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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med muskuloskeletala och psykiska diagnoser står för 57 % av 

sjukskrivningarna i Västerås. Majoriteten av dessa är kvinnor. Det har blivit vanligare att 

man, vid rehabilitering, förutom personens fysiska funktion även beaktar psykiska aspekter, 

så som copingstrategier. Syfte: Att kartlägga de mest förekommande copingstrategierna hos 

personer som varit sjukskrivna mellan 3 och 6 månader och att undersöka eventuella 

skillnader i copingstrategier mellan män och kvinnor samt mellan personer med psykiska och 

muskuloskeletala besvär. Metod: En enkätbaserad deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval som rekryterades i samarbete med 

Sjukskrivningskommittén och Försäkringskassan i Västerås. Åttio personer tillfrågades om 

deltagande varav 40 personer var sjukskrivna på grund av psykiska besvär och fyrtio på grund 

av en muskuloskeletala besvär. Resultat/Slutsats: Tjugo personer deltog i studien. Av dessa 

var 17 kvinnor och 3 män, 16 personer hade muskuloskeletala besvär och 4 psykiska besvär. 

De mest förekommande copingstrategierna inom gruppen långtidssjukskrivna var att öka 

aktivitet, smärtbeteende och självstärkande. Det är vanligare med katastroftankar hos personer 

med muskuloskeletala besvär än hos personer med psykiska besvär. Ingen skillnad mellan 

män och kvinnor kunde analyseras eftersom könsfördelningen bland deltagarna var ojämnt 

fördelad. Det går ej att dra några absoluta slutsatser utifrån resultatet på grund av det stora 

bortfallet och det låga deltagarantalet.  
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ABSTRACT  

Background: People with musculoskeletal and mental disorders account for 57% of sick 

leave in Västerås. The majority of these are women. It has become more common in 

rehabilitation that also to take into account psychological aspects, such as coping 

strategies. Objective: To identify the most prevalent coping strategies in persons on sick 

leave between 3 and 6 months and to analyze possible differences in coping strategies 

between men and women as well as between people with mental and  musculoskeletal 

disorders. Method: A questionnaire-based descriptive cross-sectional study. A convenience 

sample was invited to participate the sample was recruited in cooperation with 

Sjukskrivningskommittén and Försäkringskassan in Västerås. Eighty persons were asked for 

participation of which 40 were on sick leave due to mental disorders and 40 due to 

musculoskeletal disorders. Results/Conclusion: Twenty people participated in the study. Of 

these were 17 women and three were men. Of those, 16 people had a musculoskeletal disorder 

and four had a mental disorder. The most prevalent coping strategies within the group long-

term sickness was increasing activity, pain anxiety and self-reinforcing. People with 

musculoskeletal disorders had more catastrophizing thoughts than people with mental 

disorders. No difference between men and women were possible to analyse because the 

gender distribution among the participants were uneven. The small sample size and high drop- 

out rate does not allow any absolute conclusions based on the study results.  
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1. INLEDING 

Som blivande sjukgymnaster med beteendemedicinsk inriktning har vi från starten av vår 

utbildning fått lära oss vikten av att se varje patient utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Det 

biopsykosociala synsättet omfattar bland annat de copingstrategier personer använder för att 

hantera till exempel smärta eller andra hälsorelaterade besvär. Då alla människor hanterar sina 

besvär på olika vis skiljer sig dessa strategier mellan olika individer.   

Författarnas föreställningar kring rehabiliterande åtgärder för långtidssjukskrivna är att det tas 

större hänsyn till personens fysiska funktioner och mindre hänsyn till de psykiska 

funktionerna samt om personen är man eller kvinna. Möjligheten finns att män och kvinnor 

behöver olika typer av behandlingsupplägg beroende på om deras copingstrategier skiljer sig. 

Gruppen långtidssjukskrivna är en patientgrupp vi som verksamma sjukgymnaster kommer att 

ha mycket kontakt med. Arbetet med dessa personer är ofta långsiktigt för att möjliggöra 

återgång till arbetet. I denna process kan individens strategier för att hantera sina besvär 

eventuellt vara en avgörande faktor för optimal rehabilitering.  
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2. BAKGRUND 

I händelse av sjukdom utgör sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården medborgarnas 

trygghetssystem. Sjukförsäkringssystemet bygger på principen om kompensation för 

inkomstbortfall där sjukpenning utbetalas vid sjukdom när arbetsförmågan är nedsatt med 

minst en fjärdedel. Sjukförsäkringen finansieras med socialavgifter och statliga skattemedel. 

År 2002 beräknades de totala kostnaderna för sjukförsäkringen uppgå till ca 47 miljarder 

kronor (Janson & Johansson 2003). 

2.1. REHABILITERINGSKEDJAN 

Bedömningen av arbetsförmågan följer en rehabiliteringskedja, som från och med 1 juli 2008 

har fasta tidsgränser för hur arbetsförmågan prövas. Under sjukskrivningens första år finns 3 

tidspunkter där kriterierna för sjukskrivningen förändras. Under de första 3 månaderna prövas 

arbetsförmågan gentemot personens nuvarande arbetsuppgifter (Regeringskansliet 2010.008). 

I en tidigare publicerad broschyr beskrivs att det finns en ökad risk att aldrig återgå till arbetet 

för personer som ej tillfrisknar under de första 3 månaderna (Regeringskansliet 2010.009).  

Mellan 3 och 6 månader betalas sjukpenning ut då man ej klarar någon arbetsuppgift som den 

nuvarande arbetsgivaren kan erbjuda. Under denna period får personen även hjälp och stöd att 

söka ett nytt arbete. Efter 6 månader och upp till 12 månader är personen endast berättigad 

sjukpenning i de fall inget arbete kan utföras som hela arbetsmarknaden erbjuder 

(Regeringskansliet 2010.008).  

