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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa 

nackmuskler vid behandling av nacksmärta. Frågeställningarna var: ”I hur stor utsträckning använder 

sig sjukgymnaster av träningsmoment som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler i 

behandlingen av nacksmärta?”, ”Förekommer det något samband mellan hur stor utsträckning 

sjukgymnaster använder denna specifika träning, och deras specialistkompetens inom idrottsmedicin 

respektive ortopedisk manuell terapi?”, ”Vilken övning används mest?” och ”I vilken utsträckning 

anser sjukgymnaster att specifik träning av djupa nackmuskler är relevant vid behandling av 

nacksmärta?” 

 

Metod 

Metoden var en enkätstudie. Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades en webbenkät. 

Enkäten testades på fyra sjukgymnastkollegor och reviderades därefter flera gånger. Enkäten 

skickades ut till 161 sjukgymnaster. Enkätundersökningen genomfördes under tidsperioden februari-

mars 2014.  

 

Resultat 

Av 161 utskick registrerades 53 svar (33%). Specifik träning av djupa nackmuskler ansågs vara 

relevant i större utsträckning jämfört med specifik träning av ytlig nackmuskulatur vid behandling av 

nacksmärta. Hållningskorrigering var den övning som förekom i störst utsträckning. Träning av 

ledpositionsminne och  uthållighetsträning med hjälp av trycksensor, förekom minst. Signifikanta 

skillnader observerades mellan sjukgymnaster med och utan specialistkompetens när det gällde deras 

användning av uthållighetsträning av djupa nackflexorer med hjälp av en trycksensor, samt träning av 

nackens ledpositionsminne. Specialistsjukgymnaster inriktade mot ortopedisk manuell terapi använde 

ögonmotorisk träning i signifikant större utsträckning än specialistsjukgymnasterna inriktade mot 

idrottsmedicin. 

 

Slutsats 

Bland de 53 sjukgymnaster som besvarade enkäten, användes hållningsträning i störst utsträckning. De 

övningar som förekom i minst utsträckning var träning av nackens ledpositionsminne samt  

uthållighetsträning med hjälp av trycksensor. Skillnad förekom mellan specialister och ickespecialister 

i användningen av övningar. Sjukgymnasterna ansåg inte att grundutbilningen gav dem tillräckliga 

kunskaper om träning vid nacksmärta.  
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Abstract 

Aim 

The aim of this study was to survey the use of deep neck muscle training, used by physiotherapists in 

their treatment of neck pain. The research questions were: “ To what extent are exercises of deep neck 

muscle training used by physiotherapists in their treatment of neck pain?”, “ Is there a relationship 

between the use of deep neck muscle training by physiotherapists and their specialist training, 

targeting sports medicine respectively orthopedic manual therapy?” , “Which is the most frequently 

used exercise?” and “ To what extent is the use of deep neck muscle training argued  by 

physiotherapists as being relevant in the treatment of neck pain?”. 

 

Method 

A questionnaire was used for this study.  Based on the aim and research questions, a web 

questionnaire was designed. The questionnaire was tested on four physiotherapists associates and 

subsequently revised during an iterative process. The questionnaire was sent to 161 physiotherapists 

and carried out during February to Mars 2014. 

 

Results 

There were in total 53 replies (33%). In the treatment of neck pain, the use of specific deep neck 

muscle training was viewed as relevant to a greater extent,  in comparison to the use of superficial 

neck muscle training. The type of exercise most frequently used was postural training. Exercises 

aiming to train the joint position sense as well as endurance training using a pressure sensor, were least 

employed. Considering the use of exercise to train the joint position sense and endurance training 

using a pressure sensor, significant differences were observed between physiotherapists with or 

without specialist training. Physiotherapists with specialist training targeting orthopedic manual 

therapy, were using eye motion coordination training to a significant greater extent in comparison to 

the ones targeting sports medicine. 

 

Conclusions 

Among the 53 responding physiotherapists postural training was used to the greatest extent. Exercises 

to train the joint position sense of the neck as well as endurance training using a pressure sensor, were 

used to the least extent. Differences were observed between physiotherapists with and without 

specialist training in their use of exercises. According to the physiotherapists, the basic education did 

not provide sufficient training concerning physical exercise as treatment of neck pain 
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1.Inledning 

1.1 Introduktion 

Nacksmärta är ett mycket vanligt förekommande smärttillstånd i samhället och utgör en stor 

del av de besvär som sjukgymnaster möter hos patienter i primärvården. Generellt i världen 

uppgår livstidsprevalensen för nacksmärta till cirka 70 % (Fejer, Kyvik & Hartvigsen 2006) 

och förekomsten av smärta i nack- och skulderregionen beskrivs som den näst vanligaste 

muskuloskeletala besväret efter ryggvärk. De flesta fall av nacksmärta beror ej på sjukdom 

utan benämns som icke specifik nacksmärta (Bertozzi, Gardenghi, Turoni, Villafane, Capra, 

Guccione & Pillastrani 2013). Orsaker till smärta i nacken kan till exempel vara repetitiva och 

monotona arbetsmoment, ogynnsam hållning samt dåliga psykosociala förhållanden. I Sverige 

beräknades den totala samhällskostnaden för rygg- och nackbesvär uppgå till uppemot 30 

miljarder 1995 (SBU- rapport 2000, ”Ont i ryggen, ont i nacken”). Evidensbaserade 

behandlingsmetoder som effektivt syftar till att minska smärta och förbättra funktionen, är av 

största vikt för att öka livskvaliteten och bibehålla arbetsförmågan hos patienter med 

nacksmärta. När det gäller sjukgymnastiska interventioner, tyder evidens på att de effektiva 

metoderna vid behandling av nacksmärta innefattar någon form av träning, eventuellt i 

kombination av till exempel manuell terapi (SBU-rapport 2000,”Ont i ryggen, ont i nacken”; 

Gross, Goldsmith, Hoving, Haines, Peloso, Aker, Santaguida & Myers 2007).  

Denna studie handlar om sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa 

nackmuskler. Intresset för ämnet har vuxit fram ur egen upplevelse av otillfredsställande 

kunskap inom området, särskilt i jämförelse med den kunskap kring träning för ländryggens 

djupare muskellager som anses relativt självklar när det gäller träning som behandling vid  

ländryggssmärta. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Nacksmärta, definition  

Nacksmärta har i denna studie definierats som smärta vilken enligt patienterna är lokaliserad 

till cervikalkolumna. Nacksmärta bedöms av sjukgymnaster via symptom utifrån den 
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internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 (Socialstyrelsen Diagnoskoder ICD), med 

hjälp av anamnes och manuell undersökning. 

 

1.2.2 Nackmuskler, anatomi 

Nackens muskulatur består av ett komplext system och kan förenklat delas in i tre områden 

samt i ett djupare (bild 1) och ett ytligt muskellager. Områdena är de muskler som omspänner 

den kraniocervikala regionen, muskler som omspänner främst den cervikala regionen samt de 

muskler som har sitt ursprung och fäste inom båda dessa regioner (Jull, Sterling, Falla, 

Treleaven & O´Leary 2010). 

 

Kraniocervikala regionen 

 Posteriort: de suboccipitala musklerna (nackrosetten): rectus capitis post. maj. och min. och  

obliquus capitis inf. och sup. = nackens djupa extensorer. 

Anterolateralt: framför allt av longus capitis,  rectus capitis anterior, rectus capitis lateralis = 

djupa flexorer. 

Cervikala regionen 

 Posteriort: framför allt av semispinalis cervicis, cervikala multifider = djupa extensorer. 

Anteriort: longus colli = djupa flexorer. 

Lateralt: scalenii = ytliga flexorer. 

Kraniocervikal- och cervikalregionerna 

 Posterort: framför allt av splenius capitis och cervicis, semispinalis capitis = ytliga 

extensorer. 

