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Människor med långvarig smärta undviker ofta fysisk aktivitet. Explicita och 

implicita attityder kan tänkas vara en komponent i detta undvikande. Studien 

syftar till att testa ett stimulusmaterial som möjliggör en tillämpning av Implicit 

Relational Assessment Procedure (IRAP) som metod för att mäta implicit attityd 

i förhållande till fysisk aktivitet hos personer med långvarig smärta. Explicit och 

implicit attityd undersöktes hos 11 smärtpatienter och 15 friska kontrollpersoner. 

2 av smärtpatienterna och 9 av kontrollpersonerna lyckades genomföra hela 

proceduren. Denna skillnad mellan grupperna var signifikant och kan eventuellt 

förklaras av att grupperna inte varit tillräckligt matchade avseende ålder och 

utbildningsnivå. IRAP-effekter från de som genomförde hela proceduren tolkas 

på individbasis eftersom undersökningsdeltagandet var för lågt för att på ett 

tydligt sätt se eventuella differentiella effekter. Implikationer för framtida 

forskning inom området diskuteras.    

 

 

Smärta är ett obehagligt fenomen som de flesta har ett känslomässigt förhållande till. Men 

samtidigt som smärtan är obehaglig är den både nödvändig och oundviklig. Genom att göra 

oss illa får vi kunskap om det som kan vara farligt och kan på så sätt undvika många faror. 

Personer som helt saknar förmåga att reagera med smärta överlever sällan till vuxen ålder 

(Linton, 2005). Att kunna känna smärta är således i hög grad adaptivt. Ibland pågår dock 

smärtan under lång tid utan identifierbar anledning och kan då bli något som sänker 

livskvaliteten avsevärt. Enligt vissa undersökningar lider upp emot 19 % av Europas 

befolkning av långvarig smärta av mellan eller svår intensitet (Breivik et al., 2006). Så mycket 

som 30 miljarder kronor beräknas den totala samhällskostnaden för smärtproblem i Sverige 

att vara (Jonsson & Nachemsson, 2000). Smärtrelaterade svårigheter är således förknippade 

med stort subjektivt lidande såväl som stora samhällskostnader.  

                                                           
1
 Stort tack till Jonas Ramnerö för tålmodigt och vägledande kommenterande av texten under arbetets gång. 



 
2 

 

Smärta i ett biologiskt perspektiv 

Synen på smärta var under lång tid utpräglat mekanistisk, vilket innebar att kroppen sågs som 

en maskin där smärtstimulering aktiverar en mekanism som resulterar i motsvarande 

smärtintensitet (Linton, 2005). Detta synsätt anses numer vara föråldrat och ett modernt 

perspektiv på biologi och smärta beskrivs därför istället här nedanför. Denna utgångspunkt är 

både historiskt och teoretiskt viktig för att förstå hur andra kontextuella faktorer än de som är 

förknippade med vävnadsskada kan komma att påverka smärta. International Association for 

the Study of Pain (IASP) definierar numer smärta som: "en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse som hör ihop med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i 

termer av sådan skada" (Merskey & Bogdukf, 1994). Ingen direkt identifierbar vävnadsskada 

är således nödvändig för att definiera något som smärta. 

När något potentiellt farligt händer med kroppen så riktas uppmärksamhet både till det 

skadade området och till det som orsakat skadan. Detta underlättar möjlighet att avlägsna 

hotet, bedöma skadans omfattning, söka skydd, samt vara stilla tills skadan läkt. Denna 

sekvens av ökat fokus, undandragande och inaktivitet har sannolikt ett mycket stark nedärvd 

komponent som utvecklats därför att det gynnat organismens fortlevnad (Linton, 2005). 

Biologiskt sett är detta en komplicerad process som involverar hela organismen. När något 

stimulerar nociceptorer (nerver som är känsliga för vävnadsskador) i en viss intensitet så 

skickas en signal från det stimulerade området, via ryggraden, upp till hjärnan och individen 

förnimmer detta som smärta. Denna process sågs länge som ett relativt enkelt stimulerande av 

fysisk vävnad som resulterar i motsvarande smärtintensitet. Men under 1960-talet 

presenterade Melzack och Wall (1965) en teori som kraftigt kom att omvärdera komplexiteten 

i denna process. Denna teori har kommit att bli känd under namnet grindkontroll-teorin. Med 

hjälp av bilden av en grind som kan stimuleras till att öppnas eller stängs gestaltar teorin 

processen hos ett antal nervövergångar (synapser) i ryggmärgens dorsalhorn. Genom 

stimulering av i huvudsak två olika typer av fibrer, A och C, kan denna grind endera "öppnas" 

eller "stängas". C-fibrer stimulerar T-celler i dorsalhornet vilket resulterar i hyperalgesi 

(ökning av smärta). A-fibrer däremot hämmar T-cellernas aktivitet och skapar på så sätt 

anelgesi (minskning av smärta) (Sufka & Price 2002). Vidare så är A-fibrer känsliga för 

beröring, tryck och vibration och C-fibrerna för faktisk eller potentiell vävnadsskada. På så 

sätt ger teorin en förklaring till varför exempelvis massage av ett smärtsamt område (dvs. 

stimulering av A-fibrer) kan ge en viss smärtlindring (T-celler inhiberas och färre 

smärtsignaler når det centrala nervsystemet). 

Melzack och Walls (1965) viktigaste bidrag var dock att de beskrev hur smärtförnimmelse 

kan påverkas av signaler från hjärnan ner till dorsalhornet. Beroende på hjärnans tillstånd kan 

smärtsignalen tillfälligt hämmas genom stimulering av de inhiberande cellerna i dorsalhornet. 

Ett exempel på detta är att man i extremt stressande situationer kan se människor som har 

omfattande skador men samtidigt inte rapporterar någon smärtupplevelse (Linton, 2005). 

Melzack och Wall öppnade således upp för att beakta hur kontextuella faktorer kan facilitera 

eller inhibera smärtresponsen och bidrog på så sätt till att göra smärta till ett område där 

psykologisk förståelse kunde komplettera den traditionella förståelsen av smärtperception. 
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Smärta sågs inte längre som en enkel automatisk reaktion på skada utan istället som en 

komplex reaktion involverande såväl organism som kontext (Linton, 2005).  

Utveckling av långvarig smärtproblematik 

Smärtproblematik utvecklas vanligtvis långsamt och eftersom funktionsnivån hos den som 

drabbas är relaterad till smärtans duration så beskrivs smärta ofta utifrån hur länge den pågått. 

Smärta som varat i upp till 3-4 veckor kallas för akut smärta. Nästa tidsperiod, 4-12 veckor, 

kallas subakut smärta. Och smärta som pågår i mer än 3 månader kallas för långvarig eller 

kronisk (Linton, 2005). Det inlärningsteoretiska perspektivet används här som ramverk för att 

beskriva detta problemområde eftersom detta perspektiv har visat sig vara användbart både 

för att förstå och behandla långvarig smärta (Turk & Okifuji, 2003). 

I samband med smärta utlöses ofta parallellt rädsla (Leeuw et al., 2007). Detta är rimligt ur ett 

evolutionärt perspektiv eftersom rädslan sannolikt underlättar en flyktrespons. Via respondent 

inlärning kan stimuli som associeras med smärta erhålla responsutlösande funktioner för 

rädsla. På så sätt kan en vidare del av omgivningen än den som specifikt stimulerar smärta 

komma att utlösa smärtrelaterad rädsla (Turk & Okifuji, 2003). Denna betingning kan mycket 

väl vara interoceptiv, dvs. att händelser i den egna kroppen, inre sensationer i samband med 

muskelrörelser, blir betingade stimuli för att utlösa rädsla (Linton, 2005). 

Effekten av respondent inlärning är relativt bestående (Bouton, 2006). Trots att en eventuell 

skada eller sjukdom som initialt gav upphov till smärta har läkt så kan den betingade 

smärtrelaterade rädslan fortsätta att utlösas. Detta kan ses som en av grundförutsättningarna 

för hur smärta kan utvecklas till en långvarig problematik. I samband med att individen 

reagerar med rädsla ökar också ofta samtidigt muskelspänning i kroppen. Detta riskerar att 

öka graden av smärta genom ökat fokus på betingade stimuli i kombination med ökad 

fysiologisk respons, vilket ökar stimulering av C-fibrer i dorsalhornet så att grinden för smärta 

öppnas på det sätt som beskrivits ovan. Detta är sannolikt ett av skälen till varför oro, stress 

och ångest sänker smärttröskeln (Linton, 2005). 

Den som drabbats av en period av smärta återgår för det mesta successivt till sitt vanliga 

aktivitetsmönster och återhämtar sig på så sätt. När detta inte sker antar man att det till stor 

del beror på respondent betingad rädsla i kombination med negativt förstärkt undvikande av 

aversiva stimuli (Leeuw et al., 2007). I och med att ett stort antal betingade aversiva stimuli är 

förknippade med kroppsliga rörelser så är undvikande av fysisk aktivitet mycket vanligt 

(Linton, 2005).  

Ofta är det effekterna av långvarigt undvikande som är problematiska (Turk & Okifuji, 2003). 

Vid aversiv stimuluskontroll smalnar beteenderepertoaren av och fokus riktas mot undvikande 

(Catania, 2007). Detta resulterar i att appetitiva stimuli förlorar sin styrande funktion för 

beteendet, dvs. positiv förstärkning konkurreras ut av negativ förstärkning. Livet börjar 

efterhand handla allt mer om att undvika obehag på bekostnad av annat. Social isolering, 

inaktivitet och minskat fokus på långsiktiga målsättningar kan därför bidra till att depression 



 
4 

 

utvecklas sekundärt i förhållande till smärtproblematiken (Linton, 2005). En minskad kontakt 

med positiva förstärkare är känt som en av huvudorsakerna till att depression utvecklas 

(Martell, Addis & Jacobson, 2001).  Ofta ökar samtidigt ångest och oro vilket riskerar att 

ytterligare öka smärtan i enlighet med de processer som beskrivits ovan. 

Aktivering av rädsla i kombination med undvikande riskerar alltså över tid att utvecklas till en 

ond cirkel där rädsla och försök att kontrollera denna bidrar till en ökad förnimmelse av 

smärta, vilket i sin tur ökar graden av undvikande och därigenom förnimmelse av smärta. 

Den respondenta och operanta inlärningen kan sägas beröra det som till vardags beskrivs som 

känsla och handling. En tredje komponent i förståelsen för hur långvarig smärtproblematik 

kan utvecklas och vidmakthållas är den som handlar om tänkandet. Den kognitiva psykologin 

har länge varit det dominerande perspektivet på detta område och ett stort antal modeller för 

hur människan processar och bearbetar information har utvecklats. Vanligtvis beskriver dessa 

modeller ett inre förlopp av informationsprocessande som understöds av vissa mentala 

strukturer (Beck, 1995). Utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv är detta problematiskt, 

främst av det skälet att man förlägger orsaken till beteende inom individen och därigenom 

utanför möjlighet till påverkan (Baum, 2005). Relational Frame Theory (RFT) är ett 

alternativt inlärningsteoretiskt perspektiv på hur tänkande utvecklas i samspel med kontexten 

och samverkar med övrigt beteende (Hayes et al., 2001). Denna modell tas upp här av två 

skäl: (1) den möjliggör en sammanhängande beskrivning av hur långvarig smärta utvecklas, 

(2) den ligger till grund för Implicit Relational Assesment Procedure (IRAP) som denna 

studie bygger på.  