Regeringen satsar årligen en miljard kronor för att hälso- och sjukvården ska förbättra 

rehabilitering av sjukskrivna för att öka deras möjligheter att återgå till arbetet. 

(Regeringskansliet 2010.009). 
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2.2. LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING MED PSYKISKA OCH MUSKULOSKELETALA 

BESVÄR 

 Det är flera faktorer som påverkar risken för sjukskrivning som exempelvis kön, tidigare 

sjukskrivningshistoria, civilstatus och utbildningsnivå (Rehnen, Schaufeli. B, van Dijk & 

Blonk 2008). Goda karriärmöjligheter och arbetsveckor som omfattar mer än 40timmar per 

vecka är faktorer som associeras med lägre risk för långtidssjukskrivning (Roskes, Donders & 

van der Gulde 2005). Långtidssjukskrivna menas, i denna studie, personer som varit 

sjukskrivna i mer än 3 månader och mindre än 6 månader. 

Sjukskrivningsmönstret i Sverige har förändrats över tid. Andel personer som är sjukskrivna 

på grund av psykisk ohälsa har ökat samt att sjukskrivningstiderna är längre idag jämfört med 

tidigare (Lidwall 2010). Vanliga psykiska sjukdomar som ångest och depression har 

utvecklats till ett stort folkhälsoproblem i många länder (Sanderson & Andrews 2006).  

Att långtidssjukskrivning är ett könsrelaterat problem visas då kvinnor står för en majoritet av 

sjukskrivningarna och sjukpenningkostnaderna (Lidwall 2010). För kvinnor står sjukdomar, 

som avser rörelseapparaten och den mentala hälsan, för 38 % av sjukskrivningarna och 48 % 

av sjukpenningkostnaderna. Bland männen står dessa sjukdomar för 35 % av 

sjukskrivningarna och 41 % av sjukpenningkostnaderna (Lidwall 2004). Enligt Lydell et.al 

(2009) var kön en betydande faktor för återgång till arbete efter en rehabiliteringsperiod, då 

män i större utsträckning återgick till arbete i jämförelse med kvinnor. Andersson, Ejlertsson, 

Leden, & Rosenberg (1993) menar att det är vanligt att kvinnor upplever smärtproblematik i 

fler kroppsdelar samtidigt, så som i nacke, axlar och armar i större utsträckning än vad 

männen gör. 

I denna studie avses med muskuloskeletala besvär, besvär i muskler och leder samt deras 

tillhörande strukturer som kan orsaka smärta, som till exempel ländryggsproblem. Med 

psykiska besvär avses i denna studie avvikelser i tankar, känslor och beteende som leder till 

oro eller funktionsstörning, till exempel ångeststörning, panikattacker och 

utmattningssyndrom (Karolinska Institutet 2010). Psykiska besvär innefattar i denna studie ej 

psykiatriska sjukdomar så som schizofreni och psykoser. 
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2.3. SJUKSKRIVNA INOM LOKALT FÖRSÄKRINGS CENTER, LFC, VÄSTERÅS 

Den 15 november 2010 var totalt 1826 personer sjukskrivna inom Försäkringskassan/Lokalt 

försäkringscenter, LFC, Västerås. Av dessa var 1139 kvinnor och 687 män.  

Totalt var 687 män sjukskrivna och av dessa hade 17.5 % psykiska besvär, 28 % 

muskuloskeletala besvär och 54.5 % var sjukskrivna av annan orsak. Antal sjukskrivna 

kvinnor var 1139 och av dessa hade 35.5% psykiska besvär, 28 % muskuloskeletala besvär 

och 36.5% var sjukskrivna av annan orsak.  

Psykiska och muskuloskeletala besvär står således för 57 % av sjukskrivningarna inom LFC, 

Västerås (A. Uttermalm, personlig kommunikation, 15 november, 2010). 

2.4. COPING 

Alla människor ställs någon gång inför olika typer av besvär, som utgör ett problem i våra liv. 

Individen gör då en kognitiv värdering av besväret vilket innebär att det, beroende på 

besvärets storlek, krävs olika åtgärder. Mindre besvär kan lösas med hjälp av strategier som 

fungerat tidigare vid liknande situationer, detta sker ofta omedvetet. Vid större och mer 

allvarliga besvär räcker eventuellt inte tidigare strategier till utan man måste istället hitta 

andra metoder för att reducera eller kontrollera den stress man upplever. Beteenden och 

tankar som tillämpas i olika situationer delas in i olika strategier och går under 

samlingsnamnet coping (Klang Söderkvist 2001).  

Enligt Sinkels-Mewisse et. al (2006) tros smärtrelaterad rädsla och katastroftankar vara 

avgörande faktorer för smärtintensitet och funktionsnedsättning vid ländryggssmärta. I deras 

studie påvisas att information och utbildning kring detta bör ingå tidigt i behandling för att 

förhindra långvariga besvär.  

Enligt Leeuw (2006) finns två vägar att gå för personer med akut smärta (se Figur 1). Risken 

finns att man hamnar i en ond cirkel i de fall katastroftankar används för att hantera smärtan. 

Smärtrelaterad rädsla och oro för smärtan ger ett undvikande beteende vilket kan leda till 

depression och funktionsnedsättning. Detta ger risk för fortsatt smärta och minskar chanserna 

till återhämtning.  
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Figur 1. The fear-avoidance model of Musculoskeletal pain (Leeuw et al. 2006). 

