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 Att mäta psykologisk flexibilitet hos barn och ungdomar med långvarig 
smärta – en pilotstudie* 

 
Henrik Nystedt och Sarah Vigerland 

 
Långvarig smärta är ett problem som drabbar både barn och vuxna. En 
behandlingsmetod som utvecklats under senare år, och som även 
anpassats till smärtpatienter, är Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT). Få mätinstrument, specifika för ACT, finns validerade för 
denna patientgrupp. En pilotstudie genomfördes med syfte att 
undersöka hur mätinstrumentet Psychological Inflexibility in Pain 
Scale (PIPS) fungerar för barn och ungdomar. I studien ingick 18 
patienter från en smärtenhet. En tre-faktorstruktur med tydliga 
skillnader från tidigare valideringsstudier på en vuxenpopulation samt 
en låg korrelation med ett mått på rörelserädsla tyder på att skalan 
fungerar annorlunda på barn och ungdomar jämfört med vuxna. 
Vidare diskuteras att frågorna möjligen inte är optimala för barn. 
Slutsatsen är att en större valideringsstudie på PIPS för barn och 
ungdomar är motiverad.   

 
Alla människor känner smärta emellanåt. För vissa kan den dock bli både långvarig och 
begränsande utan att det finns möjligheter att förklara eller bota detta på medicinsk väg. 
Trots att man inte hittar någon direkt orsak till smärtan upplever dessa patienter 
vanligtvis att deras smärta beror på sjukdom eller skada (Wicksell, 2009). Tidsgränsen 
för vad som klassificeras som långvarig eller kronisk smärta varierar. Vissa forskare 
använder en gräns på sex månader (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 
2006) medan andra förespråkar en tre-månaders gräns (Wicksell, 2009).  
 
I Europa lider 19 % av befolkningen av kronisk smärta enligt Breivik et al. (2006). En 
review av Verhaak, Kerssens, Dekker, Sorbi & Bensing (1998) fann att prevalenssiffror 
från 2 % till 40 % har rapporterats. Prevalensen hos vuxna i Sverige är enligt en studie 
18 % (Breivik et al., 2006). Under de senaste åren har man även börjat uppmärksamma 
långvarig smärta hos barn och ungdomar. Som exempel kan nämnas att man i 
Nederländerna tillfrågade 5423 barn om deras smärtupplevelser. Ungefär en fjärdedel 
rapporterade att de upplevt återkommande eller kontinuerlig smärta i mer än 3 månader 
(Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, Suijlikom-Smit, Passchier & der 
Wouden, 2000). Petersen, Bergström och Brulin (2003) undersökte svenska barn i 
åldrarna 6 till 13 år och fann att 9-23 % uppgav att de hade smärta i huvud, mage eller 
rygg någon gång i veckan och 8-9 % att de hade smärta oftare än en gång i veckan. Att 
barn upplever smärta som kan klassificeras som långvarig (längre än tre månader) är 
alltså inte ovanligt. Dessutom visar longitudinella studier att långvarig smärta hos barn 
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ofta finns kvar även vid flera års uppföljning (Brattberg, 2004; El-Metwally, Salminen, 
Auvinen, Kautiainen & Mikkelsson, 2004). 
 
Långvarig smärta innebär ett stort lidande för dem som drabbas. Ett flertal studier har 
undersökt psykisk hälsa hos vuxna med smärtproblematik. Bland annat korrelerar 
smärta högt med ångest, depression, nedsatt livskvalitet och försämrad 
funktionsförmåga (Breivik et al. 2006; Dersh, Polatin, & Gatchel, 2002; Fichtel & 
Larsson, 2002). I en studie av Polatin, Kinney, Gatchel, Lillo & Mayer (1993, refererad 
i Gatchel & Robinson, 2003) uppfyllde 77 % av vuxna patienter med kronisk smärta i 
ryggen kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Bland de vanligaste diagnoserna fanns 
depression och missbruk. Gatchel, Polatin, Mayer och Garcy (1994, refererad i Gatchel 
& Robinson, 2003) fann 90 % komorbiditet med en psykiatrisk diagnos hos samma 
patientgrupp. Även där låg depression bland de vanligaste samtidiga diagnoserna i 
likhet med missbruk av något slag. Gatchel och Turk (1996, refererad i Gatchel & 
Robinson, 2003) och Weisberg, Vittengle, Clark, Gatchel & Garen, (2000, refererad i 
Gatchel & Robinson, 2003), beskriver hur den enskildes liv i många fall alltmer 
definieras utifrån smärtan och dess påverkan på livet, vilket kan förstärka en eventuell 
depression.  
 
Vidare är långvarig smärta inte bara ett individuellt besvär utan kostar även samhället 
stora summor, till exempel i form av förlorad arbetskraft, medicinsk vård och statliga 
bidrag (Breivik et al., 2006). Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006) 
uppskattar att långvarig smärta kostar samhället 7.5 miljarder kronor/år i direkta 
vårdkostnader samt ytterligare 80 miljarder kronor/år i indirekta kostnader såsom 
sjukskrivning och produktionsförluster.  
 
Vid långvarig smärta utan medicinsk förklaring har medicinska och kroppsliga 
behandlingsmetoder begränsad effekt (McCracken & Turk, 2002, refererad i Wicksell, 
2009) och traditionell behandling, till exempel läkemedel, kirurgi eller 
rehabiliteringsprogram, tar sällan helt bort smärtan (Turk, 2002). Ett antal studier pekar 
på att enbart biologiska faktorer inte kan förklara smärta och att psykologiska och 
sociala faktorer spelar en stor roll både för hur smärta upplevs och vilka konsekvenser 
smärtan har för det dagliga livet (Adams, Poole & Richardson, 2006; Tunks, Crook & 
Weir 2008; Tunks, Weir & Crook, 2008). 
 
Psykologisk behandling vid långvarig smärta 

 
Psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) har en 
väldokumenterad effekt på smärta och funktionsnivå (Hoffman, Papas, Chatkoff & 
Kerns, 2007; Morley Eccleston & Williams, 1999). KBT vid smärta innehåller en rad 
interventioner, till exempel psykoedukation, avslappning, problemlösning, kognitiva 
copingstrategier och fokusskifte (Gatchel & Robinson, 2003), som förutom 
symtomlindring syftar till att öka patientens känsla av kontroll (Turk, Swanson & 
Tunks, 2008). De genomsnittliga effektstorlekarna är måttliga men en stor andel 
patienter blir, av olika anledningar, inte hjälpta av behandlingen (Vlaeyen & Morley, 
2005). Vidare finns ännu begränsad kunskap om vilka processer i behandlingen som är 
verksamma då KBT ofta är väldigt brett med olika insatser och med förankring i olika 
teorier (Turk & Okifuji, 2002). Turk & Okifuji menar att det är viktigt med 
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processforskning inom detta område så att det inte utvecklas behandlingsmetoder med 
onödigt många interventioner. Vidare kan det argumenteras att teoridriven forskning är 
det enda sättet att generera specifika hypoteser om vilka effekter en behandling kommer 
att ha (Vlaeyen & Morley, 2005). Det finns således kritik både mot forskningsresultaten 
och forskningen i sig för traditionell KBT vid långvarig smärta.  
 
