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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte var att undersöka om utförandet av en isometrisk bålstabiliseringsövning/ 

coreövning kunde påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror hos kvinnor med 

kronisk/långvarig idiopatisk smärta. Studiens frågeställningar var: Hur påverkar utförandet av 

övningen ”plankan” upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror hos deltagarna? 

Förändras den maximala uthålligheten i övningen mellan deltagarnas första och sista 

träningstillfälle? Kan interventionen fullföljas av deltagarna? 

Metod  

Fyra kvinnliga deltagare som alla hade kronisk/långvarig smärta i nacke, axlar eller skuldror 

utförde övningen ”plankan” som hemträningsövning under fyra veckors tid. Mängden träning 

dokumenterades i en träningsdagbok som deltagarna kontinuerligt fyllde i under 

träningsperioden. Före samt inom en vecka efter träningsperioden ifylldes en enkät med 

frågor om upplevd intensitet, frekvens och lokalisation av smärta. Dessutom mättes maximal 

uthållighet i övningen ”plankan”. 

Resultat  

Efter träningsperioden uppskattade alla deltagare med smärta i nacken en förbättring med 1-3 

skalsteg i en sammanslagning av alla frågor rörande smärta i nacke. Detta innebar att 

förändringen mellan deltagarnas svar i före- och efterenkäten, där skalan 0-10 användes, slogs 

samman till ett värde. Smärta i axlarna skattades som markant förbättrad av två deltagare samt 

som något försämrad respektive inte förändrad av två deltagare. Endast en deltagare 

uppskattade sig ha smärta i skuldrorna och ingen skillnad i uppskattningen sågs mellan före- 

och efterenkäten. Maximal uthållighet i övningen mellan första och sista träningstillfället 

ökade statistiskt signifikant för alla deltagare mätt i både procent och sekunder. 

Slutsats 

Resultatet i studien tyder på att övningen kan genomföras av individer med långvarig 

idiopatisk smärta i nacke, axlar och skuldror utan att ökad upplevd smärta eller andra obehag 

uppstår samt att den maximala uthålligheten i övningen ökar genom att övningen utförs. Hur 

många gånger övningen måste utföras för att ge resultat på uthållighet är oklart. Trots att flera 

deltagare upplevde minskad smärta efter träningsperioden så kan inga slutsatser tas då 

deltagarantalet var litet och resultatet för interventionsgruppen inte jämförts med en 

kontrollgrupp. Stora variationer i utförandet av hemträningen förekom bland deltagarna och 

flera faktorer utöver träningsövningen kan ha påverkat förändringen i smärtupplevelse. 
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1. Inledning 

Smärta eller värk i nacke, axlar och skuldror är vanligt förekommande bland kvinnor i 

Sverige. Statistiska centralbyråns rapport om levnadsförhållanden i Sverige rapporterar att 

förekomsten av värk från nacke, axlar och skuldror hos kvinnor i åldrarna 16-84 var 53 procent år 

2004-2005 vilket var en ökning med 20 procentenheter sedan 1980.1 Dessa besvär kan till en del 

bero på arbetsförhållanden och i arbetsmiljöverkets undersökning från 2008 om 

arbetsorsakade besvär hos den svenska sysselsatta befolkningen så uppgav 4,3 procent av 

kvinnorna att de hade besvär i nacke och hals och 6,8 procent att de hade besvär i axel/arm till 

följd av sitt arbete där orsaken oftast uppgavs vara stress/psykiska påfrestningar och 

påfrestande arbetsställningar. Efter flera års ökning av förekomsten av dessa besvär hade en 

minskning skett mellan år 2003 och 2008. Besvär i nacke och hals var lika vanligt 

förekommande för kvinnliga arbetare som för kvinnliga tjänstemän.2  

 

Orsaken till smärta kan i många fall vara okänd, det vill säga att ingen sjukdom tros ligga 

bakom smärtproblemen. Detta speglas i Statistiska centralbyråns rapport om 

levnadsförhållanden där 71 procent av de kvinnor som var med i undersökningen uppgav att 

de besvärades av smärta och värk i rörelseorganen medan endast 21 procent uppgav att de 

hade någon sjukdom i rörelseorganen.3  

 

Syftet med den här studien var att undersöka om en specifik form av träning, isometrisk 

bålträning, även kallat bålstabiliseringsträning eller coreträning, kan påverka upplevelsen av 

smärta i nacke, axlar och skuldror hos kvinnor. Ingen studie har tidigare undersökt detta 

sammanhang så denna studie kan ses som en pilotstudie på området. 

1.1 Forskning kring fysisk aktivitet som smärtbehandling 

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas ofta för rehabilitering av smärta i nacke, axlar 

och skuldror. Trots att många studier rörande fysisk aktivitet och smärta har gjorts så har 

evidensbaserade resultat varit svåra att uppnå. Forskningen innehåller motsägande resultat 

och det är oklart om fysiskt aktivitet och i så fall vilken form av aktivitet som kan vara 

effektiv vid behandling av smärta. En systematisk litteraturgenomgång från 2004, rörande 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, Ohälsa och sjukvård 1980-2005, levnadsförhållanden rapport 113, 2006 (SCB-tryck, 
Örebro, September 2006) s. 56. 
2 Arbetsmiljöverket, statistiska centralbyrån, Arbetsorsakade besvär 2008 (SCB-Tryck, Örebro 2008) s. 11, 17. 
3 Statistiska centralbyrån, Ohälsa och sjukvård 1980-2005, levnadsförhållanden rapport 113, 2006 (SCB-tryck, 
Örebro, September 2006) s. 39-40. 
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forskning som har undersökt vilken effekt olika former av fysisk träning kan ha på mekaniska 

nackbesvär, gav tvetydiga resultat. Forskaren uppgav att det fanns starka bevis för att 

multimodal träning, det vill säga fysisk träning kombinerat med mobilisering eller 

manipulation, kan vara effektivt för att minska smärta. Medelstarka bevis fanns för att 

styrketräning tillsammans med stretching av nack-, skulder- och axelregionerna skulle kunna 

minska smärta. Enligt litteraturgenomgången var träning och/eller stretching av de berörda 

problemområdena effektivare än ingen behandling men det var oklart hur effektiv fysisk 

träning kan vara i jämförelse med andra behandlingsformer. Vid jämförelsen av olika former 

av träning fanns inte någon skillnad i effekt.4 

 

En litteraturgenomgång från 2007 med syfte att kartlägga resultatet av randomiserade studier 

som har undersökt effekten av olika former av träning på kronisk nacksmärta visade på att 

specifik nackmuskelträning av medelhög och hög intensitet kan minska smärta. Forskaren 

uppger dock att vilken intensitet, belastning, duration, frekvens samt vilka övningar som bör 

användas vid behandlingen av smärta var omöjligt att fastställa via litteraturgenomgången då 

många studier saknade noggranna beskrivningar av den tränings som använts i 

interventionerna.5 

 

Studier som stödjer fysisk aktivitet för minskning av upplevd smärta i nacke, axlar och 

skuldror har främst använt sig av träningsformer som specifikt aktiverar muskler i nacke, 

axlar och skuldror. Fyra studier som har visat på minskad smärta hos träningsgruppen 

innehöll träning i form av dynamiskt högintensiv styrketräning för nacke och skuldror6, 

specifik dynamiskt styrketräning med låg belastning för nackmuskulatur7, specifik dynamiskt 

styrketräning med hög belastning för nackmuskulatur8 samt styrketräning innehållande både 

isometriska övningar för nacke med låg belastning och dynamiska övningar för skuldror och 

nacke med medelhög belastning.9 Av dessa studier visade två stycken på att träningen 

                                                 
4 T M. Kay, A. Gross, C H, Goldsmith, J L. Hoving, G. Brønfort, ”Exercises for mechanical neck disorders”, 
Cochrane Database of Systematic Reviews  (2005:3) s. 17. 
5 J Ylinen, ” Physical exercises and functional rehabilitation for the management of chronic neck pain”, 
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol 43(2007:1, March) s. 121-126, 129-130 
6 L Andersen  m.fl. ”Effect of Two Contrasting Types of Physical Exercise on Chronic Neck Muscle Pain”, 
Arthritis & Rheumatism, vol 5, (2008:1 January) s. 86. 
7 G A. Jull m.fl.”The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people 
with chronic neck pain”, Manual Therapy vol 14, (2009) s. 697. 
8 T W. Chiu m.fl. ”A Randomized Controlled Trial on the Efficacy of Exercise for Patients With Chronic Neck 
Pain”, Spine, vol 30, (2004:1) S. 2 
9 B O. Äng, A. Monnier, K. Harms-Ringdahl, ”Neck/Shoulder Exercise for Neck Pain in Air Force Helicopter 
Pilots”, Spine, vol 34 (2009:16) s. 545-546 
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förutom minskad smärta även gav ökad maximal isometrisk styrka i axelelevation och 

axelabduktion10 och i isometriska nackövningar.11  

 

Ytterligare en form av styrketräning for nacke, axlar och skuldror som har visat sig vara 

effektiv vid behandling av smärta är isometrisk styrketräning. En studie av Ylinen m.fl.12 har 

jämfört ett träningsprogram innehållande isometrisk styrketräning med ett program 

innehållande uthållighets styrketräning samt med en kontrollgrupp som utförde aerobisk 

träning. Träningen övervakades genom att deltagarna förde träningsdagbok över sin träning 

efter det att ett antal introduktionspass med sjukgymnast hade utförts. Därefter kontrollerades 

deltagarnas utförande av träningen i månad två och sex under studiens gång. 

Styrketräningsgruppen utförde isometrisk styrketräning från sittande ställning med huvudet 

färst i gummiband med syfte att ge motstånd. Huvudet fördes sedan framåt, åt sidorna och 

bakåt i 15 repetitioner utan uppehåll. Uthållighetsgruppen utförde ett dynamiskt magliggande 

huvudlyft med 20 repetitioner tre gånger. Båda grupperna utförde dessutom dynamiska 

övningar för axlar, armar, rygg, ben och mage med skillnaden att styrketräningen utförde 15 

repetitioner med maximal belastning på varje övning medan uthållighetsgruppen gjorde 20 

repetitioner tre gånger med hantlar med vikten 2kg styck. Den upplevda smärtan hos 

deltagarna mättes före och efter träningsperioden med hjälp av en visual analog scale (VAS) 

innehållande skalstegen 0-100. Efter 12 månaders träning uppskattades delvis minskad smärta 

eller befrielse från smärta av 73 % av deltagarna i styrketräningsgruppen, av 59 % av 

deltagarna i uthållighetsgruppen och av 21 % av deltagarna i kontrollgruppen. Maximal 

isometrisk nackstyrka mättes innan träningsperioden och efter 12 månader hade styrkan i 

styrketräningsgruppen ökat med 110 % vid utförandet av flexion, med 76 % vid rotation och 

med 67 % vid extension. I uthållighetsgruppen var motsvarande ökning 28 %, 29 % och 16 % 

och i kontrollgruppen 10 %, 10 % och 7 %.  

 

En annan studie utförd av Hagberg m.fl.13  jämförde resultatet av två liknande typer av 

isometrisk axelträning. Träningsformerna var benämnda som isometrisk uthållighetsträning 

och isometrisk styrketräning trots att det enligt forskarna egentligen rörde sig om isometrisk 

                                                 
10 Andersen, s. 87 
11 Chiu, s. 4 
12 J. Ylinen, E-P. Takala, M. Nykänen m.fl. ”Active Neck Muscle Training in the Treatment of Chronic Neck 
Pain in Women”, JAMA, vol 289 (2003:19) s.2511-2513. 
13 M. Hagberg m.fl. ”Rehabilitation of Neck-Shoulder Pain in Women Industrial Workers: A Randomized Trial 
Comparing Isometric Shoulder Endurance Training With Isometric Shoulder Strength Training”, Archives of 

physical medicine and rehabilitation, vol 81 (2000:8) s. 1053-1056. 
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styrketräning med låg respektive hög belastning. Övervakningen av deltagarnas träning 

skedde både genom en träningsdagbok som deltagarna själva fyllde i samt genom att minst ett 

träningspass per vecka övervakades av en sjukgymnast. Uthållighetsträningsgruppen utförde 

isometrisk träning i form av framåt axelflexion som hölls i 90 graders vinkel från kroppen 

under två minuter. Detta utfördes fyra gånger med två minuters vila mellan gångerna. 

