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Abstract 

 

Aim 

The purpose of this study is to investigate which training schedules and training dosage that 

provides effective pain relief in sedentary workers with neck pain. 

 

Method 

In this study, searches were conducted in PubMed, PEDro and Cochrane. Total included ten 

items for closer scrutiny and compilation. Articles degrees were then applicable quality 

according PEDro's scoring scale and the current level of evidence according to the Swedish 

Council on Technology Assessment in Health Care (SBU). 

 

Results 

The systematic literature review shows that there is strong scientific evidence that specific 

strength training and endurance training as well as training schedules 20 min 3 times/week 

and 1-2 times/week, a total of 1 h/week, can provide significant pain relief in people with 

neck pain and sedentary work. There is limited scientific evidence for exercise 2-9 min/day. 

There is insufficient scientific evidence for exercise 30 minutes 3 times/week, home exercise 

3 times/week combined with aerobic exercise and multimodal rehabilitation, dynamic training 

as well as recommendations on general physical training. 

 

Conclusions 

This systematic literature review indicates that there is strong scientific evidence that the 

specific training of the neck and shoulder musculature provides an analgesic effect in 

sedentary workers with neck pain. The number and length of training sessions seem to be of 

minor importance as long as the total exercise duration is at least 1 h/week. Selection of 

training schedules and dosing should primarily be adapted to the individual requirements so 

that training can be conducted regularly and long term. 

 

There is need for further comparative research on this subject for people with neck pain and 

sedentary work. 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av träningsupplägg och träningsdosering 

som ger effektiv smärtlindring hos stillasittande arbetare med nacksmärta. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie gjordes sökningar i databaserna PubMed, PEDro och Cochrane. Totalt 

inkluderades tio artiklar för närmare granskning och sammanställning. Artiklarna graderades 

därefter gällande kvalitet enligt PEDro´s poängsättningsskala och gällande evidensnivå enligt 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU).  

 

Resultat 

Den systematiska litteraturstudien visade att det fanns ett starkt vetenskapligt underlag för att 

specifik styrketräning och uthållighetsträning samt träningsupplägg 20 min 3 ggr/v och 1-2 

ggr/v, totalt 1 tim/v, ger signifikant smärtlindrande effekt hos personer med nacksmärta och 

stillasittande arbete. Det fanns begränsat vetenskapligt underlag för träning 2-9 min/arbetsdag. 

Det fanns otillräckligt vetenskapligt underlag för träning 30 min 3 ggr/v, hemträning 3 ggr/v i 

kombination med aerobisk träning och multimodal rehabilitering, dynamisk träning, samt 

rekommendationer om generell fysisk träning. 

 

Slutsats 

Denna systematiska litteraturstudie indikerar att det finns starkt vetenskapligt underlag för att 

specifik träning av nack- och skuldermuskulatur ger en smärtlindrande effekt hos personer 

med ett stillasittande arbete och nacksmärta. Antalet och längden på träningspassen verkar 

vara av mindre betydelse så länge som den totala träningstiden är minst 1 tim/v. Val av 

träningsupplägg och dosering bör därför i första hand anpassas efter individens önskemål så 

att träningen kan genomföras regelbundet och långsiktigt.  

 

Det föreligger behov av ytterligare jämförande forskning i ämnet för personer med 

nacksmärta och stillasittande arbete.  
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1 Bakgrund  

1.1 Prevalens 

Arbetsrelaterade besvär från nacke, rygg och axlar är vanliga i de industrialiserade länderna.  

Två av tre personer kommer någon gång under sin livstid få nacksmärta (Cheung, Kajaks & 

MacDermid 2013). Bland den arbetande befolkningen i Sverige uppger cirka 25% av 

kvinnorna och 20% av männen att de någon gång under de senaste åren haft fysiska besvär till 

följd av arbetet (SBU 2012). Cirka 63% av kontorsarbetare upplevde någon gång under de 

senaste 12 månaderna nacksmärta (Sillanpää, Huikko, Nyberg, Kivi, Laippala & Uitti 2003). 

Prognosen vid akut nacksmärta är generellt god men blir mer oförutsägbar då den övergår till 

att bli kronisk (Bertozzi, Gardenghi, Turoni, Villafañe, Capra, Guccione & Pillastrini 2013).  

De flesta episoder av nacksmärta försvinner med eller utan behandling, men cirka 50% av 

dessa individer kommer att fortsätta uppleva viss grad av smärta eller frekventa 

återkommande besvärsperioder (Cohen 2014). 

 

1.2 Bakomliggande orsaker 

Bakomliggande orsaker till nacksmärta kan vara:  

• Degenerativa och patologiska processer i strukturer i och kring nacken, 

• Trauma, 

• Psykiska och psykosociala belastningsfaktorer såsom stress och oro, 

• Belastande exponeringar såsom arbete med böjd/vriden bål samt kraftkrävande 

moment (lyfta, bära, skjuta, dra),  

• Repetitiva och monotona arbetsmoment och låsta arbetsställningar,  

• Kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg 

kontroll eller lågt beslutsutrymme,  

• I många fall kan dock orsakssambandet vara oklart. 

