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Sammanfattning 

Bakgrund: Bukväggens muskulatur spelar en viktig roll gällande hållning, bål- och 
bäckenstabilitet, andning, bålrörelser och som stöd för de inre organen i buken. 
Rektusdiastas, en delning av bukmusklerna, är vanligt förekommande framför allt hos 
kvinnor under och efter graviditet och kan eventuellt påverka dessa funktioner och göra 
ländryggen och bäckenet mer sårbara. 
 
Syfte: Att undersöka om det finns ett samband mellan vidden på rektusdiastasen och 
ländryggs- och bäckensmärta samt vidden på rektusdiastasen och rörelserädsla, hos 
kvinnor efter graviditet.  
 
Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie. Antalet deltagare var 141. Populationen var kvinnor 
20-50 år som fött barn där yngsta barnet var mellan 1-8 år och som förstod och kunde 
uttrycka svenska i tal och skrift. Deltagarna skulle ha en rektusdiastas på minst 2 
fingerbredd mellan rektusbukarna mätt 4 cm ovanför naveln. Datainsamlingen bestod av 
ultraljudsmätning samt frågeformulären Numeric Rating Scale (NRS) och Tampa Scale 
of Kinesiophobia (TSK-SV).  Korrelation analyserades med Spearmans 
korrelationskoefficient. Deltagarna delades in i två grupper utifrån att de hade en 
rektusdiastas på mer eller mindre än 2,4 cm och skillnaderna mellan grupperna 
analyserades med Mann-Whitney U-test.  
 
Resultat: Ingen statistisk signifikant korrelation över p = 0,05 förelåg mellan vidden på 
rektusdiastasen och någon av smärtskattningarna. Däremot förelåg en statistiskt 
signifikant svagt positiv korrelation mellan vidden på rektusdiastasen och rörelserädsla. 
Vidare sågs ingen statistisk signifikant skillnad mellan de två grupperna, ≤ 2,4 cm eller 
>2,4 cm rektusdiastas, och smärtskattningarna. Resultatet visade dock på statistisk 
signifikant skillnad mellan grupperna och skattningen av rörelserädsla. 
 
Slutsats: Studien visade att vidden av rektusdiastas som enskild faktor inte hade något 
samband med ländryggs- och bäckensmärtor hos kvinnor efter graviditet. Kvinnor med 
kvarstående rektusdiastas > 2,4 cm, tenderade i denna studien att skatta högre på TSK-
SV, än de som hade ≤ 2,4 cm. Gällande skattningen av smärtan sågs ingen statistisk 
signifikans mellan grupperna. I mötet med dessa kvinnor bör fysioterapeuter inte endast 
fokusera på smärtan utan beakta fler faktorer såsom rörelserädsla, och fokusera på att 
guida dessa personer till att våga röra sig för att minska och undvika utveckling av 
rörelserädsla.  
 
 
Nyckelord: Rektusdiastas, ländryggssmärta, bäckensmärta, rörelserädsla



Abstract 

Background:  The abdominal muscles play an important part in posture, inner unit stability, 
breathing, upper body movement, to generate power of the abdominal muscles and in 
supporting inner organs. Diastasis of the rectus abdominis muscles is common during and after 
pregnancy and might affect these important functions and thereby increase the vulnerability of 
the lower back and pelvic areas.  
 
Aim: To determine the correlation between the width of the diastasis recti abdominis and low 
back- and pelvic pain and the width of diastasis recti abdominis and fear of movement, in 
women after pregnancy. 
 
Method: Quantitative cross-sectional study. The amount of participants was 141. The 
population was women, 20-50 years old, who had given birth, the youngest child between the 
ages of 1-8 years old and were able to understand Swedish both verbally and in writing. The 
research participants had a diastasis recti abdominis more than 2 finger-widths, measured 4 cm 
above the umbilicus. The data collection was made with ultrasound and the questionnaires used 
were Numeric Rating Scale (NRS) and the swedish version of Tampa Scale of Kinesiophobia 
(TSK-SV). Correlation was analyzed with Spearman’s correlation coefficient. The participants 
were also divided into two groups based on a cut-off value of the diastasis of 2,4 cm and 
differences between groups were analyzed with Mann-Whitney U-test. 
 
Results: No statistical significance in correlation over p = 0,05 was found between the width 
of the diastasis recti abdominis and any of the pain ratings. However, there was a statistical 
significant weak positive correlation between the width of the diastasis recti abdominis and fear 
of movement. Furthermore there was no statistical significance between the groups ≤ 2,4 cm or 
> 2,4 cm of diastasis recti abdominis and the pain ratings, but a significant difference between 
the groups and the estimation on fear of movement. 
 
Conclusion: The study showed that the width of diastasis recti abdominis as alone factor 
doesn’t have any correlation with low back- and pelvic pain in women after pregnancy. Women 
with remaining diastasis recti abdominis > 2,4 cm,  tended to estimate higher in this study in 
TSK-SV than those who had ≤ 2,4 cm. Regarding the ratings of the pain, no statistically 
significant difference between the groups were shown. When meeting these women 
physiotherapists should not only focus on the pain but also consider factors such as fear of 
movement and focus their efforts on guiding the women so that the risk of developing fear of 
movement is reduced. 
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1. BAKGRUND 
Regeringen har globala mål där "god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling" 
(Regeringskansliet, 2019). I handlingsplan Agenda 2030 ska stora satsningar göras på 
kvinnors hälsa och på den vård som riktas till kvinnor (Regeringskansliet, 2019). 
I vår kliniska vardag som fysioterapeuter träffar vi många kvinnor som lider av rygg- och 
bäckenbesvär och som tidigare varit gravida. Många har kvarstående besvär flera år efter 
deras graviditet. Orsaken till ländryggs- och bäckenbesvär kan vara många och vi ser en 
vinst, för både dessa kvinnor och samhället, att undersöka detta noggrannare.  
 
1.1 Rektusdiastas 
Bukväggen består av 4 muskler: musculus (m.) transversus abdominis, m. obliquus internus 
abdominis och m. obliquus externus abdominis samt m. rectus abdominis. M. rectus 
abdominis är den magmuskel som är mest centralt belägen och går mellan processus 
xiphoideus och os pubis. Höger och vänster muskelbuk hålls ihop av en senstruktur som 
kallas linea alba, i vilken alla fascior (bindvävshinnor) som omger magmusklerna möts 
(Bojsen-Möller, 2000). Rektusdiastas (RD) definieras som en vidgning av avståndet mellan 
m. rectus abdominis två muskelbukar någonstans på linea alba mellan processus xiphoideus 
till os pubis (Boissonnault & Blaschak, 1988) (Figur 1).  