Anterolateralt: hyoida muskelgrupperna samt sternocleidomastoideus = ytliga flexorer. 

Trapezius och levator scapula har sina fästen på halsryggraden och kraniet men räknas oftast 

till skuldergördelns muskulatur, liksom till nackens ytliga muskellager = höjer skulderbladet. 
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Bild 1. Djupa nackmuskler samt scalenusmuskulatur  

(Bild: Bojsen-Moller 2005). 

 

1.2.3 Nackmusklernas funktion 

Generellt står de ytliga musklerna för de stora vridmomenten av huvudet på grund av deras 

stora tvärsnittsytor och hävarmar. De djupa musklerna fäster på kotkropparna och har större 

sammansättning av muskelfibrer och spoldensitet. Detta gör att de lämpar sig bättre för att 

styra mindre huvudrörelser och är viktiga för den segmentella stabiliteten av nacken (Keshner, 

1990). Nackens djupa muskellager spelar även en viktig roll för upprättandet av en god 

hållning av nacken. Djupa flexorer såsom longus capitis och longus colli, motverkar att  

nacken hamnar i en position av ökad lordos, det vill säga framskjutet huvud, vilket lätt 

uppkommer vid till exempel långvarigt sittande eller vid belastning av huvudet (Falla, 

O´Leary, Fagan & Jull 2007). Djupa extensorer såsom semispinalis cervicis och multifiderna, 

kan verka i synergi tillsammans med djupa flexorerna för en god hållning (O´Leary, Falla, 

Elliott & Jull 2009).  

 

Nackens djupa muskler har en viktig funktion då de innehåller en hög täthet av 

mekanoreceptorer, framför allt den suboccipitala muskelgruppen. Detta spelar roll för den 

sensomotoriska kontrollen, den mekanism som reglerar muskelaktivitet och 

rörelsekoordination (Jull et al. 2010). Inkommande proprioceptiv information från 

mekanoreceptorerna i muskler samspelar med information från det vestibulära och visuella 
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systemet när de sänds till flera områden inom det centrala nervsystemet. Informationen är 

väsentlig för kontroll av balans, kroppens orientering i rummet samt för den ögonmotoriska 

kontrollen (Armstrong, McNair & Taylor 2008). 

 

1.2.4 Nacksmärtans påverkan på nackmuskulatur 

Muskelfunktionen hos patienter med nacksmärta förändras på flera sätt.  Oberoende av 

smärtans akuta eller kroniska karaktär, har dokumenterad styrkenedsättning och nedsatt 

uthållighet påvisats (Falla 2004). Även aktiveringsmönstret mellan djupa och ytliga 

nackmuskler förändras vid nacksmärta, där framför allt de djupa nackflexorerna tenderar att 

tappa sin funktion och styrka, vilken kompenseras för via ökad aktivitet hos de ytliga 

nackmusklerna (Falla, Jull & Hodges 2004). Mönstret med reducerad aktivitet i djupa 

nackmuskler och överaktivering av ytliga har noterats vid funktionella övningar så som 

dynamiska armrörelser (Falla, Bilenkij & Jull 2004). Även förändring i själva 

muskelstrukturen har påvisats hos personer med nacksmärta. Muskelatrofi och fettinfiltration, 

vilket indikerar muskulär degeneration, i framför allt de suboccipitala musklerna och 

mulifider har dokumenterats. Förändringar i sammansättningen av muskelfibertyper har 

påvisats, liksom förändringar i muskelmikrocirkulation (O´Leary et al. 2009). Förändrad 

fysiologi i nackmusklerna i samband med nacksmärta verkar kunna resultera i en onormal 

sensorisk input till centrala nervsystemet på grund av en förändrad känslighet i de cervikala 

afferenterna. McPartland, Brodeur och Hallgren (1997) och Treleaven, Jull och LowChoy 

(2005) har föreslagit att det är denna förändring i signalering som kan orsaka nedsatt balans, 

nedsatt kontroll av ögonrörelser, yrsel och ostadighetskänsla.  

 

1.3 Forskningsläge  

De forskningsområden som här kommer att beröras gäller allmän träning, samt specifik 

träning av djupa nackmuskler, vid behandling av nacksmärta.  

Evidens finns för träning som effektiv behandlingsmetod vid behandling av nacksmärta 

(SBU- rapport 2000, ”Ont i ryggen, ont i nacken”). Till exempel har en högre allmän fysisk 

aktivitetsnivå, det vill säga utan koppling till träning av nacken, i en studie visat sig resultera i 

bättre odds för återhämtning från långvarig nacksmärta, jämfört med en lägre allmän fysisk 

aktivitetsnivå (Rasmussen-Barr, Bohman, Hallqvist, Holm & Skillgate 2013).  
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Flertalet studier med fokus på nackträning vid nacksmärta finns att tillgå. Bertozzi et al.(2013) 

sammanfattar studier på effekten av terapeutiska övningar på nacksmärta och funktion, och 

konkluderar att träning lindrar nacksmärta, jämfört med kontrollgrupperna som inte fick 

träning alls. Begreppet terapeutisk träning gör generellt ej skillnad på olika träningsformer 

eller vilken muskelgrupp som träningen riktar sig till. Borisut, Vongsirinavarat, Vachalathiti 

och Sakulsriprasert (2013) utgör ett exempel på studier som jämför olika typer av träning med 

varandra. Här jämförs effekten av tre typer av specificerad träning på kronisk nacksmärta med 

en kontrollgrupp. Träningen som beskrivs är styrke- och uthållighetsträning, kraniocervikal 

flexionsträning samt en kombination av de två. Positiva resultat i avseende smärta och 

funktionsnedsättning redovisas för samtliga träningsgrupper det vill säga, den specifika 

nackträningen var inte mer effektiv än de andra träningsmetoderna. Ylinen (2007) fokuserar 

på effekten av specifik träning och påvisar måttlig evidens för effekten av dynamisk och 

isometrisk motståndsträning som behandling vid kronisk nacksmärta, jämfört med till 

exempel passiv behandling och stretchövningar i tio randomiserade kontrollerade studier. 

Kay, Gross, Goldsmith, Rutherford, Voth, Hoving, Bronfort och Santaguida (2012) 

sammanfattar i sin analys av studier angående effekten av specifik träning vid behandling av 

nackbesvär av mekanisk karaktär, att evidensen för specifik träning är låg till måttlig. Båda 

översiktsartiklarna saknar specificering av vilken typ av muskelgrupp (djup eller ytlig) man 

avser träna. 

När det gäller forskning gällande specifik träning av djup nackmuskulatur, finns framför allt 

evidens för träning av djupa nackflexorer. I en randomiserad kontrollerad studie av Jull, Trott, 

Potter, Zito, Niere, Shirley, Emberson, Marschner och Richardson (2002) testades tre grupper 

av behandling; behandling med manipulation eller träningsintervention av nackmuskler, samt 

en kombination av både träning och manipulation på 200 personer med cervikogen 

huvudvärk. Träningsinterventionen bestod av övningar i syfte att förbättra funktionen i de 

kraniocervikala flexorerna (longus capitis och longus colli) då dessa är viktiga för att kunna 

upprätthålla en god hållning av nacken. Övningen går ut på att kunna utföra en vridning av 

kraniet utan oönskad aktivering av de ytliga nackmusklerna, så kallad kraniocervikal 

flexionsträning. Övningen utförs i ryggliggande, där patienten instrueras att göra en långsam 

och kontrollerad nickrörelse. Nästa steg i träning är att kunna utföra samma rörelse med 

bibehållet tryck för att på så sätt träna uthålligheten i musklerna. Detta utförs med hjälp av 

återkoppling från en trycksensor (Stabilizer, Chattanooga Group Inc. USA) som placeras 
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under nacken. Träningen bestod även av lågintensiv isometrisk träning samt träning i 

hållningskorrigering. Studiens resultat visade på signifikant minskad nacksmärta och 

huvudvärk för samtliga grupper jämfört med kontrollgruppen. Särskilt gruppen med 

kombinerad behandling uppvisade utmärkta resultat. 