Utifrån klassisk respondenta och operanta inlärningsprinciper kan man förstå en stor del av 

det smärtrelaterade beteendet men principerna begränsar sig till att beskriva hur beteende 

förändras utifrån direkta kontingenser, dvs. samband mellan beteende och stimuli i 

omgivningen som föreligger i tidsmässig och rumslig närhet. Verbalt beteende har dock visat 

sig vara svårt att förstå utifrån dessa principer vilket föranledde utvecklingen av RFT som 

utifrån ett strikt funktionellt perspektiv beskriver hur språk och tänkande utvecklas i samspel 

med omgivningen (Hayes et al., 2001). I RFT betraktas verbalt beteende som relationella 

handlingar. Verbalt beteende är enligt denna teori att sätta stimuli i relation till varandra på ett 

speciellt sätt som gör att stimulusfunktioner kan etableras till stimuli utan direkt erfarenhet. 

Att sätta stimuli i relation på detta sätt kallas att relationsinrama och man säger att detta 

beteende etablerar indirekta kontingenser (Törneke, 2009).  

Enligt RFT är en av de mest framträdande effekterna av verbalt beteende att 

stimulusfunktioner av icke-närvarande stimuli kan göras närvarande genom sin relation till 

något som pågår i den aktuella kontexten (Törneke, 2009). På så sätt kan exempelvis 

smärtrelaterad rädsla komma att utlösas i en rad kontexter som saknar den form av likhet som 

krävs för att rädsla ska utlösas via respondent betingning. En större del av omgivningen 

kommer därmed att kunna fungera som antecedent till undvikandebeteende genom att 

aversiva stimulusfunktioner aktualiseras i enlighet med verbal härledning. Om det exempelvis 
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sticker till i ryggen i samband med ett ansträngande lyft kan detta leda till tankar om att ”jag 

kommer att bli förlamad” vilket resulterar i en aktivering av rädsla och förmodligen också ett 

undvikande av den rörelse som gav upphov till sensationen. Den aktuella händelsen kan 

därefter relateras till andra händelser och kan därigenom ge upphov till undvikande av 

aktiviteter som inte har någon formell likhet med den händelse som gav upphov till 

ryggsmärta. Personen kan exempelvis avstå från att följa med på en resa utifrån att relatera 

”resa–rörelse”, ”rörelse–förlamning” och ”hemma–inte förlamning”. RFT beskriver således 

hur verbala slutledningar som involverar värdeomdömen (t ex bra-dåligt, rätt-fel, farligt-

säkert etc.) kan bli en avgörande del av en persons undvikandebeteende. 

Attityder vid långvarig smärtproblematik 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av attityd (Albarracín et al., 2005). Men de 

flesta definitioner beskriver attityd som en tendens att bedöma något på ett fördelaktigt eller 

ofördelaktigt sätt (Prislin & Crano, 2008). Det som bedöms kallas vanligen attitydobjekt och 

kan i princip vara vad som helst. Attityd delas ofta också upp i explicit (kontrollerad, 

reflekterad) och implicit (automatisk, oreflekterad), en distinktion som har paralleller i den 

kognitiva minnesforskningen (Bassili & Brown, 2005). Själva attityden antas ofta vara en 

stabil mental representation eller inre struktur som predisponerar oss att handla. Detta är som 

redan påpekats ett problematiskt antagande utifrån behaviorismens specifika målsättningar, att 

predicera och påverka beteende, eftersom det tenderar att flytta fokus för analys från en 

påverkbar kontext till individens inre (Baum, 2005). Istället kan begreppet attityd i ett 

funktionellt perspektiv ses som beskrivning av ett visst slags bedömande beteende. Explicit 

respektive implicit attityd kan i sin tur ses som olika beteenden som delar attitydobjekt men 

som i vissa fall styrs av delvis skilda kontingenser. 

Det är främst vid olika typer av socialt känsliga frågeställningar som explicita och implicita 

attityder visat sig vara svagt korrelerade och ibland även negativt korrelerade (Devos, 2008). 

Några exempel på områden där detta fenomen har observerats är vid attityder till etnicitet, kön 

och övervikt. I en studie (Hyde et al., 2010) har man funnit att detta fenomen även 

förekommer vid attityd till fysisk aktivitet. Denna studie genomfördes på universitetsstudenter 

och syftade specifikt till att undersöka relationen mellan explicit och implicit attityd. Man 

fann att korrelationen mellan explicit och implicit attityd var mycket svag och icke-signifikant 

(r= 0.03-0.11). Det betyder alltså att studenterna på frågeformulär svarade på ett sätt som inte 

hade någon relation till deras implicita attityd. 

Inom området smärta har implicit attityd studerats i relativt liten utsträckning. Grumm och 

medarbetare (2008) genomförde en studie med hjälp av Implicit Association Test (IAT) (se 

nedan). Denna procedur avsåg att mäta implicita associationer mellan själv och smärta. Man 

fann att IAT kunde differentiera mellan en klinisk grupp smärtpatienter och en frisk 

kontrollgrupp. Däremot fann man i denna studie ingen skillnad i explicit och implicit attityd. I 

en annan studie (Goubert et al., 2003) använde man sig av en affektiv priming-procedur för att 

mäta implicit attityd gentemot ryggsmärta. Proceduren bygger på att man visar bilder (t ex 

ansträngande lyftsituationer) för deltagaren och därefter låter dem kategorisera positivt och 
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negativt laddade ord så snabbt de kan. Resultaten tydde på en mer positiv attityd till bilderna 

hos smärtgruppen än hos den friska kontrollgruppen. Dessa paradoxala resultat kan enligt 

författarna förklaras av att smärtgruppen reagerade kraftigt på bilderna och därför försökte 

kompensera sina resultat genom att manipulera kategoriseringen av orden. I denna studie 

gjordes ingen mätning av explicit attityd. I ytterligare en studie (Flor et al., 1997) använde 

man sig av fysiologiska mätningar i samband med att smärtpatienter och friska 

kontrollpersoner fick observera smärtrelaterade ord (t ex stickande, nypande) och neutrala ord 

(t ex artig, beläst) vid sin perceptionströskel. Man fann att smärtgruppen reagerade kraftigare 

på smärtorden än kontrollgruppen.  

Ingen studie har alltså undersökt specifikt om explicit och implicit attityd i förhållande till 

fysisk aktivitet skiljer sig åt hos personer med långvarig smärta. Teoretiskt sett borde attityder 

till fysisk aktivitet vid långvarig smärta vara påverkade av att det ofta är just vid rörelse som 

det gör ont. Det är dock oklart huruvida det finns en skillnad i explicit och implicit attityd i 

förhållande till fysisk aktivitet vid långvarig smärta. Man skulle kunna tänka sig att sociala 

kontingenser bidrar till att forma ett sätt att prata om fysisk aktivitet som skiljer sig från 

faktiskt agerande. I samband med smärtrehabilitering uppmanas exempelvis ofta patienten att 

återuppta fysisk aktivitet (Linton, 2005), och människor som lider av smärta upplever ofta 

omgivningen som oförstående i sina försök att uppmuntra till handling (Breivik et al., 2006). 

Att undersöka attityd via frågeformulär ger ett visst underlag för att predicera smärtpatientens 

beteende (Turner, Holtzman & Mancl, 2007), men eftersom frågeformulärets 

prediktionsförmåga är begränsad antyder det att alternativa metoder skulle kunna tillföra 

kunskap inom området. 

Att undersöka implicit attityd 

Attityd har för det mesta undersökts direkt med hjälp av skrivna eller muntliga frågor 

(Wittenbrink, 2007). Detta tillvägagångssätt kan ibland störas av faktorer som exempelvis 

vem som ställer frågan, hur den ställs och i vilket sammanhang den ställs. Detta är en välkänd 

brist hos den direkta frågan som metod för att undersöka attityd (Krosnick, Judd & 

Wittenbrink, 2005).  

För att kringgå detta problem har ett antal indirekta metoder börjat utvecklas. Uppdelningen 

direkt och indirekt metod har paralleller till den teoretiska förståelsen av attityd som endera 

explicit eller implicit. Man antar att direkta metoder fångar upp någons explicita attityd och 

indirekta metoder fångar upp den implicita. Det bör dock återigen påpekas att man inte 

behöver betrakta explicita eller implicita attityder som strukturer existerande inuti individen. 

Explicit och implicit attityd kan helt enkelt förstås som olika typer av sätt att agera inför olika 

typer av situationer. De olika undersökningsmetoderna arrangerar olika typer av situationer, 

vilka synliggör ett beteende som i större eller mindre utsträckning korrelerar med det beteende 

som vanligtvis utförs i närvaro av attitydobjektet. På så sätt kan man undvika att hamna i 

problematiska frågeställningar som exempelvis huruvida den metod man använder verkligen 

mäter den sanna eller riktiga attityden (Barnes-Holmes, 2006). 
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De olika typerna av indirekta metoder kan delas upp i tre grupper utifrån vad som mäts: 

agerande med dold observatör, fysiologisk aktivering vid utförande av uppgift eller 

svarslatens vid utförande av uppgift (Krosnick, Judd & Wittenbrink, 2005). Den sista gruppen 

av metoder har på senare tid blivit alltmer populära och är också den typ av metod som 

används i denna studie. Antagandet bakom dessa metoder är att individen kommer att avge ett 

snabbare svar när svaret överensstämmer med den egna attityden. Några av de mesta kända 

metoderna som bygger på svarslatensmätning är: Implicit Association Test (Greenwald, 

MvGhee, & Schwartz, 1998), Go/No-Go Association Task (Nosek & Banaji, 2001), och 

Extrinsic Affective Simon Task (De Houwer, 2003).  

Implicit Relational Assesment Procedure (IRAP) är en nyligen utvecklad metod som kan 

sägas vara en vidareutveckling av IAT men med en tydligare bas i den inlärningsteoretiska 

grundforskningen (Barnes-Holmes, 2006). IRAP är en metod som härstammar från matching-

to-sample paradigmet och kombinerar delar av denna metodik med svarslatensmätning. 

Genom sin design erbjuder IRAP ett mer specifikt undersökande av attityd än exempelvis IAT 

(Roddy, Stewart & Barnes-Holmes, 2010).  IRAP är en datoradministrerad uppgift som går 

till så att man låter deltagaren svara på frågor som kräver en verbal relationell handling. Något 

förenklat kan man säga att man ber deltagaren att svara både ”Ja” och ”Nej” på samma fråga 

för att se vilket svar som går snabbast att avge. Svaren avges om vartannat på ett sätt som 

både är konstistent och inkonsistent med vad man antar är den förexperimentellt etablerade 

relationen mellan stimuli. Således får deltagaren svara både i enlighet med den egna attityden 

och tvärtom (se metoddel för en mer detaljerad beskrivning av IRAP-proceduren).  

Grundhypotesen bakom IRAP är att man under tidspress kommer att avge en genomsnittlig 

svarslatens som är kortare för konsistenta jämfört med inkonsistenta omgångar (förutsatt att 

bedömningen av individens förexperimentella attityd är korrekt). Genom att uppmuntra till att 

svara snabbt och genom uppgiftens komplexitet så uppnås en kognitiv belastning som gör 

skillnaden mellan omgångarna mätbar. Denna effekt antas uppstå som ett resultat av att 

deltagaren direkt när frågan ställs utför en relationsrespons (tänker en tanke) som endera 

stämmer överens med korrekt svar (konsistent svarsomgång) eller går i motsatt riktning 

(inkonsistent svarsomgång). Vid inkonsistenta svarsomgångar måste deltagaren hämma sin 

naturliga respons och istället avge en respons i motsatt riktning. Implicit attityd 

operationaliseras i IRAP som skillnaden i svarslatens mellan konsistenta och inkonsistenta 

svarsomgångar (Barnes-Holmes, Barnes-Holmes & Stewart, 2010). 