 

Orsakerna kan vara multifaktoriella. Oavsett bakomliggande orsak kan dessa ligga till grund 

för ökade muskulära spänningar och smärttillstånd.  
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1.3 Konsekvenser 

Smärttillstånd kan påverka kroppen i rörelse. Nacksmärta kan få omfattande konsekvenser för 

individen såsom nedsatt livskvalitet, nedsatt psykisk hälsa och begränsningar i aktivitets- och 

arbetsförmåga.  

 

Nacksmärta står för en betydande kostnad både gällande produktionsbortfall och hälso- och 

sjukvårdsbudget (Cheung et al. 2013). År 1995 beräknades kostnaden i Sverige uppgå till 29,4 

miljarder kr (rygg- och nackbesvär sammantaget). Av dessa utgjorde 27 miljarder kr 

kostnader för sjukskrivning och förtidspension. Resterande belopp var direkta kostnader inom 

sjukvården.  

 

1.4 Definitioner 

Akut smärta definieras enligt SBU som smärta och/eller funktionsnedsättning som varar 0–3 

veckor. Med subakut nacksmärta avses smärtor och/eller funktionsnedsättning, som kvarstår 

4–12 veckor. Med kronisk nacksmärta avses smärta och/eller funktionsnedsättning, som varar 

i mer än 12 veckor (SBU 2000).  

I denna studie har träningsupplägg definierats som träningens tidsåtgång och frekvens. 

Definitionen av träningsdosering är, i denna studie, träningens belastningsgrad såsom 

exempelvis styrketräning (tyngre motståndsträning) eller uthållighetsträning (lättare 

motståndsträning). 

 

1.5 Existerande forskning 

Då fysisk aktivitet är en vanlig strategi för att behandla muskuloskeletal smärta är det av stor 

vikt att det finns vetenskapliga belägg för att det är en effektiv behandling samt att det finns 

tydliga riktlinjer för vilken form av behandling som ger resultat. Detta handlar om nyttan både 

för individen och för samhället (samhällsekonomin). 

 

Studier visar att det finns belägg för att inaktiva individer lättare utvecklar kronisk 

muskuloskeletal smärta och andra relaterade besvär jämfört med aktiva individer (Cheung et 

al. 2013).  
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Många arbetsuppgifter, såsom kontorsarbete, kräver långa stunder av sittande framför en 

dator. Detta kan bland annat leda till statisk kontraktion av postural muskulatur. Det finns 

hypoteser om att en pågående lågintensiv muskelkontraktion resulterar i ackumulering av 

kalciumjoner (Ca2+) och homeostatisk störning i de aktiva musklerna p.g.a. nedsatt 

blodcirkulation samt nedsatt funktion i mekanismer som avlägsnar metaboliskt avfall. Dessa 

patologiska förändringar i den aktiva muskulaturen kan leda till cellskador. I en nyligen gjord 

epidemiologisk studie fann man låg muskulär uthållighet bland kontorsarbetare med 

nacksmärta (Rattaporn, Prawit & Wiroj 2014).  

 

I två studier framkom att hos kvinnor med arbetsrelaterade nack- och skulderbesvär kan flera 

patofysiologiska förhållanden ses såsom nedsatt syresättning och förhöjda laktatnivåer i de 

smärtande musklerna, vilket indikerar överbelastning (Sjøgaard, Rosendal, Kristiansen, 

Blangsted, Skotte, Larsson, Gerdle, Saltin & Søgaard 2010; Rosendal, Blangsted, Kristiansen, 

Søgaard, Langberg, Sjøgaard & Kjaer 2004). 

 

SBU har i en rapport från år 2000, ”Ont i ryggen, ont i nacken”, dragit slutsatsen att det finns 

evidensbaserat stöd, dock något svagt, för att fysisk träning som inkluderar styrketräning av 

nack- och skuldermuskulatur kan reducera smärtan vid kronisk nacksmärta. Sedan dess har 

åtskilliga vetenskapliga artiklar i ämnet publicerats med något skiftande konklusioner. En 

sammanfattande studie av Bertozzi L et al. (2013) har visat att användning av 

träningsprogram vid kronisk smärta i nackmuskulaturen, även kallad trapeziusmyalgi, kan 

rekommenderas med smärtlindrande effekt åtminstone upp till 6 månader. Det fanns dock 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten på längre sikt (mer än 6 månader).  