 

I denna studie avser copingstrategier den process där varje stimulus bedöms som antingen 

irrelevant, neutralt eller hotfullt och utifrån det väljs en strategi för att hantera besväret (Klang 

Söderkvist 2001). De stimuli som påverkar människan är indelat i tre olika grupper. Kroniska 

stimulus som innefattar sådant som individen själv inte kan kontrollera exempelvis 

naturkatastrofer. Livshändelser är sådant som involverar individen själv och den närmaste 

omgivningen exempelvis skilsmässa eller anhörigs död. Vardagliga problem involverar 

sådant som finns i individens vardag som till exempel att missa bussen (Antonovsky 1991).  

Olika exempel på copingstrategier är att avleda uppmärksamhet där man till exempel tänker 

på trevliga minnen, katastroftankar där man till exempel tänker att besväret är så stort att livet 

inte är värt att leva samt hoppas & bedja där man exempelvis ber till gud att det ska lösa sig 

(Jensen & Linton 1993). 

Enligt Rehnen et.al., (2008) har problemfokuserad och passiva copingstrategier ett samband 

med sjukfrånvaro, då framför allt en problemfokuserad copingstrategi minskar risken till 

framtida sjukfrånvaro.   
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2.5. COPINGSTRATEGIER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

Kunskap om hur människan påverkas av stimulus samt hur dessa hanteras är viktigt för hälso- 

och sjukvårdspersonal att beakta då dessa kan påverka tillfrisknandet hos en individ (Klang 

Söderkvist 2001).  

De psykiska aspekterna har blivit en allt större del i rehabiliterande åtgärder. Bland annat har 

sjukskrivningskommittén i Västerås initierat en satsning på samtalskompetens genom en 

kognitiv steg-1 utbildning (A. Uttermalm, personlig kommunikation, 15 november, 2010). 

Genom den beteendemedicinska inriktningen på sjukgymnastutbildningen i Västerås kommer 

i framtiden fler sjukgymnaster ha kompetens som utgår från det biopsykosociala synsättet på 

sjukdom och hälsa (Mälardalens Högskola). Dagens forskning inom ämnet stödjer 

progressionen och tillämpningen av beteendemedicinska komponenter vid sjukgymnastiska 

interventioner (Åsenlöv & Denison 2006).  

2.6. PROBLEMFORMULERING 

Sjukskrivning kan ses som en passiv åtgärd och kostar Sverige många miljarder kronor varje 

år. Sjukvården ansvarar för att ge den rehabilitering och medicinska behandling som de 

sjukskrivna behöver för att kunna återgå till arbete (Janson & Johansson 2003). Detta gör det 

till en kostnadsaspekt för hela landets då det blir viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att 

kostnadseffektivisera all behandling. Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson (2003) 

anser att utöver de besvär personen har påverkar själva sjukskrivning individens livssituation. 

De förändrade förhållandena medför övervägande negativa effekter på individens fysiska, 

psykiska, sociala och ekonomiska situation. 

Enligt Åsenlöv & Denison (2006) finns viss evidens som stärker att beteendemedicinska 

komponenter inom sjukgymnastiska åtgärder vid smärtrehabilitering ger bättre effekt på 

aktivitetsförmågan än vad endast fysisk träning gör. Kunskap om hur människor hanterar sina 

besvär är av vikt för individens tillfrisknande (Klang Söderkvist 2001).  

Det finns få studier som belyser copingstrategier hos långtidssjukskrivna. Utifrån ovanstående 

forskningsresultat är förhoppningen med denna studie att kartlägga copingstrategier hos 

långtidssjukskrivna och därmed öka kunskaperna om dessa. Ökade kunskaper inom detta 

område kan hjälpa vårdgivaren att individualisera bemötandet och rehabiliteringen av 

patienten samt att individen blir uppmärksammad och med guidning kan förändra de 

strategier som ej gynnar tillfrisknandet. 
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3. SYFTE 

Syftet med studien var att kartlägga copingstrategier hos personer som varit 

långtidssjukskrivna mer än 3 månader och mindre än 6 månader.  

 

3.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Vilka är de mest förekommande copingstrategierna hos gruppen långtidssjukskrivna? 

 Vilka eventuella skillnader i copingstrategier kan man se mellan män respektive 

kvinnor inom gruppen långtidssjukskrivna? 

 Vilka eventuella skillnader i copingstrategier kan man se mellan personer med 

psykiska respektive muskuloskeletala besvär?  

 

4. METOD OCH MATERIAL 

Studiens design var en enkätbaserad deskriptiv tvärsnittsstudie. Denna studiedesign valdes för 

att möjliggöra en kvantitativ analys som kartlägger hur det ser ut vid tidpunkten för den 

aktuella studien (Olsson & Sörensen 2001).  

4.1. URVAL  

Inklusionskriterier för att delta i studien var personer mellan 25-60 år i Västmanlands län som, 

via primärvården som sjukskrivande instans, varit sjukskrivna i mer än 3 månader och mindre 

än 6 månader på grund av psykiska eller muskuloskeletala besvär. Det fanns inga 

exklusionskriterier för studien, de personer som ej uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades 

ej om deltagande.  

Deltagarna rekryterades genom ett ändamålsenligt urval med hjälp av en kontaktperson vid 

Försäkringskassan och Sjukskrivningskommittén. Två listor togs fram som var uppdelade 

utifrån sjukskrivande orsak med personer med primärvården som sjukskrivande instans. Dessa 

listor innehöll namn och adresser till potentiella deltagare. De personer på listorna som var 

födda tidigare än 1950 samt senare än 1985 ströks, då de ej uppfyllde inklusionskriterierna för 

studien. Författarna slumpade sedan fram de personer som tillfrågades om deltagande. Med 

början från det fjärde namnet i vardera lista valdes var tredje person.  
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Listan för personer med psykiska besvär omfattade 142 personer och listan med 

muskuloskeletala besvär omfattade 115 personer. Totalt slumpades 80 personer ut varav 40 

personer var sjukskrivna på grund av psykiska besvär och 40 personer var sjukskrivna på 

grund av muskuloskeletala besvär. För att ej bryta sekretessen bevarades listorna med 

potentiella deltagare hos Försäkringskassan fram till att studien avslutats, därefter förstördes 

materialet. 