Inom KBT, och sjukvården i stort, arbetar man traditionellt sett med symtomreduktion 
och oftast kommer även patienterna med en önskan om att ta bort eller minska 
symtomen (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Vad gäller kronisk smärta kan detta, som 
tidigare nämnts, vara ett ouppnåeligt mål. Det finns alltså ett behov av att finna andra 
sätt att behandla dessa patienter på. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en 
inriktning inom KBT som flyttat fokus i behandlingen från symtomreduktion till ökad 
funktionsförmåga och livskvalitet (Hayes et al., 1999). Sedan 2004 har det kommit ett 
tiotal studier på ACT vid långvarig smärta (Wicksell, 2009) som visar signifikanta 
förbättringar vad gäller bland annat funktionsnivå, depression, acceptans, smärta samt 
antal sjukskrivningsdagar hos personer med stress/smärtproblematik (Dahl, Wilson & 
Nilsson 2004;  McCracken, MacKichan & Eccleston, 2007; McCracken, Vowles & 
Eccleston, 2005; Vowles & McCracken, 2008). Ett par behandlingsstudier har gjorts på 
ACT för barn och ungdomar med denna problematik med goda resultat (Wicksell, 
Melin, Lekander & Olsson, inskickat; Wicksell, Melin & Olsson, 2007) 
 
En utförlig redogörelse för ACT-teorin ligger utanför denna uppsats syfte och omfång. 
Däremot kommer tre av dess grundbegrepp översiktligt att förklaras eftersom de utgör 
grunden för den skala som ligger i fokus för denna uppsats. Dessa begrepp är 
psykologisk flexibilitet, kognitiv fusion och undvikande. 
 
Psykologisk flexibilitet, kognitiv fusion och undvikande 

 
Psykologisk flexibilitet är ett av grundbegreppen inom ACT och innebär förmågan att 
ha en bred beteenderepertoar även i närvaro av obehagliga inre upplevelser, som till 
exempel ångest, rädsla eller smärta (Hayes et al., 1999). Med andra ord innebär 
psykologisk flexibilitet förmågan att välja mellan en rad olika beteenden i en situation; 
inte bara det beteendet som till exempel minskar ångesten. Om man låter obehagliga 
upplevelser styra sina handlingar i alltför hög grad leder detta ofta till ett undvikande 
beteende och en förlust av positiva förstärkare i livet. Hög psykologisk flexibilitet 
skulle däremot innebära att man till exempel kan träffa vänner trots en rädsla för att man 
kan komma att känna smärta. Inom ACT är psykologisk flexibilitet ett paraplybegrepp 
som innefattar sex olika delar. Två av dessa är kognitiv fusion och undvikande. 
 
Kognitiv fusion innebär, enkelt uttryckt, att man blandar ihop tanke och verklighet. 
”The event imagined has not actually happened; however, the fusion of the symbol and 
the event allows the functional properties of the event to actually be present, in a 
psychological sense” (Hayes et al., 1999, sid 73). Fusion gör att vi upplever tanken lika 
verklig som om det vi tänkte på hade hänt på riktigt. Bara tanken på eventuell framtida 
smärta kan göra att vi blir rädda och känner obehag.  
 
Kognitiv fusion kan ha ett överlevnadsvärde ur ett evolutionsperspektiv. Vi kan tänka 
oss möjliga scenarier och utvärdera om de kan vara farliga för vår överlevnad. Genom 
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att vi upplever dem som verkliga kan det leda till att vi tar riskerna på större allvar. Men 
det kan också vara dåligt för oss då tankar utan att ifrågasättas kan påverka vårt 
beteende (Hayes et al., 1999). Antingen ser vi tanken på framtida smärta som bara en 
tanke, eller så ser vi, på grund av kognitiv fusion, tanken på smärtan som en korrekt 
beskrivning av hur det kommer att bli och då riskerar tanken att bli problematisk.  
 
Om tanken på smärtan ses som en korrekt beskrivning av hur det kommer att bli kanske 
vi avstår ifrån att träffa vänner. Det skulle i så fall vara ett exempel på undvikande, som 
innebär att inte vilja komma i kontakt med vissa stimuli som till exempel tankar, 
känslor och inre upplevelser. Ett undvikande beteende kan leda till att man går miste om 
många positiva förstärkare i sitt liv med försämrad livskvalitet som följd (Hayes et al., 
1999). 
 
Syftet med ACT är att minska undvikandet som kognitiv fusion ger upphov till och 
samtidigt få oss att våga komma i kontakt med våra obehagliga inre upplevelser. Om vi 
kan distansera oss lite från den enorma påverkan vissa tankar har på vårt liv kan vi 
lättare låta oss styras av de värderingar som är viktiga för oss och som mer sannolikt 
skulle leda till ett rikare liv (Hayes et al., 1999). När det gäller patienter med kronisk 
smärta är målet att inte låta tankar på smärta, minnen eller föreställningar om framtida 
smärta styra patientens beteende (Dahl et al., 2004). Psykologisk flexibilitet påverkar 
alltså i hög grad individens livskvalitet (Hayes et al., 1999; Hayes, Masuda, Bissett, 
Luoma & Guerrero, 2004; Bond & Bunce, 2003).  
 
Hur relaterar psykologisk flexibilitet till andra konstrukt? 

 
Psykologisk flexibilitet som det används i denna studie är specifikt för ACT. För att öka 
kunskapen om psykologisk flexibilitet har dess relation till andra mer generella 
psykologiska konstrukt studerats. Tre sådana konstrukt som är relevanta för denna 
uppsats är livskvalitet, depression och rörelserädsla.  
 
Utifrån teorin möjliggör psykologisk flexibilitet att man lever mer i enlighet med sina 
värderingar och därigenom får högre livskvalitet (Hayes et al., 1999). Tidigare studier 
har funnit signifikanta positiva korrelationer mellan psykologisk flexibilitet och 
livskvalitet. Då man kontrollerat för bland annat ålder och utbildning har man funnit att 
ca en tredjedel av variansen i livskvalitet kan förklaras av psykologisk flexibilitet 
(Wicksell, Olsson & Melin, 2008; Wicksell, Renöfält, Olsson, Bond & Melin, 2008). I 
enlighet med den teoretiska förståelsen har man funnit ett negativt samband mellan 
psykologisk flexibilitet och depression (Wicksell, Lekander, Sorjonen & Olsson, 2009). 
Inom ACT tänker man sig att låg psykologisk flexibilitet är en riskfaktor för depression 
då den låga flexibiliteten kan leda till en starkt begränsad beteenderepertoar. 
 
Ett viktigt begrepp inom smärtområdet är rörelserädsla, vilket kan beskrivas som 
överdriven rädsla för att skada sig genom att röra sig (Vlaeyen, Kole-Snijders, 
Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995). Rörelserädslotankar som leder till inaktivitet kan 
förstås i termer av kognitiv fusion och undvikande så som det beskrivs i ACT. En studie 
på ett mått på rörelserädsla har funnit stöd för en två-faktormodell där man har delat in 
rörelserädsla i Somatic Focus och Activity Avoidance (Roelofs et al., 2007). Aspekten 
Activity Avoidance ligger teoretiskt väldigt nära den del av psykologisk flexibilitet som 
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kallas undvikande (Wicksell, Lekander, Sorjonen & Olsson, inskickat). När man 
undersökt psykologisk flexibilitet har man funnit signifikanta negativa korrelationer 
med både Somatic Focus och Activity Avoidance (Wicksell et al., 2008a; Wicksell et 
al., inskickat). 
 
Att mäta psykologisk flexibilitet 

 
Utifrån forskningen verkar ACT vara en intressant behandlingsmetod för patienter med 
smärtproblematik (Dahl et al., 2004; McCracken, MacKichan & Eccleston, 2007; 
McCracken, Vowles & Eccleston, 2005; Vowles & McCracken, 2008). Men för att 
kunna utvärdera vilka delar av en behandling som faktiskt är verksamma och om 
behandlingsprocessen fungerar i enlighet med teorin, är det viktigt med 
processforskning. I ACT-behandling är det den psykologiska flexibiliteten som ska 
förändras (Hayes et al., 1999) och då är det relevant att undersöka om den korrelerar 
med problem i livet (depression, ångest, låg livskvalitet, begränsning etc.) samt om 
behandlingsutfallet medieras av förändring i psykologisk flexibilitet. För att göra detta 
krävs specifika mätinstrument. 
 