 

Olika arbetsmiljöer och arbetsmoment kan ställa olika krav på vilken typ av träning som 

behövs. Då kontorsarbetare ofta har en statisk muskelanspänning under större delen av 

arbetsdagen är frågan om de generella rekommendationerna gäller just för individer med 

denna specifika arbetssituation och fysiska belastning. Räcker det att bara träna 2-3 ggr/v då 

man har konstant lågbelastande muskelkontraktion och långvarigt sittande eller måste man 

träna flera korta stunder/dag för att kunna åstadkomma smärtlindring? Måste man gå på gym 

och träna med tung belastning eller räcker det med lätt cirkulationsträning? För träningsovana 

eller de som inte vill gå på gym kanske det är ett bättre och mer lättillgängligt alternativ att 

träna korta stunder på arbetsplatsen med eller utan något enkelt redskap, såsom gummiband? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosendal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosendal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blangsted%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skotte%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saltin%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saltin%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19894061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosendal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosendal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kristiansen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8gaard%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B8gaard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15569099
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Kanske kan inte generella träningsrekommendationer för personer med nacksmärta appliceras 

på alla oavsett belastningssituation i yrkesliv och vardag. 

 

I en sammanfattande studie av Sihawong, Janwantakul, Sitthipornvorakul och Pensri (2011) 

var konklusionen att litteraturen som undersökte effektiviteten av träning på kontorsarbetare 

med icke-specifik nacksmärta var heterogen. Vid behandling av nacksmärta kunde varken 

styrke- eller uthållighetsträning rekommenderas, förutom för reduktion av smärtrelaterad 

funktionsnedsättning där muskulär uthållighetsträning föreslogs. Vidare undersökningar 

bedömdes vara nödvändiga för att kunna göra en slutgiltig konklusion gällande det mest 

effektiva träningsprogrammet för kontorsarbetare.  

 

Efter publikationen av denna sammanfattningsstudie har ytterligare artiklar tillkommit för 

denna målgrupp, som bland annat avhandlar effekten av korta dagliga träningsinsatser, dos 

(träning) – respons (smärtnivå). Antalet människor som arbetar längre stunder framför datorn 

ökar stadigt i vårt alltmer datoriserade samhälle. Detta sammantaget gör att det är av stort 

värde att genomföra denna systematiska litteraturstudie. Förhoppningen är att slutsatserna kan 

ge möjlighet till behandling som kan påverka fysiskt och psykiskt mående, livskvalitet samt 

aktivitets- och arbetsförmåga.  

 

2 Syfte 

Att göra en systematisk litteraturstudie om vilket träningsupplägg och träningsdosering som 

ger effektiv smärtlindring hos personer med nacksmärta och stillasittande arbete.  

 

2.1 Frågeställning 

• Vilket träningsupplägg ger effektiv smärtlindring hos personer med nacksmärta och 

stillasittande arbete?  

• Vilken träningsdosering ger effektiv smärtlindring hos personer med nacksmärta och 

stillasittande arbete? 

 



 

5 

 

3 Metod 

Designen på denna studie är en systematisk litteraturstudie. 

 

3.1 Inklusionskriterier 

 Randomiserade kontrollerade studier (RCT). 

 Artiklar skrivna på engelska eller svenska. 

 Artiklar från år 2000 eller senare.  

 Deltagare med stillasittande arbete såsom kontors- och datorarbetare samt 

laboratorietekniker. 

 Deltagare med nacksmärta.  

 Intervention med fysisk träning som kan utföras enskilt och/eller i grupp på 

arbetsplatsen, gymmet och/eller i hemmet. 

 

3.2 Exklusionskriterier 

 Deltagare med nacksmärta orsakad av trauma eller cervikogen patologi. 

 Artiklar där fulltext inte är tillgänglig. 

 

3.3 Litteratursökning 

För att besvara frågeställningen utfördes litteratursökning i databaserna PubMed, PEDro och 

Cochrane under perioden 150115- 150301. Även framtagna artiklars referenslistor 

genomsöktes. 
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Tabell 1: Resultatet av antalet träffar avseende sökning i respektive databas. 

 

Sökord PubMed Cochrane PEDro 

Neck pain AND 

office workers AND 

exercise 

36 22 15 

Neck pain AND 

sedentary workers 

AND exercise 

0 3 2 

Neck pain AND 

computer workers 

AND exercise 

20 8 3 

Neck pain AND 

laboratory 

technicians AND 

exercise 

10 3 3 

Neck pain AND 

computer users AND 

exercise 

4 6 3 

 

Sammanlagt genererade första omgången artikelsökning 138 artiklar. Genom att använda 

filter ”clinical trial” samt studera artikelns titel och sammanfattning (abstract) kvarstod 99 

artiklar. Då dubbletter (24 st) samt artiklar som inte var randomiserade kontrollerade studier 

eller på annat sätt motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna i denna 

litteraturgranskning exkluderats kvarstod totalt 16 artiklar. Dessa utvalda artiklar granskades i 

fulltextversioner. Därefter exkluderades sex artiklar, varav fem artiklar då de härrörde ur 

samma grundintervention med liknande frågeställningar, samt en då det i fulltextversion 

tydliggjordes att artikeln inte fullt ut motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. 

Slutligen kvarstod 10 artiklar som inkluderades till denna litteraturgranskning. Dessa utvalda 

artiklars referenslistor granskades, dock utan att någon ytterligare artikel inkluderades. 

