), Riley et al., (1997) och Robinsson et 

al., (1997), fick en måttlig korrelation på frågan ”När jag har värk gör jag något jag tycker 

om, som exempelvis titta på TV, lyssna på musik”. Även denna studie fick låg korrelation på 

denna fråga. Detta kan bero på att frågan är väldigt specifik och täcker inte in alla områden 

som inkluderar ”När jag har värk gör jag något jag tycker om..”. Det kan diskuteras ifall 

frågan ska behållas i den svenska och reducerade versionen då det finns andra frågor inom 

subgruppen som har fått en högre korrelationskoefficient som till exempel ”När jag har värk 

tänker jag på personer jag tycker om att göra saker tillsammans med” (Burckhardt et al., 

2001; Riley et al., 1997; Robinsson et al., 1997). Frågan ”När jag har värk bryr jag mig inte 

om den” har fått hög korrelation i de andra studierna (Burckhardt et al., 2001; Riley et al., 

1997; Robinsson et al., 1997), men i denna studie fick den endast liten/ingen korrelation. 

Författarna till denna studie tror att det kan bero på att frågan är förhållandevis vid och skattas 

kanske mer efter dagsform än en strategi för att klara av att hantera smärtan. Detta leder till att 

skattningen på frågan kan variera mycket från gång till gång.   

 

Frågesammansättningarna inom subgrupperna har diskuterats i tidigare studier. Det är vanligt 

förekommande att de inte hör ihop och därför väljer att göra en faktoranalys. Detta betyder att 
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egna subgrupper konstrueras efter frågornas korrelation till varandra (Burckhardt et al., 2001; 

Rosenstiel et al., 1983). Detta hade varit intressant att göra med den svenska kortversionen av 

självskattningsinstrumentet. Ett annat alternativ hade kunnat vara att göra en kappaanalys för 

att utvärdera den enskilde personens svar vid båda svarstillfällens (Domholdt, 2000) istället 

för att analysera detta på gruppnivå.     

Studiegruppens val av copingstrategier 

Rosentiel et al., (1983) beskriver vilka copingstrategier patienter med långvarig 

ländryggssmärta använder mest frekvent. De kom fram till att självstärkande coping och 

be/hoppas var de starkaste copingstrategierna uträknat på medelvärdet i vardera subgrupp. 

Den subgrupp som användes minst vid hanteringen av smärtan var omtolka smärtsensationen 

(Rosentiel et al., 1983). Denna studie skiljer sig på så sätt att kartläggningen av 

smärthanteringen är uträknat på varje enskild fråga och med ett medianvärde. Trots detta kan 

ändå skillnader ses. Självstärkande coping rankades högt i studien av Rosentiel et al. (1983), 

medan dessa subgruppsfrågor i denna studie gav två skilda resultat då ena frågan rankades till 

mer än ibland, skattat en 4:a och den andra mindre än ”ibland”, skattat en 2:a. Även hoppas/be 

rankades högt av Rosentiel et al., (1983) medan forskningspersonerna i denna studie inte 

använder sig av denna typ av copingstrategier speciellt ofta, skattat subgruppsfrågorna mellan 

0:a och 3:a. Gruppen som denna studie var baserad på använde sig också mer av 

katastroftänkande, skattade en 4:a.  

 

En intressant aspekt var att forskningspersonerna använde två mycket skilda copingstrategier 

mest frekvent. Ena i form av en positiv tanke ”När jag har värk ser jag den som en utmaning 

och låter den inte hindra mig” medan den andra känns som ett negativt tankemönster ”När 

jag har värk är det fruktansvärt och det känns som att det aldrig kommer att bli bättre”. 

Författarna till denna studie förmodar att detta kan ha sin grund i att forskningspersonerna var 

i olika stadier av sin smärtproblematik. En långt gången smärta kan ge uttryck i många olika 

former till exempel en pessimistisk syn på livet och omgivningen. Författarna upplever att det 

var många av copingstrategierna som användes ”ibland” vilket tyder på att de inte vet hur de 

hanterar sin smärta då de kanske inte har reflekterat över detta tidigare. För att hjälpa 

patienten att ta sig från ett negativt synsätt till ett positivt krävs det att både sjukgymnasten 

förstår var patienten befinner sig och samtidigt kunna förklara detta på ett pedagogiskt sätt. 