Forskning med IRAP har genererat ett antal intressanta studier. I flera fall har man funnit att 

IRAP i större utsträckning än direkta självskattningar kunnat predicera grupptillhörighet. I en 

studie använde man IRAP för att undersöka attityder till kött och grönsaker hos köttätare och 

vegetarianer (Barnes-Holmes, Murtagh & Barnes-Holmes, 2010). Båda grupperna hade 

implicit en preferens för grönsaker men denna var starkare hos vegetarianer. Dessa resultat 

korrelerade med explicit attityd, dvs. deltagarna svarade på en direkt skattning av kött och 

grönsaker på ett sätt som överensstämde med svarslatensen inför de olika uppgifterna. 

Vegetarianerna skattade dock bilder på kött mer negativt än köttätarna. I en annan studie 
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undersökte man attityder gentemot landsbygsliv och storstadsliv hos Irländska invånare 

bosatta på landsbygd eller i storstad (Barnes-Holmes, Waldron & Barnes-Holmes, 2009). I 

båda grupperna fann man en implicit preferens gentemot den plats där de var bosatta, men 

denna var mycket kraftigare hos landsbygdsborna. Gruppernas implicita attityder korrelerade 

svagt mot deras explicita. IRAP-proceduren har också använts för att undersöka attityder 

gentemot ”själv” (självkänsla) hos studenter och fängelseintagna (Vahey et al., 2009). Både 

fängslade och studenter värderade enligt IRAP sig själv positivt, dvs. båda hade en positiv 

implicit attityd gentemot sig. Denna positiva implicita attityd var dock starkare hos 

universitetsstudenterna. Explicit attityd överensstämde med den implicita men korrelationen 

var måttlig. I en annan studie använde man IRAP för att undersöka attityder till barn som 

sexuella objekt (Dawson et al., 2009). Proceduren administrerades på en grupp dömda 

sexualförbrytare och en grupp bestående av studenter och personal på ett universitet. Båda 

grupperna erhöll ett IRAP-resultat i riktning mot att se vuxna som sexuella objekt. En skillnad 

erhölls dock genom att kontrollgruppen visade på en tydlig bias mot att se barn som icke-

sexuella, vilket inte sexualförbrytarna gjorde. Sexualförbrytarna tycktes således vara sämre på 

att göra en distinktion mellan vuxna och barn som föremål för sexuellt intresse. Mått på 

explicit attityd kunde inte differentiera mellan grupperna, dvs. det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna på resultat från de frågeformulär som användes i 

studien. Sammantaget tycks således IRAP kunna diffentiera grupper på ett meningsfullt och 

potentiellt användbart sätt. 

I vissa studier korrelerar inte resultaten från IRAP med direkta mått. I en studie som avsåg att 

undersöka attityder till ålder fann man exempelvis att resultaten från IRAP tydde på en positiv 

attityd gentemot yngre och korrelationerna med explicit attityd var svaga och icke-

signifikanta (Cullen et al., 2009). Det gick alltså snabbare att exempelvis relatera ung till 

något positivt än gammal till något positivt. Denna skillnad fångades inte upp med hjälp av 

frågeformulär.  I en studie av attityder i förhållande till arbete och fritid fann man att personer 

boende i USA implicit hade en mer negativ inställning till arbete än personer bosatta i Canada 

och Irland (Chan et al., 2009). Explicit svarade amerikanarna däremot i motsatt riktning, dvs. 

utifrån en positiv attityd till arbete och en negativ till fritid. Detta resultat erhölls inte för 

personer bosatta i Canada och Irland. Samma fenomen observerades i en studie av attityder 

gentemot vita och svarta hos vita invånare i Irland (Barnes-Holmes, Murphy et al., 2010). 

Resultaten från IRAP tydde på en positiv implicit attityd till vita och en negativ till svarta, ett 

resultat som är i linje med tidigare forskning på området. Korrelationerna med explicit attityd 

var svaga och icke-signifikanta. En liknande studie testade attityder till vita och svarta hos 

svarta och vita personer (Drake et al., 2010). Enligt denna studie så förklaras mycket av denna 

implicita bias av en positiv värdering av vita och inte nödvändigtvis en negativ värdering av 

svarta. I ett flertal studier har alltså resultaten från IRAP visat sig gå i en annan riktning än 

explicita attityder. Eftersom detta främst har observerats inom områden som kan uppfattas 

som socialt känsliga så tycks resultatet följa samma linje som man funnit med andra indirekta 

undersökningsmetoder. 
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Den vanligaste metoden för att mäta implicit attityd är IAT. Därför är det naturligt att jämföra 

hur en ny metod förhåller sig till denna redan etablerade. I sådana jämförelser har IRAP visat 

sig ha en något bättre prediktiv och konvergent validitet (Roddy, Stewart & Barnes-Holmes, 

2010; Barnes-Holmes, Waldron & Barnes-Holmes, 2009; Vahey, Barnes-Holmes & Barnes-

Holmes, 2009). Det har också visat sig vara svårare att avsiktligt kontrollera sina svar i IRAP 

än IAT, även efter tydliga instruktioner och uppmaningar att göra så (McKenna et al., 2007).  

Dessa studier ger sammantaget stöd för att man kan uppmäta en skillnad i svarslatens i 

förhållande till konsistent och inkonsistent sätt att svara. IRAP tycks dessutom ha vissa 

fördelar i jämförelse med IAT. Mer forskning är givetvis nödvändig för att bekräfta metodens 

användbarhet men utifrån de initiala resultaten verkar IRAP vara en lovande metod.  

För att kunna använda IRAP inom ett nytt område behöver en tillämpning göras i ett antal 

steg. Först och främst behöver man utveckla ett stimulusmaterial som är relevant för området i 

fråga. Därefter behöver man testa om och i vilken grad stimulusmaterialet kan ge upphov till 

en diskrepans i svarslatenser inför de olika uppgifterna (konsistent och inkonsistent svarstyp). 

För att metoden ska kunna vara kliniskt användbar behöver man också veta ifall den på ett 

reliabelt sätt kan differentiera mellan en klinisk grupp och kontrollgrupp. Resultaten från 

IRAP behöver också jämföras med direkt självskattning av stimulusmaterialet och för att 

IRAP ska kunna anses vara användbar inom området så behöver diskrepansen vara 

meningsfull, dvs. tillföra något utöver direkta mått. Om utfallet efter dessa första steg är 

positivt så är ett nästa steg att undersöka i vilken grad resultaten från IRAP predicerar 

framtida beteenden och hur denna prediktion förhåller sig till explicita mått. 

Sammanfattningsvis ses smärta i ett modernt perspektiv som en händelse som i hög 

utsträckning är kontextberoende och som involverar hela organismen: fysiologiskt (arousal, 

muskelspänning), emotionellt (rädsla), kognitivt (uppmärksamhet, katastroftankar), 

beteendemässigt (undvikande) och socialt (isolering). Smärtrelaterad rädsla i kombination 

med undvikande ses som en av huvudorsakerna till att långvarig smärta vidmakthålls. En ond 

cirkel kan lätt utvecklas där ökat undvikande i kombination med minskad övrig aktivitet leder 

till ytterligare förnimmelse av smärta och därigenom mer undvikande. Ofta är det olika typer 

av fysiska aktiviteter som undviks och explicita och implicita attityder till dessa aktiviteter 

kan tänkas vara en viktig del i dessa processer. Attityder kan mätas på olika sätt och indirekta 

metoder har visat sig kringgå vissa av de direkta metodernas svagheter. En indirekt metod 

som hittills tycks vara lovande är IRAP. Det är dock relativt outforskat i vilken grad de 

indirekta metoderna kan tillföra värdefull kunskap inom området långvarig smärta.  

Syfte och frågeställning 

Studien är en pilotstudie och syftar till att testa ett stimulusmaterial för IRAP-proceduren som 

möjliggör undersökande av implicit attityd till fysisk aktivitet hos patienter med långvarig 

smärta. Den specifika frågeställningen är om det är möjligt att uppmäta en IRAP-effekt 

baserat på skillnader i svarslatenser mellan konsistenta och inkonsistenta svarsomgångar hos 

smärtpatienter och friska kontrollpersoner. En sekundär frågeställning är om IRAP-
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proceduren kan differentiera mellan dessa grupper. En teoretiskt härledd hypotes är att 

svarslatenser hos personer med långvarig smärta skiljer sig åt mellan konsistenta och 

inkonsistenta omgångar på så sätt att de är kortare för konsistenta svarsomgångar jämfört med 

inkonsistenta.  

  

Metod 

Deltagare 

Till studien rekryterades individer med långvarig smärta (n=11) och kontrollpersoner (n=17). 

Målsättningen var initialt att rekrytera tjugo personer i båda grupperna. De smärtpatienter som 

deltog rekryterades på smärtmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Ansvariga på denna mottagning bedömde att detta antal utan svårigheter skulle kunna 

rekryteras. Det visade sig dock vara betydligt svårare än väntat att finna frivilliga patienter. 

Rekryteringsförfarandet gick till så att patienten i samband med besök på mottagningen 

informerades om studien och fick ett kort informationsbrev att läsa i väntrummet (se bilaga 1). 

Därefter tillfrågades patienterna om de ville skriva upp sig på en lista för att senare bli 

kontaktad angående förfrågan att delta i studien och inbokning av lämplig tid. Få av de 

tillfrågade patienterna visade intresse för studien i detta skede. De som skrivit upp sig på 

listan kontaktades därefter av undersökningsledaren och ett möte bokades in så att det 

sammanföll med annat besök på mottagningen. Samtliga smärtpatienter testades på Huddinge 

smärtmottagning. Innan påbörjad testning fick deltagarna läsa igenom och skriva på ett 

godkännande att delta i studien (se bilaga 2).  

Inklusionskriterierna för smärtgrupperna:  

 långvarig smärtproblematik 

 smärtan orsakar betydande lidande i patientens liv 

 ålder 18-65 år.  

Exklusionskriterier för smärtgrupperna:  

 huvuddiagnos ej smärtrelaterad 

 psykotiska symtom 

 

Bedömning enligt dessa kriterier genomförs regelbundet i samband med läkarbesök på 

Huddinge smärtmottagning. Kriterierna är krav för att vara inskriven på mottagningen. Den 

läkarsekreterare som vid mottagningens expedition informerade om studien blev ombedd att 

endast tillfråga inskrivna patienter.  
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Kontrollpersoner rekryterades på Stockholms universitets psykologiska institution. 

Studenterna informerades om studien via ett anslag (se bilaga 3) på en tavla avsedd för 

pågående studier. Därefter utfördes testning i institutionens lokaler. För att matcha 

kontrollgruppen mot smärtgruppen avseende variabeln ålder så kompletterades 

kontrollgruppen med äldre individer. Dessa rekryterades genom att be bekanta att muntligt 

tillfråga personer över 40 år som vid visat intresse fick möjlighet att läsa skriftlig information 

om studien (se bilaga 4). Testplatserna för de äldre i kontrollgruppen var företrädelsevis i 

deras hem och i några fall deras arbetsplatser.  

Inklusionskriterier för kontrollgrupperna: 

 ålder som matchar smärtgruppen 

Då smärtrelaterade besvär eller annan ohälsa är frekvent förekommande i befolkningen 

bedömdes det som viktigt att försöka få en kontrollgrupp där inte denna typ av upplevda 

besvär var aktuella. Således tillämpades följande uteslutningskriterier för kontrollgruppen: 

Exklusionskriterier för kontrollgrupperna: 

 smärtrelaterade besvär 

 hög grad av självskattad ångest eller depression  

 

Bedömning av ångest, depression och smärtrelaterade besvär gjordes med hjälp av 

frågeformulär (se nedan). Baserat på en svensk utvärdering (Lisspers et al., 1997) av den 

ångest och depressionsskala som användes tillämpades ett cut-off värde på 11 poäng. 