 
Figur 1. Rektusdiastas. Illustration av Kristin Lundström, Region Örebro län. Med tillåtelse att 
använda bilden av Kristin Lundström, 28/5-19. 

 
 
Hos kvinnor sker detta naturligt under en graviditet på grund av hormonell och mekanisk 
påverkan, vilket gör att linea alba sträcks ut och får strukturerna, som redan är under högt 
tryck från fostret, att dela sig (Boissonnault & Blaschak, 1988). Bukväggens muskulatur 
spelar en viktig roll gällande hållning, bål- och bäckenstabilitet, andning, bålrörelser och 
som stöd för de inre organen i buken (Coldron, Stokes, Newham & Cook, 2008). En RD kan 
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påverka dessa funktioner och det blir då mer sårbart för ländryggen och bäckenet (Lo, 
Candido & Janssen, 1999). 
Prevalensen av RD är 100 % hos kvinnor i graviditetsvecka 35 (Mota, Pascoal, Carita & Bø, 
2015). Redan direkt efter förlossningen anpassar sig kroppen och försöker gå tillbaka till sitt 
ursprungliga läge. Hos de flesta går delningen tillbaka inom 3 mån efter graviditeten 
(Keshwani, Hills & McLean, 2016). Ungefär 36 % av kvinnorna har dock kvar en vidgad 
RD som troligen inte går samman efter de normala 12 veckorna (Boissonnault & Blaschak, 
1988). I en studie av Mota et al. (2015) sågs 6 månader postpartum en RD med medelvärdet 
1,5 cm och en prevalens på cirka 39 % hos kvinnorna. 
Det finns ingen konsensus kring hur stort avstånd mellan m. rektus abdominis muskelbukar 
som krävs för att diagnostiseras som ökad RD, då det varierar mellan studier (Boissonnault 
& Blaschak, 1988). Två studier menar att > 2 cm på en eller flera undersökningsnivåer 
(navelnivå, 4,5 cm ovan eller under navelnivå) innebär en ökad RD (Chiarello, Falzone, 
McCaslin, Patel & Ulery, 2005; Lo et al., 1999). Keshwani et al. (2016) såg i sin studie att 
en normal RD är 1,0 cm upp till 2,2 cm, det vill säga upp till 2 fingerbredd eller mindre och 
allt däröver då är patologiskt. Beer et al. (2009) tog fram normativa värden för kvinnor som 
inte varit gravida mätt med UL och ansåg att en normal RD bör vara mindre än 2,2 cm, 3 cm 
ovanför naveln. Mota, Pascoal, Carita & Bø (2018) undersökte normativa värden för 
förstföderskor under och efter graviditet. Resultatet visade 6 månader postpartum att vidden 
på RD kan anses normal mellan 1,7 - 2,8 cm, 2 cm ovanför naveln och mellan 1,2 - 2,4 cm, 
5 cm ovanför navelnivå. Värden ovanför den högsta gränsen ansågs vara ökad RD, och 
definierades som patologisk RD.  
Det finns inte heller någon konsensus kring var på linea alba som RD är vanligast 
förekommande eller var längs linea alba mätningarna bör göras i olika studier. Trots en 
studie som visat på flest antal ökad RD nedanför navelnivå (Chiarello et al., 2005), visar fler 
studier att det är vanligare i eller ovanför navelnivå (Boissonnault & Blaschak, 1988; Mota 
et al., 2018). Boissonnault & Blaschak (1988) angav den vanligaste lokaliseringen av RD 
till navelnivå i 52 % av fallen, ovan navelnivå i 36 % av fallen och nedanför navelnivå i 
endast 11 % av fallen. Det visade sig också att om RD hittades nedanför navelnivå fanns den 
aldrig utan att den även fanns i navelnivå eller ovan navelnivå. Den senaste studien på ämnet 
av Mota et al. (2018) såg att RD var störst 2 cm ovan navelnivå jämfört med 2 cm nedanför 
navelnivå och 5 cm ovan navelnivå, både under sen graviditet samt upp till 6 månader efter 
graviditet hos förstföderskor. Det finns alltså inte någon tydlig riktlinje för var mätningarna 
bör göras längs linea alba. 
 
I denna studie har vi valt att sätta ett cut-off värde för ökad RD vid 2,4 cm, mätt 4 cm ovan 
navelnivå. 
 
1.2 Rektusdiastas och smärta 
Det finns studier som behandlar ämnet RD, men inte särskilt många av dessa har studerat 
vidden av RD och smärta. I några studier har det visat sig att det vid RD efter graviditet kan 
finnas en högre grad av smärta i ländrygg- och bäckenregionen (Boissonnault & Blaschak, 
1988; Dalal, Kaur & Mittra, 2014; Gitta et al., 2017; Parker, Millar & Dugan, 2009). 
Mekanismerna bakom fynden är oklara, men teorin är att en svaghet i magmuskulaturen på 
grund av en ökad RD leder till biomekaniska problem och felaktig postural kontroll och att 
detta kan orsaka ländryggs- och bäckensmärta (Boissonnault & Blaschak, 1988). Andra 
studier har dock visat att mild grad av ökad RD (2-3 fingerbredd mellan rektusbukarna) inte 
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hade någon korrelation till ländryggs- och/eller bäckensmärta (Mota et al., 2015; Sperstad 
Bakken, Tennfjord Kolberg, Hilde, Ellström-Engh & Bø., 2016). I dessa studier blev dock 
deltagarna endast tillfrågade om de hade smärta eller inte, men det gjordes inte någon 
gradering av smärtan med flera skalsteg. En nyligen publicerad systematisk review från 2019 
gällande RD visade, som även tidigare nämnts, att det inte finns många studier som tar upp 
vidden av RD och smärta. Resultatet sammanfattades med att RD kan vara associerat med 
ländryggs- och bäckensmärta, men studierna som ingick i review-studien höll enligt 
författarna generellt dålig kvalité. De menade också att på grund av olika definitioner på 
ökad RD och att det var många olika metoder för att mäta RD i de ingående studierna, var 
det svårt att dra några säkra slutsatser (Benjamin, Frawley, Shields, van de Water & Taylor, 
2019).    
 