Det finns idag få instrument som mäter psykologisk flexibilitet så som det beskrivs i 
ACT- teorin. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) är ett sådant (Hayes et al., 
2004). Instrument som mäter ACT-relevanta aspekter och är anpassade till smärta är 
ännu färre. Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ) är ett av de få. CPAQ avser 
mäta dimensionerna Activity Engagement och Pain Willingness (McCracken, Vowles 
& Eccleston, 2004). Vidare finns Brief Coping Inventory (McCracken & Vowles, 2007) 
där vissa items handlar om psykologisk flexibilitet samt Chronic Pain Values Inventory 
(McCracken & Yang, 2006) som i första hand tittar på vad den enskilde tycker är viktigt 
i livet. 
 
Psychological Inflexibility in Pain Scale – PIPS 

 
Med syfte att komma tillrätta med bristen på smärtspecifika ACT relaterade 
mätinstrument gjordes 2008 en första studie för att undersöka de psykometriska 
egenskaperna hos Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) (Wicksell et al., 
2008b). PIPS avser mäta de ACT-relaterade dimensionerna undvikande och fusion som 
beskrevs ovan, hos patienter med långvarig smärta. Skalan är utformad så att höga 
poäng innebär en hög psykologisk inflexibilitet. En faktoranalys stödde uppdelningen i 
de två dimensionerna. En andra studie (Wicksell et al., inskickat) gav ytterligare stöd 
för en två-faktormodell och den slutgiltiga versionen med 12 items. I tabell 1 visas de 
12 frågorna och vilken faktor de tillhör.  
 
Resultaten i den första studien indikerade en tillräcklig reliabilitet med Cronbachs alpha 
för hela skalan 0,89 samt för faktorerna Undvikande 0,9 och Fusion 0,75 (Wicksell et 
al., 2008b). Vidare visade skalan god samtidig validitet då den signifikant korrelerade 
på ett förväntat sätt med relaterade mått: delskalor i CPAQ och Tampa Scale of 
Kinesiophobia som mäter rörelserädsla (Swinkels-Meewisse, Swinkels, Verbeek, 
Vlaeyen, Oostendorp, 2003). Hierarkiska regressionsanalyser visade att PIPS bidrog 
signifikant till prediktionen av bland annat smärta, depression, livstillfredsställelse och 
frånvaro från arbete (Wicksell et al., inskickat). PIPS är alltså ett smärtspecifikt 
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mätinstrument som efter två studier har goda indikationer på att mäta två av de centrala 
konstrukten i ACT.    
 
Som tidigare nämnts drabbar långvarig smärta även barn och ungdomar. Mycket få 
mätinstrument är anpassade för denna åldersgrupp. Ännu färre skalor finns att tillgå om 
man vill att skalan ska kombinera följande: vara anpassad till barn och ungdomar, vara 
anpassad till smärtproblematik, mäta ACT-specifika dimensioner samt vara validerad på 
svenska. För att fördjupa förståelsen kring barn och ungdomars lidande, möjliggöra 
fortsatt utveckling av behandlingsmetoder för denna grupp samt utvärdera teorin bakom 
ACT är det viktigt att fler skalor undersöks och utvärderas. 
 
Tabell 1. Faktoruppdelning för PIPS (Wicksell et al., inskickat). 
Item  

Undvikande 
 

1 Jag ställer in planerade aktiviteter de dagar jag har ont 

2 Jag använder meningar i stil med: "Jag orkar inte", "Jag är inte tillräckligt bra", "Jag har inte tid", 
"Jag vågar inte", "Jag har för ont", "Jag mår för dåligt" eller "Jag har inte lust"  

4 På grund av min smärta planerar jag inte längre framtiden 

5 Jag undviker att göra saker när det finns risk för att det kommer att göra ont eller bli värre 

6 För att undvika smärta låter jag bli att göra saker som är viktiga för mig 

8 Jag skjuter upp saker på grund av min smärta 

10 Det är smärtan som bestämmer i mitt liv, inte jag själv 

11 På grund av min smärta undviker jag att planera in aktiviteter 

  
Fusion 

 

3 Jag måste förstå vad som är fel för att kunna gå vidare 

6 Det är viktigt att förstå orsaken till smärtan 

9 Jag skulle göra nästan vad som helst för att bli av med min smärta 

12 Det är viktigt att jag lär mig kontrollera min smärta 

  
 
Syfte 

 
Denna pilotstudie syftar till att preliminärt undersöka de psykometriska egenskaperna 
hos Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) för barn och ungdomar med 
långvarig smärta. Följande frågeställningar som handlar om att undersöka skalans 
preliminära validitet och reliabilitet, kommer att beaktas: 
 
1 Hur ser faktorstrukturen ut hos PIPS (konstruktvaliditet)? 



 7 

2 Hur är den interna konsistensen hos PIPS (reliabilitet)? 
3 Hur relaterar PIPS till andra psykologiska konstrukt såsom depression, rörelserädsla 
och livskvalitet (samtidig validitet)?    
 
Utifrån den teoretiska förståelsen av PIPS bör det finnas en positiv korrelation mellan 
PIPS och depressionsmått (hög inflexibilitet korrelerar med hög depression) samt 
mellan PIPS och rörelserädsla (hög inflexibilitet korrelerar med hög rörelserädsla och 
hög undvikandepoäng på PIPS korrelerar med hög Activity Avoidance) samt en viss 
förklarad varians i livskvalitet.  

 
Metod 

 
Datainsamling 

 
Detta är en pilotstudie inom ett befintligt projekt på smärtenheten på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. Där jobbar man med barn och ungdomar med både akut och långvarig 
smärta, samt med forskning och utveckling inom smärtbehandling. Upptagningsområdet 
är framförallt Stockholms län med omnejd men enstaka patienter från övriga delar av 
landet tas också emot. Det större projektet är en enkätstudie som syftar till att utvärdera 
ett antal formulär för barn och ungdomar med långvarig smärta samt analysera samband 
mellan relevanta dimensioner av smärta. Samband mellan barnets situation och med 
föräldrars eventuella sjukdomshistoria samt deras upplevelser av sin egen och sitt barns 
situation kommer också att undersökas. Författarna har varit med i utformningen och 
planerandet av den större studien och i samband med detta också skrivit etikansökan för 
denna.  
 
Data till föreliggande studie erhölls av forskningsansvarige på smärtenheten och 
utgjordes av befintligt material som samlats in bland patienter under deras första 
kontakt med psykolog efter remittering till smärtenheten under perioden januari till 
mars 2009. Alla patienter som kommer till smärtenheten fyller i samma skalor som ett 
led i bedömningen. I samband med detta fyller patienten även i en blankett om 
informerat samtycke till att delta i forskning.  
 
Deltagare 

 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var följande: Personen skulle vara mellan 12 
och 18 år och ha någon form av smärtproblematik som varat minst tre månader. 
Personen skulle även behärska svenska och vara läs- och skrivkunnig. 18 barn i åldern 
12 till 18 år ingick i studien (m=14,5; sd=1,95). 14 st (78 %) var flickor. Ur det material 
som tillhandahölls av smärtenheten föll fem individer, utöver de 18, bort då ett formulär 
saknades. En bortfallsanalys kan inte göras för denna studie då det inte har 
dokumenterats vilka som blivit tillfrågade men inte velat delta. Det är också okänt om 
det finns material utöver det som vi fått tillgång till. 
 