Material 

Programvaran som användes för att administrera IRAP är utvecklad av Dermot Barnes-

Holmes (2006) och översatt till svenska av Martin Cernvall (Uppsala universitet). En bärbar 

Toshiba-dator med operativsystemet Windows XP användes. Det stimulusmaterial som 

användes bestod av två stycken samplemeningar (Bra för mig - Dåligt för mig), två grupper 

av stimulusord (aktivitets- och inaktivitetsord), samt två svarsalternativ (Ja - Nej). 

Samplemeningarna valdes utifrån antagandet att smärtpatienter kan tänkas ha åsikter om vad 

som är bra respektive dåligt för dem. Allmänna omdömen av denna typ rekommenderas också 

som utgångspunkt i designen av IRAP. Stimulusorden togs fram i en process av två steg. 

Först genererades en pool av möjliga aktivitets- och inaktivitetsord i undersökningsgruppen. 

Därefter skattades dessa ord av 7 stycken erfarna kliniker på smärtrehabiliteringsområdet 

utifrån i vilken grad de uppfattade att ordet refererade till en aversiv aktivitet för 

smärtpatienter. Orden reducerades på så sätt ner till åtta stycken ord som beskriver fysisk 

aktivitet och åtta stycken ord som beskriver fysisk inaktivitet.  
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Den skriftliga instruktion som föregår testningen i IRAP översattes från den 

exempelinstruktion som var inkluderad i programvaran och anpassades därefter till det 

aktuella projektet (se bilaga 5). 

En Likert-skala (1-5) användes som direkt självskattning av aktivitets- och inaktivitetsorden 

(se bilaga 6). Detta mått poängsattes så att varje ord gavs en poäng motsvarande den siffra 

som var inringad. Totalpoängen för en grupp av ord kunde därmed variera från 4 till 20. I 

både grupperna fick också deltagarna skatta sin datorvana från 1-5 där fem stod för ”god” 

datorvana. Deltagarnas utbildningsnivå kodades på följande sätt: 0 – ingen skolgång, 1 – 

grundskola, 2 – gymnasieskola, 3 – högskola/universitet. För kontrollgruppen inkluderades 

också en fråga hämtad ur en väl beprövad hälsoenkät: EQ-5D (Burström et al., 2001) som 

screening för smärta (se längst ner på bilaga 6). Som screening för ångest och depression i 

kontrollgruppen användes Hospital Anxiety and Depression Scale (se bilaga 7).  

Förstudie 

En förstudie genomfördes för att testa stimulusmaterialet mot smärtpatienter och friska. Fem 

personer med långvarig smärta i ålder 32-80 år, och fem universitetsstudenter testades med 

materialet. Ingen av smärtpatienterna lyckades att genomföra de två övningsomgångarna 

utifrån de uppställda kriterierna (80 % rätt och medianresponstid mindre än 3000ms). Två av 

universitetsstudenterna lyckades genomföra hela proceduren. Proceduren var således alltför 

komplex att lära in, dvs. 2x8 ord är en alltför stor mängd ord att lära in under den 

förhållandevis korta tid som IRAP erbjuder. Muntligt beskrev också många av deltagarna 

uppgiften som förvirrande och obegriplig. I samråd med projektgruppen reducerades 

stimulusorden av detta skäl till fyra aktivitetsord och fyra inaktivitetsord (se tabell 1).  

Tabell 1. Stimulusmaterialet efter omarbetning efter förstudien. 

Sample 1: Bra för mig Sample 2: Dåligt för mig 

Svarsalternativ 1: Ja Svarsalternativ 2: Nej 

Aktivitetsord: 

Aktivitet 

Motionera 

Träna 

Rörelse 

Inaktivitetsord: 

Vila 

Vara hemma 

Vara stilla 

Ta det lugnt 

 

Orden valdes utifrån målsättningen att skapa en mer koherent och lättbegriplig procedur. På 

grund av begränsningar i programvaran var det dock inte möjligt att använda endast två 

grupper om fyra stimulusord. Därför dubblerades orden i programvaran så att samma fråga 

presenteras två gånger per omgång. Detta dubblerar antalet inlärningstillfällen och anses inte 

påverka datas kvalitet negativ (Barnes-Holmes, 2010 personlig kommunikation). 

Procedur 

Alla deltagare genomförde IRAP-proceduren först. Skriftliga instruktioner presenterades på 

skärmen innan testningen påbörjades (se bilaga 5). Instruktionerna lästes tillsammans med 
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försöksledaren som särskilt betonade att rätt svar ibland kommer att överensstämma med 

deltagares åsikt, och ibland gå tvärt emot.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild1. Konsistenta och inkonsistenta svarsalternativ inför de olika uppgifterna. 

För varje fråga presenterades sample-meningen "Bra för mig" eller "Dåligt för mig" överst på 

bildskärmen. I mitten av skärmen presenterades endera ett aktivitetsord (t ex motionera) eller 

ett inaktivitetsord (t ex vila). Längst ner presenterades svarsalternativen "Ja" och "Nej". 

Kombinationen av två sample-meningar och två grupper av stimulusord (aktivites- och 

inaktivitetsord) möjliggör fyra olika typer av frågor. Två svarsalternativ inför dessa fyra typer 

av frågor möjliggör totalt åtta olika svarstyper (se bild 1). 

Undersökningen designades så att fyra av dessa svar var konsistenta med undersökningens 

hypotes (t ex dåligt för mig-träna-ja) och fyra svar var inkonsistenta (t ex bra för mig-träna-

ja). Med konsistent menas helt enkelt att svaren är konsistenta med teorier på området, dvs. att 

individer med långvarig smärta över tid lär sig att fysisk aktivitet är dåligt eftersom det är då 

det gör ont. Under exempelvis en konsistent svarsomgång med stimuluskombinationen "Bra 

för mig" och "Springa" är således "Nej" det rätta svaret. Och under en inkonsistent 

svarsomgång med stimuluskombinationen ”Dåligt för mig” och ”Vila” så är ”Ja” det rätta 

svaret. 

Vid varje felaktigt svar (dvs. svar som inte stämmer med den aktuella svarsomgången) 

presenterades ett rött X alldeles under stimulusordet på mitten av skärmen. För att avlägsna 
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detta X och fortsätta svarsomgången var då deltagaren tvungen att välja det andra 

svarsalternativet. Vid korrekt svar presenterades en blank skärm under 400ms innan nästa 

fråga. Programvaran registrerar dels svarslatenser under utförande av uppgifterna men också 

om svaret var rätt eller fel i förhållande till de olika svarstyperna.  

Varje svarsomgång bestod av totalt 32 frågor som endera krävde konsistenta eller 

inkonsistenta svar. Totalt krävdes två godkända övningsomgångar och sex testomgångar med 

vardera 32 frågor i varje omgång. För att gå vidare till testomgångarna krävdes minst 80 % 

rätt med en medianresponstid under 3000ms för både en konsistent och en inkonsistent 

svarsomgång. Om deltagaren efter 12 svarsomgångar inte uppnått dessa kriterier avbröts 

undersökningen. Varje svarsomgång inleddes med konsistenta frågor och följdes därefter 

växelvis av inkonsistenta och konsistenta omgångar. Deltagarnas uppgift var således 

inledningsvis att lista ut vilket svarsmönster som gäller i programmet. Detta påpekades 

muntligt genom att beskriva proceduren som bestående av en övningsfas där uppgiften gick ut 

på att lära in ett svarsmönster. Mellan varje svarsomgång presenterades texten: "VIKTIGT! I 

nästa fas kommer uppgifterna att vara identiska förutom att alla svar som förut var rätt nu 

kommer att vara fel och alla som förut var fel kommer att vara rätt. Med andra ord måste du 

vända på dina svar från föregående fas. Detta är en del av experimentet. Försök göra så få fel 

som möjligt. Lycka till!". Mellan varje par av konsistent och inkonsistent övningsomgång 

presenterades en skärm innehållande de kriterier som krävs för att klara övningsfasen 

tillsammans med en sammanfattning av resultaten från de två senaste genomförda 

omgångarna. Frågorna presenterades kvasi-randomiserat med begränsningen att samma 

svarstyp (se ovan) maximalt upprepas tre gånger efter varandra, och att svarsknapparna 

maximalt har samma position tre gånger efter varandra. I övrigt var svarstypens ordning och 

svarsknappars position slumpmässiga.  

Direkt efter IRAP-proceduren fick deltagarna skatta de olika orden utifrån i vilken grad de 

själva ansåg att aktiviteten ordet refererar till är bra eller dålig för dem (se bilaga 6). 

Kontrollgruppen fick efter detta fylla i HAD (se bilaga 7). När undersökningen var klar 

informerades deltagarna om att studien syftar till att undersöka hur människor hanterar 

aktivitets- och inaktivitetsord och att datorprogrammet upptagit en mätning på hur snabbt de 

svarat i de olika omgångarna. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor om metoden och 

uppmanades att inte sprida informationen vidare till någon som skulle kunna tänkas delta i 

undersökningen. 

När deltagarna utför IRAP-proceduren samlas data upp på variablerna antal rätt och 

svarslatens inför de olika omgångarna. De genomsnittliga svarslatenserna för varje 

svarsomgång bearbetades med en anpassad variant av Greenwald, Nosek, och Banajis (2003) 

D-algoritm (Barnes-Holmes, Barnes-Holmes & Stewart, 2010). Denna beräkning går till så att 

genomsnittlig svarslatens i konsistent omgång subtraheras från den genomsnittliga latensen i 

inonsistent omgång. Därefter divideras denna siffra med svarlstensernas standardavvikelse. På 

så sätt erhålls ett D-värde (IRAP-effekt) för var och en av de olika svarstyperna. Endast 

svarslatenser från procedurens testfas bör användas vid denna beräkning eftersom deltagarens 
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svar innan övningskriterierna uppnåtts är alltför slumpmässiga för att anses vara ett mått på 

implicit attityd (Barnes-Holmes, Barnes-Holmes & Stewart, 2010). Långa svarslatenser 

justeras vid denna beräkning ner till 3000ms för att reducera effekten av ovidkommande 

variabler som exempelvis distraktioner i omgivningen.  

Etiska överväganden 

Flera aspekter av IRAP-proceduren kan uppfattas som påfrestande. Deltagarna ombeds att 

sitta still i en position under en utdragen tid (dock med möjlighet till pauser). Vissa deltagare 

kan tänkas känna sig dumma och förvirrade om de inte förstår vad de ska göra. Metoden 

tillåter inte heller att man utelämnar fullständig information om syftet med proceduren 

eftersom det riskerar att interferera med resultatet (Barnes-Holmes, Barnes-Holmes & 

Stewart, 2010). Av dessa anledningar gjordes en etikprövning av studien. Detta ledde till ett 

förtydligande av det informerade samtycket så att det blev tydligt att studien syftade till att 

undersöka både explicit och implicit attityd. Vädjande formuleringar ströks också från 

informationsbladet. I övrigt hade etiknämnden ingen synpunkt på studiens utformning. 

 

Resultat 

Totalt testades 11 smärtpatienter och 17 kontrollpersoner. I samband med testningen berättade 

en av deltagarna i kontrollgruppen om en reumatismproblematik som pågått under flera år. En 

annan av deltagarna i kontrollgruppen erhöll en poäng på HAD som låg över 11 som var cut-

off gränsen för kliniskt signifikant ångest eller depressionssymtom. Data från dessa två 

personer exkluderades därför från övrig analys. I övrigt svarade samtliga i kontrollgruppen på 

frågan om smärtor i EQ-5D att ”Jag har varken smärtor eller besvär”. Nedanstående analyser 

baseras således, om inte annat anges, på 11 smärtpatienter och 15 kontrollpersoner (se tabell 

2). Analys med oberoende t-test visade att grupperna i signifikant grad skiljde sig åt 

beträffande utbildningsnivå och datorvana. Könsskillnader i grupperna var icke-signifikanta.  