 

Samma typ av träning för djupa nackflexorer har bevisats ha bra effekt när det gäller att öka 

styrkan i berörda muskler samt att reducera muskeltröttheten i ytliga nackmuskler (Falla, Jull, 

Hodges & Vicenzino 2006). Träningsinterventionen med kraniocervikal flexionsövningar ger 

även bra effekt när det gäller att återfå balansen i aktiveringen av djupa och ytliga 

nackmuskler vid nacksmärta (Jull, Falla, Vicenzino & Hodges 2009), samt är effektiv för att 

förbättra förmågan att upprätta en god upprätt hållning av halsryggen under längre sittande 

(Falla, Jull, Rusell, Vicenzino & Hodges 2007). 

 

En annan randomiserad kontrollerad studie som visar positiv effekt av kraniocervikal 

flexionsträning är den av Van Ettekoven och Lucas (2006). Här jämfördes sjukgymnastisk 

behandling med sjukgymnastisk behandling och kraniocervikal träning på patienter med 

spänningshuvudvärk. Träningen utgjordes här av kraniocervikal flexionsrörelse mot motstånd 

av terraband i syfte att träna funktionen av de djupa nackflexorerna. Sex månaders 

uppföljning visade på signifikant minskade besvär hos den grupp som kombinerat 

sjukgymnastisk behandling med denna typ av träning. Revel, Minguet, Gregoy, Vaillant och 

Manuel (1994) påvisar i sin studie att sensomotorisk träning med fokus på koppling mellan 

huvud och ögonrörelser kunnat ge positiva effekter gällande förbättrad proprioception och 

signifikant minskad nacksmärta. 

Utifrån den bevisade förändringen som sker i avseende anatomi och funktion hos 

nackmuskulaturen i samband med nacksmärta, rekommenderar forskare riktlinjer gällande 

träning av djup nackmuskulatur. Schomacher och Falla (2013) föreslår en typ av 

motståndsträning lokaliserad till specifika nacksegment (med hjälp av terapeutens hand) för 

att öka funktionen av djupa nackextensorer vilka påvisats ha en sämre funktion hos patienter 

med nacksmärta. O`Leary et al. (2009) föreslår andra sätt att träna funktionen hos djupa 

nackextensorer genom att utföra extension i halsryggen med bibehållet neutralläge i den 

kraniocervikala lederna. Här betonas även vikten av att dela upp träningen i olika faser vid 

nacksmärta. Preliminär evidens finns som framhåller fördelar med att börja med en 

lågintensiv motorisk träning så som aktivering av djup muskulatur. Förutom att återställa 
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koordinationen mellan djup och ytlig muskulatur, ger detta även en mer direkt smärtlindrande 

effekt jämfört med tung styrketräning. Balansträning som lämplig övning vid nacksmärta 

framhålls också, utifrån studier som visat balansnedsättning hos patienter i samband med 

nedsatt proprioception vid nacksmärta (O´Leary et al. 2009). 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att allmän fysisk träning kan minska 

nacksmärta. Flera studier visar att träning av nackmuskler kan ge minskad nacksmärta men 

specificering saknas när det gäller vilken typ av träning samt vilka muskelgrupper som avses. 

Gällande träning av djupa nackmuskler har forskning främst gjorts på djupa nackflexorer, 

vilken visat god effekt på nacksmärta genom träning av den så kallade kraniocervikala 

flexionsrörelsen. 

 

1.4  Problemformulering 

Utifrån forskningsläget och dess rekommenderade träningsriktlinjer för djup nackmuskulatur, 

är det intressant att veta hur det kliniska arbetet ser ut gällande den här specifika träningen. 

Faktorer som är relevanta att ta reda på är till vilken grad träningsriktlinjerna används av 

sjukgymnaster i primärvården och om det finns faktorer som påverkar graden av användning. 

Genom att kartlägga sjukgymnasters användning av den här typen av träningsinsats, lyfter 

man fram ett möjligt behandlingssätt till en av de vanligaste muskuloskeletala besvären som 

möts av sjukgymnaster i primärvården.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa 

nackmuskler vid behandling av nacksmärta. 
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1.6 Frågeställningar  

 I hur stor utsträckning använder sig sjukgymnaster (i Stockholms län) av 

träningsmoment som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler, i 

behandlingen av nacksmärta? 

  Förekommer det något samband mellan hur stor utsträckning sjukgymnaster 

använder denna specifika träning, och deras specialistkompetens inom 

idrottsmedicin respektive ortopedisk manuell terapi (OMT)? 

 Vilken övning används mest? 

 I vilken utsträckning anser sjukgymnaster att specifik träning av djupa 

nackmuskler är relevant vid behandling av nacksmärta? 

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie där data samlades in via en elektronisk enkät. Då 

syftet var att ut nå ut till ett större antal sjukgymnaster för erhålla information kring deras 

arbetssätt och attityder kring ett ämne, bedömdes  metoden som den mest lämpliga. 

 

2.2 Konstruktion av enkät 

En litteratursökning gjordes i syfte att närma sig en översikt av aktuell forskning inom ämnet. 

Databaser som användes var PubMed, Cochrane Library och Google Scholar. Sökningar 

gjordes inom åren 2000-2014. Sökorden var “deep neck muscle training”, “neck pain” and 

“therapeutic exercises”, “rehabilitation”. Flera artiklar av relevans fanns att hitta i andra 

artiklars referenslistor. Ett frågeformulär konstruerades av författaren utifrån aktuell forskning 

om träning av djupa nackmuskler. För att optimera enkätfrågornas innehållsvaliditet, 

intervjuades fem sjukgymnastkollegor kring deras uppfattning av begrepp och definitioner 

gällande ämnet. Vid frågekonstruktionen beaktades en rad faktorer för att uppnå så bra 

kvalitet som möjligt på enkäten. Vikt lades till exempel vid att frågorna skulle vara entydiga 

för att minimera misstolkningar. Andra viktiga komponenter i konstruktionen var enkelhet i 
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språket, att frågorna skulle uppfattas som lätta att svara på samt att enkäten som helhet skulle 

gå snabbt att fylla i (Ejlertsson, 2005). 

Enkätfrågorna berörde sjukgymnasters användning av olika övningar samt deras upplevelse 

av kunskapsläget kring träning av djupa nackmuskler. Frågorna var främst strukturerade med 

svarsalternativ i form av ordinaldatakaraktär. Tre av frågorna var av semistrukturerad karaktär 

med möjlighet att öppet beskriva olika övningar till exempel. Tre av frågorna utgjordes av 

bakgrundsfrågor kring professionen. 

Enkäten konstruerades som en webbenkät i Google Drive (Google 2014) (bilaga 1). 

Tidsåtgången för att fylla i enkäten uppskattades till fyra minuter. Samtliga frågor 

konstruerades som obligatoriska frågor för att utesluta internt bortfall. Efter att ha färdigställt 

enkäten testades den genom att låta fyra sjukgymnastkollegor fylla i den och därefter komma 

med synpunkter och kritik gällande innehåll och utformning. Enkäten reviderades därefter 

flera gånger. Utifrån tidsramen var det ej möjligt att reliabilitetstesta enkäten. Enkäten 

skickades per mejl tillsammans med ett informationsbrev samt en kortfattat introduktionstext 

till sammanlagt 161 sjukgymnaster.  