En tabellering utfördes av de slutgiltiga artiklarna gällande design, evidensgrad, deltagare, 

träningsupplägg, utförande, utvärdering, syfte, resultat och slutsats vilket presenteras under 

resultatavsnittet.  
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3.4 Kvalitet 

De utvalda artiklarna granskades med hjälp av PEDro-skalan (Bilaga 2). Denna 

granskningsmall används för att bedöma kvaliteten på enskilda studier och är granskad både 

vad gäller validitet (Morton 2009) och reliabilitet (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley & 

Elkins 2013). Bedömningsskalan omfattar elva punkter som besvaras med ja eller nej. Den 

första punkten gällande inklusions- och exklusionskriterier ger inga poäng. Den maximala 

poängen 10 står för högsta möjliga kvalitet. Punkt 2-4 handlar om randomisering och 

gruppsammansättning, punkt 5-7 om blindning (hemlighållande av gruppindelning och/eller 

vilka deltagare som får vilken behandlingsform) samt punkt 8-11 om statistik.  

Det är önskvärt att behandlingen som ges är blindad för att placebo- och noceboeffekter ska 

undvikas. Vid fysioterapeutiska träningsinterventioner uppstår ofta svårigheter att uppfylla 

kvaliteten blindning eftersom deltagarna är medvetna om att de får en aktiv behandling. Dessa 

randomiserade studier kan därför sällan uppnå högsta poäng. 

 

Alla utvalda artiklar, med ett undantag (Andersen C, Andersen L, Zebis & Sjøgaard 2014) 

hade redan tidigare granskats för databasen PEDro. För eliminering av bias vid egen 

kvalitetsbedömning av artikel enligt PEDros skala tränades användning av dessa mallar på 

redan granskade artiklar. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23832167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23832167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zebis%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23832167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B8gaard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23832167
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Figur 1: Flödesschema 

Sökningar i tre databaser genererade totalt 138 artiklar. Antalet dubbletter uppgick till 24 st. Då artiklarnas innehåll granskats 

genom att läsa titel och sammanfattning sållades de artiklar ut som inte motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna, 

varvid 16 artiklar kvarstod. Efter genomläsning av dessa artiklar i fulltext exkluderades ytterligare 6 artiklar. Ingen artikel 

inkluderades efter genomläsning av referenslistor. Slutligen kvarstod 10 artiklar som utgör denna aktuella litteraturstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

totalt 70 

artiklar 

Cochrane 

totalt 42 

artiklar 

PEDro 

totalt 26 

artiklar 

Clinical 

trial 38 

artiklar 

Clinical 

trial 39 

artiklar 

Clinical 

trial 22 

artiklar 

Totalt 99 

artiklar 

Totalt 16 

artiklar 

Totalt 10 

artiklar 

83 artiklar 

exkluderades

ess 

6 artiklar 

exkluderades 
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Tabell 2. PEDro-skalan. 

Bedömning av studiernas kvalitet utifrån PEDro-skalan (Roig, Shadgan & Reid 2008). Under 

3 poäng i PEDro´s granskningsmall motsvarar låg kvalitet, 4-5 poäng motsvarar medelhög 

kvalitet och 6-10 poäng motsvarar hög kvalitet.  

 

PEDro poäng Kvalitet/bevisvärde 

6-10 Hög 

4-5 Medelhög 

0-3 Låg 

  

 

3.5 Bedömning av styrkan på det vetenskapliga underlaget  

För att kunna bedöma hur starkt det vetenskapliga underlaget är krävs evidensgradering. SBU 

använder sig av GRADE-systemet där man utgår från den sammanlagda bedömningen från 

studiernas design. Evidensstyrkan påverkas av förekomsten av försvagande eller förstärkande 

faktorer såsom studiekvalitet, samstämmighet/överensstämmelse (i vilken utsträckning 

studierna kommer fram till samma resultat), överförbarhet/relevans (i vilken utsträckning det 

vetenskapliga underlaget är generaliserbart och relevant för svenska förhållanden), precision i 

data (hur säker den sammanvägda effekten är) samt risk för publikationsbias (då delar av det 

vetenskapliga underlaget inte är tillgängligt i publicerade studier) (SBU 2013). I denna studie 

används SBU´s gradering som ett stöd för bedömning av evidensstyrkan. 
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Tabell 3. Evidensgradering enligt SBU (2006). 

 

Starkt vetenskapligt underlag: 

Minst två studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 

 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag:  

En studie med högt bevisvärde plus minst två med medelhögt bevisvärde. 

 

Begränsat vetenskapligt underlag:  

Minst två studier med medelhögt bevisvärde.   

 

Otillräckligt eller motsägande vetenskapligt underlag 

 

 

Ett starkt vetenskapligt underlag är så stabilt att det är liten risk för att ny forskning kommer 

fram till nya slutsatser. Om effekten av en åtgärd har begränsat eller otillräckligt vetenskapligt 

underlag, liksom om det vetenskapliga underlaget helt saknas, behöver det inte betyda att 

åtgärden är ineffektiv eller inte ska användas (SBU 2006). Begränsat underlag kan vara 

tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda. 