Totalt valde 21 personer att delta i studien. Endast 20 enkäter räknades in i studien då 

deltagaren enbart svarade på 3 frågor i formuläret. Åttio procent av studiens 20 deltagare hade 

muskuloskeletala besvär, vilket motsvarar 16 personer. Resterande 20 % av deltagarna hade 

psykiska besvär, vilket motsvarar 4 personer.  

Könsfördelningen bland de totalt 40 personer med muskuloskeletala besvär som tillfrågades 

om deltagande var 29 kvinnor och 11 män. Av de 16 personer som sedan valde att delta i 

studien var 16 kvinnor och 0 män. Av de totalt 40 personer med psykiska besvär som 

tillfrågades om deltagande valde 4 personer att delta i studien, utav dessa var 1 kvinna och 3 

män. Könsfördelningen hos de resterande 36 tillfrågade personerna inom gruppen med 

psykiska besvär kunde författarna ej inhämta. 

4.2. MÄTINSTRUMENT 

Enkäten baserades på den svenska versionen av Coping Strategies Questionnarie (CSQ) som 

är det mest använda frågeformuläret för att kartlägga copingstrategier, vid långvarig 

muskuloskeletal smärta (Swartztman et al. 1994). Testet har använts för att mäta hur personer 

med kronisk värk hanterar sina besvär och har visat en hög reliabilitet (Jensen & Linton 

1993).  

Formuläret bestod av totalt 48 påståenden (se bilaga 1). Påståendena tillhörde var sin tur 

indelade i 8 delskalor där varje delskala representerar en copingstrategi. De delskalor 

formuläret innefattade var (1) avleda uppmärksamhet, där man till exempel tänker på trevliga 

minnen, (2) omtolka besvären, att omtolkar besvär till något annat (3) självstärkande, att man 

övertygar sig själv att man klarar av att hantera besvären, (4) ignorera besvären, där man 

låtsas som att besvären ej existerar (5) hoppas & bedja där man exempelvis ber till gud att det 

ska lösa sig, (6) katastroftankar, där man tänker att besvären är så stora att livet inte är värt att 

leva (7) öka aktivitet, man sysselsätter sig med olika saker för att inte tänka på besvären och 

(8) smärtbeteende, vilket innebär att man väljer olika åtgärder som syftar till att lindra 
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besvären med till exempel värktabletter, värme eller vila. Till varje delskala hörde 6 av 

enkätens 48 påståenden. 

För att anpassa enkäten till den aktuella studien ersattes begreppet smärta av besvär, som då 

avsåg deltagarens sjukskrivningsorsak. De två avslutande frågorna om kontroll av smärta 

samt möjlighet att minska smärta uteslöts då denna studie ej behandlar dessa faktorer.  

Deltagaren instruerades att ta ställning till, och ange hur ofta, de skulle agera på det sätt 

påståendet beskriver genom att skriva den siffra som passade till vänster om påståendet. 

Svarsalternativen var indelade i en 7-siffrig skala i intervallet 0 till 6, där 0 = Aldrig, 3 = 

Ibland och 6 = Alltid. De bakgrundsfakta deltagaren behövde ange i enkäten var kön.  

4.3. DATAINSAMLINGSMETOD 

Enkäterna kodades av författarna innan utskick utifrån det besvär som var orsaken till 

deltagarens sjukskrivning, (A) muskuloskeletala besvär och (B) psykiska besvär.  

Tillsammans med ett informationsbrev skickades enkäterna ut till deltagarna i ett kuvert med 

Mälardalens Högskola som aktör. Deltagarna fick två veckor på sig att fylla i och återsända 

det besvarade formuläret till Mälardalens högskola i det bifogade och frankerade 

svarskuvertet. Tre enkäter inkom senare än sista svarsdatum men räknades med i studien då 

dataanalysen ej hade påbörjats. Vid urvalet beaktades endast vilken diagnosgrupp personen 

tillhörde och ej om personen var man eller kvinna. Författarna försökte i efterhand ta reda på 

könsfördelning hos de personer som ej deltog i studien. Detta för att möjliggöra en diskussion 

kring bortfallet gällande andelen män respektive kvinnor i varje diagnosgrupp. 

4.4. BORTFALLSHANTERING 

Antal personer som avböjt medverkan samt bortfall inom respektive grupp redovisas i 

resultatet. 

4.5. DATAANALYS 

Enkäterna analyserades genom att poängen för varje delskala beräknades genom summering 

av svaren för de 6 påståenden tillhörande respektive delskala enligt rättningsmallen för CSQ 

(se bilaga 3). Summan för varje delskala gav en totalpoäng mellan 0-36 där en högre poäng 

visade på ett mer frekvent användande av aktuell strategi.  

Resultatet presenteras på gruppnivå med fokus på skillnader i medianvärden, för varje 

delskala i CSQ, mellan grupperna män respektive kvinnor samt mellan personer med psykiska 
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respektive muskuloskeletala besvär. Därefter kartlades vilka copingstrategier som hade högst 

medianvärde hos samtliga deltagare.  

Materialet var ej normalfördelat och observation gjordes på två oberoende grupper. För 

signifikansprövning beträffande medianvärde i copingstrategier mellan män och kvinnor samt 

personer med psykiska och muskuloskeletala besvär utfördes ett Mann-Whitneys U-test. För 

att påvisa en skillnad valdes signifikansnivå p ≤ 0,05. Beräkningar och analyser utfördes i 

IBM SPSS Statistics 19. 