Alla uppgifter behandlades anonymt och det finns ingen möjlighet att knyta uppgifter i 
uppsatsen till någon specifik patient. Formulären bedöms inte innehålla frågor som är 
särskilt känsliga och studien har inte påverkat deltagarnas behandlingskontakt på något 
sätt. Vår bedömning var att det inte förkom några risker med att delta i denna studie. 
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Material  

 
De tre konstrukt som används för att undersöka den samtidiga validiteten har valts 
utifrån deras respektive relation till, och förklaringsvärde utifrån ACT samt 
smärtproblematiken. De tre konstrukten är depression, rörelserädsla och livskvalitet 
eftersom de i tidigare forskning har relaterats till psykologisk flexibilitet. Samtidigt har 
även vägts in vilka skalor som tidigare använts i valideringen av PIPS för 
vuxenpopulationen. Författarna har också varit hänvisade till det material som 
tillhandahållits.  
 
         Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS).  

 

Skalan utvecklades för att mäta psykologisk flexibilitet, ett centralt begrepp inom ACT 
hos personer med långvarig smärta. Skalan har en två-faktormodell där undvikande och 
kognitiv fusion utgör de två faktorerna. Dessa mäts med frågor som till exempel ”Jag 
undviker att göra saker när det finns en risk att det kommer göra ont eller bli värre” 
respektive ”Jag måste förstå vad som är fel för att kunna gå vidare” (se tabell 1). 
Frågorna besvaras på en sjugradig skala från ”Stämmer aldrig” till ”Stämmer alltid”. 
Både totalpoäng och poäng på delskalorna kan rapporteras. I en första utvärdering av 
skalan fann man tillfredsställande reliabilitet och validitet för skalan och för två-faktor 
modellen (Wicksell et al., 2008b).  
 
Frågornas formulering har inte ändrats jämfört med vuxenversionen. För att kontrollera 
förståelse av de skalor som skulle ingå i studien genomförde författarna en förstudie i 
planeringsfasen av den större studien vid smärtenheten. Tre barn i åldern 12 år som ej 
hade smärtproblematik och tre barn i åldrarna 12 till 13 med smärtproblematik fick fylla 
i skalorna. Att förstudien genomfördes på den åldersgruppen gav ökad tilltro till att 
skalorna skulle förstås av hela det åldersspann som ingick i studien. I förstudien ingick 
ytterligare fyra skalor utöver de som ligger till grund för denna uppsats då denna studie 
är en del av ett större projekt.  
 
       Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES).  

 
Denna skala används för att mäta symtom på depression och innehåller 20 påståenden 
som personen tar ställning till på en fyrgradig skala som går från ”inte alls” till ”ofta”. 
Skalans reliabilitet och validitet har undersökts på ungdomar mellan 12 och 18 år 
(Fendrich, Weissman, Warner & Mufson, 1990). Skalan är även översatt till svenska 
och visat tillräcklig reliabilitet (Olsson & von Knorring, 1997). 
 
       Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK). 

 
Skalan mäter personens rädsla för att skada sig genom rörelse eller aktivitet. Skalan 
består av elva påståenden, till exempel ”Jag är rädd att jag skulle skada mig om jag 
tränar/gör övningar” och ”Min skada har försatt min kropp i riskzonen för resten av 
livet”, där personen ombeds svara på en fyrgradig skala från ”instämmer inte alls” till 
”instämmer helt”. Skalan består av två delskalor, Somatic Focus (SF) och Activity 
Avoidance (AA). Både totalpoängen och poängen för delskalorna kan rapporteras 
beroende på om man är intresserad av det mer övergripande konstruktet rörelserädsla 
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eller de specifika aspekterna. TSK har visat sig vara ett reliabelt mätinstrument vid 
långvarig smärta (Roelofs, Sluiter, Frings-Dresen, Goosens, Thibault, Boersma & 
Vlaeyen, 2007). Skalan finns översatt till men är ännu inte utvärderad på svenska 
(Boersma & Linton, 2005). Den är heller inte validerad för barn. 
         
             Quality of Life Inventory (QOLI).  

 
Skalan utvecklades som ett komplement till symtominriktade mätinstrument och har 
visat god reliabilitet och validitet (Frisch, Cornell, Villanueva, Retzlaff, 1992). Den 
mäter 16 livsområden och frågar hur viktigt varje område är samt hur nöjd man är med 
det. Ju viktigare ett område skattas som desto mer poäng får det. Områdena är till 
exempel familj, vänner, sysselsättning och samhälle. Skalan har blivit översatt till och 
validerad på svenska med goda resultat (Paunovic & Öst, 2004). En svensk barnversion 
av QOLI finns. Denna version innehåller tio frågor och områdena har anpassats till att 
bättre passa barn (Larsson, 2004). Frågor undersöker förhållandet till bland annat 
föräldrar, skola, vänner och lek. 
 
Dataanalyser 

 
Inledningsvis beräknades medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat 
(Cronbachs alpha) för CES, delskalor i TSK samt QOLI. 
 
För att undersöka PIPS faktorstruktur genomfördes en principal komponentsanalys. 
Eftersom de dimensioner som PIPS är avsett att mäta är relaterade användes oblimin 
rotation vid analysen. Kriterium för faktorladdning var 0,40. Items som laddade dubbelt 
togs bort och sedan gjordes ytterligare en principal komponentsanalys med oblimin 
rotation. 
 
Den interna konsistensen undersöktes genom att beräkna Cronbachs alpha för 
totalpoängen samt för faktorerna då detta presenterades i en tidigare studie på PIPS 
(Wicksell et al., 2008b). Vidare genomfördes en item-total korrelationsanalys och alpha 
if item deleted analys för att undersöka på vilket sätt enskilda frågor förhöll sig till 
skalan som helhet. 
 
För att undersöka hur PIPS förhåller sig till andra relaterade konstrukt korrelerades den 
med CES, Activity Avoidance och Somatic Focus (delskalorna i TSK) samt QOLI. 
Vidare genomfördes en regressionsanalys där andelen varians i livskvalitetsmåttet 
QOLI som kan förklaras av PIPS, med kontroll för ålder och kön, undersöktes. Valet av 
QOLI för regressionsanalysen kan motiveras utifrån ACT- teorin där ökad livskvalitet 
står i fokus och i hög grad påverkas av psykologisk flexibilitet. Tidigare studier av 
psykologisk flexibilitet har också studerat förhållandet till livskvalitet i en 
regressionsanalys (Wicksell et al., 2008a; Wicksell et al., 2008b).  
 
Alla dataanalyser gjordes med statistikprogrammet SPSS version 16,0 och 17,0. 
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Resultat 
 

I tabell 2 redovisas deskriptiv statistik och relialbilitetsmått för depressionsmåttet CES, 
ett mått på rörelserädsla, TSK, med delskalorna Somatic Focus och Activity Avoidance 
samt livskvalitetsmåttet QOLI.  
 
Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat (Cronbachs alpha) 
för CES (N=17), delskalor i TSK (N=17) samt QOLI (N=16). 

Variabel M SD Alpha 

CES 24,82 12,37 0,92 

TSK    

    Somatic Focus 1,97 0,50 0,40 

    Activity Avoidance 2,19 0,79 0,82 

QOLI 23,06 16,58 0,83 

 
 
Den första frågeställningen rörde den preliminära faktorstrukturen hos PIPS för barn 
och ungdomar. Data analyserades genom en principalkomponentanalys med direkt 
oblimin rotation för att undersöka faktorstrukturen. Indikatorerna för faktorability var 
acceptabla (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 0,64). Fyra faktorer 
med egenvärden större än 1 hittades. Två item laddade över 0,40 i två faktorer (item 2 
och 8) och ströks därför. En ny principalkomponentsanalys med oblimin rotation 
genomfördes och tre faktorer framkom. Tabell 3 visar den slutgiltiga versionen; en tre-
faktor skala (tio items, m=43,72, sd=10,56) som förklarar 67.59 % av variansen för 
dessa items. Faktorladdningen var över 0,40 för varje item i respektive faktor. 
Faktorkorrelationerna var genomgående låga. Den högsta korrelationen var mellan 
Fusion 2 och Undvikande. De tre faktorerna fick beteckningarna Undvikande, Fusion 1 
och Fusion 2.  
 