Otillräckligt underlag tydliggör att mer forskning behövs innan metoden kan tillämpas i stor 

skala (SBU 2013).  

 

Randomiserade kontrollerade studier har stark evidensstyrka, vilket är den högsta 

kvalitetsnivån (SBU 2013).  

 

3.6 Etiska aspekter  

Samtliga studier har ansökt om etiskt tillstånd och samtliga har godkänts. I studierna 

presenteras resultaten gruppvis där inga enskilda individer kan urskiljas. I litteraturstudier är 

det av vikt att resultaten blir korrekta då felaktiga träningsråd kan påverka individens hälsa 

negativt. 
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4 Resultat 

Tio artiklar inkluderades totalt i denna litteraturgranskning vilket sammanställts i tabell 4. 

Resultat relevanta till frågeställningarna noteras i tabelleringen. Studierna presenteras där de 

med högst poängsättning enligt PEDro-skalan står först, de med lägst poängsättning står sist.  

 

Olika former av skalor för smärtskattning har använts i de olika studierna. Gemensamt är att 0 

står för ingen smärta och högsta siffran (9, 10 eller 100) står för högsta tänkbara (outhärdlig) 

smärta. 
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Tabell 4. Data över de granskade studierna. N=10.  

 

Författare, artikel 
och år 

Studiedesign, 
evidensgrad och 
deltagare 

Intervention Träningsupplägg Utförande Utvärdering Syfte, resultat och slutsats 

Andersen, C. 
Andersen, L. Zebis, 
M. Sjøgaard, G. 
 
Effect of Scapular 
Function Training 
on Chronic Pain in 
the Neck/Shoulder 
Region: A 
Randomized 
Controlled Trial 
 
2014 

RCT 
                                          
PEDro:  8/10  
 
47 kontorsarbetare 
med kronisk icke-
specifik smärta i nack- 
och skulderregionen. 

Deltagarna 
randomiserades 
till en 
träningsgrupp 
(n=24) eller 
kontrollgrupp 
(n=23).  
Interventionen 
pågick under 10 v. 

Deltagarna utförde 
först en kort 
uppvärmning (uttag 
av rörlighet i övre 
kroppshalvan), 
därefter 20 min 
träning 3 ggr/v för 
lägre m. trapezius 
samt m. serratus 
anterior. Initial 
belastning 20 RM 
(Repetition 
Maximum), 3 set/övn 
som successivt 
övergick till 10 RM, 
max 5 set/övn sista 
veckan. 
Kontrollgruppen 
uppmanades att 
fortsätta vara fysiskt 
aktiva som vanligt.  

All träning 
skedde på 
arbetstid under 
ledning av 
erfaren 
instruktör.  

Deltagarna rapporterade 
smärtintensitet i 
nack/skulderregionen en 
g/v i ett mailbaserat 
frågeformulär (skala 0-9). 
PPT (Pressure Pain 
Threshold) utfördes innan 
och efter interventionen 
med en elektronisk 
tryckalgometer. Antal 
träningstillfällen 
rapporterades. 
Styrketester vid 
interventionens början 
och slut. 

Syfte: Att undersöka om 
intensiv träning av 
scapulafunktion (SFT) (träning 
av lägre m. trapezius samt m. 
serratus anterior) är effektivt 
för att reducera smärtan hos 
vuxna med kronisk icke-
specifik smärta i 
nack/skulderregionen. 
Resultat: I träningsgruppen 
minskade nack- och 
skuldersmärtan med 2.0 på en 
10-gradig skala. 
Slutsats: Träning av 
scapulafunktion (i detta fall två 
övningar) ger en kliniskt 
relevant smärtminskning hos 
vuxna med kronisk icke-
specifik smärta i nack- och 
skulderregionen. 
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Viljanen, M. 
Malmivaara, A. 
Uitti, J. Rinne, M. 
Palmroos, P. 
Laippala, P. 
 
Effectiveness of 
dynamic muscle 
training, relaxation 
training, or 
ordinary activity 
for chronic neck 
pain: randomised 
controlled trial 
 
2003  

RCT    
                                      
PEDro: 8/10 
 
393 kvinnliga 
kontorsarbetare med 
kronisk icke-specifik 
nacksmärta 

Deltagarna 
randomiserades 
till en 
träningsgrupp 
(n=135), 
avslappningsgrupp 
(n=128) eller 
kontrollgrupp 
(n=130). 
Interventionen 
pågick under ett 
år.  

Träningsgruppen: 
Dynamisk träning (inte 
angivet i RM eller 
motsvarande) med 
hantlar 1-3 kg för 
stora muskelgrupper i 
nack- och 
skulderregionen 1-3 
kg samt stretch. 
Intensiteten i 
övningarna ökade 
progressivt (oklart 
beskrivet hur). Träning 
30 min 3 ggr/v. 
Avslappningsgruppen: 
Avslappningsträning 
med varierande 
tekniker. 
Kontrollgruppen: 
fortsatt ordinär 
aktivitetsnivå.  

