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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka reliabilitet och validitet i den svenska 

versionen av Injustice Experience Qusetionnaire (IEQ-S) hos personer med långvarigt benignt 

smärttillstånd. 

Metod: I studien undersöktes stabilitets reliabilitet mätt med test-retest av den svenska 

versionen av frågeformuläret IEQ (IEQ-S). 43 svenska personer med benignt långvarigt 

smärttillstånd fyllde i formuläret vid två tillfällen med fyra dagar mellan mättillfällena och 

det analyserades med ICC. Den inre överensstämmelsen i orättvise frågorna analyserades 

med Item-to total correlation och Cronbach’s alfa. Deltagarna fyllde även i HADS och ett 

frågeformulär med bakgrundsdata. Begreppsvaliditeten analyserades med Spearmans 

rangkorrelation. 

Resultat: IEQ-S visade en god inre överensstämmelse, Chronbach’s α = 0.81 (95% CI). Test-

retest visade god reliabilitet, ICC = 0.89 (95% CI = 0.79-0.94). Begrepps validiteten visade en 

måttlig signifikant korrelation mellan IEQ-S och HADS (Spearman’s rangkorrelation r=0.55 

p=0.01). 

Konklusion: Resultatet av denna studie stödjer användningen av IEQ-S som ett 

tillförlitligt instrument av orättvisa hos personer med benignt långvarigt smärttillstånd. 

Ytterligare forskning behövs för att bekräfta validiteten hos IEQ-S.  

Nyckelord: injustice, chronic pain, multidisciplinary treatment, depression.  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To assess reliability and validity of the Swedish version of the Injustice Experience 

Questionnaire (IEQ-S) in persons with chronic pain. 

Method: The study examined the stability reliability as measured by test-retest of the 

Swedish version of the questionnaire Injustice Experience Questionnaire (IEQ-S). A total of 

43 Swedish persons with chronic pain completed the IEQ-S twice, with four days between 

and this was analyzed by ICC. The internal consistency of the injustice questions were 

analyzed by Item-to-total correlation and Cronbach’s alfa. Subjects also completed the 

Hospital and Anxiety scale (HADS), and a questionnaire regarding demographic 

characteristics. Construct validity was analyzed with Spearman’s rank-order correlation.  

Results: IEQ-S was found to have good internal consistency, Cronbach´s α = 0.81 (95% CI). 

Test-retest reliability was adequate ICC=0.89 (95 % CI = 0.79-0.94). Construct validity showed 

a moderate statistically significant correlation between IEQ-S and HADS (Spearman´s ρ= 

0.55, p=0.01).  

Conclusion: The results of this study support the use of the IEQ-S as a reliable measure of 

injustice in individuals with chronic pain. Further research is necessary to confirm the validity 

of IEQ-S. 

Key words: injustice, chronic pain, multidisciplinary treatment, depression. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Forskning har visat att det är speciellt viktigt för människor med kronisk smärta att få 

uppleva rättvisa för det psykiska välbefinnandet (1,2). Injustice Experience Questionnaire 

(IEQ) har utvecklats för att mäta upplevelse av orättvisa hos patienter som har drabbats av 

en trafik- eller arbetsplatsolycka. Ett resultat över 30 poäng på IEQ har visat en klinisk 

relevant nivå för upplevelse av orättvisa hos patienter med kronisk smärta. Det har 

dessutom visat sig att av de som skattade 30 poäng och mer på IEQ var 76 % arbetslösa ett 

år efter skadan vilket skulle kunna påvisa att upplevelse av orättvisa kan vara en riskfaktor 

för dåliga resultat av rehabilitering och återgång till arbete (3). Vi vet lite om vilka 

behandlingsmetoder som minskar upplevelsen av orättvisa samt hur upplevelsen av 

orättvisa påverkar smärtupplevelsen men det tycks vara förknippad med problematisk hälsa 

och den psykiska hälsans återhämtning efter debuten av ett smärttillstånd (4). Resultat från 

aktuell forskning säger att upplevelsen av orättvisa är en viktig faktor för återkomst till 

arbete (5).  

1.2 Rättvisa/Orättvisa 

Begreppet rättvisa kan definieras på många olika sätt beroende på i vilket sammanhang det 

används (6). Det finns ett stort antal olika uppfattningar om vad rättvisa innebär. Den mest 

betydande teorin om rättvisa är den som filosofen John Rawls formulerade i verket En teori 

om rättvisa (1971). Rawls ger ett försvar av sin teori, som i korthet går ut på att varje individ 

har ett antal okränkbara friheter och att sociala och ekonomiska ojämlikheter endast är 

rättfärdigade om de är till nytta för de sämst ställda i samhället (7). I ett socialt sammanhang 

definieras rättvisa som ett korrekt och rättvist beteende (8). Forskning antyder att 

människor är väldigt måna om att de blir rättvist behandlade av andra och att de reagerar 

med nedsatt välmående när de upplever orättvisa (9, 10). Att bli orättvist behandlad av 

andra uppfattas generellt som ett hot mot social integration (10) och kan ha en negativ 

påverkan på fysisk och psykologisk hälsa hos patienter med kronisk smärta (6). Det är 

speciellt viktigt för människor med kronisk smärta att få uppleva rättvisa för deras psykiska 

välmående (1,2). Upplevd orättvisa vid skada orsakad av en trafik eller arbetsplatsolycka är 

relaterad till ökad smärtintensitet, funktionshinder, katastroftankar, depression, post 

traumatisk stress samt dåligt resultat av rehabiliteringen och kan även förvärra upplevelsen 
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av sjukdom. Upplevd orättvisa föreslås sätta igång känslor såsom ilska och nya 

behandlingsmetoder krävs för att komma tillrätta med denna känsla hos patienter med 

kronisk smärta (3, 11, 12).  Litteraturen har påvisat att patienter med kronisk smärta 

upplever situationen lika mycket som ett socialt som ett medicinskt problem och att många 

upplever att de är utsatta för granskning och förföljelse av samhället i stort, av vänner, familj 

och av de som behandlar dem. De hamnar i en underlägsen position eftersom de upplever 

att fördomar gentemot dem är allmänt accepterad i samhället (13). Långvarig smärta har 

också sociala och psykologiska konsekvenser. Många känner sig låsta i sin situation och 

upplever att de har förlorat sin mänskliga värdighet (2). Svårt och långvarigt lidande leder till 

förlust av integritet, bristande självkänsla, övergivenhet, ilska och en känsla av att vara 

orättvist behandlad eller drabbad vilket i sin tur kan leda till isolering från samhälle, vänner 

och familj (14, 15, 16). Patienter med långvarig smärta är följaktligen en utsatt grupp i många 

avseenden, såväl i kontakten med behandlande läkare, sjuksköterskor och sociala 

myndigheter, som i olika sociala sammanhang (2). 