 

2.3 Urval 

Urvalet bestod av legitimerade sjukgymnaster inom primärvården i Stockholms län. En grupp 

bestod av sjukgymnaster med specialistkompetens inom idrottsmedicin, den andra gruppen 

bestod av sjukgymnaster med specialistkompetens inom OMT och en tredje grupp bestod av 

sjukgymnaster utan känd inriktning eller specialistkompetens. Via sökföretaget Eniro (Eniro 

2014) gjordes en sökning på legitimerade sjukgymnaster i Stockholms län. Från resultatet 

valdes de 80 första sjukgymnasterna vars personliga mejladress framgick, ut som 

respondenter. De sjukgymnaster vars eventuella specialistkompetens inom idrottsmedicin 

eller OMT var synlig, exkluderades för att minimera risken för dubbla utskick. 

För att erhålla mejladresser till sjukgymnaster med specialistkompetens inom OMT och 

idrottsmedicin, valdes samtliga sjukgymnaster ut som står presenterade som godkända 

specialister inom respektive område på LSR (LSR= fackföreningen Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund, numera Fysioterapeuterna)´s hemsida. Detta resulterade i 

sammanlagt 81 sjugymnaster, varav 44 stycken med specialistkompetens inom OMT och 37 

stycken med specialistkompetens inom idrottsmedicin (Fysioterapeuternas hemsida). 
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2.4 Datainsamling 

Enkätundersökning pågick under tre veckor i februari- mars 2014. Sammanlagt skickades 

enkäten ut till 161 personer. Av dessa misslyckades sammanlagt 25 stycken att nå mottagaren 

vilket framgick av returnerade mejl eller felmeddelanden. Respondenternas svar sparades 

anonymt via Google Drive där endast författaren hade tillgång till datan. Efter första utskicket 

registrerades 38 svar. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till samtliga respondenter, 

efter vilken ytterligare 15 svar registrerades. Sammanlagt registrerades 53 svar, en 

svarsfrekvens på 33%. 

 

2.5 Databearbetning och statistik 

Enkätsvaren sammanställdes och kodades i Excel. Därefter redovisades svaren med hjälp av 

deskriptiv statistik i statistikprogrammet Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA), 

samt via figurer och tabeller i Excel. Svaren på tio frågor (Fråga 6 a, c, d, e, f, i, j, k, l, m ”I 

vilken utsträckning använder du dig av följande moment i utformningen av träning för 

patienter med nacksmärta?”) analyserades med hjälp Mann-Whitney U Test vilket är ett icke-

parametriskt test för att analysera eventuella skillnader mellan två oberoende grupper. 

Grupperna som analyserades i studien var sjukgymnaster med och utan specialistkompetens, 

samt sjukgymnaster med specialistkompetens inom idrottsmedicin och OMT. 

Signifikansnivån för jämförelsen sattes till p<0,05. Svaren på två öppna frågor analyserades 

och kategoriserades in i grupper av minst två liknande svar i varje. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Samtliga svar registrerades anonymt. I bifogat informationsbrev (bilaga 2) framgick tydligt att 

ett ifyllande av enkäten skedde på helt frivillig basis. I samband med detta medgavs samtycke 

automatiskt i samband med ifyllandet av enkäten. Enkätfrågorna konstruerades i största 

möjligaste mån så att det ej skulle kunna uppfattas som kränkande av någon respondent. 
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3. Resultat 

3.1 Respondenter 

Sammanlagt svarade 53 sjukgymnaster på enkäten. Av dessa uppgav 29 personer att de var 

enligt LSR godkända specialister. Av dessa hade sju specialistkompetens inom 

idrottsmedicin, 19 inom OMT och två inom smärta. En person hade specialistkompetens både 

inom idrottsmedicin och OMT. Av sjukgymnasterna uppgav 46 personer (87%) att de möter 

patienter med nacksmärta en gång per vecka eller oftare. De som uppgav att de möter 

patienter med nacksmärta mindre än en gång per vecka utgjordes av sju personer (13%). 

 

3.2 Relevant med träning av djupa respektive ytliga nackmuskler vid 

behandling av nacksmärta? 

Det var 36% som svarade att de ” mycket ofta” ansåg att träning av djupa nackmuskler är 

relevant och 26 % svarade detta när det gäller träning av ytliga muskler.  

Av respondenterna ansåg 32% att träning av såväl djup som ytlig nackmuskulatur ”ofta” var 

relevant. De som ansåg att träning av djupa muskler ”alltid” var relevant utgjordes av 21%, 

medan 8 % ansåg att ytliga muskler alltid var relevant att träna. Det var 2 % som ansåg att 

”det mycket sällan” var relevant att träna de djupa musklerna, medan 4 % ansåg detta om 

ytliga muskler. Endast 9 % ansåg att det ”sällan” var relevant med träning av djupa, 

motsvarande 28 % av de ytliga. Slutligen svarade ingen av sjukgymnasterna ”aldrig” på 

frågan i vilken grad de ansåg att träning av djupa muskler var relevant, medan 2 % svarade att 

träning av ytliga muskler aldrig var relevant (Figur 1 och 2). 
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Figur 1. Svar på frågan ”Hur ofta är träning av  Figur 2. Svar på frågan ”Hur ofta är träning 

av ytliga nackmuskler relevant?”  av djupa nackmuskler relevant?” 

                

 

3.3 Sjukgymnasters användning av särskilda övningar för träning av djupa 

nackmuskler 

I enkäten beskrevs 10 övningar i fråga 6 a,c,d,e,f,i,j,k,l,m (”i vilken utsträckning använder du 

dig av följande moment i utformningen av träning för patienter med nacksmärta?”) som syftar 

till specifik träning av framför allt djupa nackmuskler. Nedan presenteras svaren för varje 

fråga i procent (tabell 1). 

 

Tabell 1. Redovisning av svaren för fråga 6 a, c, d, e, f, i, j, k, l, m i procent. 

Typ av övningar Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan Ofta Mycket 

ofta 

Alltid 

a) isometrisk träning med hjälp av hand  5,7 7,5 35,8 26,4 20,8 3,8 

c) aktivering djupa nackflexorer  i ryggliggande 5,7 3,8 11,3 30,2 41,5 7,5 

d) uthållighetsträning med hjälp av trycksensor 49,1 13,2 18,9 7,5 7,5 3,8 

e) hållningsträning 0,0 0,0 3,8 11,3 20,8 64,2 

f) rygg: styrketräning djupa nackflexorer 9,4 1,9 28,3 35,8 20,8 3,8 

i) extension med neutral position för övre 

nackleder 13,2 7,5 13,2 24,5 30,2 11,3 

j) ögonmotorisk träning 22,6 26,4 28,3 11,3 9,4 1,9 

k) stående balansträning 7,5 1,9 20,8 24,5 28,3 17,0 

l) träning av ledpositionsminne 45,3 15,1 28,3 5,7 1,9 3,8 

m) isometrisk träning av specifika segment 17,0 20,8 28,3 20,8 11,3 1,9 
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Av de övningar som beskrev specifik träning av fram för allt djupa nackmuskler var 

hållningsträning den övning som förkom mest (64% svarade att de alltid använde sig av 

övningen). Uthållighetsträning med hjälp av trycksensor användes minst (49% svarade att de 

aldrig använde sig av övningen). Nedan följer en översikt av medianvärdet av svaren för varje 

övning där 1= aldrig, 2= mycket sällan, 3= sällan, 4= ofta, 5=mycket ofta, 6= alltid ( figur 3). 

 

 

Figur 3. Medianvärden för svaren på fråga 6 a, c, d, e, f, i, j, k, l, m. 

 

Fråga 8 (”Finns det någon övning som du använder dig särskilt ofta av, i syfte att träna djupa 

nackmuskler?”) svarades på i form av öppna svar. Av samtliga öppna svar (26st) som beskrev 

övningar, kunde sex svarskategorier urskiljas där varje kategori innehöll minst två liknande 

svar (tabell 2). Resterande öppna svar var av individuell karaktär. 

 Tabell 2. Kategorier av öppna svar på fråga 8. 