1.3 Rörelserädsla 
Begreppet rörelserädsla, även kallad kinesiofobi, lanserades 1995 av Johan Vlaeyen och är 
en "överdriven, irrationell och begränsande rädsla för fysisk rörelse och aktivitet som ett 
resultat av en känsla av sårbarhet för smärtsam skada" (Lundberg, 2013).  
Det finns dokumenterat, ur ett psykologiskt perspektiv, att erfarenheter av och attityder till 
smärta påverkar vår smärtupplevelse (Boersma & Linton, 2006). När människor upplever 
smärta i samband med rörelse, så är det vanligt att personen då även i framtiden förväntar 
sig att smärta ska uppstå vid rörelser (Robert, Randy, Nancy & Christopher, 2016). I vissa 
fall kopplas personer med långvariga smärtproblem ihop med funktionsnedsättningar i 
rörelseapparaten och att de har en annan inställning till aktiviteter och att röra sig, jämfört 
med personer som inte har långvarig smärta (Leeuw et al., 2007). Rörelserädsla skapar i sin 
tur ett fear-avoidance beteende, här översatt med undvikande beteende. Ett mönster som med 
tid blir svårt att bryta (Boersma & Linton, 2006). Det kan i sin tur orsaka andra problem 
såsom nedsatt muskelaktivitet och nedstämdhet. Personen hamnar ännu djupare i sitt 
undvikandebeteende, som vidare kan ge ökad smärtintolerans och eventuellt större 
smärtintensitet som slutligen kan påverka det dagliga livet (Leeuw et al., 2007).  
I den kliniska vardagen har författarna till denna studie under flera år träffat kvinnor som har 
en oro att börja träna för tidigt efter förlossning, av rädsla för att få en kvarstående delning 
av bukmuskulaturen. Det finns en generell föreställning hos dem att framför allt undvika 
övningar i ryggliggande där man lyfter upp överkropp och samtidigt lyfter benen, vilket 
oftast görs vid olika former av sit-ups. Det finns en indikation på att dessa kvinnor väljer att 
helt undvika träning av bukmuskulaturen på grund av en rädsla för att få kvarstående ökad 
RD. Författarna till denna studie har inte kunnat hitta någon vetenskaplig litteratur som 
undersöker sambandet mellan rörelserädsla och vidden av RD.  
 
1.4 Rational 
Det finns idag ingen fastställd evidens om vidden på RD har ett samband med ländryggs- 
och bäckensmärtor hos kvinnor med kvarstående RD efter graviditet, då studierna som gjorts 
i flera fall håller tveksam kvalité och definitionerna på ökad RD och metoderna för att mäta 
RD varierar. Det verkar även föreligga en kunskapslucka mellan vidden på RD och 
rörelserädsla då inga studier hittats som undersökt detta. Den här studien kan ge en större 
klarhet i, och fylla delar av dessa kunskapsluckor. 
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2. SYFTE 
Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan vidden på rektusdiastasen och 
ländryggs- och bäckensmärta samt vidden på rektusdiastasen och rörelserädsla, hos kvinnor 
efter graviditet.   
 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilken korrelation finns det mellan vidden på rektusdiastasen och ländryggs- och 

bäckensmärta hos kvinnor 20-50 år med rektusdiastas över 2 fingerbredd, mätt 4 cm 
ovan navelnivå, vars yngsta barn är mellan 1-8 år?  

2. Vilken korrelation finns det mellan vidden på rektusdiastasen och rörelserädsla hos 
kvinnor 20-50 år med rektusdiastas över 2 fingerbredd, mätt 4 cm ovan navelnivå, 
vars yngsta barn är mellan 1-8 år?  

3. Finns en skillnad i ländryggs- och bäckensmärta mellan kvinnor 20-50 år som har en 
rektusdiastas ≤ 2,4 cm och de som har en ökad RD > 2,4 cm? 

4. Finns en skillnad i rörelserädsla mellan kvinnor 20-50 år som har en rektusdiastas ≤ 
2,4 cm och de som har en ökad RD > 2,4 cm? 
 
 

4. METOD 
4.1 Design 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som är en del av ett större pågående 
forskningsprojekt. Det övergripande syftet i det större forskningsprojektet är att öka 
kunskapen kring RD hos kvinnor efter graviditet och hur fysiska och psykiska faktorer 
samspelar med RD samt hur den kunskapen kan ligga till grund för att utveckla mer effektiva 
behandlingsstrategier för dessa kvinnor.  
 
4.2 Population och urval 
Inklusionskriterierna var kvinnor som fött barn genom naturlig förlossning eller kejsarsnitt. 
Kvinnorna var mellan 20-50 år gamla samt kunna förstå och uttrycka sig på svenska i tal och 
skrift. Deltagarna skulle även ha en RD på minst 2 fingerbredd mellan m. rektus abdominis 
muskelbukar strax ovanför naveln. Yngsta barnet skulle vid tiden av mätningarna vara 
mellan 1-8 år. Den nedre gränsen sattes på grund av att muskelbukarna då förväntas gått ihop 
så mycket de kommer att göra spontant. Den övre gränsen valdes för att försöka begränsa 
spridningen alltför mycket. 
Exklusionskriterierna var strukturell deformitet av ryggraden, neurologisk-, reumatologisk-
, skeletal- och/eller muskulär sjukdom. Deltagarna skulle heller inte ha haft ländryggs- 
eller bäckensmärta innan graviditet som lett till sjukskrivning och/eller ledighet från skola 
eller arbete. 
Deltagarna rekryterades i det större forskningsprojektet via ett reportage som publicerades i 
två olika lokaltidningar i Örebro, Örebroaren och Te-bladet, där de som var intresserade 
uppmanades att höra av sig. Anslag sattes även upp på BVC/MVC-mottagningar på 
vårdcentraler i Region Örebro län och i Falun/Borlänge. Rekryteringen skedde även genom 
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Facebooksidorna i Region Örebro län och Landstinget i Värmland samt genom bloggen 
bakingbabies.se. 
I det stora pågående forskningsprojektet gjordes en beräkning av stickprovsstorleken utifrån 
att analys av materialet skulle göras med regressionsanalys med en sannolikhetsnivå på 0,05, 
power = 0,8, 5 prediktorer och en förväntad multipel regressionskoefficient på 0,3 vilket gav 
en stickprovsstorlek på 135.  
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes av författarna till det stora forskningsprojektet under november 
2017 till och med november 2018 på vårdcentraler i Örebro, Karlstad och Borlänge, på 
Lugnets fysiocenter i Falun samt på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 
Mätningar av RD gjordes med ultraljud, och kvinnorna fick besvara en enkät bestående av 
flera olika frågeformulär, bland annat frågor gällande bakgrundsinformation, Numeric 
Rating Scale (NRS) och den svenska versionen av Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-
SV). Både mätningen med ultraljud och enkäten skedde på plats vid ett och samma tillfälle. 
Först fylldes enkäten i på en dator, kvinnan var då ensam i rummet med möjlighet att hämta 
hjälp om hon hade behov av det. Efter detta gjordes mätningarna med ultraljud. 
  