Den interna konsistensen för den totala skalan efter att två items hade tagits bort 
beräknades med Cronbachs alpha till 0,78. Cronbachs alpha beräknades även för 
faktorerna; Undvikande 0,88, Fusion 1 0,74 och Fusion 2 0,46. Vidare undersöktes 
item-total korrelationer (se tabell 4). Alpha if item deleted analyserades och visade att 
inget enskilt item bidrog nämnvärt till sänkning av alpha för totalpoängen.  
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för samt faktoranalysª av de slutgiltiga 
tio items i PIPS för barn och ungdomar (N=18). 
Item  

 
m sd Undvikande Fusion 1 Fusion 2 h2 

4 På grund av min smärta planerar jag inte 
längre framtiden 

2,56 2,01 0,71 0,07 0,15 0,60 

5 Jag undviker att göra saker när det finns 
risk för att det kommer att göra ont eller bli 
värre 

3,67 2,09 0,97 0,06 -0,27 0,86 

7 För att undvika smärta låter jag bli att göra 
saker som är viktiga för mig 

4,11 2,17 0,92 -0,20 0,01 0,84 

11 På grund av min smärta undviker jag att 
planera in aktiviteter 

3,78 1,96 0,78 0,08 0,26 0,80 

3 Jag måste förstå vad som är fel för att kunna 
gå vidare 

4,22 2,16 -0,04 0,86 -0,08 0,73 

6 Det är viktigt att förstå orsaken till smärtan 5,44 1,65 -0,12 0,86 0,00 0,73 

10 Det är smärtan som bestämmer i mitt liv, 
inte jag själv 

3,28 1,90 0,35 0,66 0,15 0,70 

1 Jag ställer in planerade aktiviteter de dagar 
jag har ont 

4,56 1,62 -0,01 -0,08 0,75 0,55 

9 Jag skulle göra nästan vad som helst för att 
bli av med min smärta 

6,06 1,21 0,20 0,03 0,66 0,55 

12 Det är viktigt att jag lär mig kontrollera min 
smärta 

6,06 1,21 -0,09 0,05 0,62 0,38 

 Totalpoäng 43,72 10,56     

 Egenvärde   3,62 1,85 1,29  

 Procent av variansen   36,18 18,51 12,91  

 Faktorkorrelation Fusion 1 0,11    

  Fusion 2 0,3 0,08   

a Principal component faktoranalys med oblimin rotation. 
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Tabell 4. Item-total korrelationer (N=18). 
Item  Korrelation med 

totalpoäng 

1 Jag ställer in planerade aktiviteter de dagar jag har ont 0,38 

3 Jag måste förstå vad som är fel för att kunna gå vidare 0,43 

4 På grund av min smärta planerar jag inte längre framtiden 0,73** 

5 Jag undviker att göra saker när det finns risk för att det kommer att göra ont eller 
bli värre 

0,72** 

6 Det är viktigt att förstå orsaken till smärtan 0,39 

7 För att undvika smärta låter jag bli att göra saker som är viktiga för mig 0,67** 

9 Jag skulle göra nästan vad som helst för att bli av med min smärta 0,50* 

10 Det är smärtan som bestämmer i mitt liv, inte jag själv 0,72** 

11 På grund av min smärta undviker jag att planera in aktiviteter 0,83** 

12 Det är viktigt att jag lär mig kontrollera min smärta 0,31 

*p<,05; ** p<,01 
       
 
Hur PIPS relaterar till andra psykologiska konstrukt såsom depression, livskvalitet och 
rörelserädsla undersöktes genom korrelations- och regressionsanalyser (se tabell 
5). PIPS korrelerades med depressionsmåttet CES och Pearsons korrelationskoefficient 
beräknades till 0,78 (p<0.01; N=18). Varje faktor i PIPS korrelerades också med CES. 
PIPS-faktorn Undvikande var den enda som korrelerade signifikant med CES; 0,64 
(p<0,01; N=17). Vidare korrelerades både PIPS totalpoäng och PIPS-faktorerna med 
delskalorna i TSK, som mäter Somatic Focus och Activity Avoidance. Endast 
korrelationen mellan Fusion 1 och Somatic Focus var signifikant; 0,54 (p<0,05; N=16). 
De andra korrelationerna var mycket låga. Slutligen korrelerades även PIPS med ett 
mått på livskvalitet, QOLI, och en signifikant negativ korrelation fanns mellan PIPS 
totalpoäng och livskvalitetsmåttet. 
 
Tabell 5. Korrelationer mellan CES och totalpoäng och faktorer i PIPS (N=17), mellan 
TSKs delskalor och totalpoäng och faktorer i PIPS (N=17) samt mellan QOLI och 
totalpoäng och faktorer i PIPS (N=16). 

 CES TSKSF 
 

TSKAA QOLI 

PIPS total 0,78** 0,44 0,11 -0,62* 

Undvikande 0,64** 0,27 0,00 -0,48 

Fusion 1 0,43 0,54* 0,26 -0,43 

Fusion 2 0,42 0,11 -0,10 -0,44 

*p<,05; ** p<,01  
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En regressionsanalys genomfördes (se tabell 6) för att se hur stor del av variansen i 
livskvalitetsmåttet QOLI, med kontroll för ålder och kön, som kan förklaras av PIPS. 
Ålder, kön och totalpoäng på PIPS analyserades och en signifikant modell framkom 
(F(3,9)=4,331; p<0,05). Den totala förklarade variansen (Adjusted R square) var 45 %. 
T-värdena för PIPS totalpoäng och kön ligger nära cut-off gränsen för signifikans på 
5%-nivån (t=1,96). Med p<0.1 är de standardiserade regressionskoefficienterna för 
PIPS totalpoäng och kön signifikanta.   
 
Tabell 6. Effekter av kön, ålder och psykologisk inflexibilitet på livskvalitet 
(standardiserade regressionskoefficienter) (N=13).    
Prediktor Livskvalitet t-värden 

 

Kön (flicka) 0,53 1,91 

Ålder 0,01 0,04 

PIPS totalpoäng -0,48 -1,93 

   

R2 (adjusted) 0,45  

 
 
En regressionsanalys genomfördes även utifrån de tre faktorerna i PIPS (se tabell 7). 
Även här kontrollerades för ålder och kön. Ingen signifikant modell framkom 
(F(5,7)=2,435; p=0,139). Den totala förklarade variansen (Adjusted R square) var 37 %. 
 
Tabell 7. Effekter av kön, ålder samt faktorerna undvikande, Fusion 1 och Fusion 2 på 
livskvalitet (standardiserade regressionskoefficienter) (N=13). 
Prediktor Livskvalitet t-värden 

 

Kön (flicka) 0,58 1,89 

Ålder 0,02 0,06 

Undvikande   -0,25 -0,84 

Fusion 1 -0,08 -0,30 

Fusion 2    -0,34 -1,40 

   

R2 (adjusted) 0,37  

  
 

 Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien var att preliminärt undersöka hur PIPS (ett mått på psykologisk 
inflexibilitet) fungerar för barn och ungdomar med långvarig smärta. Resultaten 
indikerar att det finns skillnader i bland annat faktorstrukturen gentemot 
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vuxenpopulationen. Detta motiverar vidare psykometrisk utvärdering av PIPS. Nedan 
diskuteras resultaten i förhållande till frågeställningar och tidigare forskning.  
 