1.3 Smärta 

Smärta definieras enligt the International Association for Study of Pain (IASP) som en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, associerad med upplevd eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan (17). En brist i denna definition 

är måhända att omgivningsfaktorer och sammanhanget inte poängteras samt att tankar och 

beteenden påverkas (18). Kronisk smärta definieras som konstant eller episodisk 

förekommande smärta som varar under mer än tre månader. Den kroniska smärtan anses 

vara mer komplex och svårbehandlad än den akuta (19). Linton (20) betonade att 

utvecklingen av långvarig smärta är en komplex och dynamisk process där psykologiska 

faktorer i samspel med olika miljöfaktorer spelar en viktig roll. Kronisk smärta påverkar 

människans roller och relationer och kräver en förändrad livsföring vilket gör livet mer 

osäkert (21). 

Smärta kräver uppmärksamhet och främjar undvikande eller flykt beteende, men när 

undvikande beteende eller flykt är omöjligt som vid kronisk smärta resulterar det i ett 

kroniskt tillstånd som ger funktionshinder, ångest och social störning (22).  

Ilska, oro och depression är vanliga känslor som åtföljer upplevelsen av smärta (23) och 

depression och långvarig smärta förekommer ofta samtidigt (2). Forskning har visat att 

smärtpatienter som skyller sin smärta på andra upplever en ökad smärta i jämförelse med 
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människor som inte skyller sin smärta på någon annan (24). I det Nationella Registret över 

Smärtrehabilitering (NRS) ingår instrumentet ”Hospital Anxiety and Depression Scale” 

(HADS) för att bedöma sinnesstämningen hos patienter med långvarigt smärttillstånd (25, 

26). HAD-skalan är reliabelt och valitt för personer med långvarig smärta (27).  

1.4 Behandling av smärta 

Breda och samordnade rehabiliteringsprogram, så kallad multimodal rehabilitering (oftast en 

kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik), leder 

långsiktigt till att smärtan minskar hos flertalet patienter, att fler återgår till arbete och att 

sjukskrivningstiderna blir kortare, jämfört med passiv kontroll och/eller 

enskilda, mindre omfattande insatser (7). Den kognitivt beteendeinriktade interdisciplinära 

smärtrehabiliteringen som genomförts i de enheter som ingår i Nationella Registret över 

Smärtrehabilitering (NRS) visade förbättring enligt Multidimensional Pain Inventory (MPI) 

efter avslutat smärtrehabiliteringsprogram och denna förbättring kvarstod även efter ett år. 

Dessutom minskade dessa program nivåerna av heltidssjukskrivning ett år efter avslutat 

program (28). För patienter som drabbats av en trafik- eller arbetsplatsolycka och som lider 

av orättvisa har interventioner där den skadade arbetar med att förlåta gärningsmannen 

beskrivits som användbara metoder (29) men det saknas kunskap om effektiv behandling av 

patienter med långvariga smärttillstånd som upplever orättvisa. Med ökad kunskap kring 

patientens upplevelse av orättvisa samt andra smärtrelaterade variabler möjliggörs en 

skräddarsydd behandling. Behovet av att skräddarsy rehabiliterande strategier på olika sätt 

för män och kvinnor samt för olika coping profiler är av vikt. Det har visat sig att en 

människas coping profil har större inverkan på återgång till arbete än t.ex. smärtans 

intensitet (28). 

1.5 Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

Smärtcentrum bildades 1995 och är den verksamhet i Uppsala läns landsting som har det 

övergripande ansvaret för utredning, behandling, utbildning, utveckling och forskning runt 

smärta. Verksamheten riktar sig till personer boende i Uppsala län men även i regionen och 

övriga Sverige samt patienter från andra länder. Rehabiliteringen vänder sig till människor 

med långvarig smärta där tidigare behandling inte gett tillfredställande resultat. 

Smärtcentrum har flera rehabiliteringsprogram som utförs i öppenvården och på 

vårdavdelning. Smärtrehabiliteringen i öppenvård sker i gruppbaserade behandlingar med 
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olika utformning, alla med tonvikt på beteendeförändring. Behandlingen är en multimodal 

smärtrehabilitering och SBU’s rapporter 2006 och 2010 (2,18) har påvisat att det finns en 

viss evidens för den behandling som man bedriver på smärtcentrum. Förbättringar syns 

framför allt inom livskvalitet, minskad sjukskrivning och upplevd ökad kontroll över livet. 

Syftet är generellt en minskad livsstörning av smärtan och en ökad livskvalitet samt att 

öka/bibehålla arbetsförmåga. Teamets gemensamma uppgift är att tillsammans utbilda 

patienten till att bli sin egen behandlare för att kunna hantera sin långvariga 

smärtproblematik med framförallt egenvårdsstrategier (25,30). 

1.6 Injustice Experience Questionnaire  – den engelska versionen 

På senare år har forskare från Kanada utvecklat ett instrument som mäter upplevelse av 

orättvisa. Instrumentets författare är psykologen Michael JL Sullivan som har utvecklat 

instrumentet tillsammans med två olika grupper. En av grupperna kallades 

forskningsgruppen och de hämtade kliniska erfarenheter från behandling av patienter som 

led av muskuloskeletal smärta. De fick förslag på påståenden från fokusgruppen som de 

sedan hittade likheter med hos patientgruppen. Ett tema som uppstod ur dessa diskussioner 

var att patienter som upplevde orättvisa verkade fokusera på orättvisan och inte på 

rehabiliteringen. Fokusgruppen med 44 psykologer var specialiserade på att behandla 

patienter med långvariga smärttillstånd och de diskuterade vilken inverkan upplevelse av 

orättvisa har på återhämtningen. Påståendena i instrumentet skulle ligga så nära uttryck som 

patienterna själva använde (5,31). Instrumentet har uppvisat en hög stabilitets reliabilitet 

mätt med test-retest (r=0.90) (3). Vid prövning av samtidig validitet korrelerade IEQ 

signifikant med McGill Pain Questionnaire (MPQ) (r=0.54) som mäter smärtans 

svårighetsgrad, Pain Disability Index (PDI) (r=0.44) som mäter hur oförmögen patienten 

upplever sig i ADL-situationer, Pain Catastrophizing Scale (PCS) (r=0.75) som beskriver tankar 

och känslor som patienten upplever när de har ont, Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) 