4.3.1 Ultraljud 

Alla mätningar av RD gjordes med ultraljud Logiq e R7 (GE Healthcare, Chicago, Illinois, 
USA). Bilderna togs med en L4-12t-RS Probe med 13 MHz. Deltagaren låg i ryggliggande 
på en brits med knäna böjda i 90°. En och samma fysioterapeut med erfarenhet av 
mätmetoden utförde alla mätningar. Tre mätningar gjordes centraliserat över RD, 4 cm ovan 
centrum av naveln mätt med måttband. Platsen markerades med en ej vattenlöslig spritpenna 
på var sida om ultraljudshuvudet (proben) för att kunna mäta på samma ställe hela tiden. I 
de fall RD var större än att hela delningen syntes på bilden användes “extended field of 
view”, vilket innebär att proben dras med jämn hastighet över magen i ultraljudshuvudets 
längdriktning och får på så sätt större bildupptagning, liknande panoramafunktionen på en 
mobiltelefon. I dessa fall markerade fysioterapeuten med spritpenna vart mätningen skulle 
startas och vart rörelsen skulle stoppas med ultraljudshuvudet.  
 
I kliniken anses palpation vara en tillräcklig metod för att upptäcka förekomst av RD, men 
ultraljudsmätning ger en mer precis mätning (Van de Water & Benjamin, 2016). Mätningen 
av RD med ultraljud i denna population är validitets- och reliabilitetstestat och en 
väletablerad metod (Mota, Pascoal, Sancho & Bø, 2012; Mota, Pascoal, Sancho, Carita & 
Bø, 2013).  
 
Som förtydligande används i denna studie termen RD som ett avstånd oavsett vidden på RD 
och inte som en patologisk definition för ett avstånd som är större än ett visst cut-off värde. 
 
4.3.2 NRS 
I denna studie skattades smärta på NRS mellan 0 (ingen smärta alls) till 10 (värsta tänkbara 
smärta) i fyra olika frågeställningar: “Smärta just nu”, “Smärta senaste veckan”, "Smärta när 
du har som minst ont" och "Smärta när du har som mest ont" (Bilaga 1). 
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NRS har enligt två separata studier hög test–retest reliabilitet. En studie testade tre olika 
smärtskalor vid knäsmärta (Alghadir, Anwer, Iqbal & Iqbal, 2018) och en studie där olika 
smärtskalor jämfördes hos bland annat smärtpatienter med långvarig ländryggssmärta 
(Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011). I den sistnämnda studien kom författarna fram 
till att patienter med långvarig smärta föredrog NRS framför andra smärtskalor då den var 
enkel att använda och lätt att förstå. Korrelationen mellan NRS och Visuell analog skala 
(VAS) var hög vilket man också ansåg gav en hög validitet för NRS (Hawker et al., 2011) 
då VAS är den vanligaste metoden för smärtskattning inom både kliniskt arbete och 
forskning och anses som golden standard (Rolfsson, 2009). 
 
 4.3.3 TSK-SV 
Frågeformuläret består av 17 frågor som mäter den subjektiva uppfattningen om 
rörelserädsla. Varje fråga rangordnas på en fyrgradig likertskala mellan 1 (håller inte med 
alls) till 4 (håller med helt). Frågorna 4, 8, 12 och 16 inverteras och summeras som 1=4, 2=3, 
3=2 och 4=1. Totalsumman räknas sedan ut och kan variera mellan 17 och 68 poäng. Högre 
poäng indikerar hög rörelserädsla (Lundberg, Styf & Carlsson, 2004). I några studier har ett 
cut-off värde definierats till > 37 poäng som hög grad av rörelserädsla (Lundberg, Larsson, 
Östlund & Styf, 2006; Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995) (Bilaga 
2).   
TSK-SV är validitets- och reliabilitetstestat (Lundberg et al., 2004). 
 
4.4 Dataanalys 
Tre ultraljudsmätningar gjordes på varje deltagare och medelvärdet av de tre mätningarna 
användes i den statistiska analysen. 

Dataanalyserna utfördes av författarna till denna studie och för alla analyser användes 
Statistical Package for the Social Science (SPSS), version 25.  

Vid bakgrundsinformation och beskrivning av deltagarna användes deskriptiv statistik. 
Korrelationen analyserades med Spearmans rangkorrelationskoefficient. Denna valdes då 
det är ett icke parametriskt test och bör användas om någon av variablerna är snedfördelade 
eller om en eller båda variablerna mäts på ordinalskala då det inte är ekvidistanta avstånd 
mellan skalstegen (Björk, 2010). I denna studie är båda frågeformulären, NRS och TSK-SV, 
mätt på ordinalskala. För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan två olika grupper 
av kvinnor med cut-off värdet 2,4 cm för RD gjordes analysen med det icke parametriska 
testet Mann-Whitney U-test då det är två oberoende grupper som jämförts och mätt på 
ordinalskala (Björk, 2010; Mann & Whitney, 1947). 

 
Både Spearmans test och Mann-Whitney U-test visar även om resultatet är statistiskt 
signifikant. Ett p-värde på 0,05 eller mindre ansågs som statistiskt signifikant i denna studie. 
 

5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Denna studie har tagit hänsyn till deltagarna enligt Helsingforsdeklarationen 1964 (reviderad 
2013) vilket är en kodex där omsorg om individen alltid måste gå före vetenskapen och 
samhällets intresse. Det innebär att information om samtycke, identifierbarhet av prover och 
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data för insamling, analys, lagring och användning för nya ändamål ska tas hänsyn till 
(World Medical Association, 2018). 