Typ av övningar  Antal 

Kraniocervikal flexionsträning i ryggliggande 7 

Hållningsträning 4 

Kraniocervikal flexionsträning i ryggliggande med hjälp av trycksensor 3 

Isometrisk motståndsträning 3 

Lyfta huvudet från underlaget med indragen haka 2 

Nackretraktionsövningar (med eller utan terraband) 3 

 

1 2 3 4 5 6 

d) uthållighet med hjälp av trycksensor 

l) ledpositionsminne 

j) ögonmotorisk träning 

m) isometriskt motstånd, specifika … 

a) isometrisk träning, handflata mot … 

c) aktivering djupa nackflexorer i … 

f) ryggliggande: lyfta huvudet från … 

i) extension med neutral position övre … 

k) stående balansträning 

e) Hållningsträning / hållningskorrigering 

Grad av användning [-] 

Användandet av övningar för djup nackmuskulatur 
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Majoriteten (49%) av de tillfrågade sjukgymnasterna svarade att de inte brukar dela  in 

träning av nackmuskler i olika faser (Fråga 9). Knappt lika många (45%) uppgav att de delade 

in i faser och börjar med djupa nackmuskler, sedan ytliga. Endast en person uppgav att den 

istället börjar med ytliga muskler innan träning av djupa muskler och två personer uppgav ” 

vet ej” som svar på frågan (figur 4). Då svaren (på frågan om man delade in träningen i olika 

faser,) jämfördes mellan sjukgymnaster med och utan specialistutbildning, framkom fram för 

allt att fler av specialisterna (63%) börjar med djupa, sedan ytliga muskler jämfört med 19 % 

av icke specialisterna (figur 5). 

 

Figur 4. Fördelning av svar bland alla respondenter på frågan om man delar in träning av nackmuskler 

i olika faser. 

 

 

Figur 5. Indelning av träning i olika faser, jämförelse mellan specialister och icke specialister. 
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3.4 Skillnad mellan sjukgymnaster med och utan specialistkompetens i 

användandet av specifika nackövningar 

För majoriteten (8 av 10) av övningarna sågs inga signifikanta skillnader mellan i vilken 

utsträckning specialister och icke specialister uppgav sig använda dem. För två av de tio 

specifika övningarna fanns dock en skillnad mellan sjukgymnasterna utan 

specialistkompetens och specialistsjukgymnaster. Signifikanta skillnader observerades mellan 

sjukgymnaster med och utan specialistkompetens (oavsett inriktning) och användningen av 

uthållighetsträning av djupa nackflexorer med hjälp av en trycksensor (fråga 6 d, p=0,01) 

(figur 7) samt träning av nackens ledpositionsminne (fråga 6 l, p= 0,04) (figur 6). 

 

 

Figur 6. Användningen av träning av nackens ledpositionsminne. Medianvärdet av svaren där 1= 

aldrig, 2= mycket sällan, 3= sällan, 4= ofta, 5=mycket ofta, 6= alltid). 
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Figur 7. Användningen av uthållighetsträning med hjälp av trycksensor. Medianvärdet av svaren där 

1= aldrig, 2= mycket sällan, 3= sällan, 4= ofta, 5=mycket ofta, 6= alltid). 

 

En jämförande analys mellan specialister med inriktning OMT och de med inriktning 

idrottsmedicin visade att svaren endast skiljde sig signifikant vid en övning. 

Specialistsjukgymnaster inriktade mot OMT använde ögonmotorisk träning i signifikant 

större utsträckning än specialistsjukgymnasterna inriktade mot idrottsmedicin. Svaren från 

sjukgymnastspecialister med inriktning idrottsmedicin indikerar att de ”aldrig”, ”mycket 

sällan” eller ”sällan” använder sig av denna övning. Av specialisterna med OMT inriktning 

svarade 37% även att de ”ofta”, ”mycket ofta” och ”alltid” använde sig av övningen (figur 8).

 

Figur 8. Användningen av ögonmotorisk träning. Jämförelse mellan specialister och icke specialister. 
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3.5 Sjukgymnasternas upplevda kunskapsnivå 

Av sjukgymnasterna var det 57 % (30 personer) som valde påståendet ”stämmer ganska bra” 

på frågan om de hade tillräckligt med verktyg/ kunskap för att utforma träning som 

behandling vid nacksmärta (fråga 10). På samma fråga valde 32 % (17 stycken) påståendet ” 

stämmer helt”, och 11% (6 stycken) ”stämmer ganska dåligt”. Av fyra svarsalternativ, uppgav 

majoriteten av sjukgymnasterna (60%) att de till största delen hämtat kunskapen från 

vidareutbildning/ kurs. De som uppgav att de hämtat kunskapen genom egna studier om 

ämnet utgjorde 17 % och 9 % uppgav att de inhämtat kunskap av kollegor. Ingen valde 

svarsalternativet ”grundutbildningen”. 

Av specialistsjukgymnasterna svarade 50% att de upplevde sig ha en tillräcklig kunskapsnivå, 

medans 5% av icke-specialisterna uppgav samma svar. Av specialisterna uppgav 47% 

”stämmer ganska bra” på frågan om de hade en tillräcklig kunskapsnivå, jämfört med 71% av 

icke specialisterna. På samma fråga uppgav 3% av specialisterna ”stämmer ganska dåligt”, 

jämfört med 24% av de utan specialistutbildning. 

 

Av de öppna svar som angavs på frågan vilken kurs/utbildning som gett kunskap om ämnet 

träning vid nacksmärta (fråga 11), observerades sex kategorier där varje kategori innehåller 

minst två liknande svar. Kategorierna av kurser/ utbildningar var: Mc Kenzie, OMT steg 1-3, 

Kinetic control, Kurs / konferens med D. Falla, stabiliseringskurser, Master of 

musculosceletal and sports physiotherapy (Australien) (tabell 3). 

 

Tabell 3. Kategorier av öppna svar på fråga 11. 

Kurs / utbildning Antal 

Mc Kenzie 3 

OMT, 1-3 15 

Kinetic control 2 

Kurs/konferens med Deborah Falla 3 

Stabiliseringskurser 2 

Masters (Australien) 3 
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4. Diskussion 

Huvudfynden i denna studie var att specifik träning av djupa nackmuskler ansågs vara viktig i 

högre grad vid behandling av nacksmärta, jämfört med specifik träning av ytliga muskler. 

Majoriteten av sjukgymnasterna ansåg att de framför allt fått kunskap om träning vid 

nacksmärta via kurser/vidareutbildning. Av presenterade övningar förekom 

hållningskorrigering i störst utsträckning och träning av ledpositionsminne och 

uthållighetsträning med hjälp av trycksensor i minst utsträckning. Det fanns skillnader mellan 

sjukgymnaster med och utan specialistkompetens när det gällde deras användning av 

uthållighetsträning av djupa nackflexorer med hjälp av en trycksensor, samt träning av 

nackens ledpositionsminne. Ögonmotorisk träning användes främst av 

specialistsjukgymnaster inriktade mot OMT. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Att egenhändigt konstruera en enkät som i denna studie, innebär nackdelar. Förutom 

svårigheten med själva frågekonstruktionen, saknar frågorna en kvalitetstestning till skillnad 

från redan kända validitets- och reliabilitetstestade frågeformulär (Ejlertsson, 2005). 

För att undvika otydliga ställningstagande hos respondenterna, valdes svaret ”ibland” att inte 

användas som ett möjligt svarsalternativ. Detta skulle kunna ha upplevts som negativt av 

respondenterna då de kanske kände sig tvingade att svara på ett sätt som inte helt 

överensstämde med deras åsikter. 

En svarsfrekvens på 33 % uppnåddes. Endast en påminnelse om att fylla i enkäten valdes att 

skickas ut till enkätmottagarna. Eventuellt hade en högre svarsfrekvens kunnat uppnås om 

ytterligare påminnelser hade skickats ut. 