Styrketräningsgruppen utförde samma övning fast med en slinga, med syfte att ge motstånd, 

fäst från golvet till armbågsleden för att sedan utföra framåt axelflexion som en maximal 

kontraktion i 5 sekunder och därefter 2 minuters vila. Detta upprepades tio gånger. Båda 

grupperna skulle utföra träningen två gånger i veckan under tolv veckor. Syftet med de olika 

träningstyperna var att båda skulle vara lika aggressiva och utmattande. Upplevelsen av 

smärta mättes efter fyra, åtta och tolv veckor med en visual analog scale (VAS) innehållande 

skalstegen 0-100 där en förändring i upplevd smärta sågs redan efter fyra veckor för 

uthållighetsgruppen. Efter åtta veckors sågs en minskning av upplevd smärta i båda grupperna 

och vid träningsperiodens slut rapporterades minskad upplevd smärtan i nacke och axlar i 

båda grupperna med en större minskning i uthållighetsgruppen än i styrketräningsgruppen. 

Efter fyra, åtta och tolv veckors träning kontrollerades även uthålligheten i övningen, som 

mättes med en skala som uppskattade utmattning, samt uthållighet vid utförandet av framåt 

axelflexion, och en ökning sågs i båda grupperna redan efter fyra veckor. Vid 

träningsperiodens slut konstaterades att båda grupperna hade ökat sin uthållighet utan att 

någon skillnad kunde ses mellan träningsgrupperna. Även muskelstyrkan, mätt med en 

mekanisk dynamometer, ökade i båda grupperna vid utförandet i framåt axelflexion. 

Slutsatsen som togs i studien var att isometrisk styrketräning kunde läggas som ett 

komplement till isometrisk uthållighetsträning istället för enbart isometrisk uthållighetsträning 

vid utformandet av ett träningsprogram för behandling av smärta i nacke och axlar. 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Trots att de flesta studier som har undersökt effekten av styrketräning på smärta i nacke, axlar 

och skuldror främst har använt sig av övningar som specifikt aktiverar muskler i dessa 

områden så skulle en övning som aktiverar coremuskler kunna påverka smärta i nacke, axlar 

och skuldror då kontakt finns mellan bålmuskulaturen och övre extremiteter. 

 

Definitionen av vilka muskler som anses vara bålstabiliserande, coremuskler, varierar utifrån 

olika forskare. En vanligt förekommande definition och även den som har använts i rapporten 

var att coremusklerna är en muskelkorsett, med syfte att stabilisera kroppen både med och 
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utan samtidig rörelse av armar och ben14, som främst består av magmusklerna rectus 

abdominis, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, 

ryggmusklerna quadratus lumborum, psoar major, multifidi, de lumbala delarna av erector 

spinae samt diafragman.15,16 ,17 Dessa muskler, som främst tillhör den lumbala, den nedre, 

delen av bålen kopplas samman med bålens övre delar via fascia thoracolumbalis som är en 

bindvävshinna som löper från ryggens lumbala region till den thoraciala regionen ändå upp 

till fascia nuchae. Fascian täcker bland andra muskler som erector spinae, latissimus dorsi, 

transversus abdominis och quadratus lumborum och anses ha en roll i att integrera rörelser 

och överföra belastning mellan ryggrad, bål, och övre och nedre extremiteter.18 Vidare så har 

studier visat på att bålmuskulaturen aktiveras vid armrörelser vilket ytterligare tyder på att det 

finns ett samband mellan den aktivitet som sker i övre extremiteter och den som sker i bålen 
19,20 

 

Coreträning har ofta förekommit i studier på personer med ländryggsproblem och har i flera 

fall visat sig vara en effektiv behandlingsform vid smärta. 21,22,23. Termen coreträning har 

definierats olika av olika forskare. En inom forskningen vanligt förekommande definition, 

som har använts även i denna rapport, var att av övningar som aktiverar de muskler som anses 

vara bålstabiliserande, helst alla dessa, bedöms som coreträning. 24,25,26  

                                                 
14 V Akuthota, S F Nadler, ”Core Strengthening”, Archives of physical medicine and rehabilitation, vol 85 
(2004:3) s. 86 
15 M Fredericson, T Moore, ”Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle- and long-
distance runners”, Physical medicine and rehabilitation clinics of 4orth America, vol 16 (2005:3) s. 670; se C 
Richardson, G Jull, P Hodges m.fl. Therapeutic exercise for spinal stabilization and low 

back pain: scientific basis and clinical approach. (Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone; 
1999) 
16 Akuthota.mfl. s. 87-88 
17 J M Willardson ”Core stability training: applications to sports conditioning programs”, Journal of Strength 

and Conditioning Research, vol 21 (2007:3) s. 979-980; Se A. Bergmark, ”Stability of the lumbar spine: A study 
in mechanical engineering”, Aeta Orthop. Scand. Vol 230 (1989) s. 20-24. 1989 
18 A Vleeming, A L Pool-Goudzwaad m.fl, ”The posterior layer of the thoracolumbar fascia. Its function in load 
transfer from spine to legs”, Spine, vol 20 (1995:7) s. 754-757 
19 P W Hodges, C A Richardson,”Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper 
limb movement at different speeds”, Archives of physical medicine and rehabilitation, vol 80 (1999:9) s. 1007-
1008 
20 S P Tarnanen,, J. Ylinen, ”Effect of Isometric Upper-Extremity Exercises on the Activation of Core 
Stabilizing Muscles”, Archives of physical medicine and rehabilitation, vol 89(2008:3) s. 515-516 
21 E Rasmussen-Barr, L Nilsson-Wikmarn, I Arvidsson, ” Stabilizing training compared with manual treatment 
in sub-acute and chronic low-back pain”, Manual therapy, vol 8 (2003:4) s. 236-238 
22 G E  Hicks m.fl. ”Preliminary Development of a Clinical Prediction Rule for Determining Which Patients 
With Low Back Pain Will Respond to a Stabilization Exercise Program”, Archives of physical medicine and 

rehabilitation, vol 86 (2005:09) s 1756 
23 C Norris, M. Matthews, ”The role of an integrated back stability program in patients with chronic low back 
pain”, Complementary Therapies in Clinical Practice, vol 14 (2005) s. 259 
24 Hicks m.fl. s 1754 
25 Willardson. s.980-981 
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Den bålstabiliserande övning som låg till grund för studien var den isometriska övningen 

”plankan”. Bakgrunden till att just denna övning valdes var för att utföraren av studien 

tidigare har varit kontakt med en sjukgymnast som rekommenderade alla sina patienter med 

smärttillstånd i nacke, axlar och skuldror att utföra plankan minst tre gånger i veckan men 

gärna dagligen. Utifrån detta föddes en nyfikenhet på att undersöka om plankan kunde vara en 

”universalövning” som kunde minska dessa smärttillstånd. Plankan har bedömts som en 

isometrisk bålstabiliseringsövning/coreövning i tidigare studier 27,28 och anses vara en 

fundamental övning som kan finnas med i ett tidigt skede i ett progressivt 

bålstabiliseringsprogram.29 Personer med ländryggssmärta har visat på låg uthållighet i just 

denna övning jämfört med personer utan ländryggssmärta.30 Vidare så har studier visat på att 

även personer med nacksmärta har lägre isometrisk uthållighet/nackstyrka31 än personer utan 

smärta. Detta, tillsammans med de studier som har presenterats ovan som har visat på att 

isometrisk nackträning kan minska smärta,32,33 stödjer användningen av en isometrisk övning 

i interventionen. Ett positivt utfall i studien, det vill säga upplevd minskad smärta i nacke, 

axlar och skuldror hos deltagarna, skulle innebära att utförande av övningen ”plankan” skulle 

kunna användas som ett alternativ till traditionella träningsformer vid smärta i dessa områden 

samtidigt som coremusklerna, som anses spela en viktig roll för förebyggandet av skador och 

för optimal kroppsfunktion i både dagligt liv och i träningssammanhang, 34,35 stärks. 

 

De muskler som aktiveras i utförandet av ”plankan” är främst rectus abdominis obliquus 

externus abdominis, obliquus internus abdominis och även latissimus dorsi, thoraciala delarna 

                                                                                                                                                         
26 S M McGill, A Karpowicz, ” Exercises for spine stabilization: motion/motor patterns, stability progressions, 
and clinical technique” Archives of physical medicine and rehabilitation, vol 90, (2009:1) s.118 
27 McGill m.fl s.123 
28 P. Gamble, ”An Integrated Approach to Training Core Stability”, 4ational Strength and Conditioning 

Association, Vol 29 (2007:1) s. 64 
29 M Fredericson, T Moore, ”Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle- and long-
distance runners”, Physical medicine and rehabilitation clinics of 4orth America, vol 16 (2005:3) s. 674, 681-
682 
30 K L Schellenberg, J M Lang, K M Shan, R S Burnham, ”A Clinical Tool for Office Assessment of Lumbar 
Spine Stabilization Endurance” American journal of physical medicine & rehabilitation, Vol 86 (2007:5) s. 383-
385 
31 J Ylinen, P Salo, M Nykänen, H Kautianinen, A Häkkinen, ”Decreased isometric neck strength in women with 
chronic neck pain and the repeatability of neck strength measurements”, Archives of physical medicine and 

rehabilitation, vol 85(2004:8) s. 1305 
32 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s. s.2511-2513. 
33 Hagberg m.fl. s. 1053-1056. 
34 Hibbs m.fl. ”Optimizing Performance by Improving Core Stability and Core Strength”, Sports Medicin, vol 38 
(2008:12) s. 996; se M J Comerford, Performance stability, module 1: stability for performance. Course 1: core 

stability concepts (Ludlow: Comerford & Performance Stability; 2007) 
35 N P Reeves, K S Nerendra, J Cholewicki, ”Spine stability: the six blind men and the elephant”, Clinical 

Biomechanics, vol 22 (2007:3) s. 2 
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av erector spinae och i viss mån de lumbala delarna av erector spinae.36,37,38 Ingen forskning 

som undersöker hur ”plankan” aktiverar den övre muskulaturen i bålen eller övre extremitet 

har påträffats. Utföraren av studien har dock bedömt, genom att iaktta och palpera 

muskulaturen på personer som har utfört ”plankan”, att muskler som biceps brachi, triceps 

brachi, deltoideus, trapezius samt troligtvis romboideus minor och major aktiveras i vid 

utförandet av övningen. 

1.3 Definition av begrepp 

Begreppet kronisk/långvarig smärta definierades i studien som smärta som har funnits så gott 

som dagligen i minst tre månaders tid. Varaktigheten om minst tre månader har använts i flera 

tidigare studier. 39,40,41 

 

Idiopatisk smärta definieras som smärta av okänd grund. Ingen diagnos, som till exempel 

reumatism, diskbråck, whiplashskada, frozen shoulder, fibromyalgi, för smärtan har kunnat 

fastställas.42,43 

 
Termen coreträning, i rapporten även kallat bålstabiliseringsträning, definierats som 

övningar som aktiverar en del av eller alla de muskler som anses vara bålstabiliserande. 
44,45,46 Vilka muskler som definieras som bålstabiliserande framgår under rubrik 1.2 andra 

stycket. 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka om utförandet av ”plankan”, en isometrisk 

bålstabiliseringsövning/coreövning, kunde påverka upplevelsen av smärtan i nacke, axlar och 

skuldror hos kvinnor med kronisk/långvarig idiopatisk smärta. Då ingen tidigare forskning har 

utvärderat effekten av denna övning på smärta i nacke, axlar och skuldror så kan studien även 

                                                 
36 Mcgill m.fl. s. 125 
37 G J Lehman, W Hoda, S Oliver, ”Trunk muscle activity during bridging exercises on and off a Swissball”, 
Chiropractic & Osteopathy, vol 13 (2005:14) s.6  
38 Schellenberg m.fl. s. 383-384 
39 Chiu m.fl. s. 1 
40 Hagberg m.fl. s. 1051 
41 Norris, Matthews, s. 257 
42 Ibid. s. 256 
43 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s.2509-2510 
44 Hicks m.fl. s 1754 
45 Willardson. s.980-981 
46 S M McGill, A Karpowicz, ” Exercises for spine stabilization: motion/motor patterns, stability progressions, 
and clinical technique” Archives of physical medicine and rehabilitation, vol 90, (2009:1) s.118 
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ses som en pilotstudie med syfte att undersöka om interventionen är genomförbar och riskfri 

för deltagarna och därmed få svar på om fortsatta undersökningar på området är etiskt 

försvarbara. Studiens frågeställningar var: 

 

• Hur påverkar utförandet av övningen ”plankan” upplevelsen av smärta i 

 nacke, axlar och skuldror hos deltagarna? 