4.6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Deltagarna tillhör en sårbar målgrupp vilket ställde stora krav på att deltagaren kände 

förtroende för att de deltog helt anonymt.  

För att nå ut till denna patientgrupp utan att röja deras identitet skickades kodade enkäter ut 

där deltagarna inte uppgav annat än kön. På detta sätt blev enkäterna helt anonyma och 

författarna visste inte vem som återsänt vilken enkät, trots att utskick ej utfördes av tredje 

person.  

Deltagande i enkätstudien var frivilligt och studieresultaten rapporterades på gruppnivå så att 

inga resultat kunde härledas till enskilda individer. Ett följebrev bifogades som klart och 

tydligt förklarade sekretessen kring uppgifterna samt information om studiens syfte, betydelse 

och tidsåtgång för ifyllandet av enkäten. Det framgick även från vart författarna fått 

deltagarnas adresser (se bilaga 2). 

 

5. RESULTAT 

5.1. DE MEST FÖREKOMMANDE COPINGSTRATEGIERNA HOS LÅNGTIDS- 

SJUKSKRIVNA 

Den copingstrategi som förekom mest var öka aktivitet som fick ett medianvärde på 20 poäng 

(se Tabell 1). Därefter kom strategierna smärtbeteende som fick 19,5 poäng och 

självstärkande som fick 19.5 poäng. 

 

Tabell 1: Redovisar medianvärdet för varje copingstrategi inom gruppen långtidssjukskrivna. Samt anger 

spridningen (range) som visar det lägsta och högsta värdet. 

Copingstrategi Medianvärde Range (Min-Max) 

Avleda uppmärksamhet 19 (2-27) 

Omtolka besvären 6 (0-23) 

Självstärkande 19,5 (4-29) 
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Ignorera besvären 9,5 (0-25) 

Hoppas & bedja 14,5 (0-30) 

Katastroftankar 14,5 (0-32) 

Öka aktivitet 20 (4-28) 

Smärtbeteende 19,5 (12-31) 

 

 

5.2. SKILLNADER I COPINGSTRATEGIER HOS PERSONER MED PSYKISKA 

RESPEKTIVE MUSKULOSKELETALA BESVÄR 

Figur 2 redovisar att den copingstrategi som skiljde sig mest mellan diagnosgrupperna var 

katastroftankar, där skillnaden i medianvärde var 12 poäng. Muskuloskeletala besvär var den 

grupp som använde copingstrategin katastroftankar mer frekvent. Minst skillnad förelåg inom 

copingstrategin ignorera besvären, då det endast var en skillnad på 0.5 poäng mellan personer 

med psykiska och muskuloskeletala besvär. 

Figur 2: Medianvärden för copingstrategier som visar skillnader mellan personer med psykiska respektive 

muskuloskeletala besvär. 

Det fanns en signifikant skillnad i copingstrategierna katastroftankar (p=0,023), avleda 

uppmärksamhet (p=0,025), omtolka besvären (p=0,041) och smärtbeteende (p=0,018) där 

dessa användes i större utsträckning hos personer med muskuloskeletala besvär i jämförelse 

med personer med psykiska besvär. I resterande copingstrategier framkom ingen signifikant 

skillnad. 
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Tabell 2: Redovisar spridningen (range), som visar det lägsta och högsta värdet för varje copingstrategi hos personer 

med psykiska respektive muskuloskeletala besvär.  

Copingstrategi Psykiska besvär Muskuloskeletala besvär 

Avleda uppmärksamhet 12 – 18 2 – 27 

Omtolka besvären 0 – 6 0 – 23 

Självstärkande 6 – 22 4 – 29 

Ignorera besvären 7 – 13  0 – 25 

Hoppas & bedja 4 – 18  0 – 30 

Katastroftankar 0 – 16  3 – 32 

Öka aktivitet 16 – 22  4 – 28 

Smärtbeteende 12 – 26  14 – 31 

 

5.3. SKILLNADER I COPINGSTRATEGIER HOS MÄN RESPEKTIVE KVINNOR 

Denna studie visade inte på någon signifikant skillnad i copingstrategier mellan män och 

kvinnor. Ingen ytterligare redogörelse görs vad gäller kvinnor och män då könsfördelningen i 

det närmaste var identisk med de två olika diagnosgrupperna.  

 

6. DISKUSSION 

Då studien syftade till att undersöka individuella egenskaper hos en sårbar målgrupp valdes en 

enkätbaserad studie för att nå ut till så många personer som möjligt och samtidigt garantera 

deltagarna full anonymitet. Samarbetet med försäkringskassan och sjukskrivningskommittén 

var därför nödvändigt då det annars hade varit svårt att nå ut till dessa personer.  

6.1. METODDISKUSSION 

Författarna tillfrågade 80 personer om deltagande och utav dessa valde 21 personer att 

återsända enkäten. Endast 20 enkäter räknades med vid dataanalysen då den deltagare som ej 

behandlades endast hade svarat på 3 av de 48 påståenden som enkäten innefattade. Detta 

möjliggjorde ej en sammanställning av delskalorna för de olika copingstrategierna och den 

uteslöts därför ur studien. 

En påverkande orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att det är en målgrupp med besvär 

som påverkar deras liv i stor utsträckning. En sjukskrivning innebär ofta ifyllande av många 

typer av formulär vilket kan påverka att dessa personer är mindre benägna att frivilligt delta i 

en enkätstudie. Att personer med psykiska besvär var mindre benägna att delta i denna studie 

kan bero på att de hade svårt att relatera till påståendena i enkäten då den är framtagen för 

personer med långvarig smärta. Det kan även vara så att personer med till exempel 

utmattningssyndrom inte orkade eller ville engagera sig i sådant som inte var av hög prioritet 

för dem personligen. 
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Att en påminnelse ej skickades ut, på grund av att tiden var en begränsande faktor, kan 

möjligtvis påverka svarsfrekvensen. Det kan även bero på att vissa tillfrågade deltagare kan 

ha haft problem att förstå det svenska språket. Att exkludera dessa personer ur studien var ej 

möjligt då sjukskrivningskommittén ej kan urskilja dessa personer. 