 

Tabell 2. Demografiska data och beräkning av gruppskillnader efter exkludering. 

 Smärtgrupp 

(n=11) 

 

m (sd) 

Kontrollgrupp (n=15) 

 

 

m (sd) 

Oberoende t-

test, 2-tailed 

 

  p 

Fishers Exact Test, 2-

tailed 

 

 p 

Ålder 48,73 (9,70) 38,80 (16,50) 0,088  -  

Utbildning 2,00 (0,45) 

 

2,87 (0,35) 

 

0,001 

 

-  

Datorvana 2, 91 (1,04) 3,87 (0,64) 0,008 -  

Kön 6 kvinnor 

5 män 

12 kvinnor 

3 män 

   - 
0,218 
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Resultaten från direkt skattning av stimulusorden redovisas först. Därefter redovisas i vilken 

utsträckning deltagarna lyckades genomföra övningsfasen med godkänt resultat. En detaljerad 

analys av övningsfasen görs sedan och slutligen presenteras de erhållna IRAP-effekterna. 

Direkt skattning av stimulusorden 

Nedan redovisas resultaten från det mått som avsåg att testa explicit attityd i förhållande till 

fysisk aktivitet/inaktivitet, dvs. skattningen av stimulusorden (se tabell 3). Oberoende t-test 

visade en icke-signfikant tendens till att kontrollgruppen skattade både aktivitet och inaktivitet 

högre, dvs. som ”Bra för mig” (se tabell 3). Beroende t-test inom grupperna visade att 

skillnaden mellan skattningen av aktivitet och inaktivitet var signifikant för kontrollgruppen (t 

(14)= 2,38; p = 0,031), men inte för smärtgruppen (t (10) = 2,073; p = 0,065). 

Kontrollgruppen skattade i signifikant grad aktivitetsorden högre än inaktivitetsorden. 

Tabell 3. Resultat av den direkta skattningen och oberoende t-test för skillnaden mellan grupperna.  

 Smärtgrupp 

(n=11) 

Kontrollgrupp 

(n=15) 

   

      

 m (sd) m (sd) df  t p (2-tailed) 

Aktivitet 15,91 (3,24) 17,56 (3,22) 25 -1,31 ,20 

Inaktivitet 12,27 (3,74) 14,63 (4,16) 25 -1,50 ,15 

 

Godkänd respektive ej godkänd övningsfas 

Nedanför redovisas i vilken utsträckning deltagarna lyckades respektive inte lyckades att 

uppnå övningskriterierna (minst 80 % rätt och medianresponstid under 3000ms) för att gå 

vidare till den egentliga testfasen (se tabell 4). I smärtgruppen blev två deltagare godkända, 

sex ej godkända och tre avbröt själv undersökningen med hänvisning till att den var för svår. I 

kontrollgruppen blev nio deltagare godkända, sju ej godkända och ingen valde att avbryta. En 

beräkning med chi-två (Fishers exact test) indikerade att skillnaden mellan grupperna 

avseende hur många som uppnådde godkänd nivå var signifikant (se tabell 4). Fler i 

kontrollgruppen genomförde övningsfasen med godkänt resultat. En beräkning genomfördes 

för att undersöka om godkänt/ej godkänt resultat hängde samman med deltagarens kön. 

Skillnaden mellan män och kvinnor var ej signifikant på denna variabel (Fishers exact test, p 

= 1,00). 

 
Tabell 4. Antal godkända och ej godkända deltagare i de olika grupperna.  

 Smärtgrupp (n=11) Kontrollgrupp (n=15) Fishers Exact Test 
 

  p 

Godkänd 2 9 
 0,05  

Ej godkänd 9 6 
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Analys av övningsfasen 

För att få en tydligare bild av varför så pass många inte uppfyllde övningskriterierna 

genomfördes en mer detaljerad analys av övningsfasen. De personer som valde att avbryta 

undersökningen exkluderades från denna och nedanstående analyser.  

Den genomsnittliga andelen rätt i de olika övningsfaserna redovisas grafiskt i figur 1. De 

heldragna linjerna visar inlärningen under övningsfasen för smärtpatienter och 

kontrollpersoner som uppnår kriterierna för godkänt. Dessa personer får en högre andel 

procent rätt som en effekt av övning. De prickade linjerna visar inlärningen för de som inte 

uppnår kriterierna för godkänt. Dessa personers resultat förbättras i liten utsträckning under 

övningsfasen.  

För att testa om skillnaden mellan godkända och ej godkända som syns i figur 1 var 

signifikant genomfördes ett antal oberoende t-test. Dessa beräkningar visade en signifikant 

medelvärdesskillnad för inkonsistent men inte konsistent svarsomgång i övningsomgång 1 (se 

tabell 5). De som blev godkända på övningsfasen hade en högre andel rätt vid inkonsistent 

omgång vid första övningsomgången än de som inte blev godkända. I de övriga 

övningsomgångarna var skillnaden mellan de båda grupperna signifikant både för konsistenta 

och inkonsistenta svarsomgångar. De som erhöll godkänt resultat hade efter första 

övningsomgången genomgående en högre andel rätt svar jämfört med de som inte nådde upp 

till övningskriterierna. Den godkända och icke-godkända gruppen är således inledningsvis 

separerade på den inkonsistenta svarsomgången, och vid andra övningsomgången tydligt 

separerade på både konsistent och inkonsistent svarsomgång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig andel rätt i procent för godkända (heldragen linje) och ej godkända (streckad 

linje). 
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Tabell 5. Oberoende t-test för skillnaden i andel procent rätt för de som uppnådde respektive inte 

uppnådde godkänt resultat i övningsfasen. 

 Godkänd (n=11) Ej godkänd (n=12)    

 m  (sd) m  (sd) df t-värde p 

Övning 1        

 Konsistent 45,8 (9,44) 46,2 (7,28) 21 -0,100 0,922 

 Inkonsistent 67,2 (21,61) 49,3 (9,96) 21 2,518 0,025 

Övning 2        

 Konsistent 71,4 (20,31) 49,5 (12,05) 21 3,173 0,005 

 Inkonsistent 75,2 (18.96) 56,5 (9,78) 21 2,930 0,011 

Övning 3        

 Konsistent 75,0 (12,62) 48,7 (11,90) 18 4,736 0,001 

 Inkonsistent 75,4 (19,57) 56,3 (9,36) 18 2,563 0,030 

Övning 4        

 Konsistent 79,8 (9,89) 56,9 (17,44) 16 2,961 0,009 

 Inkonsistent 73,3 (14,69 57,1 (13,06) 16 2,391 0,029 

Övning 5        

 Konsistent 80,6 (15,24) 49,2 (14,17) 15 4,084 0,001 

 Inkonsistent 85,2 (10,80) 61,2 (12,99) 15 3,629 0,002 

Övning 6        

 Konsistent 86,3 (6,81) 55,7 (16,49) 13 3,084 0,009 

 Inkonsistent 98,0 (3,46) 57,5 (10,51) 13 6,427 0,001 

 

 

Beroende t-tester inom grupperna för samtliga konsistenta och inkonsistenta 

övningsomgångar visade en signifikant medelvärdesskillnad för både andel rätt och 

svarslatens i kontrollgruppen men inte i smärtgruppen (se tabell 6). Kontrollgruppen hade en 

högre andel rätt med en kortare svarslatens inför inkonsistenta svarsomgångar jämfört med 

konsistenta. Kontrollgruppen hade lättare att svara inkonsistent i och med att de kunde göra 

det snabbare och med högre precision. 

 

Tabell 6. Genomsnittlig andel procent rätt och svarslatens för samtliga konsistenta och inkonsistenta 

övningsomgångar i smärt- och kontrollgrupp. Resultat av beroende t-test för skillnaden mellan 

konsistent och inkonsistent svarsomgång. 

 Konsistent Inkonsistent    

 m  (sd) m  (sd) df t-värde p 

Smärtgrupp (n=8*)        

 Procent rätt 58,1 (14,49) 62,6 (13,16) 7 0,845 0,426 

 Latens i ms 2389 (324) 2281 (388) 7 1,246 0,253 

Kontrollgrupp (n=15)        

 Procent rätt 60,0 (11,54) 68,8 (15,29) 14 -4,578 0,001 

 Latens i ms 2228 (275) 2102 (302) 14 3,449 0,004 
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För att testa om genomsnittlig ålder och självskattad datorvana skilde sig åt mellan godkända 

och ej godkända deltagare genomfördes två oberoende t-test. En signifikant 

medelvärdesskillnad avseende ålder uppmättes mellan dessa grupper (t (24) = -3,683; p = 

0,001). Däremot fanns ingen signifikant skillnad avseende datorvana (t (24) = 1,704; p = 

0,101) mellan godkända och ej godkända deltagare.  

För att testa om det fanns någon skillnad avseende godkänt respektive ej godkänt resultat 

mellan deltagare med universitetstbildning och utan universitetsutbildning genomförde en 

beräkning med Fishers Exact test. Skillnaden mellan dessa grupper var signifikant (p = 

0,021).  

IRAP-effekter 

Resultat för de personer som genomförde hela proceduren redovisas nedanför (se tabell 8). Ett 

negativt IRAP-värde innebär att svarslatenserna är kortare för inkonsistent svarsomgångar 

jämfört med konsistent, och ett positivt D-värde innebär motsatsen. Således tyder ett negativt 

IRAP-värde på en skillnad i svarslatens som för personer med långvarig smärta går i den icke-

förväntade riktningen. De två smärtpatienter som genomförde hela IRAP-proceduren hade 

IRAP-värden mellan -0,73 och 0,75 förutom när de skulle svara utifrån 

stimuluskombinationen ”Dåligt för mig” – ”Inaktivitet” då de erhöll ett kraftigt negativ värde. 

Det låga värdet för smärtpatienterna inför stimuluskombinationen ”Dåligt för mig – 

Inaktivitet” betyder att det gick fortare att svara ”Ja” inför denna uppgift än vad det tog att 

svara ”Nej”. Dessa två smärtpatienter har således lättare att förhålla sig till inaktivitet (vila, 

vara hemma, ta det lugnt, vara stilla) som något som är ”Dåligt för dem”. 

 

Tabell 8. IRAP-värde för deltagare i kontrollgruppen som genomförde hela proceduren.  

 
 Bra för mig  Dåligt för mig 

 Inaktivitet Aktivitet Inaktivitet Aktivitet 

Smärt 1 -,73 -,36 -4,73 ,53 

Smärt 2 ,75 ,22 -9,94 ,27 

Kontroll 1 2,94 -9,65 ,28 -,22 

Kontroll 2 -,52 -,51 -,55 ,20 

Kontroll 3 ,32 -,71 -,54 -,30 

Kontroll 4 -6,43 -7,69 -8,36 ,30 

Kontroll 5 -4,04 2,77 ,31 ,30 

Kontroll 6 -,30 -,14 -,33 -,20 

Kontroll 7 ,40 -,61 -,81 ,16 

Kontroll 8 ,21 -,46 ,61 -,22 

Genomsnittligt 

IRAP-värde för 

kontrollgrupp 

-0,93 -2,13 -1,17 0,01 
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Vissa av kontrollpersonerna har i likhet med smärtpatienterna IRAP-värden som ligger långt 

under noll. Kontrollperson 4 har exempelvis ett lågt värde på samtliga stimuluskombinationer 

utom ”Dåligt för mig-aktivitet”. Det tog alltså längre tid för denna person att svara konsistent 

jämfört med inkonsistent på alla andra typer av frågor utom denna. Kontrollperson 1 har ett 

lågt värde inför kombinationen ”Bra för mig-Inaktivitet”, och ett relativt högt värde inför ”Bra 

för mig-Aktivitet”. Det omvända förhållandet mellan dessa olika stimuluskombinationer syns 

hos kontrollperson 5. I övrigt skiftar deltagarnas värden mellan 1 och -1 med ungefär lika 

många värden över som under noll. I genomsnitt har kontrollpersonerna ett negativt IRAP-

värde för samtliga uppgifter utom ”Dåligt för mig-Aktivitet” där de den genomsnittliga 

skillnaden i svarslatenser mellan konsistent och inkonsistent omgång ligger nära noll. I termer 

av implicit attityd skulle således kontrollpersonerna kunna sägas ha en övervägande positiv 

implicit attityd till fysisk aktivitet, och en övervägande negativ implicit attityd i förhållande 

till inaktivitet. Dock finns stora individuella skillnader vilket gör att detta resultat bör 

betraktas som mycket preliminärt. 