• Förändras den maximala uthålligheten, det vill säga tiden för hur länge övningen   

 maximalt kan utföras, mellan deltagarnas första och sista träningstillfälle? 

• Kan interventionen, det vill säga demonstration och rekommendation av plankan  

 som hemträningsövning under fyra veckor, fullföljas av deltagarna? 

2. Metoder 

Fyra kvinnor med långvarig/kronisk idiopatisk smärta i nacke, axlar och/eller skuldror deltog 

i interventionen som innebar hemträning med övningen ”plankan” under fyra veckors tid. 

Hemträningen dokumenterades genom att deltagarna förde träningsdagbok under hela 

träningsperioden. Innan och efter träningsperioden fick deltagarna uppskatta intensitet, 

frekvens och lokalisation av sin smärta via en enkät. Deltagarnas uthållighet i övningen 

”plankan” jämfördes vid träningsperiodens början och slut. 

2.1 Metodval 

Studiedesignen var experimentell och därmed kunde intervju, observation eller enkät 

användas som metod. Då syftet med studien var att undersöka hur smärta förändrades efter en 

träningsintervention på fyra veckor och då deltagarantalet förväntades bli mellan 20-50 

deltagare så valdes enkät som metod för att kvantitativt kunna se hur deltagarnas svar 

förändrades vid skattning av smärta före och efter träningsperioden. För att mäta smärta fanns 

två väl beprövade skalor att använda, visuell skattningskala, (visual analog scale, VAS), som 

är en 10cm lång horisontell linje som har två motsatta påstående på var sida, t.ex. ingen 

smärta – värsta tänkbara smärta, där deltagaren markerar sitt svar genom att dra ett streck 

tvärs över linjen, samt numerisk skattningskala (numeric rating scale, NRS) som är det 

samma som VAS fast istället för en linje används numreringen 0-10 mellan de två motsatta 

påståendena. NRS valdes som skattningskala till studien då denna är lättare att behandla 

statistiskt då den endast innehåller 11 skalsteg istället för VAS 101 skalsteg (mäts i 

millimeter), samt då NRS har bedömts speciellt lämplig för att mäta förändringen i 
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upplevelsen av smärta och vid relativt små datamängder. Instrumentet har bedömts ha god 

validitet och reliabilitet för att mäta smärta.47 

2.2 Målgrupp och urval  

Deltagarna rekryterades genom att en inbjudan (Bilaga 2) innehållande information om 

studien och deltagarkrav skickades ut via intranätet på en arbetsplats med ca 300 anställda 

som alla hade administrativt stillasittande kontorsarbete som huvudsakliga arbetsuppgift. 

Efter ett första utskick av inbjudan skickades även e-post till alla anställda för att 

uppmärksamma möjligheten till att delta i studien. Anmälan till studien togs emot via e-post.  

 

De krav som deltagare i studien skulle uppfylla var följande: 

• Kvinnor 18-65 år 

• Hade smärta eller värk i nacke, axlar och/eller skuldror som var av okänd grund. 

Det innebar att orsaken till smärtan inte var känd. Personer med någon diagnos till 

exempel reumatism, diskbråck, whiplashskada, frozen shoulder, fibromyalgi med mera 

kunde inte delta i studien. 

• Hade ofta förekommande eller kronisk smärta som hade funnits i minst tre 

månader. Det innebär att deltagarna kände av smärtan så gott som dagligen. Upplevelsen 

av smärta kunde givetvis variera från dag till dag men deltagarna uppmanades att tänka på 

smärtan som den var generellt.   

• Hade inte påbörjat någon ny träning rörande överkroppen eller bålen de senaste tre 

månaderna. 

• Var i övrigt fullt frisk och hade inte några skador eller sjukdomar i 

rörelseapparaten. 

 

Denna målgrupp har använts i flera tidigare studier som har undersökt effekten av fysisk 

träning på smärta i nacke/rygg. 48,49,50 

  

Elva kvinnor anmälde sig intresserade till att medverka i studien. Tre av dessa föll bort då de 

inte ansåg sig ha möjlighet att delta vid introduktionspasset eller då de inte uppfyllde 

                                                 
47 M P Jensen, J A Turner, J M Romano, L D Fisher, ”Comparative reliability and validity of chronic pain 
intensity measures”, Pain, vol 83(1999:2) s.157 
48 Hagberg m.fl. s. 1051 
49 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s.2509-2510 
50 Ylinen, Salo, Nykänen mf.l. s. 1303 
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deltagarkraven. Åtta deltagare hade för avsikt att komma till introduktionsträffen som innebär 

starten på studien. Till denna träff kom fem kvinnor som alla uppfyllde ovanstående krav och 

ämnade delta i studien under de fyra veckor som den pågick. Kvinnorna var mellan 36-61 år 

och hade smärtproblem som funnits mellan tre månader och 30 år där alla utom en hade haft 

ofta förekommande eller kronisk smärta i flera år. 

2.3 Procedur 

Efter att inbjudan hade skickats ut till arbetsplatsen anmälde elva kvinnor att de var 

intresserade av att delta i studien och ett följebrev med mer specifik information om studien 

sändes till dessa. Brevet innehöll en uppmaning till eventuella deltagare att återigen fundera 

över om de passade in på de krav som ställdes för att få delta i studien och om de ansåg att de 

stämde in på dessa krav så inbjöds de till en introduktionsträff till studien i friskvårdslokalen 

på arbetsplatsen. 

 

Till denna introduktionsträff kom fem deltagare som fyllde i en enkät rörande smärta och tog 

del av instruktionerna till övningen ”plankan” och till den träningsdagbok som de skulle föra 

under studiens gång. Innan studiens början fick deltagarna skriva under ett dokument där de 

godkände att deltagandet i studien var frivilligt och på egen risk, att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge anledning, att alla personuppgifter var 

konfidentiella och endast skulle komma att hanteras av utföraren av studien för att sedan 

förstöras, samt att data från inlämnade i enkäter och träningsdagböcker fick användas för att 

presentera resultatet av studien i en skriftlig rapport. 

 

2.3.1 Hemträning med övningen ”plankan” 

Deltagarna blev ombedda att utföra övningen ”plankan” som hemträning under fyra veckor. 

Innan introduktionsträffen där alla deltagarna var närvarande samtidigt så hade deltagarna 

endast fått uppgifter om att de självständigt under fyra veckor skulle utföra en enkel 

bålträningsövning tre gånger i veckan, att denna övning kunde utföras i princip var och när som 

helst samt att varje tillfälle träningstillfälle skulle ta ca fem minuter och därmed skulle deltagarnas 

insats i studien endast ta totalt ca 15 minuter per vecka. För att alla deltagare skulle få lika lång 

period på sig att genomföra träningen så visste ingen av deltagarna i förväg vilken övning som 

skulle utföras under studiens gång. 
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Övningen ”plankan” har klassats som en bålstabiliserande övning i tidigare studier och den 

har använts som ett test för att mäta styrka/uthållighet. 51,52,53 Utförandet gick till så att 

deltagaren startade från magliggande med utsträckta ben där underarmarna placerades mot 

golvet med ett axelbrett avstånd och händerna pekande framåt. Fötterna placerades tätt intill 

varandra men utan att ha kontakt och tårna sattes i golvet. Deltagaren spände sedan kroppen 

och genom att bäckenet lyftes från golvet så att endast underarmar och tår rörde vid golvet så 

bildade kroppen en ”planka”. Överarmens vinkel mot golvet var rät och en rak linje hölls 

mellan axlar, höfter och anklar. (bild 2) Nacken hölls i en neutral position och blicken 

riktades mot golvet. Ryggen skulle inte svanka och inte heller skulle rumpan sticka upp. 54,55 

Positionen hölls sedan statiskt så länge som deltagaren klarade av. Vid introduktionsträffen 

med alla deltagare närvarande kontrollerade studieutföraren att alla deltagare utförde 

övningen korrekt. 

 

För att minska belastningen kunde övningen utföras stående på knäna istället för på tårna då 

underbenen lyftes upp och hölls vinkelräta i förhållande till kroppen. Kroppen hölls då i en 

rak linje mellan axlar, höfter och knän.(bild 3) 

 

Utgångsläget var att deltagarna skulle utföra övningen tre gånger i veckan men fler eller färre 

gånger accepterades. Vid varje träningstillfälle ombads deltagarna repetera övningen tre 

gånger med en minuts vila mellan varje repetition. Fler eller färre repetitioner än tre kunde 

utföras. Den låga träningsfrekvensen med total träningstid ca 15 minuter per vecka valdes 

utifrån en tidigare studie som använde sig av ett liknande upplägg för ett isometriskt 

träningsprogram. Denna studie visade sig ha effekt på smärta i nacke och axlar. 56 Ett 

träningsprogram som tog minimalt med tid i anspråk var dessutom att föredra då 

studieutföraren ville att alla deltagare skulle känna att de hade tid att genomföra träningen i 

sin vardag. Vid varje träningspass tog deltagarna tid på hur många sekunder de maximalt 

kunde stanna i övningen i varje repetition och antecknade detta i träningsdagboken. Denna tid 

benämns i resultatdelen i rapporten som deltagarnas maximala uthållighet i övningen. Tiden 

mättes med en klocka med sekundvisare eller med ett tidtagarur. Även uppskattad 

                                                 
51 McGill m.fl s.123 
52 Gamble,  s. 64 
53 Schellenberg, Lang, Shan, Burnham, s. 383-385 
54 Bliss, Teeple, ”Core stability: the centerpiece of any training program”, Current sports medicine reports, vol 4 
(2005:3) s. 180 
55 Lehman, W Hoda, S Oliver, s.5 
56 Hagberg m.fl s. 1053-1056. 
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ansträngning på det utförda träningspasset, inte alls ansträngande – värsta tänkbara 

ansträngning (0-10), antecknades. 

 
Deltagarna blev rekommenderade att använda skor eller att vara barfota vid utförandet av 

övningen för att undvika att fötterna skulle glida på underlaget samt att ha någonting mjukt 

under armbågar och eventuellt under knäna vid utförande stående på knä.  

 

Bild 2 Utförande av plankan stående på tå 

 
 
 
 

Bild 3 Utförande av plankan stående på knä 

 

2.3.2 Träningsdagbok 

En träningsdagbok som deltagarna ombads fylla i under perioden för studien utformades och 

denna innehöll en noggrann beskrivning av utförandet av övningen plankan med bilder och en 

instruktion på hur träningsdagboken skulle fyllas i. I träningsdagboken skulle deltagarna 

bokföra: vilket träningstillfälle i ordningen det gällde samt datum och tid på dagen, hur många 

sekunder deltagaren kunde stanna i övningen vid repetition 1, 2, 3 osv., hur ansträngande 

övningen upplevdes, inte alls ansträngande – värsta tänkbara ansträngning, på en numerisk 

skattningsskala (NRS, 0-10), om de intagit tobak eller någon medicin under dagen samt 

eventuella övriga kommentarer om träningstillfället.(Bilaga 3) 



 16 

2.4 Mätningar 

 
2.4.1 Smärtskattning 

För att kunna mäta deltagarna upplevelse av smärta i nacke, axlar och skuldror före och efter 

interventionen så utformades en enkät bestående av fyra huvudfrågor. Dessa frågor kom 

ursprungligen ifrån den svenska versionen av Örebro muscular pain screening questionnaire 

(ÖMPQ) 57 och modifierades något för passa det aktuella användningsområdet. ÖMPQ är ett 

vetenskapligt testat frågeformulär som har visat god validitet för att identifiera patienter som 

har risk för att utveckla bestående problem med ryggsmärta och funktionsnedsättningar till 

följd av smärtan.58 Användningen av frågor från ett väl beprövat formulär anses ge god 

reliabilitet till den utformade enkäten. 

 

Enkäten innehöll fyra huvudfrågor som genom en numerisk skattningsskala (NRS, 0-10) 

bedömde deltagarnas upplevelse av smärta i tre områden; nacke, axlar och skuldror. Dessa 

områden definierades genom en teckning i enkäten (Bild 1) och deltagarna fick kryssa för i 

vilket/vilka områden som de upplevde smärta. För vart och ett av de tre områdena som 

uppgetts ombads deltagarna svara på de fyra huvudfrågorna där de fick uppskatta hur ofta det 

haft smärta, aldrig - alltid, i det berörda området under den senaste veckan respektive den 

senaste månaden, samt hur mycket smärta, ingen smärta – värsta tänkbara smärta, de haft i det 

berörda området den senaste veckan respektive den senaste månaden. 