Bägge 
interventionsgru
pperna leddes i 
grupp av 
fysioterapeut 3 
ggr/v under de 
tolv första 
veckorna samt 
under en vecka 
efter sex 
månader.  

 Uppföljande 
undersökningar efter 3, 6 
och 12 månader. Under 
interventionsperioden 
registrerade 
instruktörerna antal 
träningstillfällen. Vid 
uppföljning fyllde 
deltagarna i 
frågeformulär gällande 
bland annat tränings- och 
avslappningsfrekvens 
samt intensitet på 
nacksmärta (skala 0-10).  

Syfte: Att undersöka effekten 
av dynamisk muskelträning och 
avslappningsträning på kronisk 
nacksmärta. 
Resultat: Ingen signifikant 
skillnad kunde ses gällande 
nacksmärta mellan de olika 
grupperna efter 12 månader. 
Slutsats: Dynamisk 
muskelträning och 
avslappningsträning leder inte 
till några förbättringar av 
nacksmärta jämfört med 
ordinär aktivitet.  
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Ylinen, J. Takala, E. 
Nykänen, M. 
Häkkinen, A. 
Mälkiä, E. 
Pohjolainen, T. 
Karppi, S. 
Kautiainen, H. 
Airaksinen, O. 
 
Active Neck 
Muscle Training in 
the Treamtent of 
Chronic Neck Pain 
in Women. 
 
2003 

RCT   
                                        
PEDro: 7/10 
 
180 kontorsarbetare 
med kronisk icke-
specifik nacksmärta.  

Deltagarna 
randomiserades 
till en grupp med 
uthållighetsträning 
(n=60), en grupp 
med styrketräning 
(n=60) eller en 
kontrollgrupp 
(n=60). 
Interventionen 
pågick under ett 
års tid.  

Uthållighetsgruppen: 
dynamisk nackträning 
med 2 kg hantlar, 20 
reps X 3 set. Ingen 
belastningsprogressio
n. 
Styrketräningsgruppe
n: isometrisk styrke- 
och stabilitetsträning 
för nacken med 
gummiband, 15 reps X 
1. Belastning 80 % av 
deltagarens maximala 
isometriska styrka, 
instruktion träna på 
högsta möjliga 
belastning som kan 
klaras under 15 
repetitioner. Bägge 
träningsgrupper: 
dynamisk träning för 
övriga kroppen med 
egen kroppsvikt. 
Stretch 20 min. Regim 
utföra dessa övningar 
som hemträning 3 
ggr/v. Kontrollgrupp: 
Rekommendation 
aerobisk träning 3 
ggr/v, stretch 20 min 3 
ggr/v. Erhöll skriftlig 
information om 
stretch. 

Båda 
träningsgruppern
a fick lära sig 
övningarna 
under nio 
träningstillfällen 
á 45 min under 
ledning av 
erfaren 
fysioterapeut. 
Regim även 
aerobisk träning 
30 min 3 ggr/v. 
Genomgick även 
multimodalt 
rehabiliteringspr
ogram med 
avslappningsträn
ing, ergonomi 
mm. Fyra 
tillfällen med 
fysioterapeutisk 
behandling.   

Träningsintensitet, styrka 
och teknik följdes upp 
efter 2, 6 och 12 
månader. Smärtskattning 
med VAS-skala (Visuell 
Analog Skala) samt 
användning av 
smärtlindrande medicin 
rapporterades före och 
efter interventionen. 
Skattning av hur 
träningen påverkade 
smärtan genomfördes 
efter interventionen (1 
indikerar mycket mer 
smärta, 6 indikerar 
fullständig smärtlindring). 
Ifyllande av 
träningsdagbok på 
veckobasis.  

Syfte: Att utvärdera 
effektiviteten av intensiv 
isometrisk styrketräning för 
nacken och lättare 
uthållighetsträning av 
nackmuskulatur gällande 
smärta och disability hos 
kvinnor med kronisk, icke-
specifik nacksmärta. 
Resultat: Vid uppföljningen 
efter 12 månader hade 
smärtan minskat signifikant i 
bägge träningsgrupperna. 
Slutsats: Både styrke- och 
uthållighetsträning under 12 
månaders tid var effektiva 
metoder för att minska smärta 
hos kvinnor med kronisk, icke-
specifik nacksmärta. Positiva 
långtidseffekter kunde erhållas 
även genom träning enbart 
utförd 2 ggr/v. Enbart 
stretching och aerobisk träning 
var mycket mindre effektivt 
jämfört med styrketräning.   
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Lidegaard, M. 
Jensen, R. 
Andersen, C. Zebis, 
M. Colado, J. 
Wang, Y. Heilskov-
Hansen, T, 
Andersen, L. 
 
Effect of Brief Daily 
Resistance Training 
on Occupational 
Neck/Shoulder 
Muscle Activity in 
Office Workers 
with Chronic Pain: 
Randomized 
Controlled Trial 
 
2013 

RCT    
                                      
PEDro: 7/10 
 
30 kvinnliga 
kontorsarbetare med 
kronisk nack- och 
skuldersmärta.  