(r=0.58) som mäter rörelserädsla och Beck Depression Inventory II (BDI-II) (r=0.66) som 

mäter depressionens svårighetsgrad. Sullivan (3) har i en studie sett att de som kunde ge 

någon annan skuld för olyckan de varit med om skattade högre på IEQ än de som skadat sig i 

en arbetsplatsolycka. Injustice Experience Questionnaire har visat sig vara stabilt över tid det 

vill säga resultatet har hållit sig oförändrat trots rehabiliteringsåtgärder (3). Forskare på 

University Centre for Research on Pain and Disability i Kanada har visat att en total summa 

på 30 poäng av IEQ har visat en klinisk relevant nivå av upplevelse av orättvisa hos patienter 
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med kronisk smärta. Det har visat sig att av de som skattade 30 poäng och mer var 76 % 

arbetslösa ett år efter skadan, 74 % beskrev sig själva som totalt arbetsoförmögna och 70 % 

skattade över 16 på BDI-II vilket motsvara måttlig depression (5). Författarna föreslår att 

IEQ’s resultat kan vara ett bra komplement till psykosociala undersökningsmetoder av 

patienter med kronisk smärta (3). IEQ är inte professionsstyrt och teamet kan med fördel 

använda instrumentet. I dagsläget används IEQ inom engelsk- och fransktalande hälso- och 

sjukvård (5). 

1.7 Översättning av IEQ 

Inom ramen för detta arbete har ”Injustice Experience Questionnaire” (IEQ) översatts 

professionellt från engelska till svenska enligt ”Guidelines for the Process of Cross-Cultural 

Adaption of Self-Report Measures” (32). Metoden för översättningen består av sex steg. I 

detta arbete har steg I till och med IV utförts. Steg I innebar att instrumentet översattes från 

engelska till svenska av två professionella översättare med svenska som modersmål. Steg II 

bestod av genomgång och sammanställning av de två översättarnas versioner tillsammans 

med författaren till denna uppsats. I steg III gjordes en tillbaka översättning av den 

sammanställda svenska versionen av två professionella översättare med engelska som 

modersmål. Steg IV bestod av en genomgång och sammanställning av deras översättningar. 

Vid detta möte deltog samtliga översättare utom den ena översättaren med engelska som 

modersmål samt författaren till uppsatsen. Den slutgiltiga tillbakaöversättningen från 

svenska till engelska skickades sedan till Michael JL Sullivan. Han fick dessutom besvara 

några frågor där översättarna var osäkra på innebörden av vissa uttryck. Inga justeringar 

gjordes utan Michael JL Sullivan godkände den slutgiltiga versionen. De steg som inte 

utfördes var steg V som består av en ”prefinal version” där instrumentet testas på 30-40 

personer med en efterföljande intervju om hur de förstod innehållet i frågorna samt 

svarsalternativen. I steg VI som är den sista fasen överlämnas all dokumentation till 

författaren av instrumentet för en bedömning av att översättningen har följt hela processen 

(32). Den slutgiltiga svenska versionen av IEQ benämns IEQ-S (bilaga 1). 

1.8 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet har att göra med kvalitet vid mätning. Reliabilitet anger den 

noggrannhet, säkerhet och exakthet man kan uppnå med det mätinstrument man använder. 

Det anger hur tillförlitligt ett instrument mäter det som avses att mätas. Det finns tre 
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reliabilitetsaspekter att ta hänsyn till, stabilitet, likvärdighet och intern konsistens. Ett 

instrument är reliabelt om det mäter liknande värde i samma kvantiteter eller kvaliteter vid 

upprepad mätning (33).   

Stabilitet undersöks med test-retest metoden och syftar till hur väl instrumentet bibehåller 

samma resultat mätt vid två skilda tillfällen. Reliabiliteten tenderar att minska när intervallet 

mellan mättillfällena ökar. Testet utförs på samma grupp vid två testtillfällen och 

testegenskapen som t.ex. i detta fall upplevelse av orättvisa får inte ändras märkbart från en 

dag till en annan (33). Vanliga powerberäkningar görs inte för test-retest studier. För många 

personer i reliabilitetsstudier påverkar inte resultatet. Ju högre reliabilitet som förväntas 

desto färre personer behövs. Vid till exempel en förväntad Intra-classcorrelation coefficient 

(ICC) på 0.9 och då testet görs två gånger krävs 21 personer och vid ett förväntat (ICC) på 0.8 

behövs 55 personer (34). Likvärdighet för ett instrument innebär att reliabiliteten undersöks 

vid samma tillfälle av fler observatörer. Den interna konsistensen beräknas även med 

Cronbach’s alpha vilket kan anta värden mellan 0 och 1 (35). Åsikterna vad ett optimalt 

Cronbach’s alpha värde är går dock isär. Många författare anse att Cronbach’s alpha bör som 

lägst vara 0.9 men att det idealiska värdet är 0.95 (36). Andra anser att ett värde på 0,7 är 

tillfredsställande medan ett värde över 0.9 kan istället tala för ett överflöd av frågor (37). 

Intern konsistens eller homogenitet i instrumentet är ett sammanfattande mått mellan 

samtliga items i instrumentet. Det visar på en intern konsistens det vill säga hur väl 

frågorna/subskalorna hänger ihop (33). Korrelationen bör vara över 0.2 för att den interna 

konsistensen ska vara på en acceptabel nivå och för att frågan inte ska tas bort ur testet (38). 

En korrelation på 0.4 anses vara måttligt hög till hög och fungerar som ett bra delpåstående i 

instrumentet (39). 

1.9 Validitet 

Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl instrumentet mäter det den avser att 

mäta. Ett valitt mått måste vara reliabelt, men det omvända gäller inte. I kvantitativa studier 

finns fyra validitetsaspekter att ta hänsyn till: ytvaliditet, innehållsvaliditet, kriterievaliditet 

samt begreppsvaliditet (33).  

Ytvaliditet anger om testet vid en första anblick verkar mäta det som det avser att mäta. 

Detta kan vara viktigt att säkerställa, då en testperson kan behöva uppfatta testet som 

relevant för att känna motivation. Det är således en subjektiv bedömning (33). 
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Begreppet innehållsvaliditet avser hur väl ett test täcker av sitt område. Med 

innehållsvaliditet avses hur väl instrumentets frågor korrelerar med de frågor som skulle 

kunna ställas inom det valda ämnesområdet. Det är oftast inte möjligt att få ett kvantitativt 

mått på innehållsvaliditet, den bedöms i stället av experter på ett mer eller mindre subjektivt 

sätt (33). 