Den första frågeställningen rörde faktorstrukturen hos PIPS för barn och ungdomar. 
Faktoranalysen urskilde tre faktorer efter att två frågor hade tagits bort från den 
ursprungliga skalan. Kvalitativt skiljde sig inte de två items som togs bort från de övriga 
frågorna. Däremot blev resultatet av faktoranalysen med alla tolv items en 
fyrfaktorlösning där de faktorer som föll ut inte var rimliga rent kvalitativt om man 
tittade på de respektive frågorna. Dessutom dubbelladdade två items varför 
faktoranalysen gjordes om med dessa två items borttagna, och en rimligare 
trefaktorstruktur framkom. Innehållet i faktor 1 bestod enbart av frågor som tidigare 
hade tillhört faktorn Undvikande och denna faktor behöll därför sitt namn. De två andra 
faktorerna bestod vardera av två items från ursprungliga Fusion-faktorn och ett item 
som förut tillhörde Undvikande-faktorn (Wicksell et al., inskickat). Då den ursprungliga 
Fusion-faktorn delade sig i två nya faktorer och det finns för lite underlag för att 
benämna faktorerna annorlunda behölls namnet Fusion med tillägget 1 och 2. 
 
Den annorlunda faktorstrukturen (Wicksell et al., inskickat) kan diskuteras utifrån olika 
ståndpunkter. Å ena sidan är det viktigt att poängtera att de båda konstrukt som PIPS 
avser mäta, undvikande och fusion, tillsammans ingår i psykologisk flexibilitet enligt 
ACT och är närliggande teoretiska begrepp (Hayes et al., 1999). Att det därför inte blir 
samma faktorstruktur i vårt sample skulle kunna vara ett uttryck för deras närliggande 
karaktär. Å andra sidan är faktorbenämningen i viss mån godtycklig, det är alltså inte 
givet att faktorerna förklaras av just fusion och undvikande. En möjlighet är att två av 
faktorerna faktiskt förklaras av undvikande och fusion men att den tredje faktorn mäter 
någonting annat. En annan möjlighet är att en helt annan variabel förklarar hela 
faktorstrukturen. Om man tittar på frågorna, skulle det till exempel kunna vara så att 
faktorstrukturen representerar abstrakt kontra konkret språkbruk. 
 
Den interna konsistensen, och därmed reliabiliteten, hos PIPS och dess faktorer var 
tillfredsställande med undantag av Fusion 2 som får sägas vara något låg. Korrelationen 
mellan enskilda frågor och totalpoäng visar att items ur både Fusion 1 och Fusion 2 
korrelerar lågt med totalpoängen. Cronbachs alpha skulle däremot inte förändras 
nämnvärt om dessa items togs bort och de fick därför vara kvar. Den interna 
konsistensen överensstämmer väl med Cronbachs alfa för vuxenpopulationen, som var 
0.87, p<0,01 (Wicksell et al., inskickat). Dessa resultat indikerar att skalan har en 
tillräcklig intern konsistens även för barn och ungdomar. 
 
Korrelationen mellan PIPS och depression (CES) är hög i enlighet med hypotesen och 
den teoretiska förståelsen utifrån ACT (Hayes et al., 1999). Att faktorn Undvikande är 
den faktor som korrelerar högst med depression stöder validiteten hos PIPS. Ett mycket 
framträdande drag i depression är just undvikande (Martell, Addis & Jacobsen, 2001) 
och det verkar rimligt att dessa två mått har en högre korrelation än depression och 
fusion. Detta stämmer också överens med tidigare forskning där man funnit en 
korrelation mellan Undvikande i PIPS och depression på 0,60 (p<0,001) och mellan 
Fusion i PIPS och depression på 0,25 (p<0,001) (Wicksell et al., inskickat). Eftersom 
psykologisk inflexibilitet och depression är relaterade men klart åtskilda begrepp kan 
man diskutera om en för hög korrelation är problematisk utifrån den diskriminativa 
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validiteten. Diskriminativ validitet innebär att två mått som inte mäter samma sak 
statistiskt skall kunna skiljas åt. I föreliggande studie var korrelationen 0,78 (p<0,01) 
medan den beräknades till 0,58 (p<0,001) hos Wicksell et al. (inskickat). I detta fall 
bedömer vi dock att den diskriminativa validiteten inte är i fara eftersom, om man tittar 
på formulären, frågorna är så olika formulerade och har olika fokus.  
 
Korrelationen mellan PIPS och rörelserädsla (TSK) föll inte ut enligt hypotesen. Att 
vara överdrivet rädd för att skada sig genom rörelse går dåligt ihop med ett mycket 
flexibelt sätt att förhålla sig till tankar om smärta. Detta talar för att det bör finnas ett 
positivt samband mellan psykologisk inflexibilitet och rörelserädsla. Undvikande, så 
som det beskrivs i ACT, ligger teoretiskt nära Acitivity Avoidance (Wicksell et al., 
inskickat) och en korrelation mellan dessa hade förväntats. I en tidigare studie (Wicksell 
et al., inskickat) fann man bland annat en korrelation mellan Undvikande och Activity 
Avoidance på 0,51 (p<0,001) samt mellan Fusion och Somatic Focus på 0,31 (p<0,001). 
En annan studie som undersökt psykologisk flexibilitet hos vuxna fann korrelationer 
med rörelserädsla på 0,56 (p<0,001) (Wicksell et al., 2008a). I föreliggande studie var 
endast korrelationen mellan Fusion 1 och Somatic Focus signifikant. En korrelation 
fanns även mellan PIPS totalpoäng och Somatic Focus, även om den inte var 
signifikant. Resterande korrelationer var mycket låga, till exempel den mellan 
Undvikande och Activity Avoidance som var 0. Med tanke på den teoretiska förståelsen 
av ACT (Hayes et al., 1999) och rörelserädsla (Vlaeyen et al., 1995) samt tidigare 
studier är detta resultat svårt att förklara teoretiskt. Om man inte finner signifikanta 
korrelationer mellan PIPS och rörelserädsla i en större studie på barn och ungdomar 
skulle detta tala för att PIPS, eller måttet på rörelserädsla, fungerar annorlunda för 
denna population.  Då måttet TSK inte är validerat för barn är det svårt att uttala sig 
säkert både om korrelationen i föreliggande studie och hur rörelserädsla mer generellt 
fungerar för barn och ungdomar. Det är rimligt att anta att barn har ett annat 
förhållningssätt till sin kropp och skador än vuxna då de bland annat är mer rörliga än 
vuxna samt eventuellt verbaliserar sina begränsningar på annat sätt. Samma tvivel om 
förståelsen av vissa frågor som författarna riktar mot formuleringar i PIPS kan alltså 
även riktas mot TSK. Definitionen av rörelserädsla är som tidigare beskrivet en 
överdriven rädsla för att skada sig genom att röra sig (Vlaeyen, Kole-Snijders, 
Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995). Att även barn kan känna rörelserädsla verkar 
rimligt utifrån definitionen. Vidare rapporterar yrkesverksamma kliniker som jobbar 
med barn med smärtproblematik att barnen uppvisar ett undvikande beteende utifrån 
deras rädsla att känna smärta (Miró, Huguet & Nieto, 2007). Trots att begreppet 
rörelserädsla inte används är beskrivningen av klinikernas upplevelser helt i enlighet 
med definitionen av rörelserädsla. Konstruktet rörelserädsla verkar vara relevant hos 
barn och ungdomar. Huruvida det verbaliseras annorlunda hos denna grupp gentemot 
vuxna är dock inte studerat. Det specifika måttet TSK är därför behäftad med en viss 
osäkerhet. 
 