Diskussion 
 

Det huvudsakliga syftet med den aktuella studien var att testa ett stimulusmaterial som i 

IRAP-proceduren kan användas för att undersöka implicit attityd i förhållande till fysisk 

aktivitet. Som jämförelsemått användes även direkta skattningar av stimulusmaterialet. Dessa 

resultat diskuteras först, följt av resultat från IRAP-proceduren. 

Explicit attityd 

Deltagare i både smärt- och kontrollgrupp skattade både aktivitet och inaktivitet högre, dvs. 

som mer ”Bra för mig” än ”Dåligt för mig”.  I termer av explicit attityd hade således 

grupperna en positiv attityd till både fysisk aktivitet och inaktivitet. Skillnaden mellan 

grupperna var icke-signifikant, men det fanns en tendens till att kontrollgruppen skattade både 

aktivitet och inaktivitet högre än smärtgruppen. Kontrollpersonerna skattade dock inom sin 

egen grupp fysisk aktivitet i signifikant grad högre än fysisk inaktivitet. Denna skillnad var 

inte signifikant i smärtgruppen. Eventuellt kan detta hänga samman med att antalet deltagare 

var större i kontrollgruppen och att det därför bör vara lättare att uppmäta en signifikant 

skillnad i denna grupp. Men det skulle också kunna ses som en indikation på att det finns en 

skillnad mellan explicit attityd i förhållande till fysisk aktivitet och inaktivitet hos 

kontrollpersonerna, men inte hos smärtpatienterna. Att smärtgruppen inte skattar aktivitet 

högre än inaktivitet går i linje med teorier om långvarig smärta. Om stimuli som är 

associerade till fysisk aktivitet har blivit betingade till att utlösa smärtrelaterad rädsla så kan 

detta tänkas göra att aktivitet bedöms som mindre ”Bra för mig”. Att fysisk aktivitet inte 

skattas ännu lägre kan eventuellt vara ett tecken på att skattningen, förutom att vara influerad 

av smärta och obehag i samband med aktiviteten, är influerad av andra stimuli. Att explicita 

attityder influeras av många olika värdeomdömen är ett vanligt teoretiskt antagande i 

attitydforskningen (Albarracín et al., 2005). Hos smärtpatienterna kan vissa av dessa 
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influenser tänkas härröra från individens icke-smärtsamma erfarenhet av att utföra fysiska 

aktiviteter. Men vissa kan också tänkas finnas i den sociala kontexten (t ex i relation till 

behandlare på smärtmottagningen) i form av uppmaningar till fysisk aktivitet för att minska 

undvikande och isolering. Att direkta mått kan påverkas av så pass många olika saker är, som 

tidigare påpekats, en av orsakerna till att indirekta mått börjat utvecklas.  

Den direkta skattningen kunde således inte på ett tydligt sätt differentiera mellan grupperna. 

Detta skulle eventuellt kunna innebära att direkt mått på attityd till fysisk aktivitet inte kan 

differentiera mellan personer som har och inte har långvarig smärta. Men eftersom det fanns 

en tendens till skillnad mellan grupperna så skulle man, förutsatt att urvalet är representativt, 

dock med ett större antal deltagare kunna se en gruppskillnad.  

Godkänd respektive ej godkänd övningsfas 

För att eventuella skillnader i svarslatenser mellan konsistenta och inkonsistenta 

svarsomgångar ska kunna tolkas på ett meningsfullt sätt behöver ett stabilt responsmönster 

inför involverade stimuli tränas in. Övningsfasen är således en förutsättning för mätning av en 

eventuell IRAP-effekt eftersom den säkerställer att deltagarens svarsmönster inte är 

slumpmässigt utan istället till stor del styrs av de stimuli som är involverade i proceduren. Att 

etablera detta responsmönster utifrån uppsatta övningskriterier visade sig dock vara svårt. Två 

i smärt- och nio i kontrollgruppen lyckades uppnå övningskriterierna. Denna skillnad var 

signifikant mellan grupperna. Övningsfasen var för svår för att ett regelbundet svarsmönster 

skulle kunna etableras på sex övningsomgångar. Studiens huvudfrågeställning var huruvida 

man utifrån det aktuella stimulusmaterialet kunde uppmäta en IRAP-effekt hos smärtpatienter. 

I och med att så pass få deltagare lyckades genomföra proceduren så måste man nog helt 

enkelt säga att svaret på denna fråga är nej. Den aktuella IRAP-proceduren är alltför svår för 

att implicit attityd på ett meningsfullt sätt ska kunna studeras hos den kliniska populationen 

smärtpatienter.  

Teoretiskt sett kan man tänka sig flera skäl till detta. Smärtpatienter har i flera studier visat sig 

ha nedsatt kognitiv funktionsnivå (Lee et al., 2006; Weiner et al., 2006). Eftersom proceduren 

belastar deltagarens kognitiva system kan detta tänkas leda till svårigheter att genomföra 

proceduren. En annan möjlighet är att verbala kontingenser i vissa fall kan konkurrera ut 

direkta kontingenser. Detta är ett välkänt fenomen inom den inlärningsteoretiska forskningen 

(Catania, 2007). Om smärtpatienternas beteende i förhållande till fysisk aktivitet i omfattande 

grad är regelstyrt så kan det vara så att dessa verbala kontingenser har företräde på ett sätt som 

leder till en okänslighet för den feedback de får under övningsfasen. På så sätt kan 

smärtpatienterna tänkas haft svårt att utföra uppiften eftersom IRAP kräver att man bortser 

från egna åsikter om smärta och svarar i enlighet med det mönster som programmet 

föreskriver. Ytterligare en möjlig förklaring till skillnaden framkommer när man tittar på 

ålderskillnaden mellan de som klarar och inte klarar proceduren. De som uppnår godkänt 

resultat är signifikant yngre än de icke-godkända. Skillnaden i ålder mellan smärt- och 

kontrollgrupp är visserligen icke-signifikant men det är begripligt med hänvisning till den 

höga spridningen av ålder i kontrollgruppen. Hög ålder kan eventuellt tänkas vara relaterat till 
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ett behov av ytterligare övning för att etablera samma typ av responsmönster som yngre gör 

med mindre övning. Att det fanns en skillnad beträffande ålder hos godkända och ej 

godkända, och att fler i smärtgruppen erhöll ett icke-godkänt resultat, gör att ålder kan tänkas 

ha spelat in för i vilken utsträckning smärtpatienterna klarade proceduren. Vidare lyckades 

signifikant fler universitetsstudenter uppnå godkänt resultat jämfört med icke-

universitetsstudenter. Eftersom utbildningnivån var högre i kontrollgruppen kan detta även 

tänkas vara en förklaring till skillnaderna beträffande hur många som uppnådde 

övningskriterierna i smärt- och kontrollgrupp. Ålder och utbildningsnivå kan därmed antas 

vara starkare relaterat till att kunna genomföra IRAP-proceduren än förekomsten av långvarig 

smärtproblematik.  

Inlärning under övningsfasen 

För att skapa en ökad förståelse för svårigheterna att uppnå övningskriterierna genomfördes 

en mer detaljerad analys av samtliga deltagares inlärning under övningsfasen. Vid denna 

analys framkommer att godkända deltagare från både smärt- och kontrollgrupp på ett tydligt 

sätt ökar sin andel korrekta svar som ett resultat av övningen. De icke-godkända i smärt- och 

kontrollgrupp har däremot en flack inlärningskurva, där de knappt förbättras under 

övningsfasen. I både smärt- och kontrollgrupp finns det således ett antal deltagare som inte 

förbättrar sitt resultat trots omfattande övning. Detta skulle kunna tyda på att de helt enkelt 

ger upp inför uppgiften, men utifrån kvalitativa observationer tycktes samtliga deltagare ta sig 

an uppgiften på ett fokuserat sätt. En jämförelse mellan konsistenta och inkonsistenta 

svarsomgångar mellan den godkända och icke-godkända gruppen visar att den godkända 

gruppen har signifikant fler rätt vid inkonsistent omgång redan under första 

övningsomgången. Vid andra övningsomgången är kontrollgruppens andel rätt högre för både 

konsistent och inkonsistent omgång. Denna skillnad var signifikant för både konsistent och 

inkonsistent omgång för samtliga övningsomgångar efter den första. Den godkända gruppen 

verkar således förstå uppgiften redan vid andra övningsomgången och ägnade därefter 

resterande övningsomgångar till att etablera ett stabilt svarsmönster som uppfyllde kriterierna, 

medan den icke-godkända gruppen inte lyckades göra detta. Att de som uppnår godkänt 

resultat har signifikant högre andel rätt på den första inkonsistenta övningsomgången skulle 

kunna förstås som att de redan har en etablerad och tydlig åsikt i linje med inkonsistent 

svarsmönster. Detta kan ha underlättat för dessa deltagare att upptäcka systematiken i de olika 

svarsomgångarna. 

Implicit attityd 

Eftersom så pass få deltagare genomförde hela proceduren så kunde inte gruppjämförelser 

göras av den slutgiltiga IRAP-effekten. Om man bortser från representativitetskrav och 

tentativt tillåter sig att fundera över dessa värden på individuell nivå så kan de eventuellt 

anses ha en teoretiskt meningsfull betydelse. Den teoretiskt förväntade IRAP-effekten skulle 

för personer med långvarig smärta vara positiv. Ett positivt värde skulle innebära att 

svarslatenser inför konsistent omgång är kortare än för inkonsistent. De två smärtpatienter 

som genomförde hela IRAP-proceduren hade båda två värden som låg nära noll förutom ett 

starkt negativt värde inför att svara på uppgiften ”Dåligt för mig – Inaktivitet”. Det tog alltså 
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längre tid för dem att svara t ex ”Dåligt för mig-Vara hemma-nej” än det tog att svara ”Dåligt 

för mig-Vara hemma-Ja. Detta skulle kunna tolkas som att de har lätt att relatera fysisk 

inaktivitet till något som är dåligt för dem. Förstått som implicit attityd kan detta betyda att de 

har en mer negativ än positiv inställning till orden: vila, ta det lugnt, vara stilla och vara 

hemma. Det är oklart hur detta skulle kunna förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv. Eventuellt 

har samtal med sjukvården etablerat fysisk inaktivitet som en av orsakerna till fortsatt lidande 

och på så sätt format en syn på inaktivitet som ”Dålig för mig”. Alternativt kan fysisk 

inaktivitet ha kommit att bli aversivt som ett resultat av att de är trötta på att vara bundna till 

en inaktiv tillvaro. Även hos kontrollpersonerna uppmättes negativa IRAP-värden, dvs. 

svarslatenser var längre vid konsistent svarsomgång jämfört med inkonsistent. 