Kriterievaliditet kan delas in i samtidig och prediktiv validitet. Vid samtidig validitet görs en 

jämförelse av resultatet från ett annat instrument som redan är validitetstestat, och 

resultaten korreleras. Denna form av validitet förekommer ofta i samband med att ett nytt 

instrument utarbetas (38). Prediktiv validitet innebär att det yttre kriteriet inte mäts vid 

samma tillfälle som mätinstrumentet och man kan säga att testet kan användas för att bilda 

sig en uppfattning om testpersonens beteende i framtiden. Korrelationen anger hur väl 

mätningen kunde förutsäga resultaten, ett exempel på prediktiv validitet är hur väl 

högskoleprovet förutsäger senare framgång vid högskolestudier (33). 

Begreppsvaliditet avser hur väl ett psykologiskt test mäter ett abstrakt psykologiskt begrepp, 

som till exempel aggressivitet eller viljestyrka. Ju mer abstrakt ett begrepp är desto svårare 

blir bedömningen av validiteten på begreppet. Det som undersöks är vilka teoretiska 

begrepp instrumentet i själva verket mäter (33).  

1.10 Problemformulering 

Orättvisa är ett outforskat begrepp inom smärtrehabiliteringen i Sverige. Tidigare studier har 

gjorts på patienter i Kanada med smärttillstånd efter en arbetsplats- eller trafikolycka med 

avseende på deras upplevelse av orättvisa men vi vet ännu inte hur patienter med långvariga 

smärttillstånd upplever orättvisa. Det har på senare år skapats ett instrument på engelska 

som mäter denna aspekt. Instrumentet har nyligen översatts till svenska av författaren till 

denna uppsats och vi vill nu undersöka om den svenska versionen av instrumentet mäter 

orättvisa på ett tillförlitligt sätt. Det första steget blir att testa IEQ-S i en svensk 

smärtpopulation dvs. en grupp som diagnosticerats med ett benignt långvarigt 

smärttillsstånd. Det är även av intresse att undersöka om IEQ-S korrelerar med Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) som redan används i det Nationella Registret över 

Smärtrehabilitering, eftersom tidigare studier visar att 70% som skattar över 30 på IEQ ett år 

efter skada också lider av en måttlig depression. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskoleprovet
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1.11 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med långvarigt benignt smärttillstånd 

skattar upplevelse av orättvisa med IEQ-S. Syftet var dessutom att reliabilitetspröva 

stabiliteten för IEQ-S för patienter med långvarigt benignt smärttillstånd genom test-retest 

samt att undersöka samtidig validitet för IEQ-S och HADS. Vidare var syftet att testa IEQ-S 

interna konsistens.  

1. Hur skattade patienter med långvarigt benignt smärttillstånd upplevelse av orättvisa mätt 

med IEQ-S? 

2. Vilken stabilitetsreliabilitet mätt med test-retest förlåg hos IEQ-S för patienter med 

långvarigt benignt smärttillstånd då testen genomförs med fyra dagars mellanrum? 

3. Vilken grad av intern konsistens uppvisade den svenska översättningen av IEQ? 

4. Vilken grad av samtidig validitet förelåg mellan IEQ-S och HADS mätt vid samma tillfälle på 

patienter med långvarigt benignt smärttillstånd? 

2 METOD 

2.1 Design 

Studien hade en deskriptiv korrelerande design och undersökte stabilitetsreliabilitet och 

intern konsistens för IEQ-S samt samtidig validitet för HADS (33-35).  

2.2 Urval 

I studien ingick 43 patienter som alla hade diagnostiserats med långvarigt benignt 

smärtstillstånd. Urvalet var ett konsekutivt urval och inklusionskriterierna var samtliga 

tillgängliga patienter oavsett kön, smärt intensitet och med en ålder mellan 18-65 år som var 

inskrivna och ingick i Smärtcentrums multimodala smärtrehabilitering med 

beteendemedicinsk inriktning i öppenvård vid Akademiska sjukhuset. Exklusionskriterier var 

patienter som inte hade tillräckliga språkliga förutsättningar att på egen hand förstå och fylla  

i skattningsformulären. Patienterna ingick i grupper om 6-8 och deltog i olika 

rehabiliteringsprogram såsom; fem-, sex-, nio-veckors program. Datainsamlingsperioden 

pågick från 26 september 2011 till och med 5 december 2011 samt mellan 17 oktober 2013 

till och med 25 oktober 2013.  
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av två självskattningsformulär. Injustice Experience 

Questionnaire modifierad svensk version (IEQ-S) och Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) (26).  

2.3.1 Bakgrundsdata 

I syfte att kunna beskriva patientgruppen inhämtades bakgrundsdata (bilaga 3). Patienterna 

fick skriftligen besvara frågor gällande kön, ålder, civilstånd, födelseland, utbildningsnivå, 

antal år med smärta, sjukskrivning samt om smärtan orsakats av en arbetsplats- eller trafik-

olycka. 

2.3.2 Injustice Experience Questionnaire – svensk modifierad version 

IEQ-S (bilaga 1) är ett självskattningsinstrument som mäter upplevelse av orättvisa. 

Instrumentet består av 12 påståenden som beskriver olika tankar och känslor som man kan 

ha när man tänker på sin smärta, till exempel det är inte många som förstår hur allvarliga 

mina besvär är eller alltihop känns så orättvist. IEQ besvaras på mindre än 5 minuter (5). 

Svarsalternativen är från 0-4 där 0=aldrig, 1=sällan, 2=ibland, 3=ofta och 4=hela tiden. Total 

summan har ett minimivärde på 0 poäng och ett maximivärde på 48 poäng, ju högre poäng 

patienten har skattat desto större upplevelse av orättvisa känner de. IEQ kan delas upp i två 

subskalor; skylla ifrån sig/orättvisa är summan av påståendena 3,7,9,10,11,12 och 

svårighetsgrad/irreparabel skada är summan av påståendena 1,2,4,5,6 och 8. Dessa två 

subskalor korrelerar väl med varandra och därför används de inte var för sig (5). Den interna 

konsistensen för instrumentets engelska version är r=0.92 (3). 