Korrelationen mellan PIPS totalpoäng och livskvalitet (QOLI) var signifikant i likhet 
med en tidigare studie som fann en korrelation på -0,63 (p<0,01) (Wicksell et al., 
2008b). Ingen signifikant korrelation fanns mellan faktorerna i PIPS och livskvalitet. 
Med ett större N–tal skulle korrelationen sannolikt vara signifikant och i samma 
storleksordning som i tidigare studier (Wicksell et al., 2008b; Wicksell et al., inskickat).  
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Utifrån den teoretiska förståelsen av ACT, som säger att psykologisk flexibilitet i hög 
grad påverkar livskvalitet, förväntades att PIPS skulle förklara en signifikant andel av 
variansen i ett livskvalitetsmått (QOLI). En regressionsanalys visade att ålder, kön och 
totalpoäng på PIPS tillsammans förklarade 45 % varians i livskvalitet, där kön och PIPS 
stod för de signifikanta resultaten vid den liberalare signifikansnivån p<0,1. Det 
signifikanta resultatet för faktorn kön vid p<0.1 kan troligen förklaras av det låga N-
talet och den stora majoriteten flickor bland deltagarna. Resultaten stämmer överens 
med teorin om sambandet mellan psykologisk flexibilitet och livskvalitet (Hayes et al., 
1999) och stämmer även bra med tidigare forskning på PIPS som undersökte sambandet 
med livskvalitet och fann 35,4 % respektive 25,8 % förklarad varians i livskvalitet 
(Wicksell et al., 2008b; Wicksell et al., inskickat). Att den förklarade variansen här är 
något högre än i tidigare studier kan bero på den ojämna könsfördelningen.  
 
När en regressionsanalys istället genomfördes med ålder, kön och de tre faktorerna i 
PIPS framkom inget signifikant resultat. Resultatet visar dock att PIPS-faktorn Fusion 2 
har ett t-värde som tyder på att ett signifikant resultat är troligt med ett högre N-tal (cut-
off gräns för signifikanta t-värden är 1,96). En förklaring till att ingen av faktorerna i 
PIPS förklarade en signifikant del av variansen, trots att totalpoängen i PIPS gjorde det, 
kan vara att tre-faktorstrukturen inte är optimal. I tidigare studier då man har undersökt 
PIPS har man funnit att faktorerna (Undvikande och Fusion) har förklarat en signifikant 
andel varians i livskvalitet (Wicksell et al., 2008b; Wicksell et al., inskickat).  
 
PIPS relation till depression, livskvalitet och rörelserädsla ger en ojämn bild av den 
samtidiga validiteten. Korrelationen respektive förklarad varians i depression och 
livskvalitet talar för en god samtidig validitet. Den låga och icke signifikanta 
korrelationen med rörelserädsla talar mot den samtidiga validiteten eftersom den 
teoretiska förståelsen och tidigare forskning talar för att en signifikant måttlig till stark 
korrelation med PIPS bör finnas. Detta är dock baserat på forskning på vuxnas 
rörelserädsla och som tidigare nämnts är det inte oproblematiskt att förutsätta att 
rörelserädsla verbaliseras på samma sätt för barn som för vuxna. 
 
Metoddiskussion 

 
En stor brist med föreliggande studie är det låga antalet deltagare. Detta minskar 
möjligheten att finna signifikanta resultat samt generaliserbarheten av dessa resultat. 
Förutom att generaliserbarheten är låg blir resultatet av vissa statistiska analyser 
tveksamma med ett så lågt N. Faktoranalyser bör till exempel göras med ett urval som 
är ca 5 – 10 gånger så stort som det antal item som ska ingå i analysen (Tinsley & 
Tinsley, 1987). Denna studie skulle alltså behövt ca 60 – 120 personer för att uppfylla 
dessa krav. Således bör trefaktorstrukturen som föll ut i denna studie betraktas med viss 
försiktighet.  
 
En annan brist är att alla deltagare kommer från samma mottagning för långvarig smärta 
och därför sannolikt från ungefär samma geografiska område. Vi vet alltså ingenting om 
hur motsvarande patienter i andra delar av landet eller med andra behandlare och andra 
vårdkontakter skulle svara. För att öka generaliserbarheten måste dessa resultat 
replikeras i större urval från andra upptagningsområden. Trots detta anser vi att denna 
pilotstudie är motiverad. En studie som denna kan ge värdefull information inför en 
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större studie. En möjlighet hade kunnat vara att resultatet i föreliggande studie hade 
stämt väl överens med det resultat man funnit i de två tidigare PIPS studierna (Wicksell 
et al., 2008b; Wicksell et al., inskickat). Då hade det inte varit lika angeläget med en 
större studie och formuläret hade kunnat användas i kliniska sammanhang med ett 
preliminärt antagande om att frågorna fungerar även för barn och ungdomar. En annan 
möjlighet hade kunnat vara att våra resultat skilde sig så markant från de tidigare PIPS 
studierna att det var tydligt att formuläret inte kunde användas för barn och ungdomar 
som det ser ut i dagsläget. I en större studie kunde man då ha valt att inte direkt gå 
vidare med validering av PIPS utan snarare formulera helt nya frågor med barns vardag 
och språkbruk i åtanke. På detta sätt hade man då skapat en ny skala för att mäta 
psykologisk flexibilitet hos barn och ungdomar i stället för att vidare validera PIPS för 
denna grupp. Resultaten i föreliggande studie pekar inte entydigt åt det ena eller andra 
hållet. PIPS verkar inte fungera på exakt samma sätt för barn och ungdomar som för 
vuxna. Men vi kan inte heller vid denna tidpunkt motivera att man utvecklar en helt ny 
skala utan att först undersöka PIPS hos en större population.  
 
Ytterligare en brist i föreliggande studie är två av de skalor som har använts för att titta 
på den samtidiga validiteten. Måttet på rörelserädsla, TSK, är inte validerat för barn och 
vi vet därför inte om skalan fungerar för barn så som den gör för vuxna. Vidare, då 
begränsad forskning finns på rörelserädsla hos barn så är det oklart om rörelserädsla 
fungerar på samma sätt hos barn som hos vuxna. Dessutom har barnversionen av QOLI 
använts. Denna version innehåller frågor som inte alls är anpassade för ungdomar. Vissa 
frågor handlar om lek, hem och lärare och är formulerade på ett sätt som inte alls 
speglar det liv som de flesta tonåringar lever. En version av QOLI finns anpassad till 
tonåringar (Theisz Berglund, 2006) men den ingick inte i det material som 
tillhandahölls för föreliggande studie.  
 
Vidare kan diskuteras vilket som egentligen är det bästa sättet att undersöka konstruktet 
psykologisk flexibilitet. Även om syftet var att undersöka just denna skala behöver man 
inte begränsa sig till att enbart utvärdera skalans psykometriska egenskaper. Man skulle 
kunna kombinera statistiska metoder med till exempel intervjuer för att få en bättre 
förståelse för hur barn och ungdomar uppfattar och tolkar frågorna. Man skulle kunna 
låta barn och föräldrar tillsammans fylla i formuläret, speciellt om det är yngre barn 
(Petersen et al., 2003). Eller låta föräldrar fylla i skalor som undersöker till exempel 
barnets funktionsnivå för att få en kompletterande bild. Genom att koppla PIPS till mer 
objektiva data till exempel antal besök inom sjukvården under en viss tidsperiod, antal 
missade skoldagar, stegräknare (steg per dag) eller antal dagar med aktiviteter utanför 
skolan skulle man kunna få ytterligare information om hur PIPS och psykologisk 
flexibilitet förhåller sig till till exempel funktionsnivå och livskvalitet. 
 