Kontrollpersonerna uppvisade detta svarsmönster inför flera olika svarstyper och de flesta av 

de starka IRAP-effekterna var negativa. Denna typ av varierade negativa värden är begripliga 

med hänvisning till att kontrollpersonerna sannolikt inte har någon negativ implicit attityd i 

förhållande till aktivitet. Fysisk aktivitet är för kontrollpersonerna sannolikt förknippad med 

en rad varierade, både positiva och negativa, attityder.  Kontrollpersonernas genomsnittliga 

IRAP-effekt visar också att de sammantaget är mer positivt inställda till aktivitet och mer 

negativt inställda till inaktivitet. Kontrollpersonernas IRAP-värden varierade dock kraftigt 

vilket gör att deras genomsnittliga värde bör beaktas med försiktighet.  

Trots att endast data från IRAPs testfas bör användas vid beräkning av IRAP-effekt så ger 

data från övningsfasen en fingervisning om i vilken riktning implicit attityd skulle kunna 

tänkas peka. Om man betraktar svarslatenser enbart från smärtpatienternas övningsfas så visar 

dessa inte på någon signifikant skillnad mellan konsistent och inkonsistent svarsomgång. 

Svarslatenser från kontrollpersonernas övningsfas visar däremot en signifikant skillnad mellan 

svarsomgångarna. Kontrollpersonerna har lättare att svara inkonsistent än konsistent. Att 

dessa skillnader i svarslatens var signifikant för den ena gruppen men inte för den andra kan 

förstås på tre sätt. (1) Kontrollgruppen hade fler deltagare vilket kan ha gjort det lättare i 

denna grupp att uppmäta en signifikant skillnad. (2) Någon kognitiv faktor kan ha bidragit till 

att smärtgruppen inte responderade på ett differentierat sätt i förhållande till konsistent och 

inkonsistent svarsomgång. (3) Det finns en skillnad i implicit attityd i de olika grupperna. Det 

är utifrån föreliggande studie inte möjligt att avgöra vilken av dessa förklaringar som är 

troligast. Svarslatenserna från övningsfasen går dock i samma riktning som resultaten från 

direkta skattningar. Kontrollgruppen skiljer i sitt svarande på ett tydligt sätt mellan aktivitet 

och inaktivitet, medan smärtgruppen inte gör det. Smärtgruppens svarslatenser är inte 

signifikant kortare för inkonsistent svarsomgång, men det är däremot kontrollgruppens. Både 

svarslatensdata och data från direkt skattning går därmed i en teoretiskt begriplig riktning. En 

kortare svarslatens inför inkonsistent svarsomgång kan förstås som att de har en positiv 

implicit attityd i förhållande till fysisk aktivitet. Att smärtpatienterna inte uppvisar någon 

diskrepans i svarslatenser skulle eventuellt kunna vara ett uttryck för att fysisk aktivitet och 

inaktivitet är relativt jämbördiga avseende implicit attityd. 

Sammantaget pekar resultat från övnings- och testfas för kontrollpersonerna, som sannolikt 

inte har någon negativ implicit attityd till fysisk aktivitet, i den teoretiskt förväntade 
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riktningen. Smärtpatienternas resultat är dock svårare att tolka, men det skulle eventuellt 

kunna vara så att förhållandet till smärta inverkar på deltagarnas svarslatenser så att en 

eventuell diskrepans mellan konsistent och inkonsistent svarsomgång blir otydlig.  

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att IRAP-proceduren i sin aktuella 

utformning för många individer är alltför svår och att den därför i nuvarande form inte kan 

användas för att studera implicit attityd i förhållande till fysisk aktivitet hos smärtpatienter på 

ett framgångsrikt sätt. I aktuell utformning skulle proceduren exkludera en alltför stor del av 

populationen, förutsatt att problemen med att uppnå godkänt resultat inte är samplespecifikt. 

Det är svårt att utifrån den aktuella studien säga vad som orsakar det låga antalet godkända i 

smärtgruppen. Ett antal av smärtpatienterna hindras från att lära sig svarsmönstret, vilket 

eventuellt kan hänga samman med rigitt verbalt beteende, nedsatt kognitiv funktionsnivå, 

högre ålder, eller lägre utbildningnivå. Svårigheter att lära in svarsmönstret förekom även i 

kontrollgruppen vilket minskar sannolikheten för att svårigheterna är ett resultat av enbart 

långvarig smärta. Då det gäller studiens sekundära frågeställning så var antalet godkända 

deltagare för få för att uttala sig om differentiella effekter av implicit attityd enligt IRAP. En 

utökad studie skulle kunna ge svar på om uppmätta skillnader i svarslatenser inför de olika 

omgångarna, samt de uppmätta IRAP-effekterna, förekommer i populationen med långvarig 

smärtproblematik och om den skiljer sig från normalpopulationens IRAP-effekt. 

Svagheter med studien 

Den huvudsakliga svagheten med föreliggande studie är att proceduren var alltför komplex 

för deltagarna att genomföra. Detta resulterade i att få individer kunde genomföra procedurens 

testfas och begränsade på så sätt möjligheten att svara på studiens frågeställningar. En annan 

svaghet med studien är att undersökningsdeltagandet var lågt. Detta ledde till att den 

sekundära frågeställningen, om huruvida IRAP kunde differentiera mellan smärt- och 

kontrollgrupp, inte kunde besvaras på ett meningsfullt sätt. En större studie skulle på ett mer 

entydigt sätt kunna ge svar på denna frågeställning. En annan svaghet med studien är att 

kontrollpersoner rekryterades i en universitetsmiljö och därför riskerar att vara icke-

representativt för normalpopulationen. Den skillnad som uppmättes mellan smärt och 

kontrollgrupp avseende vilka som uppnådde godkänd nivå på övningskriteriet kan eventuellt 

ha påverkats av detta. Vid en upprepad studie av samma slag bör särskild hänsyn tas till att på 

ett noggrannare sätt matcha grupperna avseende ålder, utbildningsnivå och datorvana. En 

svaghet hos IRAP-proceduren är också att den kan sägas ha relativt låg face-validity. Vissa av 

deltagarna, även bland de som lyckades genomföra hela proceduren, påpekade efteråt att 

proceduren var extra krävande just därför att de inte förstod vad den gick ut på. En tydligare 

beskrivning av syftet med metodens utformning skulle eventuellt kunna avhjälpa en del av 

detta problem. Men proceduren är komplex och en viss grad av förvirring kring syftet med 

metoden är sannolikt oundvikligt.  

Modifiering av IRAP-proceduren 

Eftersom IRAP-proceduren är designad för att belasta deltagarens kognitiva system (Barnes-

Holmes et al., 2006) så är det naturligt att vissa kommer att uppleva svårigheter då det gäller 
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att lära sig det önskade responsmönstret. Det rapporterade bortfallet varierar mellan någon 

enstaka procent till upp emot 20 % (Drake et al., 2010; Dawson et al., 2009). I vissa studier 

har man löst problemet med bortfall genom att låta deltagarna öva under ett antal timmar tills 

de uppnått kriterierna (t ex Dawson et al., 2009). Detta skulle dock vara både etiskt och 

praktiskt tveksamt att göra i en klinisk miljö med människor som har svårt att sitta i samma 

position under en längre tid. Flera av deltagarna i den aktuella studien påpekade att de 

upplevde ökad smärta av att genomföra proceduren. För att kunna studera implicit attityd till 

fysisk aktivitet med IRAP är det istället nödvändigt att ytterligare förenkla proceduren. I vissa 

studier har Barnes-Holmes och hans kollegor (Barnes-Holmes, Murphy et al., 2010) funnit att 

strängare tidsgräns (2000ms istället för 3000ms) ger en ökad validitet. Att förenkla 

proceduren genom att öka den medianresponstid som krävs för att uppnå övningskriterierna är 

därför inte önskvärt. Istället kan en modifiering bygga på en förändring av stimulusmaterialet. 

Detta skulle man kunna göra genom att ytterligare minska antalet stimulusord. Alternativt kan 

man använda fysisk aktivitet och inaktivitet som samplemeningar och ett antal positivt och 

negativt laddade ord som stimulusord. Man skulle också kunna tydliggöra uppgiften med mer 

detaljerade instruktioner och en utökad beskrivning av uppgiften innan experimentet startar. 

Detta skulle dock förmodligen inte ha någon effekt på i vilken grad deltagarna lyckas 

genomföra proceduren om det är så att det är den kognitiva belastningen som orsakar 

svårigheterna.  

Framtida forskning 

För att använda IRAP som metod för att undersöka implicita attityder hos personer med 

långvarig smärta behöver, som redan påpekats, den aktuella proceduren modifieras på något 

sätt. Detta skulle eventuellt kunna möjliggöra ett framgångsrikt studerande av implicit attityd. 

På grund av smärtpatienternas svårigheter med att lära in det önskade svarsmönstret kan man 

dock tänka sig att det finns ett behov av att ytterligare förstå smärtpatienters inlärning av 

verbalt material. Det skulle exempelvis kunna vara så att smärtpatienter uppvisar en rigiditet i 

förhållande till inlärning av vissa typer av relationer som involverar smärtrelaterade stimuli. 

Att tidigare verbal historia kan interferera och i vissa fall förhindra verbal nyinlärning har 

visats i den inlärningsteoretiska forskningen (Watt et al., 1991). För att testa detta skulle man 

exempelvis kunna testa två grupper av smärtpatienter med IRAP och använda två 

uppsättningar stimulusmaterial, ett som involverar aktivitet, och ett annat som involverar icke-

smärtrelaterade stimuli. På så sätt skulle man kunna avgöra om svårigheten i IRAP-

proceduren ligger i inlärning av verbalt material överhuvudtaget eller om svårigheterna 

specifikt handlar om rörelserelaterade stimuli. Om det skulle visa sig att personer med 

långvarig smärta uppvisar en rigiditet i förhållande till viss typ av verbal inlärning så skulle 

detta eventuellt kunna visa sig ha implikationer för behandlingsinterventioner som i stor 

utsträckning baseras på verbala instruktioner. Eventuellt kan man behöva lägga mer tid på 

dessa behandlingsinslag, alternativt välja andra icke-verbala strategier för att förmedla ett 

budskap. En ökad förståelse för smärtpatienters verbala inlärning skulle även kunna ge 

underlag för att med högre precision kunna utveckla en IRAP-procedur som minskar risken 

för onödigt bortfall. 
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Bilaga 1 

 

 

Förfrågan om intresse att delta i forskning på bedömning av långvarig smärta 

Vi söker personer som vill delta i en undersökning som syftar till att utpröva en datorbaserad metod för 

bedömning av långvarig smärta. Vi undrar nu om du kan tänka dig att vara med i studien och genomföra 

testerna av vårt nya datorprogram? 

Den metod som kommer att användas kallas IRAP (Implicit Relational Assesment Procedure). Testet 

genomförs med ett datorprogram och enligt tidigare undersökningar så har man sett att denna metod mer 

exakt kan förutsäga hur man faktiskt kommer att handla i ett senare skede än exempelvis frågeformulär 

kan göra. Denna skillnad brukar beskrivas med att man inom vissa områden kan ha uttalade (explicita) 

åsikter som skiljer sig från outtalade (implicita) åsikter. Det är okänt om detta även gäller för personer med 

smärta och det är därför vi nu gör denna studie.  

Som deltagare i studien kommer du att få sitta framför en datorskärm och jobba med ett antal uppgifter. 

Du kommer att se vissa ord, som beskriver olika aktiviteter, och din uppgift är att svara med knapparna på 

tangentbordet. Uppgifterna beräknas ta mellan 20-40 minuter. Det är möjligt att ta kortare pauser vid flera 

tillfällen om uppgiften blir för tröttsam.  