Studien är en del av ett större forskningsprojekt. En etisk prövning är redan gjord och 
godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer 2017-316 med 
tillägg 2017-316-1. Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna kunde när som helst 
avbryta utan att behöva motivera sitt ställningstagande. Alla deltagare har blivit informerade 
om projektet i skrift och muntligen innan de skrivit på ett samtycke. Alla dokument och 
handlingar som förekommer i studien har kodats och kodnyckeln, som kopplar ihop koden 
till en specifik deltagare, förvaras inlåst separat från övriga handlingar. Ingen information 
som kommer att kunna leda till identifiering av enskilda individer kommer att publiceras. 
Patientinformation har behandlats enligt dataskyddsförordningen: The General Data 
Protection Regulation (GDPR) (Datainspektionen, 2018). 
Frågeformulären som används, liksom skattningsskalorna, kan ligga till grund för 
missförstånd så att deltagarna känner sig utsatta eller på annat sätt kränkta. Att dela 
upplevelsen i frågeformulär och besvara frågor kan kännas utlämnande och ge känslor av 
utsatthet. Det kan därför vara viktigt att informationen som ges till deltagarna innan 
frågeformulären och skattningsskalorna besvaras är genomtänkt och skapar trygga ramar. 
Deltagarna hade möjlighet att på plats be om förtydliganden under tiden de fyllde i enkäten 
för att minska risken för missförstånd. 
All data är avidentifierad och författarna i denna studie hanterar enbart data som är kodad. 
Författarna har ej tillgång till personuppgifter och risken att forskningspersonerna går att 
identifiera bedöms som liten. Frågeställningen i studien ligger även i linje med det pågående 
forskningsprojektets frågeställning vilket innebär att de analyser som görs redan har blivit 
godkända av etikprövningsnämnden. I samråd med handledare anser vi därför att någon ny 
etisk prövning inte är nödvändig.  
 

6. RESULTAT 
141 kvinnor anmälde sitt intresse till studien och av dessa fanns inga bortfall, således 
inkluderades alla. Kvinnorna var mellan 20-50 år med en medelålder på 37 år. Medelvärdet 
för RD var 3,56 cm (1,19) (medel (SD)) i variationen mellan 0,79 cm - 8,71 cm. 20 st 
deltagare hade en vidd på RD mellan 0 - 2,4 cm (14,2 %), och resterande 121 deltagare en 
vidd på RD > 2,4 cm (85,8 %).  
Tabell 1 visar hur deltagarna svarat på de olika frågeformulären NRS och TSK-SV. Den 
visar att deltagarna svarat 0 som lägst på alla fyra frågeställningarna om smärta och de högsta 
siffrorna ligger mellan 7 och 10. Medianen varierar mellan 0 och 6 där “smärta som mest” 
har den högsta medianen. På frågeformuläret TSK-SV varierar poängen mellan 18 och 54 
med en median på 32 poäng. 
 



8 
 

Tabell 1. Sammanställning av resultaten på frågeformulären NRS och TSK-SV.  

6.1 Korrelationen mellan vidden på RD och ländryggs- och bäckensmärta 
Resultatet visar på att det inte finns någon statistiskt signifikant korrelation mellan vidden 
på RD och ländryggs- och bäckensmärta. Samtliga korrelationsanalyser tenderar till ett 
negativt samband med en korrelationskoefficient närmare noll för samtliga fyra 
smärtskattningar.   Dataanalysen visar för “smärta just nu” (r = -0,041, p = 0,633), “smärta 
senaste veckan” (r = -0,086, p = 0,313), “smärta som minst” (r = -0,020, p = 0,818) och 
“smärta som mest” (r =  -0,075, p = 0,380) (Figur 2). 

 
Figur 2. Korrelationen av vidden på RD och a) smärta just nu, b) smärta senaste veckan, c) smärta som 
minst, d) smärta som mest. 
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6.2 Korrelationen mellan vidden på RD och rörelserädsla 
Resultatet visar att det finns en svag positiv korrelation (r = 0,177) mellan vidden av RD och 
rörelserädsla, mätt med TSK-SV, som är statistiskt signifikant (p = 0,035). Det positiva 
sambandet innebär att kvinnor med större vidd av RD skattar högre på TSK-SV och tvärtom 
(Figur 3). 

 

Figur 3. Korrelationen av vidden på RD och TSK-SV. 

 

 
6.3 Skillnad mellan grupperna ( ≤ 2,4 och > 2,4 cm), smärta 
Figur 4 visar medianvärdet och spridningsmått hos deltagarna med RD ≤ 2,4 cm och > 2,4 
cm vid skattning av samtliga fyra smärtskattningar. 
 
Vid skattning av “smärta just nu” var medianvärdet för gruppen ≤ 2,4 cm 0,5, minimumvärde 
0 och maximumvärde 8. För gruppen > 2,4 cm var medianvärdet 2, minimumvärde 0 och 
maximumvärde 8. Analysen visade inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna (p = 0,128). 
 
Vid skattning av “smärta senaste veckan” var medianvärdet för gruppen ≤ 2,4 cm 3, 
minimumvärde 0 och maximumvärde 8. För gruppen > 2,4 cm var medianvärdet 3, 
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minimumvärde 0 och maximumvärde 10. Analysen visade inte på någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,964). 
 
Vid skattning av “smärta som minst” var medianvärdet för gruppen ≤ 2,4 cm 0, 
minimumvärde 0 och maximumvärde 5. För gruppen > 2,4 cm var medianvärdet 0, 
minimumvärde 0 och maximumvärde 7. Analysen visade inte på någon statistiskt signifikant 
skillnad mellan grupperna (p = 0,162). 
 
Vid skattning av “smärtan som mest” var medianvärdet för gruppen ≤ 2,4 cm 6,5, 
minimumvärde 3 och maximumvärde 10. För gruppen > 2,4 cm var medianvärdet 6, 
minimumvärde 0 och maximumvärde 10. Analysen visade inte på någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,910). 
 
 

 
Figur 4. Skillnaden mellan grupperna vid skattning av a) smärta just nu, b) smärta senaste veckan, 
c) smärta som minst, d) smärta som mest. 
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6.4 Skillnad mellan grupperna ( ≤ 2,4 och > 2,4 cm), rörelserädsla 
Figur 5 visar medianvärdet och spridningsmått hos de deltagare med RD ≤ 2,4 cm och > 2,4 
cm vid skattning av TSK-SV. Medianvärdet för gruppen ≤ 2,4 cm var 27, minimumvärde 18 
och maximumvärde 45. För gruppen > 2,4 cm var medianvärdet 32, minimumvärde 18 och 
maximumvärde 54. Analysen visade på statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (p 
= 0,012). 

 
Figur 5. Skillnaden mellan grupperna vid skattning av TSK-SV. 