Majoriteten av respondenterna (87%) uppgav att de möter patienter med nacksmärta en gång 

per vecka eller oftare. Det går att spekulera i om de sjukgymnaster som valde att svara på 

enkäten, till stor del omfattas av de som upplever sig ha god kunskap i ämnet, och/eller finner 

ämnet särskilt intressant. En högre svarsfrekvens från sjukgymnaster med specialistkompetens 

registrerades, jämfört med de utan specialistkompetens. Urvalet av enkätmottagare bestod 

förutom gruppen med känd specialistkompetens, av en grupp sjukgymnaster utan känd 
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inriktning eller specialistkompetens. Det är oklart hur många ur denna grupp som faktiskt var 

specialister, vilket skulle kunna förklara den ökade svarsfrekvensen av specialister.  

Urvalet av enkätmottagare med känd specialistkompetens valdes utifrån deras inriktning mot 

idrottsmedicin eller OMT. Sjukgymnaster med specialistkompetens inom smärta och 

smärtrehabilitering är en annan grupp som hade varit intressant att fokusera på då de troligen 

ofta möter patienter med exempelvis whiplashrelaterad smärta.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning för djupa 

nackmuskler vid behandling av nacksmärta. När det gäller användningen av träningsmoment 

som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler, visar resultatet att hållningsträning är 

det moment som förekommer mest bland sjukgymnasterna. Evidens finns också för att 

hållningsträning/korrigering ger träning av fram för allt djupa nackflexorer. Falla et al. (2007) 

visar i studien ”Recruitment of the deep cervical flexor muscles during a postural-correction 

exercise performed in sitting”, hur viktiga hållningsmuskler såsom de djupa nackflexorerna, 

aktiveras i högre grad vid hållningsinstruktioner från sjukgymnast, jämfört med om patienten 

utan instruktioner intar vad denne upplever vara en optimal hållning. Det faller sig naturligt 

att förutsättningarna för att orka bibehålla gynnsam hållning för nacke och rygg, ökar vid god 

uthållighet av de djupa nackflexorerna. Falla visar detta i en studie om långvarigt sittande, där 

förmågan att upprätta en gynnsam hållning för nacken kunde ökas markant genom att låta 

patienter utföra specifika övningar i syfte att stärka de djupa nackflexorerna (Falla, Jull, 

Rusell, Vicenzino & Hodges 2007). Studier verkar saknas när det gäller den eventuella 

effekten av enbart hållningsträning på nacksmärta i sig. Evidens finns dock gällande 

ogynnsam hållning som en vanlig orsak bakom nacksmärta då den orsakar ökad mekanisk 

överbelastning på leder och muskler i rygg och nacke framför allt (Edmodston, Sharp, Symes, 

Alhabib & Allison 2011; Harms-Ringdahl, Ekholm, Schuldt, Németh & Arborelius 1986), 

varför det är troligt att en förbättrad hållning på sikt borde minska nacksmärta. Att 

hållningskorrigering ofta används av sjukgymnaster som del av behandling för patienter med 

nacksmärta, kan sannolikt även förklaras av att interventionen är lättillgänglig och kan 

upplevas naturlig för att minska belastningen på nacken, och förmodligen även smärtan ur ett 

längre perspektiv.  
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Övningen som användes mest efter hållningskorrigering var aktiveringen av djupa 

nackflexorer i ryggliggande, så kallad kraniocervikal flexionsträning. Studier som visat på bra 

effekt av djup nackmuskelträning i form av bland annat minskad smärta, omfattas mest av 

träning som inkluderar denna övning ( Jull et el 2002; Jull et al 2009; Falla et al 2006; Falla et 

al 2007,Van Ettekoven & Lucas 2006). Förutom att träna koordinationen och uthålligheten i 

djupa nackflexorer, beskrivs övningen även som ett lämpligt test för att identifiera svaghet i 

djupa nackflexorer. I studierna används en trycksensor (Stabilizer, Chattanooga Group Inc. 

USA) till hjälp för att träna uthålligheten i dessa muskler. Det framgår inte huruvida en 

trycksensor skulle vara en förutsättning för bevisad positiv effekt av träningen, endast att den 

utvärderar hur träningen utförs. Utifrån denna studies resultat användes övningen med 

kraniocervikal flexionsträning med hjälp av trycksensor, minst ofta av alla övningar 

(tillsammans med träning av ledpositionsminne). Förklaringar kan vara att många 

sjukgymnaster inte anser användandet av en trycksensor som nödvändig eller att de saknar 

tillgång till den specifika utrustning som momentet kräver. Vidare kan man spekulera i att 

instruktioner kring träningen med hjälp av trycksensor kan upplevas tidskrävande  av 

sjukgymnasterna. Möjligen skulle träningen kunna upplevas som svår att ta till sig för 

patienterna.  

Två övningar som är relaterade till djupa nackmuskler och som förekom i minst utsträckning, 

var ögonmotorisk träning och träning av nackens ledpositionsminne, det vill säga övningar 

som tränar den sensomotoriska kontrollen. Revel et al. (1994) presenterar i sin studie evidens 

för att ett rehabiliteringsprogram som förbättrar den sensomotoriska kontrollen i form av 

träning av ledpositionsminne och ögonmotorik, minskar nacksmärta. Jull, Falla, Treleaven, 

Hodges och Vicenzino (2007) presenterar liknande resultat i studien “Retraining cervical joint 

position sense: the effect of two exercise regimes”. Evidens verkar dock saknas gällande 

ögonmotorisk träning och träning av ledpositionsminnet för sig och effekten på nacksmärta. 

Detta skulle kunna tolkas som den viktigaste förklaring till att träningen används i låg grad av 

sjukgymnasterna. Samband har visats mellan personer med nacksmärta och störd 

sensomotorisk kontroll såsom ledpositionsminne, stående balans och ögonmotorisk kontroll 

(Sterling, Jull, Vicenzino, Kenardy & Darnell 2003). En korrelation mellan dessa tre 

funktionsnedsättningar verkar inte ha kunnat bevisats (Treleaven, Jull & LowChoy 2006), 

vilket innebär att man kliniskt skulle behöva kunna bedöma funktionerna för sig för  att 

träningen skall vara så ändamålsenlig som möjligt, något som också rekommenderas av Jull et 
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al. (2010). I forskningen används bedömningsinstrument såsom laserpekare eller pennlampa 

monterad på ett pannband, för bedömning och träning av nedsatt ledpositionsminne (Revel et 

al. 1994), vilket kan upplevas svårt att utföra i klinik. För ögonmotorisk bedömning och 

träning förekommer bland annat testet ”smooth pursuit neck torsion test” vilket testar 

ögonföljsamheten på rörligt föremål medan man håller huvudet stilla (Treleaven, Jull & 

LowChoy 2005). Upplevd svårighet att utföra detta test i klinik skulle också kunna bidra till 

att träningen används i låg grad.  

Resultatet visade att sjukgymnaster med specialistkompetens i högre utsträckning angav sig 

använda övningar som tränar ledpositionsminne samt träning av kraniocervikal 

flexionsrörelse med hjälp av en trycksensor. Detta skulle kunna förklaras genom att man som 

specialiserad sjukgymnast förväntas ha en mer utvecklad teknik när det gäller bedömningen 

av funktionsnedsättningar såsom sensomotorisk kontroll samt koordinationen i djup 

nackmuskulatur. I den svenska specialistordningen krävs förutom klinisk fördjupning, 

kontinuerlig fortbildning och avslutade studier på avancerad nivå.  