Deltagarna 
randomiserades 
till en 
träningsgrupp 
(n=15) och en 
kontrollgrupp 
(n=15). 
Interventionen 
pågick under 10 v. 

Träningsgruppen 
utförde två minuters 
träning/dag för 
skulderabduktion med 
gummiband. Ett set 
med så många 
repetitioner som 
möjligt under två 
minuter med måttlig 
belastning. Gradvis 
progression av 
belastning och antal 
repetitioner. 
Kontrollgruppen fick 
mailbaserad 
information 1 g/v med 
fokus på olika 
aspekter av hälsa 
(diet, rökning, 
stresshantering mm.). 

Träning alla 
arbetsdagar på 
arbetstid. Initial 
instruktion 30 
min av 
fysioterapeut, 
därefter 
självständig 
träning. 

Alla träningsaktiviteter 
registrerades i en 
loggbok. Deltagarna 
svarade på ett 
internetbaserat 
frågeformulär 1 g/v. EMG 
uppmättes dagligen från 
m. splenius och m. 
trapezius. Smärtan 
skattades på en skala 0-
10. 

Syfte: Att undersöka effekten 
av kort daglig 
motståndsträning gällande 
akut och långvarig effekt på 
elektromyografisk aktivitet hos 
kvinnliga kontorsarbetare med 
nack- och skuldersmärta. 
Resultat: Jämfört med 
kontrollgruppen minskade 
nack- och skuldersmärtan med 
40 % i träningsgruppen. 
Slutsats: Motståndsträning 
genererar akut ökade 
muskulära spänningar men har 
positiv effekt på lång sikt då 
det ger mer frekventa perioder 
av total muskelavslappning och 
minskad smärta.  
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Andersen, L. 
Jørgensen, M. 
Blangsted, A. 
Pedersen, M. 
Hansen, E. 
Sjøgaard, G. 
 
A Randomized 
Controlled 
Intervention Trial 
to Relieve and 
Prevent 
Neck/Shoulder 
Pain 
 
2008      

RCT 
                                          
PEDro: 6/10 
 
549 kontorsarbetare. 
Deltagarna med 
nacksmärta (n=397) 
skattade smärtan till 
minst 3/9 (skala 0-9).  

Deltagarna 
randomiserades 
till en av två 
träningsgrupper 
eller till en 
kontrollgrupp. 
Interventionsgrup
p SRT (n=180) 
erhöll specifik 
motståndsträning, 
interventionsgrup
p APE (n=187) 
erhöll generell 
fysisk träning, 
kontrollgruppen 
(n=182) erhöll 
generell 
hälsorådgivning. 
Interventionen 
pågick under ett 
års tid. 

SRT-gruppen: 
Dynamisk 
styrketräning med 
hantlar för 
skuldermuskulatur, 2-
3 set, 10-15 
repetitioner. Statisk 
nackmuskelträning, 5 
s duration, 70-80% av 
MVC (Maximum 
Volontary 
Contraction). 
Instruktion 
belastningsökning då 
de klarar 15 
repetitioner. Snabb 
ergometer rodd 15 s. 
Instruktion träna 3 
ggr/v á 20 min. APE-
gruppen: Uppmuntran 
till att höja sin 
generella fysiska 
aktivitetsnivå. 
Kontrollgruppen: 
Uppmuntran att bilda 
grupper för generella 
hälsoförbättrande 
åtgärder. 

Alla tre grupper 
fick ägna totalt 1 
tim/v på 
arbetstid för 
interventionsakti
viteter. SRT: 
Instruktör ledde 
2 av 3 
träningspass. 
APE: Instruktörer 
besökte 
arbetsplatsen 1-
4 ggr/månad. 
Kontrollgrupp: 
Deltagarna 
uppmuntrades 
att bilda egna 
grupper  ledda 
av dem själva för 
hälsoförbättrand
e teman såsom 
diet, ergonomi 
och 
stresshantering.  

Deltagarna fyllde i 
internetbaserade 
frågeformulär med 
smärtskattning skala 0-9, 
träningsdagbok samt 
utförde styrketest före, i 
mitten av och efter 
interventionen.    

Syfte: Att undersöka effekten 
av tre olika interventioner 
gällande vidmakthållande av 
träning, träningseffekter på 
muskelstyrka samt nack- och 
skuldersmärta hos 
kontorsarbetare. 
Resultat: Deltagare med 
nacksmärta vid 
interventionens början 
minskade smärtan signifikant 
och kliniskt relevant i de bägge 
träningsgrupperna jämfört 
med kontrollgruppen. 
Slutsats: Specifik 
motståndsträning och generell 
fysisk träning gav mer 
smärtlindrande effekt än 
generell hälsorådgivning.                  
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Andersen, C. 
Andersen, L. 
Pedersen, M. 
Mortensen, P. 
Karstad, K. 
Mortensen, O. 
Zebis, M. Sjøgaard, 
G.     
                                    
Dose-Response of 
Strengthening 
Exercise for 
Treatment of 
Severe Neck Pain 
in Women 
 
2013 

RCT    
                                         
PEDro: 6/10 
 
118 kvinnliga 
laboratorietekniker 
med svår nacksmärta 
(>30 mm VAS). 