Enkäterna baserades på CSQ som är ett beprövat frågeformulär som kartlägger 

copingstrategier vid långvarig smärta (Jensen & Linton 1993). Positivt var att formuläret var 

på svenska och sedan tidigare beprövat och reliabelt, dock begränsades möjligheterna att 

förändra formuleringar och anpassa enkätfrågorna till studiens målgrupp. CSQ är framtaget 

för personer med långvarig smärta och är inte optimalt att tillämpa på personer med psykiska 

besvär. Ordet smärta byttes ut mot ordet besvär för att formuleringarna skulle bli lättare att 

tolka för framför allt personer med psykiska besvär, som ej behöver uppleva smärta. Negativt 

med detta är att man använder formuläret på en ny målgrupp och formuläret tappar sin 

trovärdighet. 

När det gäller enkätens omfattning på 48 påståenden kan detta ha gett flera möjliga utfall. 

Antal enkätfrågor kan vara en bidragande faktor till den låga svarsfrekvensen bland 

deltagarna. Däremot visar den höga svarsfrekvensen per fråga att de flesta personer som valde 

att delta troligen upplevde tidsåtgången som överkomlig. Att korta ned antalet frågor var ej 

aktuellt, dels för att författarna ville undvika att ändra för mycket i ett tidigare beprövat 

formulär men framför allt då enkäten kräver samtliga frågor vid sammanställning av poängen 

för varje delskala. Om författarna hade valt något annat, mindre omfattande formulär hade 

kanske fler personer valt att delta i studien.  

Bevisvärdet för den aktuella studien är lågt då det var ett bortfall på 75 % som endast gav ett 

deltagarantal på 20 personer, vilket är för litet för att uppfylla kriterierna. Det stora bortfallet 

medförde även att studiens externa validitet är låg. Däremot utfördes, för studien, adekvata 

statistiska analyser.  

6.2. RESULTATDISKUSSION 

Svaren som återsändes var ojämnt fördelade mellan både män och kvinnor samt mellan 

diagnosgrupperna. Den ojämna deltagarfrekvensen mellan män och kvinnor kan ha att göra 

med att det, vid urvalet, valdes 40 personer med psykiska och 40 personer med 

muskuloskeletala besvär oberoende av kön. Författarna försökte i efterhand att ta reda på hur 

många män och kvinnor i respektive grupp som tillfrågades om deltagande. Men då listorna 

med potentiella deltagare förvarades hos Försäkringskassan kunde författarna endast få 

uppgift om könsfördelningen inom gruppen med muskuloskeletala besvär. Författarna tror att 
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detta beror på att personen vid Försäkringskassan hade svårt att verifiera uppgifterna i 

efterhand och för att ej riskera ett läge där siffrorna ej var korrekta valde författarna att 

utesluta denna information i resultatet.   

Resultatet i de båda frågeställningarna blev likvärdiga på grund av att grupperna var identiska 

då de bestod av samma personer. En avgörande faktor till detta är att samtliga deltagare 

analyserades i båda frågeställningarna och att majoriteten, av de 20 som deltog, var kvinnor 

med muskuloskeletala besvär.  

Författarnas föreställningar kring behandling av personer som är långtidssjukrivna, med 

psykiska och muskuloskeletala besvär, är att de i många fall ordineras ökad fysisk aktivitet 

samt smärtlindrande alternativt antidepressiv medicin. Det visade sig att de copingstrategier 

som används mest frekvent var de som innebär att personerna aktivt gör något för att hantera 

eller förbättra besvären så som öka aktivitet, smärtbeteende och självstärkande. En förklaring 

kan vara att personerna blivit ordinerade fysisk aktivitet och smärtlindrande medicin vid 

kontakt med hälso- och sjukvården. 

Att strategier som omtolka och ignorera besvären har lägst poäng kan tyda på att personer 

som varit sjukskrivna mellan 3 och 6 månader kanske inte upplever sina besvär så stora att det 

är möjligt att omtolka dessa till något annat eller ignorera besvären.  

Att det skiljer sig mellan individer vad gäller copingstrategier visar att rehabilitering för 

långtidssjukskrivna möjligen bör ha ett individuellt upplägg. Det kan vara av vikt att kartlägga 

patientens copingstrategier för att upptäcka eventuella katastroftankar och ta hänsyn till detta i 

rehabiliteringen för att minimera risken att beteendet leder till kroniska besvär.  

Skillnader i copingstrategier hos män respektive kvinnor 

Endast 3 män deltog i studien vilket resulterade i att det ej var möjligt att se signifikanta 

skillnader i copingstrategier mellan män och kvinnor.  

 (Lautenbacher & Rollman 1993) menar att kön är en viktig faktor för smärtupplevelsen och 

att kvinnor upplever smärtan intensivare än män. Något som även stärks av Sullivan, M.J.L., 

Tripp, D.A., & Santor, D. (2000), då de i sin studie såg att kvinnor skattade högre än män vid 

mätning av katastroftankar. Andersson, Ejlertsson, Leden, & Rosenberg (1993) menar att det 

är vanligt att kvinnor upplever smärtproblematik i fler kroppsdelar samtidigt, så som i nacke, 

axlar och armar.  