Specialistsjukgymnasterna inriktade mot OMT använde ögonmotorisk träning i signifikant 

större utsträckning än sjukgymnastspecialister inriktade mot idrottsmedicin. Möjligtvis skulle 

resultat kunna härledas till att OMT-specialister i högre grad träffar patienter med nacksmärta 

efter till exempel whiplash, vilka ofta uppvisar sensomotoriska funktionsnedsättningar 

(Sterling et al. 2003), på grund av att deras inriktning innehåller krav på undersökning och 

behandling av kolumna i högre utsträckning än idrottsmedicin (Fysioterapeuternas 

specialistordning 2014). 

Majoriteten av sjukgymnasterna svarade att de i högre grad ansåg att specifik träning av djupa 

nackmuskler mycket ofta (36%), eller alltid (21%) var relevant, jämfört med specifik träning 

av ytlig nackmuskulatur (mycket ofta = 26%, alltid= 8%). Valet att fråga kring träning av 

specifika muskelgrupper kan diskuteras då musklerna generellt sett alltid samverkar på något 

sätt. Syftet med frågan är att närma sig sjukgymnasternas uppfattning om hur vanligt det är att 

vilja fokusera på de djupare av nackens muskler. Av svaren att döma anser de tillfrågade 

sjukgymnasterna att det oftare är relevant med specifik träning av djupa muskler, än med 

ytliga. Kopplat till forskning om förändringen i muskelstruktur och funktion vid nacksmärta 

(Falla 2004; Falla, Jull & Hodges 2004; O´Leary et al. 2009) kan det verka logiskt. Frågan är 

dock väldigt generell och ger inte utrymme för att beskriva när (vid vilka symptom) som 

träningen utformas. Inte heller framgår hur stor del av den sammanlagda träningsinsatsen som 
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riktas till respektive muskelgrupp i nacken. Nackdelen med att försöka kategorisera 

träningsövningar utifrån vilken muskelgrupp som tränas mest, kan vara att musklerna alltid 

samverkar i aktivitet och syftet med övningarna kan uppfattas olika. Detta blir tydligt i de 

öppna svar som beskriver vilken eller vilken övning som man använder mest när det gäller 

träning av ytliga respektive djupa muskler. Här förekommer övningar, till exempel 

”hållningskorrigering” och ”retraktion av nacken mot terraband” vid några få tillfällen som 

svar både på frågan om vilka övningar som används mest i syfte att träna djupa muskler, samt 

på frågan vilka övningar som används för ytliga muskler.  

På frågan om påståendet att man har tillräckligt med kunskap för utformning av träning vid 

nacksmärta, uppgav 32% av alla sjukgymnasterna att påståendet ”stämde helt”. En tydlig 

skillnad fanns mellan de specialiserade sjukgymnasterna, av vilka 50 % svarade ”stämmer 

helt”, jämfört med ickespecialisterna, av vilka endast 5 % svarade ”stämmer helt” på frågan. 

Det vore konstigt om det inte framkom tydliga skillnader i upplevd kunskap mellan 

sjukgymnaster med och utan specialistkompetens. Samtidigt kan frågan vidare diskuteras 

varför endast 5 % av sjukgymnaster utan specialistkompetens upplever sig ha helt 

tillfredställande kunskap om träning som behandling vid nacksmärta. Detta då personer med 

nacksmärta utgör en så vanlig patientkategori i primärvärden och god evidens finns för 

träning som en effektiv behandling vid nacksmärta (Gross et al. 2007). Intressant är att ingen 

av sjukgymnasterna svarade att de till största delen hämtat sin kunskap om träning vid 

behandling av nacksmärta från grundutbildningen. Specifika kurser var istället de som de 

flesta uppgav som källan till sin kunskapsnivå. Detta skulle kunna ses som en konsekvens av 

en grundutbildning i sjukgymnastik som ger en bred kunskap, och där ett behov av 

vidareutbildning hos praktiserande sjukgymnaster, därför anses som stort. 

Denna enkätstudie svarades på av 53 sjukgymnaster vilket innebär ett litet stickprov ur antalet 

sjukgymnaster i Stockholms län. En studie med ett större urval respondenter skulle ge en 

bättre tillförlitlighet. Det skulle även vara intressant att i framtiden ta reda på hur effektivt 

sjukgymnaster upplever att träningen av djup nackmuskulatur är i behandlingen av 

nackpatienter i relation till exempel generell träning eller andra behandlingsalternativ, samt 

hur de utvärderar sin behandling. 
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4.3 Slutsats 

Bland de 53 sjukgymnaster som besvarade enkäten, användes hållningsträning i störst 

utsträckning. De övningar som förekom i minst utsträckning var träning av nackens 

ledpositionsminne samt uthållighetsträning med hjälp av trycksensor. Skillnad förekom 

mellan specialister och ickespecialister i användningen av övningar, medan sjukgymnaster 

med olika specialiseringsinriktningar endast skiljde sig åt beträffande användning av 

ögonmotorikträning. Sjukgymnasterna ansåg inte att grundutbilningen gav dem tillräckliga 

kunskaper om träning vid nacksmärta. Fynden i denna studie kan utgöra underlag för strategiska 

beslut inom specialistordningen för sjukgymnaster. 
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät: Sjukgymnasters användning av nackmuskelträning 

som behandling vid nacksmärta 

Definitioner av begrepp: 

Nacksmärta- Smärta som har sitt ursprung i cervikalcolumna (led, muskel, disk, nerv). Ej diagnos- eller 
tidsberoende. 

Djupa nackmuskler- Nackens djupa muskellager. Består till exempel av longus capitis, longus colli, 
semispinalis cervisis, multifider och rotatorer. 

Ytliga nackmuskler- Nackens ytliga muskellager. Består till exempel av trapezius, 
sternocleidomastoideus, levator scapula. 

Specifik träning- Träning som riktar sig särskilt mot en muskelgrupp (i detta avseende ytliga eller djupa 
nackmuskler). 

 

1. Hur ofta möter du patienter med nacksmärta?*Obligatorisk 

1 gång/vecka eller fler  

Mindre än 1 gång/vecka  

2. Hur ofta ordinerar du fysisk träning som en del av behandlingen vid nacksmärta?*Obligatorisk 

Alltid  

Mycket ofta  

Ofta  

Sällan  

Mycket sällan  

Aldrig  

3. I vilken utsträckning anser du att specifik träning av djupa nackmuskler är relevant vid behandling 

av nacksmärta?*Obligatorisk 

Alltid  

Mycket ofta  
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Ofta  

Sällan  

Mycket sällan  

Aldrig  

4. I vilken utsträckning anser du att specifik träning av ytliga nackmuskler är relevant vid behandling 

av nacksmärta?*Obligatorisk 

Alltid  

Mycket ofta  

Ofta  

Sällan  

Mycket sällan  

Aldrig  

5. I vilken utsträckning anser du att du använder dig av träning av nackmuskler vid behandling av 

nacksmärta?*Obligatorisk 

Alltid  

Mycket ofta  

Ofta  

Sällan  

Mycket sällan  

Aldrig  
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6. I vilken utsträckning använder du dig av följande moment i utformningen av träning för patienter 

med nacksmärta?*Obligatorisk 

 
Alltid 

Mycket 

ofta 
Ofta Sällan 

Mycket 

sällan 
Aldrig 

a) Isometrisk träning med 

hjälp av handflatan placerad 

på sidan av ansiktet/ i pannan/ 

i bakhuvudet (rytmisk 

stabilitet) 

      

b) Träning 

(cirkulation/uthållighet/styrka) 

av ospecifik nack- och 

skuldermuskulatur i 

sekvensapparater 

      

c) Aktivering av djupa 

nackflexorer i ryggliggande 

(dvs. utföra en mycket lätt 

nickrörelse utan att lyfta 

huvudet från underlaget)= 

kraniocervikal flexionsrörelse 

      

d) Uthållighetsträning av djupa 

nackflexorer i ryggliggande, 

med hjälp av återkoppling från 

en trycksensor (Stabilizer- 

Pressure Biofeedback) 