 

             Bild 1 Smärtområden 

                                                 
57 S J. Linton, ”Frågeformulär om smärtproblem” Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Örebro 
58 S J. Linton, K. Boersma, ”Early identification of patients at risk of developing a persistent back problem: the 
predictive validity of the Örebro Muscuoloskeletal Pain Questionnaire”, Clinical journal of pain, Vol 19 

(2003:2) s 80-86 Clin J Pain 2003;19: 80-86 
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Den enkät som utfördes före studiens början (Bilaga 4) innehöll även frågor som 

kontrollerade att deltagarna stämde in på de krav som ställdes för att få delta i studien (anser 

du att kraven stämmer in på dig, hur länge har du haft smärta, har du några övriga skador eller 

sjukdomar) samt om någon förändring i livsstilen med syfte att minska smärta hade utförts de 

senaste tre månaderna. Denna sista fråga ställdes för att i viss mån kunna kontrollera faktorer 

som eventuellt kunde samverka med resultatet av studien.  

 

I den enkät som utfördes efter studiens genomförande ställdes samma fyra huvudfrågor på de 

tre smärtområdena. Utöver dessa fanns tre frågor rörande eventuella förändringar i 

deltagarnas livsstil den senaste månaden: har du den senaste månaden, utöver deltagande i 

studien, gjort någon förändring i din livsstil med syfte att försöka minska din smärta, har du 

den senaste månaden gjort någon övrig förändring i din livsstil samt har det den senaste 

månaden hänt något i ditt liv som du tror kan påverka dina resultat i studien. Även dessa 

frågor ställdes med syfte att i viss mån kunna kontrollera faktorer som eventuellt kunde 

samverka med resultatet av studien. 

 

2.4.2 Uthållighetsmätning 

Deltagarnas maximala uthållighet i övningen definierades som det antal sekunder som 

deltagaren kunde stanna i övningen ”plankan” vid varje repetition. För att se om den 

maximala uthålligheten hade förändrades efter fyra veckors träning kontrollerades den tid som 

deltagarna noterat i träningsdagboken för repetitionerna vid det första respektive det sista 

utförda träningstillfället. Förändring av den maximala uthålligheten i övningen beräknades 

sedan utifrån totalt antal utförda sekunder i övningen, det vill säga den sammanslagna tiden 

för alla repetitioner, för första respektive sista träningstillfället samt för förändringen i 

medelvärde per repetition mellan första och sista träningstillfället, vilket beräknades utifrån 

totalt antal utförda sekunder i övningen delat på antal utförda repetitioner vid 

träningsstillfällena. 

2.5 Statistik och analys 

För att säkerställa signifikanta förändringar för maximal uthållighet mellan första och sista 

träningspasset användes students t-test då data antogs vara approximativt normalfördelad . 

Signifikanta förändringar ansågs finnas då p = <0,05. Medelvärde för gruppen räknades ut för 

frågorna rörande smärta och maximal uthållighet både före och efter studien. Deltagarnas 

resultat från före- och efterenkäter och för maximal uthållighet i övningen sammanställdes i 
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diagram och tabeller och gruppens medelvärde samt förändring i procent eller enheter mellan 

före- och eftertest räknades ut. En tabell som visade varje deltagares totala resultat 

sammanställdes för att ge en överskådlig bild och att underlätta vid jämförelse mellan 

deltagarna.(se tabell 4) 

3. Resultat 

Fyra av fem personer genomförde hemmaträning med övningen ”plankan” under fyra veckor. 

Den femte personen gjorde före- och efterenkäten men undantogs från studien då denne inte 

hade kunnat utföra hemträningen på grund av skada/sjukdom i rörelseapparaten. Bland de 

kvarstående deltagarna var åldersfördelningen 36-61 år. Smärtproblematiken hade funnits 

mellan tre månader och 15 år hos dessa och alla deltagare utom en hade haft ofta 

förekommande eller kronisk smärta i flera år. 

3.1 Smärtskattning 

Uppskattningen av smärta förändrades hos flera av deltagarna efter fyra veckors träning. 

Medelvärden vid föreenkäten för uppskattad smärta var vid översyn av alla frågor som lägst 6 

och som högst 7,5 för gruppen där smärtan skattades på skalan 0-10 men extremerna ”aldrig 

smärta – alltid smärta”, respektive ”ingen smärta – värsta tänkbara smärta” på var sida om 

skalan. Vid efterenkäten var spannet för gruppens medelvärde 4,3 som lägst och 7,7 som 

högst för alla frågor. 
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3.1.1 Smärta i nacke 

Diagram 1a. Smärta i Nacke

- hur ofta har smärtan förekommit den senaste veckan
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Förekomst av smärta i nacke den senaste veckan uppskattad via NRS (Aldrig – alltid, 0-10) före studiens början 
samt efter fyra veckors träning. 

 

Tre av fyra deltagare uppgav i både före- och efterenkäter att de upplevde smärta i nacke. 

Medelvärdet för förekomsten av smärta den senaste veckan (diagram 1a) var för gruppen 6,7 

innan studiens början och 7,0 vid studiens slut vilket innebar en ökning med 0,3 skalsteg. En 

deltagare uppskattade att förekomsten hade minskat med 2 skalsteg, en att den hade ökat med 

3 skalsteg och en deltagare uppskattade ingen förändring. 

 

Diagram 1b.  Smärta i Nacke

- hur mycket smärta har förekommit den senaste veckan
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Smärtintensitet i nacke den senaste veckan uppskattad via NRS (Ingen smärta – värsta tänkbara smärta, 0-10) 
före studiens början samt efter fyra veckors träning.  
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Smärtintensiteten den senaste veckan (diagram 1b) uppskattades som ökad med 1,3 skalsteg 

för gruppen då medelvärdet ändrades från 6,3 till 7,7 efter träningsperioden. En deltagare 

uppskattade en minskning av smärtintensiteten med 1 skalsteg, en uppskattade en ökning på 5 

skalsteg och hos en deltagare var intensiteten oförändrad.  

 

Diagram 1c. Smärta i Nacke

- hur ofta har smärtan förekommit den senaste månaden
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Förekomst av smärta i nacke den senaste månaden uppskattad via NRS (Aldrig – alltid, 0-10) före studiens 
början samt efter fyra veckors träning. 
 

Förekomsten av smärta den senaste månaden (diagram 1c) uppskattades som förbättrad av två 

deltagare som hade minskat sin uppskattning med 2 respektive 5 skalsteg efter 

träningsperioden. En deltagare uppskattade en ökning av förekomsten med 1 skalsteg. 

Medelvärdet för gruppen minskade med 2 skalsteg från 7,3 till 5,3. 

Diagram 1d. Smärta i Nacke

- hur mycket smärta har förekommit den senaste månaden
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Smärtintensitet i nacke den senaste månaden uppskattad via NRS (Ingen smärta – värsta tänkbara smärta, 0-10) 
före studiens början samt efter fyra veckors träning. 
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Medelvärdet för upplevd smärtintensitet den senaste månaden (diagram 1d) var 6,7 vid 

föreenkäten och 5,3 vid efterenkäten vilket innebar en minskning med 1,3 för gruppen. Två 

deltagare uppskattade minskad smärta med 4 respektive 1 skalsteg och en deltagare 

uppskattade en ökning med 1 skalsteg. 

 
3.1.2 Smärta i axlar  

Diagram 2a. Smärta i Axlar

- hur ofta har smärtan förekommit den senaste veckan
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Förekomst av smärta i axlar den senaste veckan uppskattad via NRS (Aldrig – alltid, 0-10) före studiens början 
samt efter fyra veckors träning. 

 
Alla fyra deltagare upplevde att de hade smärta i axlarna. Förekomsten av smärta den senaste 

veckan (diagram 2a) uppskattades som minskad hos två deltagare med 7 respektive 1 skalsteg, 

en deltagare ansåg att förekomsten hade ökat med 1 skalsteg och en deltagare uppskattade 

ingen förändring. Medelvärdet för gruppen minskade med 1,5 skalsteg från 7,3 till 5,8 efter 

träningsperioden. 
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Diagram 2b. Smärta i Axlar

- hur mycket smärta har förekommit den senaste veckan
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Upplevelsen av smärtintensitet i axlar den senaste veckan uppskattad via NRS (Ingen smärta – värsta tänkbara 
smärta, 0-10) före studiens början samt efter fyra veckors träning. 

 

Den uppskattade smärtintensiteten den senaste veckan (diagram 2b) hade efter 

träningsperioden minskat hos två av deltagarna med 3 respektive 1 skalsteg. En deltagare 

uppskattade att smärtan hade ökat 1 skalsteg och en deltagare uppskattade smärtan som 

oförändrad. Vid föreenkäten var medelvärdet för gruppen 6,5 och vid efterenkäten 5,8 vilket 

innebar en minskning med 0,75 skalsteg. 

 

Diagram 2c. Smärta i Axlar

- hur ofta har smärtan förekommit den senaste månaden
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Förekomst av smärta i axlar den senaste månaden uppskattad via NRS (Aldrig – alltid, 0-10) före studiens början 
samt efter fyra veckors träning. 

 
Medelvärdet för förekomsten av smärta den senaste månaden (diagram 2c) var för gruppen 

7,5 innan studiens början och 4,3 vid studiens slut vilket innebar en minskning med 3,3 
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skalsteg. Hos tre av deltagarna uppskattades en minskning av smärtförekomsten med 

respektive 6, 5 och 2 skalsteg medan en deltagare inte uppskattade någon förändring. 

 

Diagram 2d. Smärta i Axlar

- hur mycket smärta har förekommit den senaste månaden
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Upplevelsen av smärtintensitet i axlar den senaste veckan uppskattad via NRS (Ingen smärta – värsta tänkbara 
smärta, 0-10) före studiens början samt efter fyra veckors träning. 
 
Smärtintensiteten den senaste månaden (diagram 2d) uppskattades som minskad av två 

deltagare med 5 respektive 1 skalsteg. En deltagare uppskattade att smärtan hade ökat med 1 

skalsteg och en att den var oförändrad. Gruppens medelvärde minskade med 1,25 skalsteg 

från 6 till 4,75. 

 
3.1.3 Smärta i skuldror 

Tre av fyra deltagare uppgav vid föreenkäten att de upplevde smärta i skuldrorna. Vid 

efterenkäten hade dock endast en av dessa angett att den hade smärta i skuldrorna. Hos denna 

deltagare uppskattades smärtan som ett skalsteg 7 i alla fyra frågor och uppskattningen i 

efterenkäten var oförändrad i alla frågor.  

3.2 Övriga enkätfrågor 

En fråga i föreenkäten samt tre frågor i efterenkäten rörande eventuella förändringar i 

deltagarnas livsstil den senaste månaden ställdes med syfte att i viss mån kunna kontrollera 

faktorer som eventuellt kunde samverka med resultatet av studien. Med hänsyn till 

deltagarnas anonymitet redovisas inte exakta svar från enkäten utan endast en kommentar, om 

deltagarens svar anses kunna vara påverkade för studiens utfall eller inte, framförs. 
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På fråga 4 föreenkäten ”Har du den senaste månaden gjort någon förändring i din livsstil 

med syfte att försöka minska din smärta” svarade deltagare 1 ja och uppgav att hon försökte 

stressa mindre samt stretcha och massera musklerna. Övriga tre deltagare svarade nej på 

frågan.  

 

Deltagare 2 svarade ja - avslappning, på fråga 1 i efterenkäten ”Har du den senaste månaden, 

utöver deltagande i studien, gjort någon förändring i din livsstil med syfte att försöka minska 

din smärta”. Övriga tre deltagare svarade nej på frågan.  

 

På fråga 2 i efterenkäten ”Har du den senaste månaden gjort någon övrig förändring i din 

livsstil?” svarade deltagare 1, 2 och 4 ja och uppgav att de påbörjat olika former av träning. 

Deltagare 3 svarade nej på frågan. 

 

Deltagare 2 och 3 svarade ja på fråga 3 i efterenkäten ”Har det den senaste månaden hänt 

något i ditt liv som du tror kan påverka dina resultat i studien” där de uppgav ökad stress 

respektive utförande av en tillfällig fysisk aktivitet under två veckor av studien samt sjukdom 

under en vecka. 