Utöver denna datorbaserade uppgift så samlas information från frågeformulär in. Med något undantag 

ingår alla dessa formulär och mätningar i den vanliga kontakten här på kliniken, vilket betyder att alla 

patienter genomgår detta oavsett om de medverkar i studien eller ej. De formulär som du redan fyllt i 

behöver du givetvis inte fylla i på nytt.  

Informationen kommer att sammanställas utan namn så att ditt svar är anonymt. Data kommer att 

bearbetas i statistiska analyser av vår forskningsgrupp, eller i samarbete med annan forskargrupp. Den 

information som samlas in förvaras på ett säkert sätt hos oss på Smärtbehandlingsenheten. Resultaten från 

studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras. För deltagarna finns även möjlighet att ta del av sina egna resultat.  

Deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan, när som helst, utan att ytterligare motivera ditt beslut välja 

att avbryta din medverkan. Ditt beslut kommer inte på något sätt att påverka din fortsatta kontakt med 

sjukvården. 

Har ni frågor eller funderingar om undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristoffer Pettersson Gunnar Olsson  Rikard Wicksell 

Psykologkandidat Docent, Överläkare Med dr. Psykolog  

073-5563748  517 77 270  517 79 917 
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Bilaga 2 

 

 

 

Medverkan i smärtstudie 

Jag godkänner att medverka i metodutveckling av ett datorbaserat instrument för att undersöka 

smärtrelaterat fungerande. Jag har förstått att detta innebär att jag kommer att få sitta och arbeta vid en 

dator i ca 20-40 minuter. Jag förstår även att detta innebär att jag eventuellt kommer att få fylla i några 

olika formulär om min situation.  

Jag godkänner att den information som samlas in muntligen och/eller skriftligen används i forskning och i 

utveckling av kunskap om problemområdet. 

Jag godkänner att redan insamlad skriftlig information i form av frågeformulär får används i studien. 

Jag förstår att informationen, efter avslutad studie, kommer att sammanställas så att svaren är anonyma. 

Denna sammanställning kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. 

Jag förstår att deltagandet i studien är helt frivilligt. När som helst under studiens gång kan jag välja att 

avbryta min medverkan i studien. 

 

Deltagarens underskrift:      

(namnförtydligande)      

 

Adress och telefon:      
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Bilaga 3 

 

Vill du vara med i en undersökning om smärta? 

Till min psykologexamensuppsats söker jag personer till en undersökning 

om människor uppfattningar om smärta och aktivitet. För att kunna 

jämföra resultaten med varandra så samlar jag in data från personer med 

smärtproblematik samt en frisk kontrollgrupp.  

Som deltagare i studien kommer du att få sitta framför en datorskärm 

och jobba med ett antal uppgifter. Du kommer att se vissa ord, som 

beskriver olika aktiviteter, och din uppgift är att svara med knapparna på 

tangentbordet. Uppgifterna beräknas ta mellan 20-40 minuter. Och för 

detta får du 1 timme i UD-tid. 

Utöver denna datorbaserade uppgift så samlas information från vissa 

frågeformulär in.  

Efteråt svarar jag gärna på frågor om du är intresserad av studien.  

Informationen kommer att sammanställas utan namn så att ditt svar är 

anonymt. Resultaten från studien kan eventuellt komma att publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter, men ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras.  

Deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan, när som helst, utan att 

ytterligare motivera ditt beslut välja att avbryta din medverkan.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristoffer Pettersson  T10 

Kristofferpettersson83@hotmail.com  
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Förfrågan om intresse att delta i forskning på bedömning av långvarig smärta 

Vi söker personer som vill delta i en undersökning som syftar till att utpröva en datorbaserad metod för 

bedömning av långvarig smärta. För att kunna jämföra resultaten med varandra så samlar vi in data från 

personer som både har och inte har en smärtproblematik. Vi undrar nu om du kan tänka dig att vara med i 

studien och genomföra testerna av vårt nya datorprogram? 

Den metod som kommer att användas kallas IRAP (Implicit Relational Assesment Procedure). Testet 

genomförs med ett datorprogram och enligt tidigare undersökningar så har man sett att denna metod mer 

exakt kan förutsäga hur man faktiskt kommer att handla i ett senare skede än vad exempelvis 

frågeformulär kan göra. Denna skillnad brukar beskrivas med att man inom vissa områden kan ha uttalade 

(explicita) åsikter som skiljer sig från outtalade (implicita) åsikter. Det är okänt om detta även gäller för 

personer med smärta och det är därför vi nu gör denna studie.  

Som deltagare i studien kommer du att få sitta framför en datorskärm och jobba med ett antal uppgifter. 

Du kommer att se vissa ord, som beskriver olika aktiviteter, och din uppgift är att svara med knapparna på 

tangentbordet. Uppgifterna beräknas ta mellan 20-40 minuter. Det är möjligt att ta kortare pauser vid flera 

tillfällen om uppgiften blir för tröttsam.  

Utöver denna datorbaserade uppgift så samlas även information från frågeformulär in skriftligen.  

Informationen kommer att sammanställas utan namn så att ditt svar är anonymt. Data kommer att 

bearbetas i statistiska analyser av vår forskningsgrupp, eller i samarbete med annan forskargrupp. Den 

information som samlas in förvaras på ett säkert sätt hos oss på Smärtbehandlingsenheten. Resultaten från 

studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras. För deltagarna finns även möjlighet att ta del av sina egna resultat.  

Deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan, när som helst, utan att ytterligare motivera ditt beslut välja 

att avbryta din medverkan.  

Har du frågor eller funderingar om undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristoffer Pettersson Gunnar Olsson  Rikard Wicksell 

Psykologkandidat Docent, Överläkare Med dr. Psykolog 

073-5563748  517 77 270  517 79 917 
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Instruktioner 

Detta test går ut på att svara rätt på ett antal uppgifter. Först kommer du att få möjlighet att öva 

på uppgifterna tills du vet hur man ska göra och kan göra det ganska snabbt. Därefter kommer 

själva testet att börja. Sammanlagt kommer uppgifterna att ta ungefär 30-40 minuter. 

Under testet kommer du bli ombedd att svara så snabbt och noggrant som du kan.  

Det är viktigt att förstå att du ibland kommer att behöva svara på ett sätt som stämmer överens 

med vad du själv tycker, och andra gånger kommer du att behöva svara på ett sätt som går emot 

vad du själv tycker. Detta är en del i experimentet. 

När du svarar felaktigt på en uppgift så signaleras detta genom att ett rött ‘X’ visas på mitten av 

bilden. För att ta bort detta ‘X’ och fortsätta så trycker du så snabbt du kan det rätta alternativet. 

Nedanför visas exempel på de olika typerna av uppgifter som kommer att visas. För att du lättare 

ska förstå uppgifterna så ges förklaringar direkt efter varje exempel. Undersök varje exempel och 

läs sedan noga förklaringen. Se till att du förstår uppgiften innan du fortsätter.  

 

Exempel 1 

________________________________ 

Bra för mig 

 

Sporta 

Välj ‘d’ för                        Välj ‘k’ för 

 Ja                          Nej 

________________________________ 

 

Förklaring till exempel 1 

Om du väljer “Ja” genom att trycka på ‘D’-knappen så påstår du att “Sporta är lika med det som är 

bra för mig”. 

Om du väljer “Nej” genom att trycka på ‘K’-knappen så påstår du att “Sporta är olikt det som är bra 

för mig”.  
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Exempel 2 

________________________________ 

Dåligt för mig 

 

Se på TV 

Välj ‘d’ för                        Välj ‘k’ för 

  Ja                           Nej 

________________________________ 

 

Förklaring till exempel 2 

Om du väljer “Ja” genom att trycka på ‘D’-knappen så påstår du att “Se på TV är lika med det som är 

dåligt för mig”. 

Om du väljer “Nej” genom att trycka på ‘K’-knappen så påstår du att “Se på TV är olikt det som är 

dåligt för mig”.  

 

VIKTIGT: Från uppgift till uppgift så kommer svarsknapparna (Ja och Nej) att variera slumpmässigt 

mellan höger och vänster. 

 

Om det är något som är otydligt med dessa instruktioner, 

eller om du har några andra frågor,  

var snäll att prata med försöksledaren innan 

du trycker på den blå knappen. 
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Självskattning stimulusorden 

Här nedanför ser du samma ord som du tidigare sett i datorprogrammet. Din uppgift nu är 

att svara på vad du själv anser om dessa aktiviteter. Detta gör du genom att ringa in den 

siffra, från 1 till 5 som bäst motsvarar din åsikt.  

Genom att välja en hög siffra så påstår du att den aktivitet som ordet beskriver är ”bra för 

dig” att utföra. Och genom att välja en låg siffra så påstår du att den aktivitet som ordet 

beskriver är ”dålig för dig” att utföra.  

 

  Dåligt för mig  Bra för mig 

Motionera  1 2 3 4 5 

Vila  1 2 3 4 5 

Rörelse  1 2 3 4 5 

Träna  1 2 3 4 5 

Ta det lugnt  1 2 3 4 5 

Vara hemma  1 2 3 4 5 

Aktivitet  1 2 3 4 5 

Vara stilla  1 2 3 4 5 

 

 

Markera, genom att kryssa i en ruta, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd i 

dag: 

Jag har varken smärtor eller besvär  □ 

Jag har måttliga smärtor eller besvär  □ 

Jag har svåra smärtor eller besvär  □ 
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HAD 
 

Läs varje påstående och sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som kommer närmast hur du känt dig under 

den senaste veckan.   Fundera inte alltför länge. Det första svar som dyker upp är antagligen riktigare än ett 

svar som du funderat på länge. Svara på alla frågorna. Kryssa bara i en ruta för varje påstående 
 

1 Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad” 
 

8 Jag känner mig som om allting går trögt 

 För det mesta   Nästan jämt 

 Ofta   Ofta 

 Då och då   Ibland 

 Inte alls   Inte alls 

2 Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut 

 

9 Jag känner mig rädd, som om jag har ”fjärilar i magen” 

 Precis lika mycket   Inte alls 

 Inte riktigt lika mycket   Någon gång 

 Bara lite   Rätt ofta 

 Nästan inte alls   Mycket ofta 

3 
Jag känner mig rädd, som om något förfärligt 

håller på att hända 
 

10 Jag har tappat intresset för mitt utseende 

 För det mesta   Helt och hållet 

 Ofta   Ganska mycket 

 Då och då   Lite grand 

 Inte alls   Inte alls 

4 
Jag kan skratta och se saker från den humoristiska 

sidan 
 

11 Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng 

 Lika mycket som jag alltid har kunnat   Väldigt mycket 

 Inte riktigt lika mycket som förut   En hel del 

 Absolut inte så mycket som förut   Inte så mycket 

 Inte alls   Inte alls 

5 Oroande tankar kommer för mig 
 

12 Jag ser fram emot saker och ting med glädje 

 Mycket ofta   Lika mycket som jag alltid gjort 

 Ofta   Något mindre än jag brukade 

 Då och då   Klart mindre än jag brukade 

 Någon enstaka gång   Nästan inte alls 

6 Jag känner mig glad 
 

13 Jag får plötsliga panikkänslor 

 Inte alls   Mycket ofta 

 Inte så ofta   Ganska ofta 

 Ibland   Inte så ofta 

 För det mesta   Inte alls 

7 Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 
 

14 
Jag kan njuta av en bra bok eller ett bra radio- eller TV-

program 

 Absolut   Ofta 

 Oftast   Ibland 

 Inte ofta   Inte så ofta 

 Inte alls   Mycket sällan 

15 Har något särskilt hänt under den senaste veckan som du tror kan ha påverkat hur du svarat på frågorna? 

 Ja Om ”Ja”, vad?  

 Nej  

 

 