      

e) Hållningsträning/ 

hållningskorrigering       

f) I ryggliggande och med 

hakan indragen: lyfta huvudet 

från underlaget för 

styrketräning/ uthållighet av 

djupa nackflexorer 

      

g) "Lejonträning", dvs. i 

fyrfotstående rotera huvudet 
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Alltid 

Mycket 

ofta 
Ofta Sällan 

Mycket 

sällan 
Aldrig 

med gummiband i munnen 

h) Träning av ospecifik 

nackmuskulatur med hjälp av 

extra motstånd via huvudet, 

såsom gummiband, 

dragapparat, vikt 

      

i) Övningar som tränar 

förmågan att utföra extension 

i nacken med bibehållande av 

neutral position för övre 

nackleder (dvs. utan att hakan 

skjuts fram) 

      

j) Ögonmotorisk träning       

k) Stående balansträning       

l) Träning av nackens 

ledpositionsminne (t ex 

genom att först låta patienten 

följa ett rörligt föremål under 

en bestämd hastighet och 

sedan upprepa samma 

hastighet och avstånd med 

slutna ögon) 

      

m) Isometrisk träning av 

specifika segment med hjälp 

av manuellt motstånd från 

terapeutens hand  

      

7. Finns det någon övning som du använder dig särskilt ofta av, i syfte att träna ytliga nackmuskler? 

*Obligatorisk 

Ja  
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Nej  

Om ja, beskrivning av övning ( en eller flera): 

 

8. Finns det någon övning som du använder dig särskilt ofta av, i syfte att träna djupa nackmuskler? 

*Obligatorisk 

Ja  

Nej  

Om ja, beskrivning av övning ( en eller flera): 

 

9. Delar du in träning av nackmuskler i olika faser ibland?*Obligatorisk 

Nej, jag delar inte in i faser  

Ja, jag börjar med djupa nackmuskler, sedan ytliga  

Ja, jag börjar med ytliga nackmuskler, sedan djupa  

Vet ej  

10. Hur väl stämmer påståendet överens med din uppfattning*ObligatoriskJag anser att jag har 

tillräckligt med verktyg /kunskap för att utforma träning som behandling vid nacksmärta 

Stämmer helt  

Stämmer ganska bra  

Stämmer ganska dåligt  

Stämmer inte alls  
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11. Om du svarat " stämmer ganska bra" eller " stämmer helt" på ovanstående fråga, var har du till 

största delen hämtat kunskapen ifrån? 

grundutbildningen  

kollegor  

egna studier om ämnet  

vidareutbildning/kurs  

vänligen ange namnet på kurs........ 

 

12. Ange din utbildningsnivå:*Obligatorisk 

Kandidatexamen  

Magister/ Master/ eller högre  

13. Har du specialistkompetens enligt LSR?*Obligatorisk 

Ja  

Nej  

Om specialist, vänligen ange inriktning: 

 

14. Ange antal år som verksam sjukgymnast:*Obligatorisk 

1-5 år  

6-10 år  

11-15 år  
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16-20 år  

>20 år  

Lägg till objekt 

Bekräftelsesida 

Ditt svar är registrerat.

Stort TACK för din medverkan! 
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Bilaga 2, Informationsbrev: 

 

Stockholm, februari 2014 

 

Informationsbrev 

    

Till dig som är verksam sjukgymnast inom primärvården, Stockholms län: 

Patienter med nacksmärta är en mycket vanligt förekommande patientkategori i primärvården. Det 

finns många sjukgymnastiska behandlingsmetoder att tillgå i syfte att minska smärtan för dessa 

patienter. Det är betydelsefullt att sjukgymnaster använder sig av evidensbaserade 

behandlingsmetoder för att effektivisera behandlingen för nackpatienter. 

Med hjälp av denna enkät är jag intresserad av att kartlägga hur det kliniska arbetet ser ut i 

primärvården gällande träning som behandling för patienter med nacksmärta. Enkäten är del av mitt 

projektarbete inom magisterkursen Idrottsvetenskap med inriktning idrottsmedicin på GIH 

(Gymnastik- och idrottshögskolan). 

Enkäten tar endast några få minuter att fylla i. Ditt ifyllande av enkäten är givetvis frivilligt, men det 

är av stor betydelse för studiens kvalitet att du som får enkäten besvarar den.  

Observera att dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. dina svar kommer ej att kunna 

relateras till dig personligen. Uppsatsen där resultatet kommer att redovisas kommer att finnas 

tillgänglig på http://gih.diva-portal.org/smash/search.jsf när uppsatsen är färdigställd. 

Jag behöver ha ditt svar tillhanda senast den 5:e mars. 

Som tack för du att fyller i enkäten (och därmed bidrar till genomförandet av mitt projekt),  skickar jag 

gärna en kortare sammanfattning av den specifika träning som rekommenderas enligt nuvarande 

forskning, samt av enkätens resultat gällande den träning som används på klinik. Vänligen mejla mig 

om du önskar ta del av en kortare sammanfattning. För mer information, vänligen kontakta mig: Malin 

Matslova, tel: 070 7489645, malin_matslova@hotmail.com 

Stort TACK på förhand för din medverkan!   

Med vänlig hälsning/ Malin Matslova 

Kontaktuppgifter: 

Projektledare/enkätansvarig:  Projekthandledare: 

Malin Matslova  Maria Ekblom 

Leg. sjukgymnast  Leg. sjukgymnast/ Med. dr. i neurovetenskap 

malin_matslova@hotmail.com maria.ekblom@gih.se 

 

 

http://gih.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:malin_matslova@hotmail.com
mailto:malin_matslova@hotmail.com
mailto:maria.ekblom@gih.se
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Bilaga 3, Brevtext    

 

 

Till dig som är verksam sjukgymnast inom primärvården, Stockholms län: 

 

Hej, 

Jag är legitimerad sjukgymnast och studerar på magisterprogrammet Idrottsvetenskap med inriktning 

idrottsmedicin, vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). I ovanstående examina ingår ett projekt 

motsvarande en D-uppsats. Som mitt projekt har jag valt att utforma en enkät i syfte att kartlägga 

sjukgymnasters användning av nackmuskelträning som behandling vid nacksmärta. Arbetet beräknas 

vara färdigt i juni 2014. 

 

Din medverkan är givetvis helt frivillig, men det är av stort värde för mig om du som får enkäten, vill ta 

dig tid att fylla i den (max 4 min). Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Jag behöver ha ditt 

svar tillhanda senast den 5:e mars. För mer information, vänligen se bifogat informationsbrev. 

 

För att fylla i enkäten, klicka på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Sngzn2mMweOHTtWeeBe0ocbsn2I7aOcgolhZJNGhN0c/viewform 

 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning / 

Malin Matslova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Sngzn2mMweOHTtWeeBe0ocbsn2I7aOcgolhZJNGhN0c/viewform
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Bilaga 4, Påminnelsebrev: 

 

Hej,  

Den 12:e februari skickade jag ut en enkät till dig, angående sjukgymnasters användning av 

nackmuskelträning som behandling vid nacksmärta. Det är av stort värde för mig att du som får 

enkäten, vill ta dig tid att fylla i den då resultaten kommer att ligga till grund för mitt magisterprojekt. 

Din medverkan är helt frivillg. Svaren behandlas konfidentiellt.  

 

Du som redan fyllt i enkäten, vänligen bortse från denna påminnelse. (TACK för att du tagit dig tid att 

fylla i enkäten!) 

 

För att fylla i enkäten, klicka på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Sngzn2mMweOHTtWeeBe0ocbsn2I7aOcgolhZJNGhN0c/viewform 

 

Jag behöver ha ditt svar tillhanda senast den 5:e mars. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

/ Malin Matslova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Sngzn2mMweOHTtWeeBe0ocbsn2I7aOcgolhZJNGhN0c/viewform
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