3.3 Träningsdagbok 

Alla deltagare valde att utföra övningen ”plankan” stående på tårna. Ingen deltagare intog 

någon form av tobak i samband med träningstillfällena och en deltagare hade intagit 

smärtlindrande läkemedel i samband med ett träningstillfälle under träningsperioden. Utöver 

detta förkom inga mediciner bland deltagarna som skulle kunnat ha påverka prestationen vid 

träningstillfällena. 

Tabell 1 Redovisning av deltagarnas träningsdagbok 
Deltagare Utförda 

träningstillfällen 
(n) 

Repetitioner per 
träningstillfälle (n) 

Totalt utförda sek i 
övningen* (sek) 

Medel utförda 
sek per 
repetition** 
(sek) 

Medel uppskattat 
ansträngning* 
(NRS 0-10)  

1 10 5 1798 36 5,9 
2 8 3 1100 46 4,1 
3 14 3 1935 46 9,8 
4 5 3 575 38 7 

Medel 9 3 1352 42 7 

 

Tabell 1 redovisar grundläggande data från träningsdagböckerna för alla deltagare. 

Träningsfrekvensen under de fyra veckorna som studien varade varierade i gruppen med 

mellan fem och 14 med ett medelvärde på nio utförda träningstillfällen. Antal repetitioner per 
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träningstillfälle var valfritt och tre deltagare hade utfört tre repetitioner medan en deltagare 

hade utfört fem repetitioner vid varje träningstillfälle. I tabell 1-3 redovisas gruppens 

medelvärden för alla fyra deltagare trots att antalet utförda repetitioner varierade i gruppen. 

Det totala antal sekunder som övningen utfördes under träningsperioden beräknades på alla 

utförda repetitioner under alla träningspass och varierade mellan 575 och 1935 sekunder för 

deltagarna med ett medelvärde på 1352 sekunder vilket gav ett medelvärde per utförd 

repetition på 42 sekunder i gruppen. Den deltagare som hade utfört minst antal 

träningstillfällen hade också den lägsta totala tiden i övningen samtidigt som den deltagare 

som utfört flest träningstillfällen hade den högsta totala tiden. Medelvärdet i utförda sekunder 

per repetition varierade så att den person som utfört flest träningstillfällen, 14 stycken, samt 

även den som utfört näst minst tillfällen, åtta stycken, var de som hade högst medelvärde, 46 

sekunder, per repetition. Den deltagare som utförde fem repetitioner per träningstillfälle hade 

lägst uthållighet i snitt per repetition med 36 sekunder. Uppskattad ansträngning för alla 

träningspass i snitt varierade mellan skalstegen 4,1 och 9,8 för deltagarna där skattningsskalan 

var 0-10 med ”inte alls ansträngande” på ena sidan av skalan och ”värsta tänkbara 

ansträngning” på den andra. Medelvärdet för uppskattad ansträngning för alla träningspass var 

för gruppen 7 skalsteg. 

 
3.3.1 Uthållighetsmätning 

Tabell 2 Maximal uthållighet antal sekunder första – sista träningstillfället 
Deltagare Tot. utförda sek 

första 
träningstillfället 
(sek) 

Tot. utförda sek 
sista 
träningstillfället 
(sek) 

Förändring 
(sek) 

Förändring 
(procent) 

1 124 189 65 52 % 
2 80 135 55 69 % 
3 85 205 120 141 % 
4 44 156 112 241 % 

Medel 83 171 88 106 % 

T-test  0,01 *   

 * = signifikant förändring (p=<0,05) 

 

Förändring av den maximala uthålligheten i övningen beräknades utifrån totalt antal utförda 

sekunder i övningen, det vill säga den sammanslagna tiden för alla repetitioner, för första 

respektive sista träningstillfället.(Tabell 2) Alla deltagare ökande sin uthållighet mätt i totalt 

antal utförda sekunder. Medelvärdet för gruppen var vid första träningstillfället 83 sekunder 

och 171 sekunder vid sista träningstillfället. Detta innebar en ökning med 106 % eller 88 

sekunder. Ökningen var signifikant (p=0,01). Om deltagare 1, som utförde fem repetitioner 

per träningspass, undantogs från statistiken kunde ändå en signifikant förändring (p=0,04) ses 
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för de tre återstående deltagarna. Den deltagare som hade lägst totalt antal sekunder vid första 

träningstillfället var den som ökade uthålligheten mest med 241 % medan den deltagare som 

hade högst totalt antal sekunder vid första träningstillfället var den som ökade minst, 52 %, i 

uthållighet mätt i sekunder. 

 

Tabell 3 Maximal uthållighet medelvärde per repetition antal sekunder första – sista 
träningstillfälle  
Deltagare  Medel per repetition 

Första träningstillfället  
(sek) 

Medel per repetition 
Sista träningstillfället 
(sek) 

Förändring 
(sek) 

Förändring 
(procent) 

1 25 38 13 52 % 

2 27 45 18 67 % 

3 28 41 13 46 % 

4 15 52 37 247 %  

Medel  24 44 20 85% 

T-test  0,04 *   
* = signifikant förändring p=<0,05 

 
Maximal uthållighet mätt i medelvärde per repetition, beräknat på totalt antal utförda 

sekunder i övningen delat på antal repetitioner mellan första och sista träningstillfället, ökade 

för alla deltagarna. (Tabell 3) Gruppens medelvärde per repetition förändrades från 24 till 44 

sekunder efter fyra veckors träning vilket var en signifikant förändring (p=0,04) med 85 % 

eller 20 sekunder. Om deltagare 1, som utförde fem repetitioner per träningspass, undantogs 

från statistiken kunde ingen signifikant förändring (p=0,09) ses för de tre återstående 

deltagarna. Den deltagare som ökade sitt medelvärde per repetition mest, 247 %, var den 

deltagare som hade lägst medelvärde vid första träningstillfället. Denna deltagare hade högst 

medelvärde vid sista träningstillfället, 52 sekunder, vilket var en ökning med 37 sekunder från 

första träningstillfället. De andra deltagarna ökade sitt medelvärde per repetition med 46 %, 

52 % respektive 67 % 
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3.4 Jämförelse mellan deltagarna 

 
Tabell 4 Sammanställning av resultat per deltagare 

Positivt tal innebär minskad upplevelse av smärta i fråga 1a-d och 2a-d. Delt. Anger deltagarens nummer. 1a-d 
visar förändring i uppskattning av smärta i före- och efterenkäter, se diagram 1a-d. Tot 1 visar total förändring i 
uppskattning av smärta i fråga 1a-d. 2a-d visar förändring i uppskattning av smärta i före- och efterenkäter, se 
diagram 2a-d. Tot 2 visar total förändring i uppskattning av smärta i fråga 2a-d. n pass anger antal utförda 
träningspass under träningsperioden. n reps anger antal utfördra repetitioner per träningspass. Tot. sek anger 
totalt antal sekunder för alla repetitioner. m. sek/rep visar medelantal sekunder per repetition utifrån totalt antal 
repetitioner.  m. anst. anger upplevd medelansträngning för alla träningspass. % sek visar förändringen i 
maximalt antal sekunder mellan första och sista träningspasset.  % m visar förändringen av maximal uthållighet 
mätt i medelvärde för övningen mellan första och sista träningstillfället. 

 

Tabell 4 ger en överskådlig bild av deltagarnas resultat från enkäter och träningsdagböcker. 

Det sammanlagda resultatet av fråga 1a-d (Tot 1) samt 2a-d (Tot 2) som anges i tabell 4 och 

nedan innebar att förändringen mellan deltagarens svar i före- och efterenkäten, där skalan 0-

10 användes, slogs samman till ett värde. Till exempel så var förändringen för deltagare 3 i 

fråga 1a-d; 2, 1, -1 samt -1 skalsteg. Detta gav en sammanlagd förändring på 1 skalsteg vilket 

tolkades som en total förbättring i deltagarens uppskattade smärta med 1 skalsteg för alla 

frågor 1a-d sammanlagt.  

 

Deltagare 1 utförde flest repetitioner med fem per träningspass. Antalet utförda 

träningstillfällen var för deltagaren näst flest och så var även antalet totala utförda sekunder i 

övningen i jämförelse med gruppen. Deltagaren hade den näst lägsta uppskattade 

medelansträngningen och lägst medelvärde i sekunder per repetition beräknat på utförda 

träningspass i jämförelse med gruppen. Uthålligheten i antal sekunder och medelantal 

sekunder per repetition mellan första och sista träningspasset ökade med 52 % i båda fallen 

för deltagaren. I frågorna 1a-d uppskattade deltagaren en för alla frågor sammanlagd 

förbättring med 1 skalsteg och en förbättring med totalt 13 skalsteg för fråga 2a-d i 

efterenkäten.  

 

Deltagare 2 utförde näst minst antal träningspass av alla deltagare och hade även näst minst 

antal totalt utförda sekunder i övningen. Medelantalet sekunder per repetition beräknat på alla 

Delt
. 

1a 1b 1c 1d 
Tot
1 

2a 2b 2c 2d 
Tot 
2 

n 
pass 

n 
reps 

Tot. 
sek 

m. 
sek 
/rep 

m. 
anst. 

% 
sek 

% 
m. 

1 -3 -5 5 4 1 1 1 6 5 13 10 5 1798 36 5,9 52 % 52 % 

2 0 0 2 1 3 -2 -1 2 1 0 8 3 1100 46 4,1 69 % 67 % 

3 2 1 -1 -1 1 0 0 0 -1 -1 14 3 1935 46 9,8 141 % 46 % 

4 - - - - - 7 3 5 0 15 5 3 575 38 7 241 % 247 % 
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utförda träningspass var, samma som för deltagare 3, det högsta i gruppen. Deltagaren 

upplevde lägst medelansträngning för alla utförda träningspass jämfört med gruppen . 

Deltagarens uthållighet i antal sekunder och i medelantal sekunder per repetition ökade med 

69 % respektive 67 %. Deltagarens uppskattning av sin smärta förbättrades med totalt 3 

skalsteg i fråga 1a-d samt uppskattades som oförändrad i fråga 2a-d för alla frågor 

sammanlagt. 

 

Deltagare 3 utförde flest antal träningspass och hade högst antal totalt utförda sekunder i 

övningen av alla deltagare. Medelantalet sekunder per repetition beräknat på utförda 

träningspass var, samma som för deltagare 2, det högsta i gruppen och deltagaren upplevde 

den högsta medelansträngning för alla utförda träningspass. En ökning med 141 % för 

uthållighet i antal sekunder och med 46 % för medel antal sekunder per repetition såg hos 

deltagaren. Vid efterenkäten uppskattade deltagaren en sammanlagd förbättring för alla frågor 

på 1 skalsteg i fråga 1a-d och en total försämring på 1 skalsteg i fråga 2a-d. Deltagaren var 

den enda som rapporterade smärta i skuldror vid både före- och efterenkäten och 

uppskattningen var oförändrad för alla frågor vid efterenkäten. 

 

Deltagare 4 utförde lägst antal träningspass av alla deltagare och hade också lägst totalt antal 

utförda sekunder i övningen. Medelvärdet per repetition utifrån alla utförda träningspass var 

gruppens näst lägsta samtidigt som medelansträngningen för alla träningspass var gruppens 

näst högsta. Uthålligheten i antal sekunder per träningspass ökade med 241 % mellan 

deltagarens första och sista träningspass och medeluthålligheten per repetition ökade med 247 

%. Deltagaren uppskattade en förbättring på 14 skalsteg i alla frågor sammanlagt i fråga 2a-d. 

Ingen smärta i nacke, fråga 1a-d, uppgavs av deltagaren.   

 
Ovanstående jämförelse av deltagarnas resultat från enkäter och träningsdagböcker tyder på 

att inget samband mellan träningsfrekvens, träningsintensitet och uppskattning av smärta i 

nacke, axlar och skuldror kunde ses i gruppen. Den deltagare som hade tränat minst antal 

gånger var den som uppskattade störst förbättring i uppskattad smärta samtidigt som den 

deltagare som hade tränat flest antal gånger i princip inte uppskattade någon förändring av 

smärta. 
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om utförandet av övningen ”plankan” kunde påverka 

upplevelsen av smärtan i nacke, axlar och skuldror hos kvinnor med kronisk/långvarig 

idiopatisk smärta. Fyra deltagare fullföljde interventionen som innebar hemträning med 

övningen ”plankan” under fyra veckors tid. Tre av fyra deltagare uppskattade minskad smärta 

i nacke, axlar och/eller skuldror efter träningsperioden och alla deltagare ökade sin maximala 

uthållighet i utförandet av övningen mellan det första och sista utförda träningstillfället.  