Detta är intressant i relation till the fear-avoidance model of Musculoskeletal pain (Leeuw 

2006) då man menar att det finns två möjliga utfall när man drabbas av smärta eller någon 

skada. Ett samband kan då ses mellan katastroftankar och en ond cirkel som hindrar 

tillfrisknandet. Då kvinnorna står för majoriteten av sjukskrivningarna i Sverige (Lidwall 
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2010) tror författarna att det möjligen kan finnas ett samband mellan katastroftankar och 

kvinnor som är långtidssjukskrivna.  

Med detta i åtanke tror författarna att kvinnornas besvär möjligen kan vara mer omfattande än 

männens då de upplever smärtan intensivare och ofta i flera kroppsdelar samtidigt. Detta i 

kombination med katastroftankar som ökar risken för kroniska besvär kan vara en stor 

anledning till att kvinnor med muskuloskeletala besvär utgör majoriteten av sjukskrivningarna 

i Sverige. 

Skillnader i copingstrategier hos personer med psykiska respektive muskuloskeletala 

besvär 

Personer med muskuloskeletala besvär har ett högre medianvärde på copingstrategin 

katastroftankar. En möjlig anledning kan vara att dessa personer besväras i högre grad av 

fysisk smärta än personer med psykiska besvär. Som redovisats tidigare har smärta och 

katastroftankar en negativ påverkan på individens tillfrisknande (Leeuw 2006), vilket går i 

linje med att personer med muskuloskeletala besvär utgör en väldigt stor del av 

långtidssjukskrivningarna i Sverige.  

Framtida forskning 

Fördelaktigt vid framtida forskning kan vara att det möjliggörs utskick av en eller flera 

påminnelser för att få ett större deltagarantal. För ett säkrare resultat bör även information om 

könsfördelningen bland de tillfrågade deltagarna inom varje diagnosgrupp erhållas från 

början. 

En annan viktig aspekt kan vara att kartlägga copingstrategier inom mindre grupper, 

exempelvis specifika diagnoser istället för diagnosgrupper. Detta med syfte att se tydligare 

skillnader mellan olika sjukdomstillstånd då personer som exempelvis har en ångeststörning 

kanske använder andra copingstrategier än personer med utmattningssyndrom. 

Författarnas förhoppning är att kunskapen från denna studie leder till fortsatt forskning kring 

ämnet. Även att copingstrategier är en faktor som tas i beaktande vid upplägg av 

sjukgymnastiska åtgärder. Det kan gynna både patientens tillfrisknande samt underlätta 

vårdgivarens arbete då patienten kan förändra de strategier som ej fungerar. Genom att hjälpa 

patienten på både ett psykiskt och fysiskt plan kan man möjligen uppnå en mer effektiv vård 

och korta ned rehabiliteringstiden.  

6.3. ETIKDISKUSSION 

Att deltagarna ej behövde uppge sjukskrivande orsak var ett val författarna gjorde för att 

undvika känsliga frågor i formuläret och eventuella missförstånd vid ifyllandet. Denna 
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information hämtades via försäkringskassans register för att med säkerhet veta den exakta 

orsaken till sjukskrivningen. Möjligtvis ledde detta även till att deltagaren upplevde ett 

minskat obehag av att ej behöva uppge sina besvär.  

Full anonymitet för deltagarna uppnåddes genom att enkäterna kodades utifrån sjukskrivande 

orsak. Enkäten skickades tillsammans med ett följebrev via posten till de tillfrågade 

deltagarnas hemadress. Deltagaren kunde då i hemmiljö frivilligt fylla i enkäten i lugn och ro. 

Ett samband kan ej dras till att följebrevet bidrog till ett ökat deltagarantal men möjligen att 

det kan ha gynnat svarsfrekvensen då deltagaren kände en säkerhet i att vara anonym och var 

införstådd i studiens syfte. 
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7. SLUTSATS 

Resultatet i denna studie visar att de mest förekommande copingstrategierna inom gruppen 

långtidssjukskrivna var öka aktivitet, smärtbeteende och självstärkande. Den skillnad som 

framkom mellan diagnosgrupperna var att personer med muskuloskeletala besvär använde 

katastroftankar i större utsträckning än personer med psykiska besvär. Det framkom ingen 

signifikant skillnad i copingstrategier mellan män och kvinnor då könsfördelningen bland 

deltagarna var mycket ojämn. Det stora bortfallet och den låga deltagarfrekvensen gör det ej 

möjligt att dra några större slutsatser eller att generalisera studiens resultat till en större 

population.  
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Är du man eller kvinna?(markera med ett kryss i rutan)  

   

Man  Kvinna 

 

Förklaring: 
Människor, som t.ex. har haft ont länge, utvecklar olika sätt att hantera eller ta itu med sina 

besvär. Exempelvis genom att tänka på annat eller göra något som leder bort tankarna från 

besvären. Här nedan kommer en rad påståenden på hur människor kan tänka och göra för att 

hantera besvärliga situationer. Då du läser påståendena så resonera kring de besvär som är 

orsaken till din sjukskrivning.  

Läs varje påstående, svara så gott Du kan och tänk inte för länge på varje fråga. Markera för 

varje påstående hur du tänker eller gör, för att hantera dina besvär, med en siffra från 0 till 6. 

Skriv i rutan till vänster om påståendet.  

Du får använda vilken siffra som helst på skalan och samma siffra får användas flera gånger. 

 

     0    1     2    3    4    5    6 

Aldrig   Ibland   Alltid 

 

0 betyder att du aldrig tänker eller gör så. 

3 betyder att du tänker eller gör så ibland. 

6 betyder att du alltid tänker eller gör så. 