 

7. DISKUSSION 
7.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Sammanfattningsvis visade resultatet att det inte föreligger någon statistisk signifikant 
korrelation mellan vidden på RD och någon av de fyra smärtskattningarna. Däremot sågs en 
svag positiv korrelation mellan vidden på RD och rörelserädsla som var statistiskt 
signifikant. 
Vidare sågs heller ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna, ≤ 2,4 cm eller > 2,4 
cm, gällande de fyra olika smärtskattningarna. Resultatet visade dock på en signifikant 
skillnad mellan grupperna för skattningen av TSK-SV. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
I denna studie finns ingen korrelation mellan vidden av RD och ländryggs- och 
bäckensmärta. Det stämmer med några tidigare studier på ämnet (Benjamin et al., 2018; 
Mota et al., 2015; Sperstad Bakken et al., 2016). Men det motsäger några andra studier som 
sett samband (Boissonnault & Blaschak, 1988; Dalal et al., 2014; Gitta et al., 2017; Parker 
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et al., 2009). Generellt används många olika metoder för att mäta vidden av RD till exempel 
kalipermätning, palpation, datortomografi och ultraljud vilket gör att studierna som finns 
kan vara svåra att jämföra resultatmässigt. Vi har i denna studie valt att inte gå på djupet och 
analysera skillnaderna mellan de olika studiernas mätmetoder, men vi funderar över om det 
kan vara sådant som påverkat vissa av de tidigare studiernas resultat och att de därav fått en 
korrelation mellan RD och smärta då man i dessa studier i större utsträckning använt sig av 
palpation och kalipermätning. Enligt Van de Water & Benjamin (2016), Mota et al. (2012) 
och Mota et al. (2013) ger ultraljudsmätning en mer specifik mätning och vi tänker att 
ultraljudsmätningar på grund av det korrelerar mindre med smärtan. 
 
Resultatet i denna studie visar ingen korrelation mellan vidden på RD och smärta ovanför 
navelnivå. I en studie av Gunnarsson, Stark, Dahlstrand & Strigard (2015) undersöktes 
kvinnor som fött barn, men även män, som hade RD och ländryggssmärta. I den studien sågs 
att ökad RD har en påverkan på patientens funktion vad gällde flexion och isometriskt arbete 
av magmuskulaturen, men en korrelation kunde endast ses när man mätte RD under 
navelnivå. Man drog slutsatsen att en anledning till varför området nedanför naveln var mest 
intressant var på grund av att strukturen i den yttre muskelkorsetten under navelnivå, där 
nedre magmuskulaturen möts, verkade spela större roll när det kom till generering av kraft 
och muskelkoordination. Benjamin et al. (2019) har gjort en systematisk review där de också 
ser antydan till att det hos personer med ökad RD kan vara ett dysfunktionellt rörelsemönster 
hos bukmusklerna och oförmågan att skapa kraft, beroende på olika myofasciella strukturer, 
som kan vara orsaken till ländryggssmärta. Detta är dock inget de kunnat fastställa. Samma 
studie såg ett samband med svagheter i bäckenbottens muskulatur och ökad ländryggs- och 
bäckensmärta hos patienter med ökad RD. Detta inte bara hos kvinnor som fött barn, utan 
även hos äldre, personer med aortaaneurysm och personer som genomgått 
bukplastikoperation.  
Brumitt, Matheson & Meira (2013) har tittat på övningar för personer med ländryggs- och 
bäckensmärta, där de såg att instabilitet i ländryggen och rekrytering av olika muskler kunde 
vara en trolig orsak till ländryggssmärta. De delade upp musklerna som stabiliserar 
ryggraden i lokala muskler (mm. multifidi och m. transversus abdominis) och globala 
muskler, de mer utanpåliggande musklerna (mm. erector spinae, m. quadratus lumborum, 
m. obliquus internus abdominis, m. obliquus externus abdominis samt m. rektus abdominis). 
Författarna menade att de lokala musklernas sätt att aktiveras i hög grad påverkade de 
globala musklernas förmåga att skapa kraft. Skedde en störning av de lokala musklerna så 
avspeglade det de globala musklernas förmåga att aktiveras. Hides, Stanton, Dilandi Mendis 
& Sexton (2011) kom fram till att förmågan att kontrahera mm. multifidi korrelerade med 
förmågan att kontrahera m. transversus abdominis. Det konstaterades att personer med 
långvariga ländryggssmärtor hade asymmetri och även atrofi av multifidi muskulaturen, 
troligen på grund av inaktivitet i muskulaturen. En liknande studie har Freeman, Woodham 
& Woodham (2010) gjort, där de undersökte atrofiering av mm. multifidi. Försvagning och 
atrofi av dessa muskler sker vid inaktivitet och gör musklerna oförmögna att skapa 
isometrisk kontraktion, det vill säga att vara med och stabilisera ryggraden, något som kan 
vara en bidragande orsak till ländryggssmärta (Freeman et al., 2010).  Det kan vara svårt att 
träna de lokala stabiliserande musklerna i ländryggen (mm. multifidi och m. transversus 
abdominis) isolerat, utan korrekta instruktioner av någon utbildad person (Brumitt et al., 
2013).  
Det finns med andra ord många olika teorier kring orsaken till ländryggs- och bäckensmärta 
(Brumitt et al., 2013; Benjamin et al., 2019; Freeman et al., 2010; Gunnarsson et al., 2015; 
Hides et al., 2011). RD verkar således inte vara av vikt när det kommer till smärtan sett 
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utifrån vår studie och vad flera andra studier  kommit fram till (Mota et al., 2015; Sperstad 
Bakken et al., 2016; Benjamin et al., 2019).  Det verkar snarare ha att göra med försvagning 
och atrofiering av muskulatur i bålen samt förmågan att rekrytera denna muskulatur i mage 
och rygg, både lokala såväl som globala muskler. 
 
Korrelationen är alltid beroende av hur den kan tillämpas bland annat i den kliniska vardagen 
(Björk, 2010). Vi bedömer därför i denna studie, med hänsyn till den kliniska relevansen, att 
det finns en svag positiv korrelation mellan vidden av RD och rörelserädsla. Vi hade en 
hypotes om att rörelserädsla och vidden av RD kunde hänga samman, utifrån de erfarenheter 
vi haft i den kliniska vardagen, där vi mött kvinnor som uttryckt detta och resultatet bekräftar 
hypotesen.  
Som vi tidigare nämnt tenderar personer med långvariga smärtproblem att ha 
funktionsnedsättningar i rörelseapparaten och även ha en annan inställning till aktiviteter 
och att röra sig, jämfört med personer som inte har långvarig smärta (Leeuw et al., 2007). Vi 
tror att människor som har rörelserädsla troligtvis är mer inaktiva och mer benägna att inte 
träna sin muskulatur, vilket kan leda till muskelatrofi och att rekryteringen av musklerna inte 
sker optimalt. Det skulle eventuellt kunna vara med och påverka att vissa av dessa personer 
upplever ökad smärta och även nedstämdhet, något som kan skapa ytterligare 
undvikandebeteende. Det går dock inte med utgångspunkt av resultatet i denna studien att 
uttala sig om  kausaliteten, om det är vidden av RD som ger rörelserädsla eller om kvinnor 
som har en ökad RD tenderar att röra sig mindre och därmed har utvecklat någon form av 
rörelserädsla. 