PIPS i praktik och forskning 

 
Ett framtida användningsområde för PIPS skulle kunna vara att i kliniska sammanhang 
bättre anpassa behandlingsinterventioner till individens specifika problembild. Till 
exempel skulle en patient som skattar högt på undvikande-faktorn i PIPS men inte 
skattar högt på fusion-frågorna få en behandling som fokuserade på just undvikandet. 
Denna behandlingsanpassning bygger dock på att skalan och dess faktorer faktiskt 
mäter det som avses. Att frågorna laddar i samma faktor betyder inte att det 
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nödvändigtvis är fusion och undvikande de mäter. Vissa frågor kan ifrågasättas, t ex 
nummer 10, ”Det är smärtan som bestämmer i mitt liv, inte jag själv”, som tillhör 
faktorn Undvikande. Är det rimligt att säga att denna fråga verkligen mäter graden av 
undvikande i patientens liv och att den inte mäter fusion? Det man utifrån 
faktoranalysen kan säga är att man svarar på ett liknande sätt på denna fråga som på 
andra frågor i samma faktor, som på ett mer direkt sätt verkar mäta undvikande, t ex 
fråga 11 ”På grund av min smärta undviker jag att planera in aktiviteter”. Om vi inte är 
säkra på vad faktorstrukturen egentligen reflekterar vore det inte rätt att motivera en 
behandlingsanpassning utifrån PIPS. Här kommer klinisk verksamhet och valideringen 
att behöva gå hand i hand. Ett av sätten att ta reda på om faktorn Undvikande faktiskt 
mäter undvikande är att använda instrumentet före och efter en behandlingsinsats som 
bara riktar sig mot undvikande. Om inte skattningarna förändras så har vi antingen inte 
genomfört en lyckad intervention, eller så mäter inte faktorn det den avses mäta.  
 
PIPS utvecklades genom en urvalsprocess från ett stort antal frågor som hade 
konstruerats utifrån det teoretiska konstruktet psykologisk flexibilitet. Man beslöt att 
använda tolv frågor som hade en hög intern konsistens. Dessa tolv frågor delade upp sig 
i två faktorer. Faktorernas innehåll kunde beskrivas på ett rimligt sätt utifrån 
”undvikande” och ”fusion”, som båda är undergrupper till psykologisk flexibilitet 
(Wicksell et al., 2008b). Eftersom man i föreliggande studie utgick från en given 
uppsättning frågor, och en given faktorstruktur, kunde man inte välja de frågor som gav 
den bästa lösningen utifrån ett större urval. Det är därför viktigt att tänka på att en sådan 
här statistisk analys möjligen visar att det här inte är de optimala frågorna för att mäta 
fusion och undvikande, snarare än att konstruktet psykologisk flexibilitet fungerar 
annorlunda för barn och ungdomar. I frågorna finns begrepp, som till exempel 
självbestämmande, planerande och framtid, där det är rimligt att anta att de har annan 
betydelse och relevans för en tolvåring än för en vuxen person. Som diskuterades 
tidigare innehåller dessa begrepp en abstraktionsnivå som kanske inte är helt självklar 
för barn. Det utvecklingsstadiet som Piaget kallade "formella operationer" där det 
abstrakta tänkandet utvecklades (bland annat med förmåga att planera sin framtid som 
följd) antogs inledas vid ca 11 års ålder (Papalia, Olds & Feldman, 2004). Senare 
forskning har visat att den pågår långt upp i tonåren och endast i liten utsträckning kan 
sägas vara utvecklad i de lägre tonåren (Coleman & Hendry, 1999). Det verkar alltså 
inte omöjligt att vissa av frågorna i PIPS som är mer av abstrakt art kan vara svåra för 
ungdomar i de lägre åldrarna att förstå. Detta skulle även kunna förklara den något 
oväntade bristen på korrelation mellan PIPS och rörelserädsla. Även den låga 
korrelationen mellan vissa item och totalpoäng i PIPS skulle kunna förklaras av att 
frågorna inte är tillräckligt väl anpassade för barn och ungdomar.  
 
Ytterligare en punkt är värd att belysas; hur ska PIPS användas i framtiden? Man kan, 
som redan nämnts, använda skalan som ett verktyg i behandlingen för att anpassa 
interventionerna utifrån varje enskild patient. PIPS kan också ses som ett verktyg för 
processforskning inom ett relativt ungt område. Genom en bättre inblick i de processer 
som är verksamma kan vi bättre förstå, utveckla och utvärdera ACT, som fortfarande är 
en relativt ny gren inom KBT. Med bättre mätinstrument kan man göra bättre studier 
vilket i sin tur kan främja spridningen av ACT. Inom ACT är intresset för teoridriven 
forskning och det kritiska granskandet av sina egna teorier stort (Hayes et al., 1999).  
Om inte teorierna får förväntat stöd från forskning bör man se över och kanske till och 
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med överge ACT som behandlingsmetod (S. Hayes, föreläsning, 5 februari 2009). Som 
diskuterades i inledningen är teoridriven forskning viktig i arbetet att få fram teoretiskt 
underbyggda och fungerande behandlingsmetoder (Vlaeyen & Morley, 2005). Detta är 
omöjligt utan validerade mätmetoder. Våra resultat, om än preliminära, väcker 
frågetecken kring validiteten hos PIPS för barn och ungdomar. Innan det finns ett 
validerat sätt att mäta psykologisk flexibilitet kan det heller inte undersökas om det är 
detta som medierar utfall inom ACT, vilket teorin hävdar (Hayes et al., 1999).  
 
Som en sista punkt kan antalet självskattningsskalor för varje problemområde 
diskuteras. När omsider PIPS är validerad mot TSK, ska TSK då bytas ut eller läggs 
PIPS bara till? Hur många formulär ska patienten till slut behöva fylla i? Finns det ett 
värde i att ha siffror på varje smärtrelaterad dimension, eller ska vi försöka begränsa oss 
till de viktigaste? Turk & Okifuji (2002) anser att man i processforskning bör finna de 
interventioner som är verksamma och sedan begränsa behandlingen till dessa. På 
samma sätt bör antalet självskattningsskalor begränsas så att onödiga skalor inte 
används. Om PIPS i vidare studier visar både god reliabilitet och validitet, och 
dessutom förklarar en större andel varians än andra mått i till exempel livskvalitet, kan 
man argumentera för att PIPS ska ersätta, snarare än komplettera, andra skalor.  
 
Avslutning 

 
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka egenskaperna hos PIPS för barn och 
ungdomar med långvarig smärta. Resultaten tyder på att skalan fungerar annorlunda för 
barn respektive vuxna. För detta talar faktorstrukturen som skiljer sig från tidigare 
empiri och teori, samt PIPS-faktorernas uteblivna effekt på livskvalitetsmåttet. 
Ytterligare skäl är den icke signifikanta och låga korrelationen med rörelserädsla, som 
inte ligger i linje med den teoretiska förståelsen och tidigare forskning.  
 
Utifrån dessa resultat finner författarna att det är motiverat att vidare validera PIPS för 
barn och ungdomar samt undersöka hur psykologisk flexibilitet förhåller sig till andra 
smärtrelaterade konstrukt. Det första steget för vidare forskning är att undersöka PIPS, 
så som skalan ser ut idag med alla tolv item, med ett större antal deltagare från ett 
bredare upptagningsområde. Om resultatet liknar våra, och inte bekräftar resultaten från 
vuxenstudien, skulle ett andra steg kunna vara att revidera frågorna i PIPS och anpassa 
dem för åldersgruppen eller att utveckla en helt ny skala för att mäta psykologisk 
flexibilitet hos barn och ungdomar.  
 
I framtida studier bör man, förutom ett betydligt större antal deltagare från ett bredare 
upptagningsområde, tänka på följande: Man bör använda en ungdomsanpassad version 
av QOLI samt använda ett validerat mått på rörelserädsla eller alternativt validera mot 
ett annat konstrukt än rörelserädsla. Slutligen kan man komplettera självskattningar med 
andra mätmetoder så som föräldraskattningar eller sjukfrånvaro. 
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