 

Studiens låga deltagarantalet skulle ha kunnat förklaras med att arbetsplatsen kontaktades i 

mitten av december och studien skulle starta i början av januari vilket innebar att jul- och 

nyårshelgerna med långledighet för många anställda kan ha kommit i vägen för studien. Även 

den relativt korta anmälningstiden innan studiens start kan ha kommit att påverka antalet 

anmälda deltagare. Arbetsplatsen uppskattades ha ca 150 kvinnor anställda och då alla hade 

ett administrativt stillasittande arbete så antogs antalet anställda med smärtbesvär i nacke, 

axlar och skuldror vara relativt högt vilket även utföraren av studien hade fått antytt för sig 

vid tidigare kontakt med arbetsplatsen. De deltagarkrav som ställdes inför studien kan ha gjort 

att många som ville delta inte fick det då det till exempel är troligt att många som har smärta 

har fått en diagnos för vad det beror på och dessa kunde då inte delta i studien. En möjlighet 

inför en studie med syfte att utföra en intervention på kvinnor med idiopatisk smärta kan vara 

att göra en screening på olika arbetsplatser på förekomsten av idiopatisk smärta och sedan ge 

erbjudande om att delta i en studie till de som har bedömts ha denna smärta. Detta för att få en 

tillräckligt stor undersökningsgrupp. 

4.1 Resultatdiskussion 
 
4.1.1 Träningens genomförbarhet 

Alla deltagare utförde övningen ”plankan” som hemträning under fyra veckor med en 

varierande träningsfrekvens. En frågeställning i studien var om utförande av ”plankan” som 

hemträning under fyra veckor kunde fullföljas av deltagarna. Grunden till denna 

frågeställning var att övningen ansågs vara ”tuff” att utföra då belastningen och den upplevda 

ansträngningen i övningen kunde bli hög vid utförandet och även uppmuntrades att bli hög då 

deltagarna uppmanades att stanna i övningen så länge som möjligt. Detta innebar att det fanns 

en risk för att deltagarna skulle uppleva smärta vid utförandet och därmed avbryta sitt 

deltagande eller att deltagarna skulle uppfatta övningen som för ansträngande att genomföra 
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vilket troligtvis skulle kunnat leda till en låg motivation till att göra hemträningen och ett lågt 

antal utförda träningspass skulle då ha setts inom gruppen. Då alla fyra deltagare utförde 

övningen under fyra veckor utan att rapportera någon markant smärtökning och då deltagarna 

utförde övningen i snitt nio gånger under studiens gång så bedömdes hemträning med 

”plankan” under fyra veckor vara möjlig att fullfölja. Tre tidigare berörda studier 59,60,61 som 

använde sig av träningsprogram innehållande olika isometriska övningar för nacke, axlar och 

skuldror hade alla ett lågt bortfall vilket i enighet med den utförda studien tyder på att träning 

med isometriska övningar av olika intensitet verkar vara genomförbar för personer med 

smärta i nacke, axlar och skuldror. 

 

Hemträningen som deltagarna i studien utförde dokumenterades med en träningsdagbok som 

deltagarna fyllde i vid varje utfört träningspass. Dokumentation helt eller delvis med 

träningsdagbok har använts i en mängd tidigare studier.62,63,64,65, 66 Dessa studier hade dock 

inte publicerat eller gett en noggrann beskrivning av träningsdagböckernas utformning varför 

det inte var möjligt att utgå från någon tidigare mall vid utformningen av den för studien 

aktuella träningsdagboken. Reliabiliteten hos den utformade träningsdagboken bedömdes som 

bra då frågorna undersökte det som var nödvändigt för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Utformningen av dagboken ansågs vara tydlig då inga uppenbara 

missförstånd i svaren från deltagarna uppmärksammades. Frågorna i dagboken rörande 

tidpunkt på dagen samt vilket datum övningen utfördes på hade kunnat utelämnas då detta 

inte bedömdes vara relevant att ha med i resultatet av studien. 

 

Utgångsläget för hemträningen var att övningen skulle utföras tre gånger i veckan och vid 

varje träningstillfälle skulle tre repetitioner, utförda så länge som deltagaren klarade av med 

en minuts vila mellan repetitioner, göras. Dock fick deltagarna utföra övningen fler eller färre 

gånger per vecka och också fler eller färre repetitioner per gång. Detta medförde att antalet 

utförda träningspass under perioden varierande mellan fem och fjorton och att antalet 

repetitioner per träningspass var tre för tre av deltagarna och fem för en deltagare. Eftersom 

olika mängd träning utfördes av alla deltagare blev det i stort sett omöjligt att kunna se ett 
                                                 
59 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s.2511-2513 
60 Hagberg m.fl. s.1053-1056 
61 Äng, m.fl. s. 545-546 
62 Jull m.fl. s. 697 
63 Hagberg m.fl. s.1053-1056 
64 Äng, m.fl. s. 545-546  
65 Andersen  m.fl. s. 87-88 
66 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s.2511-2513 
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samband mellan utförd träning och uppskattad smärta som mättes med enkäterna. Möjligtvis 

hade ett samband kunnat ses om alla deltagarna hade utfört samma antal repetitioner vid varje 

träningspass då antalet träningspass, totalt antal utförda sekunder i övningen och kanske även 

medel utförda sekunder per repetition hade kunnat jämföras med förändringen av uppskattad 

smärta. Deltagarnas träningsfrekvens och träningsintensitet hade kunnat kontrolleras bättre 

genom att deltagarna hade tilldelats ett träningsschema som de skulle följa under studiens 

gång innehållande när och hur de skulle träna samtidigt som de förde träningsdagbok över den 

utförda träningen. Alternativt skulle träningen ha kunnat vara övervakad och styrd vilket hade 

gett större validitet åt ett eventuellt samband mellan träning med övningen ”plankan” och 

upplevelsen av smärta. Att genomföra en studie där varje träningspass är övervakat tros vara 

kostsamt och tidskrävande men möjligt då detta har förekommit bland annat i studien utförd 

av Chiu m.fl.67 Ett flertal studier rörande träning mot smärta har övervakat hemträning genom 

att använda en av deltagaren ifylld träningsdagbok och därefter har ett träningspass i veckan 

varit övervakat av en sjukgymnast.68,69,70,71 Studien som utfördes av Ylinen m.fl 72 använde 

sig enbart av övervakning genom träningsdagbok med undantaget att en sjukgymnast 

kontrollerade deltagarnas träningsutförande efter två och sex månader under den tolv månader 

långa interventionen. Denna utformning skulle kunna ha varit ett alternativ även för den 

aktuella studien om den hade varat längre än fyra veckor. I den berörda tidigare forskningen 

var det dock oklart om, och i sådant fall hur, resultaten från studier med olika former av 

övervakning skiljde sig från varandra. 

 

4.1.2 Effekter av träning på smärta 

Efter fyra veckors hemträning med övningen ”plankan” uppskattade tre av fyra deltagare att 

smärtan i nacke, axlar och/eller skuldror hade minskat jämfört med vid början av studien. 

Deltagarnas uppskattade smärta mättes med en enkät vars syfte var att kunna se om 

deltagarnas upplskattning av smärta hade förändrades efter fyra veckors hemträning. Enkätens 

reliabilitet ansågs vara bra då den utformades utifrån en befintlig vetenskapligt beprövad 

enkät73 samt då de fyra huvudfrågorna kunde användas för att besvara syftet och 

frågeställningarna i studien. Den tecknade bild som användes i enkäten för att förtydliga 

                                                 
67 Chui m.fl. s 2 
68 Hagberg m.fl. s.1053-1056 
69 Jull m.fl. s. 697 
70 Äng, m.fl. s. 545-546 
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72 Ylinen, Takala, Nykänen m.fl. s.2511-2513 
73 Linton, Boersma, s. 80-86 
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definitionen av de olika smärtområdena innebar troligtvis att missförstånd i denna fråga 

undveks och därmed höjde enkätens reliabilitet. 

 

Som alltid vid enkätundersökningar bör den mänskliga faktorn beaktas. Då alla huvudfrågor 

krävde svar som innebar att deltagaren skulle tänka tillbaka i tiden en vecka respektive en 

månad så var det omöjligt att bedöma om svaren motsvarade den faktiska situationen eller om 

deltagaren inte mindes den gångna tiden helt korrekt alternativt om de under- eller 

överskattade sin situation. Då samma frågor ställdes vid både före- och efterenkäten så ansågs 

detta eventuella skattningsfel vara ungefär lika vid båda tillfällena var därför inget som togs i 

särskilt beaktande. Frågan i enkäten rörande hur länge deltagarna hade haft smärtproblem 

hade kunnat specificeras för att få ett mer exakt svar på hur länge deltagarna hade haft smärta 

istället för att lämna svaret öppet då detta gav svar som till exempel ”20 - 30år” vilket kan 

tyckas vara ett godtyckligt svar. 

 

Vid en överblick av alla frågor rörande smärta i enkäten konstaterades att två deltagare 

uppskattade en markant förbättring, en deltagare en liten förbättring och en deltagare 

uppskattade ingen förändring mellan före- och efterenkät. Sammanslagning av alla frågor som 

omnämns nedan innebar att förändringen mellan deltagarens svar i före- och efterenkäten, där 

skalan 0-10 användes, slogs samman till ett värde för frågorna 1a-d respektive 2a-d. Se 

exempel under rubrik 3.4 första stycket. 

 

I fråga 2a-d förändrades uppskattningen av smärta mellan före – och eftertest mest för 

deltagare 4 som uppskattade sin situation som 15 skalsteg bättre och för deltagare 1 som 

uppskattade en förbättring på 13 skalsteg vid sammanslagning av alla frågor. (Se tabell 4) 

Dessa två deltagare skiljde sig från varandra i de flesta avseenden i träningssituationen under 

de fyra veckorna förutom att de hade ett liknande medelvärde i uthållighet per repetition för 

alla utförda träningspass. Dessa medelvärden var de två lägsta i gruppen där deltagare 2 och 3 

hade ett medelvärde på ca 10 sekunder mer per utförd övning. Deltagare 1 utförde dubbelt så 

många träningspass och hade mer än tre gånger så stort totalt antal sekunder i övningen som 

deltagare 4. Dessutom utförde deltagare 1 fem repetitioner per träningspass medan deltagare 4 

utförde tre. Inga likheter mellan deltagarnas träning kunde alltså ses trots att smärtan 

uppskattades som markant minskad för båda deltagarna i fråga 2a-d.  
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Den deltagare som hade tränat minst antal gånger var den som uppskattade störts förbättring 

av smärta och den deltagare som hade tränat flest antal gånger uppskattade i princip ingen 

förändring av smärta. (Se tabell 4) 

 

Gruppens medelvärde för uppskattad smärta var 6 som lägst och 7,5 som högst vid jämförelse 

av alla frågor i föreenkäten. Dessa siffror hade ändrats till 4,3 respektive 7,7 vid efterenkäten.  

Fråga 1a och 1b sågs som de enda frågor där medelvärdet för gruppen hade ökat, vilket 

innebar en ökning av smärta, och fråga 1b var den fråga som hade högst medelvärde vid 

efterenkäten. I dessa två frågor sågs att deltagare 1 uppskattade att både förekomsten och 

intensiteten av smärtan hade ökat den senaste veckan jämfört med vid föreenkäten men att 

smärtan den senaste månaden uppskattades som markant minskad i jämförelse med 

föreenkäten. Orsakerna till denna ökning av uppskattad smärta den senaste veckan kan ha 

varit många men en spekulation låg i att deltagaren hade varit mer stressad under den senaste 

veckan innan testperiodens avslut då hon uppgett i föreenkäten att hon kopplat ihop sin smärta 

med stress. 

 

I fråga 2c, hur ofta har smärta i axlar förekommit den senaste månaden, som hade det högsta 

medelvärdet av alla frågor, 7,5, vid föreenkäten sågs den största förbättringen i uppskattning 

av smärta hos gruppen med en minskning på 3,3 skalsteg där tre deltagare uppskattade en 

minskning av smärta och en deltagare uppskattades smärtan som oförändrad. Fråga 2d, hur 

mycket smärta som förekommit den senaste månaden, visade på att endast en deltagare 

uppskattade en markant förbättring medan de andra tre deltagarnas uppskattningar var så gott 

som oförändrade. En teori utifrån detta var att förekomsten av smärta skulle kunna minska 

medan smärtintensiteten förblir oförändrad.  