Boissonnault & Blaschak (1988) menade att kriterierna för vad som bedöms vara en 
patologisk RD borde vara olika beroende var på linea alba man mäter, bland annat med tanke 
på att bukväggen nedanför naveln består av alla fyra olika muskellager vilket skulle kunna 
ge en ökad styrka i det området och öka motståndskraften mot ökad vidd av RD. Som vi 
tidigare nämnt finns ingen tydlig konsensus kring var på linea alba man bör mäta eller något 
specifikt cut-off värde för vad som definieras som patologisk RD, även om flera studier har 
gjort goda försök (Beer et al., 2009; Chiarello et al., 2005; Keshwani et al., 2016; Lo et al., 
1999; Mota et al., 2018). För att undersöka nyttan med att definiera och använda ett cut-off 
värde på RD valde vi inför uppdelningen till två grupper, att använda värdet för den övre 
gränsen som Mota et al. (2018) valt som “normativt värde” av RD (2,4 cm) efter en 
graviditet. Vi valde den nivå (5 cm ovanför naveln) som är närmast mätnivån i denna studie 
(4 cm ovanför naveln) (Mota et al., 2018). I vår studie var skillnaden mellan grupperna inte 
så stor gällande samtliga fyra smärtskattningar på NRS och analysen visade heller ingen 
statistisk signifikans. Resultatet visade dock att kvinnor med ökad rektusdiastas > 2,4 cm 
skattar högre på TSK-SV än vad kvinnor med RD ≤ 2,4 cm gör. Gällande smärtskattning 
verkar inte ett specifikt cut-off värde för att definiera en patologisk vidd på RD, i alla fall 
inte det värde vi har använt, vara kliniskt relevant. Däremot visar den signifikanta skillnaden 
mellan grupperna när det gäller rörelserädsla på att det skulle kunna vara användbart. Dock 
finns det vissa aspekter som bör beaktas närmare. För det första är det i vår studie väldigt 
olika stora grupper som jämförs. Även om Mann-Whitney U-test anses vara tämligen robust 
för olikstora gruppjämförelser (Björk, 2010; Duignan, 2016) är det ändå något som kan vara 
värt att notera. För det andra är medianvärdet i gruppen med RD på > 2,4 cm 32, vilket inte 
når upp till den gräns för hög rörelserädsla som brukar sättas vid 37 (Lundberg et al., 2006; 
Vlaeyen et al., 1995). Den kliniska betydelsen av skillnaden mellan grupperna kan 
därigenom ifrågasättas. Även om valet av cut-off värde gjordes utifrån den kunskap som 
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finns idag om vad som kan anses vara “normalt” med avseende på vidden av RD efter en 
graviditet, skulle kanske ett annat värde ha påverkat skillnaden mellan grupperna.  
Mota et al. (2018) gjorde mätningar där normal RD ansågs vara mellan 1,7 - 2,8 cm, mätt 2 
cm ovanför navelnivå och mellan 1,2 - 2,4 cm, 5 cm ovanför navelnivå. Det är endast 0,4 
cm minskning på vidden av RD från 2 cm till 5 cm ovanför navelnivå. Det är av stor vikt att 
personen som utför mätningen är erfaren, väl införstådd och tränad i metoden att mäta med 
ultraljud (Beer et al., 2009). Dels för att det kan förekomma metodfel genom att vinkla 
ultraljudshuvudet lite fel, men även att olika tjocklek av fettvävnad kan ge missvisande 
parametrar. Något som är med och bidrar till att vi också ställer oss reserverade till ett 
specifikt cut-off värde.  
Detta samlat är kanske inte det viktigaste hur bredden på RD mäts eller exakt var på linea 
alba man mäter, utan snarare att se vidare på den motoriska kontrollen av muskulaturen och 
framför allt kvinnornas upplevelse kring rörelserädsla, som är de intressanta parametrarna 
att studera vidare.  
 
 
7.3 Metoddiskussion 
Eftersom studien är en del av ett större forskningsprojekt har vi tagit del av de mätningarna 
som redan gjorts och fått förhålla oss till den redan utvalda populationen. Då 
forskningsprojektet är en tvärsnittsstudie som endast gör mätningar vid ett och samma 
tillfälle vet vi därför inget om hur det ser ut för kvinnorna över tid.  
Vi ser en risk med att det kan ha varit svårt för deltagarna att förstå frågorna. I det stora 
forskningsprojektet försökte man eliminera detta genom att kvinnan fick fylla i enkäten på 
plats, med möjlighet att vid oklarheter ställa frågor, vilket vi anser är en styrka med studien. 
Därför var även ett av inklusionskriterierna att kvinnan både skulle kunna förstå svenska i 
tal och skrift. Dock kan vi inte veta om kvinnorna verkligen frågade om de hade behov av 
hjälp, eller om de valde att bara kryssa i frågorna och sedan gå vidare till mätningarna. Den 
osäkerheten är snarare något som i sånt fall gäller för enkätstudier generellt och inte specifikt 
för denna studie. 