2.3.3 Hospital Anxiety and Depression Scale 

HADS (bilaga 2) är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens 

sinnesstämning. Instrumentet består av 14 frågor, sju frågor om depression (jämna nummer) 

och sju frågor om ångest (udda nummer) och de beräknas separat. Det tar cirka fem minuter 

att fylla i formuläret (26). Varje fråga kan ge maximalt tre poäng. Total summan är 21 poäng 

för respektive skalor, där 0-7 poäng tolkas som inga besvär, 8-10 som milda besvär och 11-21 

som måttliga besvär till svår ångest respektive depression. Instrumentet visar en hög intern 

konsistens r=0.84 (40). HAD-skalan är reliabelt och valitt för personer med långvarig smärta 

(27) och korrelerar signifikant med Beck’s Depression Inventory (BDI) r=0.73 (40). HAD-

skalan är utarbetad för användning i somatisk vård och i primärvård (1).  
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2.4 Genomförande 

Inom ramen för detta arbete översattes ”Injustice Experience Questionnaire” (IEQ) 

professionellt enligt ”Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaption of Self-Report 

Measures” (32). Metoden för översättningen bestod av sex steg, i denna översättning 

genomfördes steg I – IV. Den slutgiltiga tillbakaöversättningen från svenska till engelska 

skickades till Michael JL Sullivan och han godkände den slutgiltiga versionen (32). Den 

inledande informationen i IEQ-S ändrades också efter samförstånd med författaren till 

instrumentet eftersom vi vände oss till patienter med långvarigt smärttillstånd och inte till 

patienter med skador som det ursprungliga instrumentet testats för. Han har vid ett tillfälle 

tidigare själv ändrat den inledande formuleringen för att nå en specifik patientgrupp. 

Skriftligt godkännande för att få genomföra studien på Akademiska sjukhuset inhämtades av 

verksamhetschefen på Smärtcentrum Torsten Gordh samt överläkare Birgitta Nilsson på 

smärtrehabiliteringen (bilaga 4). De involverade sjukgymnasterna på smärtmottagningen fick 

skriftlig och muntlig information om studiens genomförande (bilaga 5). Sjukgymnasterna och 

författaren till denna studie informerade patienterna i grupp om studien både muntligt och 

skriftligt (bilaga 6) och inhämtade patienternas informerade frivilliga skriftliga samtycke 

(bilaga 7) för deltagande i studien vid patientens första dag i behandling. Patienterna 

informerades även om att allt material med personuppgifter och testresultat behandlades 

konfidentiellt. Patienten fick sedan 15 minuter direkt att på plats och i samma lokal som de 

andra patienterna fylla i bakgrundsfakta, IEQ-S och HADS. Dag 4 tillfrågades patienterna igen 

om att fylla i IEQ-S vilket tog 5 minuter. Den behandlande sjukgymnasten förvarade de ifyllda 

instrumenten inlåsta tills författaren hämtade dem dag fyra när IEQ-S hade fyllts i andra 

gången. De gånger författaren till studien höll i informationen samlades data in omgående 

och förvarades inlåst. 

 

2.5 Databearbetning 

För den deskriptiva analysen av hur patienterna skattade IEQ-S (mätt vid två tillfällen) samt 

HADS (vid ett tillfälle) samt för att sammanställa bakgrundsvariablerna användes 

beskrivande statistik med frekvens, procent, medelvärde, standardavvikelse, median samt 

kvartiler. Skattningsskalorna i IEQ-S och HADS består av ordinalskalor, trots det använde vi 

både parametriska och icke-parametriska test. Vid beräkning av IEQ’s stabilitet användes 
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intra-classcorrelation coefficient (ICC). ICC är ett tal mellan noll och ett och anger hur stor del 

av den totala variationen som beror på variation mellan individerna. Ju högre ICC desto 

bättre är överensstämmelsen (34). Med Cronbach’s alfa kunde IEQ-S interna konsistens 

beräknas (33,35-39). Många anser att ett värde på 0.7 är tillfredsställande medan ett värde 

över 0.9 kan istället tala för ett överflöd av frågor (37). Den inre överensstämmelsen i de 12 

frågorna rörande upplevelse av orättvis analyserades med Item-to-total correlation. 

Korrelationen bör vara över 0.2 för att den inre överensstämmelsen ska vara på en 

acceptabel nivå och frågan inte ska tas bort ut testet (38). Spearmans rangkorrelation 

användes för att beräkna samtidig validitet för IEQ och HADS (33,38). Vid bearbetning och 

analys av data har Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20 använts. 

2.6 Etiskt övervägande 

Skriftligt godkännande av studiens genomförande inhämtades av verksamhetschef på 

smärtcentrum samt överläkare på smärtrehab. Patienterna informerades muntligen och 

skriftligen om att deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att avstå eller avbryta sitt 

deltagande utan att det skulle påverka den vård de normalt skulle få. Allt material 

hanterades konfidentiellt och resultaten har sammanställts på gruppnivå, vilket innebär att 

ingen enskild individ har kunnat identifieras.  

3 RESULTAT 

3.1 Bakgrundsdata 

Totalt tillfrågades 58 patienter som ingick i Smärtcentrums multimodala smärtrehabilitering 

med beteendemedicinsk inriktning i öppenvård vid Akademiska sjukhuset Uppsala om 

deltagande i studien. Ingen av de tillfrågade uteslöts på grund av otillräckliga språkliga 

kunskaper i svenska. Totalt tackade 43 ja och 15 avböjde medverkan. Trettiosex formulär var 

komplett ifyllda medan sju inte var kompletta. Av 43 deltagare var 79% kvinnor, medelåldern 

var 45 år och 67% var sjukskrivna. Se Tabell 1 för bakgrundsdata. 
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Tabell 1. Bakgrundsdata för studiens deltagare (n=43)       

 

Kön  Män   9 (21%)  

  Kvinnor   34 (79%) 

Ålder  M, (SD), min-max  45, (9), 21-63 

Smärta antal år  M, (SD), min-max  13, (10), 1-39 

Sjukskriven   Ja   29 (67%) 

Född i Sverige  Ja   34 (79%) 

Utbildning  Grundskola   4 (9%) 

  Gymnasium   20 (47%) 

  Universitet/högskola  12 (28%) 

  Annat   6 (14%) 

Civilstånd   Gift/sambo med barn  24 (56%) 

  Gift/sambo utan barn  7 (16%) 

  Ensamstående med barn  7 (16%) 

  Ensamstående utan barn  4 (9%) 

  Övrigt   1 (2%) 

Trafik/arbetsplatsolycka Ja   16 (37%) 

 

3.2 Bortfall 

Av de 58 som tillfrågades avböjde 15 stycken deltagande i studien. Trettiosex stycken fyllde i 

samtliga formulär komplett. Det interna bortfallet bestod av två deltagare, en deltagare 

fyllde inte i IEQ-I komplett och en annan fyllde inte i IEQ-2 komplett. Det externa bortfallet 

bestod av fem stycken, fyra besvarade inte IEQ-2 alls och en besvarade endast 

bakgrundsdata. 
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3.3 IEQ-S 

Resultaten av de båda IEQ-S skattningarna visar att patienter med långvarigt benignt 

smärttillstånd upplevde måttlig till hög upplevelse av orättvisa, se tabell 2. 