 

1. Jag försöker tänka på besvären som det var någon annan som hade besvär och inte jag. 

2. Jag går ut och hittar på något att göra, t.ex. går på i affärer eller går på bio. 

3. Jag försöker tänka på något trevligt 

4. Jag tänker inte på besvären som ett problem, utan som en annan typ av känsla. 

5. Det är fruktansvärt, det känns som att det aldrig kommer bli bättre. 

6. Jag intalar mig själv att jag måste härda ut och fortsätta som tidigare, trots besvären. 

7. Jag läser. 

8. Jag intalar mig att jag kan övervinna problemet. 

9.  Jag tar värktabletter. 

10. Jag räknar tyst för mig själv eller går igenom en sång eller ramsa i tanken. 

11. Jag tänker mig besvären som en annan upplevelse än ett problem. 
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12. Det är hemskt och jag upplever att besvären överväldigar mig. 

13. Jag knäcker tankenötter för att hålla tankarna borta. 

14. Jag känner det som att livet inte är värt att leva. 

15. Jag vet att någon gång kommer någon att hjälpa mig och då försvinner besvären ett tag. 

16. Jag promenerar mycket. 

17. Jag ber till Gud att det snart måtte gå över. 

18. Jag försöker intala mig att det inte är min kropp som plågas, utan något utanför mig. 

19. Jag slappnar/kopplar av. 

20. Jag tänker inte på besvären. 

21. Jag försöker tänka åratals framåt på hur det blir när jag är av med besvären. 

22. Jag intalar mig att besvären inte finns. 

23. Jag intalar mig att jag inte kan låta besvären hindra mig från att göra det jag måste. 

24. Jag bryr mig inte om problemet. 

25. Jag tror att läkarna en dag ska finna bot mot min plåga. 

26. Jag vet att jag klarar att hantera besvären, hur illa det än blir. 

27. Jag låtsas inte om att besvären finns. 

28. Jag oroar mig ständigt för om besvären någonsin kommer försvinna. 

29. Jag går och lägger mig och vilar. 

30. Jag tänker på trevliga minnen. 

31. Jag tänker på goda vänner som jag har trevligt tillsammans med. 

32. Jag ber en bön att besvären ska upphöra. 

33. Jag tar en dusch eller ett varmt bad. 
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34. Jag föreställer mig att besvären finns utanför min kropp. 

35. Jag fortsätter som om ingenting har hänt. 

36. Jag tar det som en utmaning och bekymrar mig inte. 

37. Trots besvären så håller jag igång som vanligt. 

38. Det känns som att jag inte står ut längre. 

39. Jag försöker vara tillsammans med andra människor. 

40. Jag struntar i besvären. 

41. Jag förtröstar på Gud. 

42. Det känns som att jag inte kan fortsätta såhär. 

43. Jag tänker på sådant som jag tycker om att göra. 

44. Jag gör vad som helst för att inte tänka på besvären. 

45. Jag gör något som jag tycker om att göra, t.ex. ser på TV eller lyssnar på bra musik. 

46. Jag låtsas som att det inte är mig det gäller. 

47. Jag går och småstökar hemma och planerar hushållsarbetet. 

48. Jag använder värmedyna eller varmt omslag. 

Tack för ditt deltagande!
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Förfrågan om studiedeltagande: 

En studie av hur personer som varit sjukskrivna längre än tre månader hanterar 

sina besvär. 

Vi vänder oss till Dig som har varit sjukskriven i mer än tre månader med en förfrågan om 

deltagande i en studie där olika sätt att hantera besvär ska undersökas. 

Med denna studie vill vi undersöka vilka strategier som förekommer hos personer som varit 

sjukskrivna i mer än 3 månader, då denna kunskap möjligen kan tas tillvara vid planeringen 

av rehabiliterande åtgärder. Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid 

Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås och genomförs i samarbete med 

Mälardalens högskola, sjukgymnastutbildningen samt sjukskrivningskommittén och 

Försäkringskassan/Landstinget Västmanland. Studien har genomgått en etisk prövning och 

namn och adresser till potentiella deltagare har erhållits via Försäkringskassan. 

Om Du väljer att delta innebär det att Du fyller i enkäten som bifogas med detta brev och 

denna postar Du sedan i det frankerade svarskuvertet senast den 15 december 2010. Enkäten 

består av ett antal påståenden med svarsalternativ som Du får ta ställning till vilket inte tar 

mer än 15min att besvara. 

Ditt deltagande är helt anonymt och alla uppgifter Du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter kommer att kunna härledas till Dig i vår uppsats 

som enbart redovisas på gruppnivå. Dina uppgifter kommer att databearbetas och registret är 

sekretesskyddat, d.v.s. att Dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del 

av dem (enligt § 3 sekretesslagen, personuppgiftslagen 1998:204). Efter avslutad studie 

kommer all konfidentiell information förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta, utan att behöva ange något 

särskilt skäl.  

Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss.   

Tack för Din medverkan! 

Karin Hidman   Catarina Jahr   Handledare: Åsa Ahlgren 
Sjukgymnaststuderande  Sjukgymnaststuderande   Universitetslektor 

Mälardalens högskola  Mälardalens högskola  Mälardalens högskola, Västerås 

khn08005@student.mdh.se cjr08001@student.mdh.se  asa.ahlgren@mdh.se 
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Rättningsmall för CSQ 
Delskala/ copingstrategi  Tillhörande frågor 
Avleda uppmärksamhet   3, 10, 13, 30, 31, 43 

Omtolka besvären    1, 4, 11, 18, 34, 46 

Självstärkande    6, 8, 23, 26, 36, 37 

Ignorera besvären    20, 22, 24, 27, 35, 40 

Hoppas & bedja    15, 17, 21, 25, 32, 41 

Katastroftankar    5, 12, 14, 28, 38, 42 

Öka aktivitet    2, 7, 39, 44, 45, 47 

Smärtbeteende    9, 16, 19, 29, 33, 48 
 
 