Ultraljud är en bra mätmetod jämfört med andra mätmetoder av RD såsom palpation och 
kalipermätning (Mota et al., 2012; Mota, et al., 2013; Van de Water & Benjamin, 2016). 
Mendes et al. (2007) menade att UL är en bra mätmetod att använda i och ovan navelnivå. 
Datortomografi är den undersökningsmetod som tidigare använts mest vid undersökningar 
av muskulaturen i bukväggen. På senare tid har den ersatts av ultraljudsundersökning då 
datortomografi är en dyr metod och utsätter forskningspersonen för strålning. Ultraljudet är 
i stället en billig, lätt och icke invasiv metod vilket medger att den i princip kan användas så 
ofta man behöver. Ultraljudet som undersökningsmetod har utvecklats genom åren, bland 
annat genom bättre bildskärpa och möjligheten till att kunna använda extended field of view. 
Detta för att kunna få ett större upptagningsområde (Beer et al., 2009). I denna studie har 
mätningarna gjorts av en erfaren fysioterapeut vilket vi tidigare nämnt är viktigt för att 
eliminera metodfel. Något som bör tas hänsyn till när olika studiers resultat jämförs är hur 
erfaren personen som gjort mätningarna är samt tjockleken på fettvävnad och hud hos 
deltagarna. Det är med detta sagt svårt att jämföra olika studier i sig på grund av parametrar 
som vi tidigare nämnt kan ge metodfel. I studien analyserades medelvärdet av tre 
ultraljudsmätningar för varje deltagare, vilket vi tror ökar sannolikheten för ett representativt 
värde. Något vi ser som en styrka med studien. 
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Eftersom det inte finns konsensus kring vart mätningen av RD längs linea alba bör utföras, 
valdes det i det större forskningsprojektet att göra mätningar 4 cm ovanför navelnivå där 
man utgick från centrum av naveln. Alla människor ser olika ut och navelns längd och bredd 
kan variera kraftigt, något vi har erfarenhet av från den kliniska vardagen. Att man väljer att 
ta olika mått i olika studier och utgår från att mäta från centrum av naveln, tänker vi att det 
kan  innebära att måtten riskerar att variera flera centimeter mellan olika personer. Det finns 
en risk att en person med lång navel och ett mätavstånd på två cm från navelns centrum inte 
mäts ovan navelnivå utan direkt på naveln. I det stora forskningsprojektet valdes det att göra 
mätningar 4 cm från navelns centrum vilket vi ser som en styrka i denna studien, då det mer 
eller mindre säkerställs att mätningen sker ovanför navelns övre kant.  
RD kan även förekomma hos män och kvinnor som inte varit gravida och är associerat med 
bland annat genetiskt anlag, ökad ålder, viktpendling, kronisk lungsjukdom (KOL), och 
tyngdlyftning (Cheesborough & Dumanian, 2015). Vi anser att resultaten som vi i denna 
studie kommit fram till inte kan generaliseras till andra grupper med rektusdiastas än den 
population som är undersökt.  
Hur deltagarna skattade “smärta senaste veckan” avspeglar hur man känt sig senaste veckan. 
Kvinnan kan vid mättillfället haft en ovanligt bra eller dålig vecka vilket skulle kunna ge 
risk för ett inte helt sant värde då hon kan tendera att svara mer positivt eller mer negativt på 
frågeformulären. Hur personen mår i stunden och svarar på “smärtan just nu” skulle också 
kunna påverka hur hon svarar och eventuellt medföra vinkling åt ena eller andra hållet i 
resultatet. Vi inser att även skattningen av “smärta just nu” är känsligt just för fluktuationer 
i hur personen mår just för stunden. Då smärtskattningen var uppdelad på fyra frågor 
tvingades deltagaren ta ställning till olika aspekter och förhoppningsvis blir det då lättare för 
deltagaren att skilja på dagsformen och de andra aspekterna som skattas. Något som vi ser 
som en styrka i valet av metod.  
Det gjordes en powerberäkning i det större forskningsprojektet som visade att det behövdes 
135 personer för att kunna göra en regressionsanalys, vilket gör att det gott och väl räcker 
med de 141 deltagare som vi har i studien för att göra en enklare sambandsanalys. Något vi 
också ser som en styrka. Vi menar att det kan dras en ganska bra slutsats kring resultatet 
baserat på antal personer i denna studie. Vilket också säger något om generaliserbarheten i 
just den bakomliggande populationen. Dock finns det en risk att samplet inte representerar 
mångfalden av alla personer som har kvarstående RD efter graviditet, eftersom urvalet är 
gjort utifrån en annonsering där personerna som deltar i studien själva har anmält sig och 
uppsökt deltagande i forskningsprojektet. Det skulle kunna betyda att det inte finns personer 
från alla samhällsgrupper, etnicitet, ålder och så vidare representerade (Smith & Noble, 
2014). 
 
7.4 Slutsats 
Denna studie visar att vidden av RD som enskild faktor inte har något samband med 
ländryggs- och bäckensmärtor hos kvinnor efter graviditet. Det finns dock ett svagt 
signifikant samband mellan vidden på RD och rörelserädsla vilket antyder att fler faktorer 
än smärta bör beaktas vid mötet med kvinnor med kvarstående RD. 
Vidare tenderar kvinnor med en ökad RD > 2,4 cm skatta högre poäng på TSK-SV vilket vi 
tolkar som att de upplever en ökad rörelserädsla jämfört kvinnor med RD ≤ 2,4 cm. Gällande 
smärtskattningarna var det ingen skillnad mellan grupperna. Detta kan vara relevant för oss 
som fysioterapeuter att ta hänsyn till i vår behandling av dessa kvinnor. Vi bör således inte 
endast fokusera på smärtan, utan kanske hellre fokusera på att guida dessa personer till att 
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våga röra sig och att eventuellt hjälpa dom att hitta aktiviteter som gör att de minskar eller 
inte utvecklar rörelserädsla. 
 
7.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning behövs för att undersöka djupare vilka konsekvenser en ökad rörelserädsla 
kan ha för kvinnor med ökad RD. Är de mindre fysiskt aktiva och löper de risk att på lång 
sikt utveckla smärtproblematik i enlighet med rädsla- och undvikandemodellen? Det skulle 
även vara värdefullt att utöka den nu utförda analysen för att inkludera RD, rörelserädsla och 
smärta i samma modell för att undersöka om det kan förtydliga relationen mellan de olika 
variablerna. 
Det stora pågående forskningsprojektet som studien är en del av, har ett mer övergripande 
syfte där man tittar på flera aspekter inom fysiska och psykiska faktorer. Det skulle vara 
intressant att se resultatet från motsvarande analys vi nu utfört, med mätningar nedan 
navelnivå. 
Det skulle även vara intressant att dela upp yngre kvinnor och äldre kvinnor som fött barn 
för att se om detta kan vara någon skillnad mellan grupperna. Vi tänker att det skulle kunna 
vara så eftersom muskulaturen blir svagare ju äldre vi blir. I och med att nedsatt 
muskelkoordination har kopplats samman med ländryggs- och bäckensmärta vore det 
värdefullt att undersöka hur den relaterar till RD i vår population. I ett sådant arbete vore det 
i så fall välkommet att även inkludera bäckenbottenmuskulaturen. 
Som ett sista förslag på vidare forskning utifrån resultatet att det fanns en signifikant skillnad 
mellan grupperna gällande rörelserädsla, skulle vidare undersökning om betydelsen, den 
kliniska relevansen, av att hitta ett cut-off värde för patologisk RD kunna göras. 
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Bilaga 1: Numeric Rating Scale (NRS) 
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Bilaga 2: Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-SV)
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