Tabell 2. Total summan, medelvärde, standarddeviation, median och kvartiler för IEQ-S I, 

IEQ-S II samt HAD. 

 N M (SD) Md  Min-max 

IEQ-S I 42 24 (8.4) 23.5 9-41 

IEQ-S II 38 23 (8.7) 21  9-42 

HADS 42 17 (7.8) 17  4-35 

 

I Tabell 3 presenteras medelvärdet och SD för respektive fråga i IEQ-S I som testades med 4 

dagars mellanrum.  

Tabell 3. Enskilda frågor av IEQ-S I presenteras med medelvärde, SD, median och kvartiler. 

IEQ-S  IEQ-S I  

M (SD)  

IEQ-S I 

Md  

1.Det är inte många som förstår hur allvarliga mina besvär är 2.4 (0.8) 2.0 

2.Mitt liv blir aldrig som förut 2.3 (1.1) 2.0 

3.Jag får lida för att någon annan slarvat 1.2 (1.1) 1.0 

4.Ingen skulle behöva leva så här 1.8 (1.3) 2.0 

5.Jag vill bara få tillbaka mitt liv som det var förut 3.0 (1.0) 3.0 

6.Jag känner att det här har påverkat mig för alltid 2.9 (1.0) 3.0 

7.Alltihop känns så orättvist 2.0 (1.2) 2.0 

8.Jag är orolig för att mina besvär inte tas på allvar 2.6 (1.3) 2.0 

9.Ingenting kan någonsin gottgöra mig för allt jag gått igenom 1.7 (1.7) 1.0 

10.Det känns som om jag blivit bestulen på något väldigt värdefullt 2.1 (1.7) 2.0 

11.Jag oroar mig för att jag kanske aldrig kan förverkliga mina drömmar 2.0 (1.2) 2.0 

12.Jag kan inte tro att det här har hänt mig 1.3 (1.0) 1.0 

Skalan är graderad från 0-4, där 0=aldrig 1=sällan 2=ibland 3=ofta och 4=hela tiden 

 

3.4 Reliabilitet  
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Stabilitetsreliabilitet mätt med test-retest för den svenska versionen av IEQ resulterade i ICC 

= .89 (95% CI = 0.79-0.94) när det genomfördes med fyra dagars mellanrum. 

Cronbach’s alfa användes för att beräkna IEQ-S interna konsistens och resultatet för de tolv 

orättvise frågorna i IEQ-I var .81 (95% CI). 

Den inre överensstämmelsen i de 12 frågorna rörande upplevelse av orättvisa i IEQ-S I, 

analyserades med Item-to-total correlation och presenteras i tabell 4. Det visade att fem 

frågor det vill säga fråga ett, två, fyra, fem och åtta var under gränsvärdet. De 

överensstämde inte lika väl med övriga frågor eftersom de har ett resultat ≤.4 och ett 

önskvärt resultat är >.4.  

Tabell 4. Resultatet för den inre överensstämmelsen i orättvise frågorna IEQ-S I. (n=41) 

IEQ-S  Item-to-total correlation IEQ-S I 

1. Det är inte många som förstår hur 

allvarliga mina besvär är 

2. Mitt liv blir aldrig som förut                      

3. Jag får lida för att någon annan 

slarvat 

4. Ingen skulle behöva leva så här 

5. Jag vill bara få tillbaka mitt liv som 

det var förut 

6. Jag känner att det här har påverkat 

mig för alltid 

7. Alltihop känns så orättvist 

8. Jag är orolig för att mina besvär 

inte tas på allvar 

9. Ingenting kan någonsin gottgöra 

mig för allt jag gått igenom 

10. Det känns som om jag blivit 

bestulen på något väldigt värdefullt 

11. Jag oroar mig för att jag kanske 

aldrig kan förverkliga mina drömmar 

12. Jag kan inte tro att det här har 

hänt mig 

.40 

 

.32 

 

.44 

 

.30 

 

.39 

 

.55 

 

.63 

 

.20 

 

.48 

 

.61 

 

 

.62 

 

.62 
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3.4 Validitet  

Samtidig validitet för IEQ-S I och HADS visade på ett visst positivt samband r=0.55 (p=0.01).  

4 DISKUSSION 

4.1 Resultatsammanfattning  

Studien visade att patienter med långvarigt benignt smärttillstånd skattar mellan 1.3-3 på 

var och en av de tolv frågorna i IEQ-S vilket motsvarar svarsalternativen sällan till ofta. Det 

sammanlagda resultatet visade att patienter med långvarigt benignt smärttillstånd upplevde 

måttligt hög grad av upplevd orättvisa. Reliabilitetsstabilitet mätt med test-retest och den 

inre överensstämmelsen mellan orättvisefrågorna var god och validiteten för instrumentet i 

jämförelse med HADS visade på ett visst positivt samband. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Skattning av IEQ-S I och II 

Patienternas skattning av IEQ-S I gav ett medelvärde på 24 (8.4) där max poäng är 48. Vid 

skattning av IEQ-S II skattade gruppen 23 (8.7) vilket motsvarar en måttlig till hög nivå av 

upplevelse av orättvisa. Det skulle vara intressant att jämföra denna skattning med en  

population utan benign långvarig smärta för att kunna göra en jämförelse av hur det skiljer 

sig åt i resultatet. För det skulle kunna stärka teorin om att människor med långvarig benign 

smärta har en högre upplevelse av orättvisa. Sullivan (8) har sett i en tidigare studie att de 

som kunnat ge någon annan skulden för olyckan skattade högre på IEQ det vill säga upplevde 

högre grad av orättvisa än den grupp som skadat sig i en arbetsplatsolycka. I studien av 

Sullivan (8) ingick 63 stycken som skadat sig i en trafikolycka och deras resultat på IEQ var 

M=25.2 (SD 11.8) och av de 163 som skadat sig på arbetet blev resultat M=17.3 (SD=12.2). 

Sullivans (8) grupper skattade något lägre på IEQ än denna studies grupp vilket skulle kunna 

bero på att de inte levt med sin smärta lika länge. Det borde finnas ett samband mellan antal 

år med smärta och upplevelse av orättvisa. En person som går med långvarig smärta utan att 

bli bättre skulle kunna utveckla en ökad upplevelse av orättvisa. Generellt ligger grupperna i 

denna studie samt grupperna i Sullivans studie under den nivån som graderas ha en kliniskt 

relevant nivå av upplevelse av orättvisa, vilket är de som får ett resultat över 30 poäng på 

IEQ. Grupperna motsvara de som ligger mellan måttlig till hög nivå av upplevelse av 

orättvisa, detta enligt Sullivans gradering som är utarbetad efter IEQ. Gruppen som drabbats 
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av en arbetsplatsolycka var de som skattade lägst och deras resultat hamnade på en 

genomsnittlig nivå av upplevelse av orättvisa (8). Ett tema som uppstod ur diskussioner vid 

skapandet av IEQ var att patienter som upplevde orättvisa verkade fokusera på orättvisa och 

inte på rehabiliteringen (5,31). Detta får oss att förstå vikten av att hitta verktyg för att 

utveckla metoder som syftar till att reducera upplevelsen av orättvisa. 