 

Då deltagarantalet i studien var litet så gjordes ingen statistisk uträkning av sambandet mellan 

träningsfrekvens och intensitet och uppskattning av smärta i nacke, axlar och skuldror. Istället 

granskades och jämfördes deltagarnas träningsdagböcker och ifyllda enkäter där inget 

samband kunde ses i gruppen. Detta kunde bero på att gruppen var för liten för att något 

samband skulle kunna ses, att deltagarna i gruppen skiljde sig för mycket från varandra vid 

utgångsläget och/eller att den utförda övningen inte påverkade smärta i nacke, axlar och 

skuldror. En träningsperiod på endast fyra veckor bedömdes som en kort tid för att kunna se 

en eventuell påverkan på smärta då de flesta tidigare studier som tagits upp i rapporten hade 
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en längre träningsperiod, till exempel 6 veckor 74,75, 10 veckor 76 eller 12 månader.77 Dock 

visade studien utförd av Hagberg m.fl. 78 på en minskning av smärta hos deltagarna efter fyra 

veckors isometrisk uthållighetsträning varför en signifikant förändring troligtvis hade varit 

möjlig att se även i den aktuella studien. 

 

I föreenkät i frågan om smärta i skuldror uppgav tre deltagare att de hade smärta i skuldrorna 

men vid efterenkäten uppgav endast en av dem att hon hade smärta i detta område. 

Anledningen till att två deltagare angav skuldror som smärtområde vid föreenkäten men inte 

vid efterenkäten kan ha varit att de inte hade uppfattat frågorna eller ifyllningsanvisningarna 

för enkäten rätt eller så hade de missuppfattat bilden (se bild 1) där smärtområdena 

förtydligades. Vid ifyllandet av efterenkäten hade de möjligtvis hunnit fundera över 

innebörden av smärtområdena och kommit fram till att de inte hade smärta i skuldrorna.  

 

Den för interventionen valda övningen, ”plankan”, aktiverade förutom coremuskler även 

muskler i övre extremiteter, axlar och skuldror vilket innebar att studien, även om 

deltagarantalet och utformningen av träningen hade varit perfekt, inte hade kunnat komma 

fram till om det var aktivering av coremuskler eller aktiveringen av muskler i axlar och 

skuldror som gav upphov till en eventuell förändring av upplevd smärta. Dock hade studien 

kunnat visa på att utförandet av övningen ”plankan” hade effekt på smärta i nacke, axlar 

och/eller skuldror, vilket även antyddes av att tre av fyra deltagare uppskattade en förbättring 

av smärta, men då ingen kontrollgrupp användes och många andra faktorer utöver träning tros 

ha påverkat deltagarna under perioden för interventionen så kunde inga signifikanta resultat 

gällande utförandet av övningen ”plankan” och påverkan på smärta ses. 

 

En styrka med den utförda studien var att den undersökte effekten av endast en form av 

träning, isometrisk bålträning, i form av utförande av övningen ”plankan”. Tidigare studier 

som undersökt effekten av isometrisk träning på smärta i nacke, axlar och/eller skuldror 

påträffades innehålla träningsprogram med olika former av träning, till exempel isometrisk 

styrketräning för nacken tillsammans med olika dynamiska hantelövningar79 eller isometrisk 

styrketräning för nacke, axlar och skuldror tillsammans andra dynamiska övningar för dessa 
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områden80, vilket innebar stora svårigheter med att bedöma om den minskade smärtan hos den 

undersökta gruppen berodde på de isometriska övningarna eller på de andra övningarna i 

träningsprogrammen. Studien utförd av Hagberg m.fl. 81 var den enda studie som påträffades 

som enbart undersökte effekten av isometriska övningar. Denna studie tittade på effekten av 

två träningsprogram innehållande samma isometriska övning med låg respektive hög 

belastning och båda träningsgrupperna uppskattade minskad smärta efter träningsperiodens 

slut. Dock sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna varför det var oklart om någon av 

de studerade träningsintensiteterna var mer effektiv än den andra. Som tidigare nämnts i 

litteraturgenomgången genomförd av Kay m.fl82 så fanns det bevis för att multimodal träning, 

det vill säga fysisk träning kombinerat med mobilisering eller manipulation, samt 

styrketräning tillsammans med stretching skulle kunna ge effekt på smärta i nacke, axlar och 

skuldror men det var oklart hur effektiv fysisk träning var i jämförelse med andra 

behandlingsformer. Dessutom sågs ingen skillnad i effekt vid jämförelse av olika 

träningsformer i litteraturgenomgången. Detta skulle kunna bero på att träningen i de 

undersökta studierna var ospecifik och innehöll många olika moment varför svårighet med att 

bedöma vad i de utformade träningsprogrammen som egentligen gav effekt på smärta. Tanken 

med den egna utförda studien var att se eventuella effekter på smärta med en specifik form av 

träning och det ansågs som möjligt att om fler forskare försökte precisera de träningsprogram 

som de undersökte så kanske det kunde bli möjligt att avgöra vilken form av träning som kan 

anses ha störst effekt på smärta i nacke, axlar och skuldror. 

 

Ett annat problem med att fastställa vilken form av träning som kan ses som effektivast vid 

behandling av smärta var det som Ylinen83 uppmärksammande i sin litteraturgenomgång; 

författarna av studierna hade i många fall utelämnat att noggrant beskriva den form av träning 

som hade använts i interventionerna vilket gjorde det omöjligt att fastställa vilken intensitet, 

duration, belastning och frekvens som kan ha effekt på smärta. Detta innebar också att dessa 

studier inte gick att repetera genom fördjupning i rapporteringen från studierna. För att 

underlätta för framtida forskning så beskrevs och presenterades utförandet av alla delar i den 

egna studien noggrant. 
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4.1.3 Effekter av träning på maximal uthållighet 

En signifikant förändring i maximalt utförda sekunder mellan första och sista träningspasset 

påträffades i studien då alla deltagare ökade sin maximala uthållighet markant.   

 

Deltagare 4 var den som ökade sin maximala uthållighet mest mätt i både antal sekunder och i 

procent av första träningspasset. Detta troddes bero på att deltagaren i det första 

träningspasset inte tog ut sig maximalt och därför fick ett relativt lågt antal utförda sekunder i 

övningen. Detta bekräftas av att deltagaren uppskattade en ansträngning för det första 

träningspasset som en 3a på skalan 0-10, inte alls ansträngning – värsta tänkbara 

ansträngning, och redan vid andra träningspasset som utfördes två dagar efter det första så 

hade deltagarens uthållighet ökat med 71 sekunder och den uppskattade ansträngningen var 8 

vilken den sedan var på alla deltagarens efterföljande träningspass. Detta tydde på att 

deltagarens första träningspass var mer ett ”prova på ” pass än ett riktigt utfört träningspass. 

De andra tre deltagarna uppskattade ansträngningen mer lika över alla utförda träningspass 

och därför bedömdes det vara korrekt att jämföra deras första och sista träningspass med 

varandra. För att uppskatta ett mer riktigt resultat för förändring i uthållighet för deltagare 4 så 

kunde det andra träningspasset användas som referens istället för det första för att sedan 

jämföras med det sista träningspasset. Förändringen i procent för total utförda sekunder skulle 

då bli 36 % istället för 255 % respektive 37 % istället för 247 % för medel utförda sekunder 

mellan deltagarens andra och sista träningspass. Detta låg mer i linje för hur de andra 

deltagarna hade utvecklats utifrån antal utförda träningspass, då deltagare 4 då skulle ha haft 

minst procentuell ökning samtidigt som hon hade utfört minst antal träningspass.  

 

Den deltagare som utförde flest träningspass var den som ökade uthålligheten i utförda 

sekunder mest, 141 %, men dock var det den deltagare som utförde näst minst antal övningar 

som ökade sin uthållighet i sekunder näst mest av alla deltagare, 69 % och den deltagare som 

hade näst flest utförda träningspass ökade sin uthållighet med 52 %. Detta uppfattades som ett 

trendbrott i den antydan som sågs i studien om att mer träning gav större uthållighet, men då 

antalet deltagare var så pass litet så kunde alla resultat i studien bero på slumpen och inte på 

en verklig förändring. Dock tydde resultatet på att uthålligheten i övningen plankan ökade i 

totalt antal sekunder och i medelvärde per träningspass efter fyra veckors träning oavsett om 

övningen utfördes fem eller fjorton gånger under perioden. Även i studien utförd av Hagberg 
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m.fl.84 som undersökte effekten av två typer av isometrisk axelträning, sågs en ökad 

uthållighet i de övningar som utfördes samt en ökad uthållighet vid utförandet av framåt 

axelflexion i de två träningsgrupperna. Studien såg också en ökad muskelstyrka, mätt med en 

mekanisk dynamometer, hos båda grupperna. Utifrån detta fynd var det troligt att även 

deltagarna i den egna studien kunde ha utvecklat en ökad muskelstyrka efter den utförda 

träningen då Hagberg såg en ökning av styrkan och uthålligheten sina träningsgrupper redan 

efter fyra veckors träning. 

 

Deltagarnas uthållighet i övningen kan ha påverkats av ett av deltagaren uppsatt mål där 

deltagaren istället för att stanna i övningen så länge som var möjligt avslutade utförandet vid 

en förutbestämd tidpunkt. Detta beteende antyddes i vissa träningsdagböcker då antal utförda 

sekunder i varje repetition ansågs vara alltför exakt för att stämma med verkligheten, 

exempelvis då en deltagare hade utfört tre repetitioner med uthålligheten i 30, 30 samt 40 

sekunder. Följden av detta antogs bli en lägre uppskattad ansträngning än om övningen 

utfördes maximalt länge vilket var något som också antyddes i träningsdagböcker. En högre 

uppskattad ansträngning innebar som omnämnts innan, troligtvis en större sannolikhet att 

deltagaren verkligen utförde övningen så maximalt länge som denne klarade av. 

 

För att bättre kunna fastställa en utveckling i deltagarnas maximala uthållighet i övningen 

hade ett test bestående av just utförande av ”plankan” till maximal uthållighet kunnat göras 

före och efter träningsperioden. Detta hade även kunnat säkra att deltagarna utförde övningen 

korrekt samt att alla deltagare hade fått en bild av hur ansträngande ett maximalt utförande 

kunde kännas vilket hade kunnat leda till att deltagarna presterade annorlunda, kanske högre, 

under hemträningen. 

4.2 Framtida forskning 

Mer högkvalitativ och forskning med noggrant beskriva interventioner på området behövs för 

att kunna säkerställa vilken sort, intensitet och dosering av fysisk aktivitet som kan sägas vara 

mest effektiv vid behandling av smärta. Inom området coreträning mot smärta i nacke, axlar 

och skuldror kan framtida interventioner tänkas utgå från den utförda studien men då använda 

sig av en övning som enbart eller främst aktiverar coremuskler medan övre extremitet hålls 

passiv. Detta skulle kunna undersöka ett eventuellt samband mellan coreträning och smärta i 

nacke, axlar och skuldror med valida resultat om en kontrollgrupp används. Studier som 
                                                 
84 Hagberg m.fl. s.1054-1057 
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undersöker vilka muskler, både i bålen och i övre extremitet, som aktiveras i övningen 

”plankan” skulle kunna utföras för att få en ordentlig bild av denna grundläggande 

bålstabiliserande övning.85  

5. Slutsats 

Om coreträning skulle visa sig vara en effektiv träningsform för att minska upplevelsen av 

smärta i nacke, axlar och skuldror så skulle utförandet av övningen ”plankan” kunna användas 

som ett alternativ till traditionella träningsformer vid smärta i dessa områden samtidigt som 

coremusklerna, som anses spela en viktig roll för förebyggandet av skador och för optimal 

kroppsfunktion i både dagligt liv och i träningssammanhang, 86 87 stärks. 

 

Resultatet i studien tyder på att interventionen, i form av hemträning med övningen ”plankan” 

under fyra veckor, kan genomföras av individer med långvarig idiopatisk smärta i nacke, 

axlar och/eller skuldror utan att ökad upplevd smärta eller andra obehag uppstår samt att den 

maximala uthålligheten i övningen ökar genom att övningen utförs. Hur många gånger 

övningen måste utföras för att ge resultat på uthållighet är oklart. Trots att flera deltagare 

uppskattade minskad smärta efter träningsperioden så kan inga slutsatser tas då 

deltagarantalet var litet och resultatet för interventionsgruppen inte jämförts med en 

kontrollgrupp. Stora variationer i utförandet av hemträningen förekom bland deltagarna och 

flera faktorer utöver träningsövningen kan ha påverkat förändringen i smärtupplevelse. 