Afrell & Rudebeck (2010) trycker på utmaningen för och vikten med att sjukgymnasten 
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bemöter människan med långvarig smärta med rätt frågor och ser denne ur ett biopsykosocialt 

synsätt (Afrell et al., 2010).  

 

Konklusion  

Denna kortversion av CSQ kan medföra en framtida betydelse som kan bidra till ett värdefullt 

nytt utvärderingsinstrument inom rehabiliteringsområdet. Vid översättning av ett instrument 

kan det finnas brister med direktöversättning och samtidigt bibehålla samma 

frågekombinationer. Detta kan resultera i missvisande resultat. Detta instrument bör ses över 

och anpassas till de smärtpatienter som den svenska och reducerade versionen av CSQ berör. 

För ett mer tillförlitligt instrument behövs det testas på fler forskningspersoner samt en vidare 

bearbetning av frågor och dess sammansättning. Smärthanteringen hos studiegruppen visar på 

en mycket individuell hantering av smärtproblematiken.    
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Många människor i dagens Sverige lever med långvarig smärtproblematik. Upplevelsen av 

smärta är en mycket individuell och kan inte generaliseras. Alla människor hittar sitt eget sätt 

att hantera smärtan. Enligt rehabiliteringsgarantin, 2011 format av Sveriges kommuner och 

landsting ska patienter vara garanterade behandling baserad på vetenskap.  

 

Syftet med denna studie är att kartlägga på vilket sätt personer i Norrbotten med långvarig 

smärta hanterar sin smärtproblematik. Vi vill också testa formuläret för att få ett tillförlitligt 

mätinstrument baserat på vetenskap. Därför är tanken att du ska fylla i formuläret vid två 

tillfällen.   

 

Vi har kontaktat sjukgymnast din sjukgymnast här på rehabiliteringscentret och frågat om det 

skulle vara möjligt att träffa dig med långvarig smärtproblematik under din rehabilitering. 

Därför är du tillfrågad. Vi hoppas verkligen att du vill hjälpa oss att genomföra denna studie.  

 

Det tar ca 15 minuter att svara på dessa frågor. Din identitet kommer att skyddas i samtliga 

moment i hanteringen av enkäten. Inga personuppgifter kommer att skrivas ut. I den slutliga 

rapporten kommer inte heller enskilda personer kunna urskiljas.  

 

Det är helt frivilligt att delta och avbryta när du vill utan att ange skäl. Din behandling hos 

sjukgymnasten och/ eller övriga sjukvården kommer inte att påverkas av ditt beslut.  

 

I januari 2012 kommer den färdiga rapporten finnas tillgänglig vid Luleå Tekniska 

Universitets hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

 

Vi som utför denna studie är två sjukgymnaststudenter som läser sista terminen på vår 

utbildning då vi läser kursen Examensarbete i sjukgymnastik. Genom detta hoppas vi få en 

ökad förståelse kring hur patienter med långvarig smärta hanterar problematiken och hur vi 

som sjukgymnaster ska kunna bemöta detta på ett fördelaktigt och vetenskapsbaserat sätt.  

 

Du kan alltid kontakta oss för frågor och funderingar. 

 

Jenny Hedström 

E-mail: jenhed-9@student.ltu.se 

 

 

 

Handledare 

Professor Gunvor Gard                           Medicine magister i sjukgymnastik Catharina Nordin 

Tel: 0920-49 39 06 

E-mail: Gunvor.Gard@ltu.se  

 

 

 

 

 

Josefin Ohlsson 

E-mail: josohl-9@student.ltu.se 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medverkandebekräftelse 

 

 

Härmed godkänner jag att jag har tagit del av informationsbrevet och vill medverka i studien 

som handlar om hantering av långvarig smärta. 

 

Datum 

_________________ 

 

Underskrift 

___________________________________ 

 

 

 

Tack för att du väljer att medverka i studien. 

 

Jenny Hedström, sjukgymnaststudent LTU 

Josefin Ohlsson, sjukgymnaststudent LTU 

 