4.2.2 Reliabilitet 

Den engelska versionen av IEQ har uppvisat en hög stabilitets reliabilitet mätt med test-

retest r= .90. Testet utfördes med fyra veckors mellanrum och 70 patienter deltog (11). Vid 

test-retest av IEQ-S såg man ett liknande resultat r= .89, skillnaden var tiden mellan 

testningen som var fyra dagar för det svenska testet och totalt besvarades IEQ-S I och II av 

38 patienter. Litteraturen säger att reliabiliteten tenderar att minska när intervallet mellan 

mättillfällena ökar men det visar inte denna studie (41). I vår studie deltog 38 patienter vilket 

var tillfredsställande eftersom litteraturen säger att vid en förväntad ICC på 0.9 och testet 

görs två gånger krävs 21 personer och vid ett förväntat ICC på 0.8 behövs 55 personer (34). 

IEQ resultatet tycks inte påverkas över tid detta skulle kunna bero på att instrumentet inte är 

känsligt nog eller att de rehabiliterande insatserna inte behandlar denna aspekt. Det ger oss 

ytterligare anledning att bedriva denna forskning för att nå framgång i behandling av 

upplevelsen av orättvisa. Sullivan har i en studie påpekat att IEQ inte korrelerar med 

minskad smärtintensitet vilket ytterligare påtalar vikten av rätt rehabiliterande insatser. Den 

studien visade istället att IEQ korrelerar med ökad gånghastighet vilket således skulle 

indikera en ökad fysisk förmåga (3). Det skulle kunna vara så att en minskad upplevelse av 

orättvisa kan vara en förutsättning för att förbättra den fysiska förmågan och med minskad 

oförmåga kan personer snabbare återgå till arbete igen.  

Den interna konsistensen för de tolv orättvise frågorna i IEQ-S beräknades med Chronbach’s 

alfa som gav resultatet 0.81 vilket innebär en god reliabilitet (42). Detta kan jämföras med 

original versionen av IEQ vars resultat blev 0.92 (3). Det finns idag olika åsikter om vad ett 

optimalt Cronbach’s alpha skall visa, många anser att det bör lägst vara 0.9 medan andra 

anser att ett värde på 0.7 är tillfredsställande (36,37). Det skulle kunna vara så att i den 

svenska översättningen av IEQ har ett visst innehåll i påståendena missats. Översättningen 

genomfördes enligt ”Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaption of Self-Report 

Measures” (32) men de sista stegen V och VI utfördes aldrig på grund av ekonomiska 

förutsättningar samt tidsbrist (32). En svaghet i IEQ-S kunde vara att det aldrig testades på 
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patienter för att se hur de förstod innehållet i påståendena och på så vis kunde viss 

information ha gått förlorad. Samtidigt är inte påståendena i IEQ-S svåra att förstå utan har 

en enkel innebörd.  

Reliabiliteten analyserades även utifrån hur den inre överensstämmelsen i de 12 

påståendena i IEQ-S överensstämde med varandra. Analysen utfördes med Item- to total 

correlation ICC och påstående 8. Jag är orolig för att mina besvär inte tas på allvar fick 

resultatet 0.2. Ett önskvärt resultat för ICC är över 0.4 (39). Det var flera påståenden i 

kategorin svårighetsgrad/irreparabel skada som hade sämre korrelation än inom kategorin 

skylla ifrån sig/orättvisa. Dessa påståenden var 2. Mitt liv blir aldrig som förut 0.32, 4. Ingen 

skulle behöva leva så här 0.30, 5. Jag vill bara få tillbaka mitt liv som det var förut 0.39. 

Dessa påståenden måste övervägas om de skall behållas i formuläret och om det eventuellt 

skall omformuleras. Påståendet med sämst korrelation Jag är orolig för att mina besvär inte 

tas på allvar kanske bör plockas bort helt och hållet från instrumentet eller omformuleras för 

att frågan skall överensstämma bättre med de andra frågorna i instrumentet (39).  

När ICC utfördes av Sullivan för original instrumentet IEQ fick de en korrelation på mellan 

0.50-0.81 (3). Detta resultat låg betydligt högre än för IEQ-S där resultatet låg mellan 0.20-

0.62. I Sullivans studie deltog 226 personer som bestod av en homogen grupp med endast 

trafik- och arbetsplatsskador vilket även det kan ha bidragit till de skillnader vi såg i ICC 

resultatet (3). Troligtvis ser vi ett mer likvärdigt resultat i en homogen grupp där samtliga har 

haft liknande bakgrund till smärtupplevelsen. Denna grupp kan ha en annan förståelse till 

varför de drabbats av smärta och blir inte lika utelämnade i sin smärtproblematik. 

Litteraturen har påvisat att patienter med kronisk smärta upplever situationen lika mycket 

som ett socialt som ett medicinskt problem och att många upplever att de är utsatta för 

granskning och förföljelse av samhället i stort (13). 

4.2.3 Validitet 

Original versionen av IEQ har testats för samtidig validitet mot flertalet instrument som PCS 

(r=0.75), TSK (r=0.58), PDI (r=0.44), MPQ (r=0.54) samt BDI-II (r=0.66). Samtliga instrument 

korrelerade signifikant (3). Tidigare forskning har visat att depression och långvarig smärta 

ofta förekommer samtidigt (2). I denna studie testades IEQ-S mot HADS eftersom det ingår i 

Akademiska sjukhusets standardinstrument på Smärtrehabiliteringen inom öppenvården. 

HADS som mäter både ångest och depression är valitt och reliabelt för personer med 
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långvarig smärta i sjukhusmiljö (27). Det vi även vet är att HADS korrelerar signifikant med 

BDI-II (r=0.73) (40). Av den anledningen var det intressant att se hur IEQ-S korrelerade med 

ett instrument som redan används i gruppen patienter med benign långvarig smärta. 

Studiens resultat kunde uppvisa ett visst positivt samband mellan IEQ-S och HADS (r=0.55). 