6. Övrigt 

Ett stort tack till personalchefen på arbetsplatsen som trots julledighet, mycket annat att göra 

och kort varsel tog sig tid för att administrera inbjudan till studien. Tack till de fem tappra 

deltagarna som var med från början till slut! (en deltagare borttogs från studien pga. sjukdom) 

                                                 
85 Fredericson, Moore, s. 674, 681-682 
86 Hibbs m.fl. s. 996; se Comerford, 
87 Reeves, Nerendra, Cholewicki, s. 2 
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Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 
 
Frågeställningar: Hur påverkar utförandet av övningen ”plankan” upplevelsen av smärta i 
nacke, axlar och skuldror hos deltagarna? 
Förändras den maximala uthålligheten, det vill säga tiden för hur länge övningen maximalt 
kan utföras, mellan deltagarnas första och sista träningstillfälle? 
Kan interventionen, det vill säga demonstration och rekommendation av plankan som 
hemträningsövning under fyra veckor, fullföljas av deltagarna? 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Core stability 

Pain, neck pain, shoulder pain 

Isometric exercise 

Prone bridge 

Trunk stability, Trunk stabilization 

Training 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ämnesord har använts för att söka efter artiklar som undersökt samband mellan bålstabilitet, 
(core stability) smärta och träning då dessa upplevdes som mest relevanta för det syftet. Synonymer till 
dessa ord har använts för sökningar med olika sammansättning av orden i söksträngarna. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Pubmed 
(Google Scholar) 
. 

core stability and pain 
trunk stabilization and pain 
isometric exercises 
isometric exercises" and core 
core stability training 
trunk stability and shoulder pain 
trunk stability and neck pain 
trunk stability and upper limb 
isometric exercises and pain 
isometric exercises and pain [title] 
(isometric exercises) and (neck pain[title]) 
isometric training and neck pain 
isometric training and shoulder pain 
trunk stabilization and neck pain 
trunk stabilization and shoulder pain 
core stability and neck pain 
core stability and shoulder pain 
core stability and upper limb 
Isometric trunk training 
Isometric trunk training and pain 
Isometric trunk training and neck pain 
Isometric trunk training and shoulder pain 

33 
66 
145 
1 
105 
4 
4 
63 
16833 
1 
116 
28 
0 
6 
5 
0 
1 
12 
90 
29 
0 
0 

2 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
1 
- 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
- 
0 
0 
0 
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Isometric trunk exercise 
Isometric trunk exercise and pain 
Isometric trunk exercise and neck pain 
Isometric core training 
Isometric core training and pain 
Isometric core training and neck pain 
Isometric core training and shoulder pain 
Isometric core exercise 
Prone bridge 
 

151 
51 
2 
13 
2 
0 
0 
23 
75 

- 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
 
 
 
 

 
KOMME>TARER:  
Sökningar ovan som markeras med –, innebar att ett stort antal träffat och därmed har 
förfinade sökningar gjorts. En stor del av de artiklar som har använts i rapporten har hittats 
via andra artiklar som har refererat till dessa och därför ingår de inte i några söksträngar. 
Google Scholar har använts för att hitta artiklar som inte fanns på pubmed vilket ledde till att 
en del fulltextartiklar kunde hittas.  
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Bilaga 2 Inbjudan till att delta i studie om smärta i nacke, axlar och 

skuldror. 

 
Inför mitt examensarbete på Gymnastik- och idrottshögskolan söker jag nu deltagare till en 
studie som jag vill genomföra. 
 
Jag inbjuder dig som lider av ofta förekommande eller kronisk smärta i nacke, axlar och 
skuldror till att delta i en studie med syfte att undersöka om statisk bålträning kan påverka 
upplevelsen av smärta i dessa områden. 
 
Du som kan delta:  
 

• Är Kvinna 18-65 år 
• Har smärta eller värk i nacke, axlar och/eller skuldror som är av okänd grund. Det 

innebär att du inte vet orsaken till smärtan. Du som har någon diagnos t.ex. reumatism, 
diskbråck, whiplashskada, frozen shoulder, fibromyalgi med mera kan inte delta. 

• Har ofta förekommande eller kronisk smärta som har funnits i minst tre månader. 
Det innebär att du känner av smärtan så gott som dagligen. Upplevelsen av smärta kan 
givetvis variera från dag till dag men tänk på din smärta som den är generellt.   

• Har inte påbörjat någon ny träning rörande överkroppen eller bålen de senaste 
tre månaderna. 

• Är i övrigt fullt frisk och har inte några skador eller sjukdomar i 
rörelseapparaten. 

 
Jag är otroligt tacksam om du som känner igen dig i ovanstående punkter vill delta i studien och 
hjälpa mig med att se om statisk bålträning kan vara en behandlingsform mot smärta i nacke, axlar 
och skuldror. 
 
Studien kommer att gå till så att du självständigt under fyra veckor kommer att få genomföra en 
enkel bålträningsövning tre gånger i veckan. Denna kan utföras i princip var och när som helst 
och varje tillfälle för genomförandet av övningen tar ca fem minuter och därmed kommer 
ditt deltagande i studien endast att ta totalt ca 15 minuter per vecka. Under träningsperioden 
för du träningsdagbok där du bland annat tar tid på hur länge du kan stanna i övningen. Övningen 
är utformad så att du ska kunna genomföra den efter din egen förmåga oavsett fysisk kondition. 
 
Studien börjar med att du får fylla i en enkät rörande dina smärtproblem samt några 
kompletterande frågor. Kort efter inlämning av enkäten kommer alla som vill vara med i studien, 
och som uppfyller deltagarkraven, att få delta i en noggrann genomgång av den bålträningsövning 
som ligger i fokus för studien.  
 
Efter fyra veckor då träningsperioden är slut kommer du återigen att få fylla i en enkät rörande hur 
du upplever dina smärtproblem, samt lämna in den träningsdagbok du har fört. 
 
Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst utan att uppge anledning avbryta 
ditt deltagande. Dock är min studie helt beroende av deltagarna så jag är tacksam om du, oavsett 
hur ofta eller sällan du har genomfört övningen, ändå fullföljer genom att lämna in 
träningsdagboken och fylla i den avslutande enkäten.  
Om du är intresserad av att delta i studien eller om du har några funderingar så kontakta mig. 
Jag hoppas att vi ses! Vänliga hälsningar <………….> 
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Bilaga 3 Träningsdagbok 

Bålstabilitetsträning i studien om smärta i nacke axlar och skuldror. 
 

 
Träningstillfälle nr:________    Datum:______________            Klockan:_____________ 
 
 
Utförande av PLA>KA> 
Ta tid på hur länge du kan stanna kvar i övningen och för in tiden i sekunder i rutan nedan. 
Om du gör färre än tre repetitioner, stryk de övriga i rutan. Om du gör fler än tre repetitioner, 
ta tid på dessa och redovisa under ”övrigt” längst ner på sidan. OBS! 1 minuts vila mellan 
repetitionerna. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Övningen utfördes stående på:  Knäna  

□      Tårna  □  

 
* Uppskatta hur ansträngande du upplevde att övningen var som helhet idag: 
 
    0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
Inte alls ansträngande                    Värsta tänkbara ansträngning 
 
* Har du intagit någon medicin idag? 

Ja  □            Nej  □         Osäker/vet ej  □   
 

 Om ja, vad och vid vilken tid på dagen?________________________________ 
 
* Har du intagit någon form av tobak idag? 

 Ja  □            Nej  □         Osäker/vet ej  □   
 

 Om ja, vad och vid vilken tid på dagen?________________________________ 
 
Övrigt: ________________________________________________________________ 
 

 
Repetition 1 _________sek 
 
        1 minut vila  
 
Repetition 2 _________sek 
 
        1 minut vila 
 
Repetition 3 _________sek 
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Bilaga 4 Enkät om smärta i nacke, axlar och skuldror 

 
Här följer ett frågeformulär som ligger till grund för den studie om smärta i nacke, axlar och 
skuldror som du deltar i. Läs varje fråga och svara så gott du kan. Tänk inte för länge på varje 
fråga. När du svarar på en fråga som har en numrerad skala, försök att tänka på skalan som helhet 
och inte på vad de specifika numren står för. Det är viktigt att du svarar på alla frågorna, det finns 
alltid ett svartalternativ som liknar din situation.  
 
 

 
 
 
  
 
Vänligen fyll i: 
 
 Ditt namn:________________________________ 
 
 Ditt födelseår:______________________________ 
 
 Din e-postadress:_____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Ulrica Hedén 
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 

 
 
 

        Exempel på hur du svarar på frågorna 
 
        Svara genom att kryssa för en ruta. 
 
        Har du varit i Paris någon gång? 

              Ja   □            Nej   □           Osäker/vet ej  □ 

 
        Eller ringa in ett alternativ 
 
        Tycker du om bananer? 
 
         0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
        Inte alls                 Väldigt mycket 
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För att få delta i studien så ska följande punkter ska stämma in på dig:  
 
* Du är Kvinna 18-65 år 
 
* Du har smärta eller värk i nacke, axlar och/eller skuldror som är av okänd grund. Det 
innebär att du inte vet orsaken till smärtan. Du som har någon diagnos t.ex. reumatism, 
diskbråck, whiplashskada, frozen shoulder, fibromyalgi med mera kan inte delta. 
 
* Smärtan är ofta förekommande eller kronisk och har funnits i minst tre månader. Det 
innebär att du känner av smärtan så gott som dagligen. Upplevelsen av smärta kan givetvis variera 
från dag till dag men tänk på din smärta som den är generellt.   
 
* Du har inte påbörjat någon ny träning rörande överkroppen eller bålen de senaste tre 
månaderna. 
 
* Du är i övrigt fullt frisk och har inte några skador eller sjukdomar i rörelseapparaten. 
 
 
1. Anser du att ovanstående punkter stämmer in på dig? 

 Ja  □            Nej   □        Osäker/vet ej  □ 
 
 Om du svarat osäker/vet ej, vad beror det på?_________________________________ 
 
 
2. Hur länge har du haft smärta i nacke/axlar/skuldror? 
 
 Ange hur länge_____________________ 
 
 
3. Har du några övriga skador eller sjukdomar? 

 Ja  □            Nej  □         Osäker/vet ej  □   
 

Om ja, vad?____________________________________ 
 
Om osäker/vet ej vad beror det på?_________________________ 
 
 

4. Har du de senaste tre månaderna gjort någon förändring i din livsstil med syfte att försöka 
    minska din smärta? (T.ex. börjat med någon medicinering, avslappningsövning eller       
    liknande.) 

 Ja  □            Nej  □         Osäker/vet ej  □  

 
Om ja, vad?____________________________________ 
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5. Var har du smärta? Se bild till höger för vad som menas       
    med de olika områdena. Kryssa för ALLA aktuella områden.   
  

 Nacke  □            Axlar  □            Skuldror  □ 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

     
Nedan följer detaljerade frågor om dina smärtområden. Besvara endast de frågor som rör de 
problemområden som du har kryssat för i fråga 5. Ringa in ett alternativ. 
 
>ACKE 
  
6. Om du på fråga 5 har svarat att du har smärta i nacken, besvara nedanstående frågor: 
 
 A. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i nacken under den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 
 
 B. Hur mycket smärta har du haft i nacken den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 
 C. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i nacken under den senaste månaden?  
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 
 
 D. Hur mycket smärta har du i genomsnitt haft i nacken under den senaste månaden?  
   
   0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 
 
 
 

 
Fortsättning på nästa sida.. 
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SKULDROR 
 
7. Om du på fråga 5 har svarat att du har smärta i skuldror, besvara nedanstående frågor: 
 
 A. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i skuldrorna under den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 
 
 B. Hur mycket smärta har du haft i skuldrorna den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 
 C. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i skuldrorna under den senaste månaden?  
   
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 

 
D. Hur mycket smärta har du i genomsnitt haft i skuldrorna under den senaste   
     månaden? 

 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 
AXLAR 
 
8. Om du på fråga 5 har svarat att du har smärta i axlar, besvara nedanstående frågor: 
  
 A. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i axlarna under den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 
 
 B. Hur mycket smärta har du haft i axlarna den senaste veckan? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 
 C. Hur ofta har du i genomsnitt haft smärta i axlarna under den senaste månaden? 
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
         Aldrig    Alltid 
 
 D. Hur mycket smärta har du i genomsnitt haft i axlarna under den senaste månaden?  
 
  0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      
   Ingen smärta        Värsta tänkbara smärta 
 

Stort tack för din medverkan! 