Gruppens genomsnittliga skattning på HAD var 17 vilket motsvarar måttliga besvär till svår 

ångest respektive depression (40). Det stämmer väl överens med vad Sullivan tidigare sett, 

han fick dock en något högre korrelation mellan IEQ och BDI-II. Det skulle kunna vara att IEQ-

S mäter något som vi inte får fram i HADS eftersom man över tid inte ser en förändring av 

IEQ’s resultat över en fyra veckors rehabiliteringsperiod till skillnad från tex BDI-II (3). Av de 

som skattade över 30 på IEQ ett år efter skadan var det 70% som skattade över 16 på BDI-II 

vilket motsvarar måttlig depression (3). Det skulle enligt Sullivans studier visa att denna 

grupp skulle vara arbetsoföra efter 1 år (5). Senare studier har även visat att upplevelse av 

orättvisa fungerar som en mediator mellan smärta och depression (43). Det ger oss 

ytterligare belägg för att rätt rehabiliterande insatser behövs i gruppen med benign långvarig 

smärta för att nå en effektiv och framgångsrik behandling. I dagsläget används kognitiv 

beteende terapi som behandling i gruppen som upplever smärta och depression (44,45). 

Upplevelse av orättvisa har aldrig tagits i beaktande i denna patientgrupp vilket torde vara 

en viktig del av de rehabiliterande insatserna. Det har t.ex. visat sig att en människas coping 

profil dvs. hur man hanterar smärta och stress i det dagliga livet har större inverkan på 

återgång till arbete än tex smärtans intensitet (28). I coping profilen borde i framtiden 

patientens tankar kring hur man upplever och bearbetar upplevelse av orättvisa ingå. 

Det vore även av intresse att ta forskningen vidare vad gäller fysisk träning och IEQ-S 

eftersom Sullivan har sett över en fyra veckors period att IEQ-S korrelerar väl med ökad 

gånghastighet (3).   

4.3 Metoddiskussion 

Studien var upplagd som en deskriptiv korrelerande design som undersökte stabilitets 

reliabilitet och intern konsistens för IEQ-S samt samtidig validitet för HADS. Ett konsekutivt 

urval gjordes på samtliga tillgängliga patienter inskrivna på smärtrehabiliteringen, öppen 

vården på Akademiska sjukhuset. Risken med det urvalet kunde ha varit att urvalet inte blev 

representativt för populationen patienter med långvarig smärta men kvinnorna var 

överrepresenterade i denna grupp vilket stämmer med tidigare forskning (46). Sullivans 
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studie hade däremot en jämn fördelning mellan könen, 51% kvinnor och 49% män och 

samtliga hade varit med om en arbetsplats- eller trafikolycka. I vår studie var motsvarande 

procentuell andel 37% (3). Vilket gör att denna grupp inte helt kan jämföras med Sullivans. 

Vi hade satt upp ett exklusionskriterium vilket var att de patienter som inte hade svenska 

som modersmål och inte klarade av att fylla i materialet på egen hand skulle utgå ur studien 

men så var inte fallet i denna grupp. 58 patienter tillfrågades total och 15 avböjde 

medverkan. Det kan vara så att vi fick ett större externt bortfall på grund av att 

sjukgymnasterna på smärtrehabiliteringen inte riktigt tog till sig denna studie och kan hända 

att informationen som de gav patienterna påverkade dem i sitt beslut att avböja. Detta 

ledde till att författaren till denna studie tog över uppgiften efter en omgång för att få en 

bättre följsamhet. En annan anledning skulle kunna vara att patient gruppen fyller i många 

enkäter och instrument innan de skrivs in i programmet vilket även det kan ha bidragit till att 

många valde att avstå deltagande i studien. Insamlingen av detta material pågick över en 

tvåårsperiod eftersom vi önskade fler deltagare i studien och detta skulle ha kunnat påverka 

resultatet. Patientklientelet skulle kunna ha förändrats något under denna period.  

En annan aspekt som kunde påverka patienterna vid ifyllandet av IEQ-S var att de som redan 

upplevde orättvisa påverkades negativt. Det skulle i sådana fall kunna ha en negativ inverkan 

på rehabiliteringen men samtidigt om så var fallet, behöver detta lyftas och rehabiliterande 

insatser måste till som kan rehabilitera denna aspekt. 

HADS fyller patienterna in vid inskrivningen på Akademiska sjukhuset och det kanske hade 

varit bättre att samordna inskrivningen med vår första träff för att spara patienternas tid och 

resurser och att de endast hade behövt fylla i HADS vid ett tillfälle istället för två som det 

blev nu. 

Test-retest av IEQ-S hade satts med fyra dagars mellanrum för att patienterna inte skulle 

minnas hur de hade svarat föregående gång samt för att inte rehabiliteringen skulle kunna 

inverka på resultatet. Litteraturen säger även att när intervallet mellan mättillfällena ökar 

tenderar reliabiliteten att minska (41). Samtidigt har Sullivan visat att den engelska 

versionen av IEQ i en grupp som skadats i trafik- eller arbetsplats-olycka inte har påverkat 

resultatet över en fyra veckors behandlingsperiod (3).  
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Trots att IEQ-S bestod av ordinalskala har resultaten angivits med både medelvärde, 

standardavvikelse samt median med spridningsmått. Detta valde vi för att tidigare studier 

som gjorts på IEQ har redovisats på detta sätt (5). Icke-parametriska test hade varit lämpliga 

i denna studie eftersom instrumenten baseras på ordinalskalor men eftersom ICC och 

Cronbach’s alfa använts i tidigare studie av Sullivan (3) och det inte finns någon motsvarighet 

till Cronbach’s alpfa valdes parametriska analyser (41). 

IEQ-S har uppvisat god reliabilitet men vid beräkning av ICC kan vi se att vissa påståenden 

har sämre överensstämmelse än andra. Korrelationen bör vara över 0.2 för att den inre 

överensstämmelsen ska vara på en acceptabel nivå och för att frågan inte skall tas bort ur 

testet (38). Det finns särskilt ett påstående ”Jag är orolig för att mina besvär inte tas på 

allvar” som föranleder oss att tro att det skulle plockas bort ur instrumentet eftersom dess 

resultat var 0.2. Påståendet plockades bort för att se hur Cronbach’s alpha skulle påverkas 

men trots det fick vi samma resultat 0.81. Anledningen till detta är att instrumentet 

innehåller 12 påståenden vilket innebär att resultatet inte påverkas i så hög grad när ett 

påstående plockas bort (39). 

4.4 Konklusion 

Resultatet av denna studie stödjer användningen av IEQ-S som ett tillförlitligt instrument av 

orättvisa hos personer med benignt långvarigt smärttillstånd. Ytterligare forskning behövs 

för att bekräfta validiteten hos IEQ-S.  
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