Deltagarna 
randomiserades 
till en 
träningsgrupp 
(n=69) och en 
kontrollgrupp 
(n=49). 
Interventionen 
pågick under 20 v. 

Träningsgruppen 
utförde fyra specifika 
styrkeövningar med 
hantlar för nack- och 
skuldermuskulaturen 
(8-20 RM) samt en för 
underarmen, 2-3 
övn/träningstillfälle 2-
4 set. Instruktion 
träna 3 ggr/v á 20 
min.  Successiv 
belastningsprogressio
n.                   
Kontrollgruppen 
erbjöds sedvanlig 
vård. 

Träning totalt 1 
tim/v under 
arbetstid. 
Hälften av 
träningstillfällena 
leddes av 
instruktör. 

Bägge grupperna 
registrerade veckovis 
högsta smärtnivån under 
den senaste veckan på en 
VAS-skala. 
Träningsgruppen 
registrerade varje 
träningspass. 

Syfte: Att utvärdera effekten 
av specifik styrketräning hos 
kvinnor med svår nacksmärta 
samt att analysera sambandet 
dos-respons mellan 
träningsadherens och 
smärtreduktion.  
Resultat: Deltagare med 
medelmåttig till hög 
träningsadherens minskade 
smärtan med ca 35 mm VAS 
(ca 70 %) jämfört med 
kontrollgruppen. 
Slutsats: Specifik styrketräning 
minskar smärtintensiteten hos 
kvinnor med svår nacksmärta, 
och 1-2 träningspass/v under 
20 v (ca 30 träningstillfällen) 
verkar vara tillräckligt för 
optimal smärtlindring.  
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Zebis, M. 
Andersen, C. 
Sundstrup, E. 
Pedersen, M. 
Sjøgaard, G. 
Andersen, L. 
 
Time-Wise Change 
in Neck Pain in 
Response to 
Rehabilitation with 
Specific Resistance 
Training: 
Implications for 
Exercise 
Prescription 
 
2014  

Parallellgrupp kluster 
RCT   
                                       
PEDro: 6/10  
 
131 kvinnliga 
laboratorietekniker 
med nacksmärta 
skattad till minst 30 
mm VAS 

Deltagarna 
randomiserades på 
klusternivå till en 
träningsgrupp 
(n=77) eller en 
kontrollgrupp 
(n=54). 
Interventionen 
pågick under 20 v.  

Specifik högintensiv 
styrketräning, fyra 
hantelövningar för 
nack- och 
skuldermuskulatur 
samt en övning för 
handledsmuskulatur. 
Träning 20 min 3 
ggr/v. Successiv 
belastningsprogressio
n initialt från 15-20 
RM till 8-12 RM under 
de sista veckorna. 
Deltagarna i 
kontrollgruppen 
instruerades att vara 
fortsatt fysiskt aktiva.   

Deltagarna i 
träningsgruppen 
erbjöds ledning 
av instruktör vid 
vartannat 
träningstillfälle. 
Deltagarna tilläts 
träna på 
arbetstid. 
Träningslokalen 
fanns nära 
arbetsplatsen. 
Deltagarna i 
kontrollgruppen 
fick rådgivning 1 
g/v av en ledare. 

Deltagarna rapporterade 
veckovis 
smärtintensiteten i 
nacken (0-100 mm VAS). 
Vid varje träningstillfälle 
registrerades 
träningsbelastning och 
motivation i en loggbok.   

Syfte: Att undersöka den 
tidsmässiga effekten av 
specifik motståndsträning på 
nacksmärta hos 
industritekniker med frekventa 
nacksymtom.    
Resultat: Smärtminskningen 
minskade snabbt jämfört med 
kontrollgruppen under de 7 
första veckorna, därefter 
långsammare minskning v. 8-
15 och en platå v. 16-20. 
Slutsats: Fyra veckors specifik 
motståndsträning reducerade 
nacksmärtan signifikant, men 
15 veckors träning behövdes 
för att uppnå maximal 
smärtreduktion. 
Smärtförändringen följde ett 
mönster av tre tidsfaser med 
snabb effekt under sju initiala 
veckor, följt av en 
långsammare fas men med 
kvarstående positiv effekt och 
slutligen en platå från 15 v och 
framåt. Minskat deltagande 
kan vara en förklaring till den 
minskade effekten i slutfasen.  
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Gram, B. 
Andersen, C. Zebis, 
M. Bredahl, T. 
Pedersen, M. 
Mortense, O. 
Jensen, R. 
Andersen, L. 
Sjøgaard, G. 
 
Effect of Training 
Supervision on 
Effectiveness of 
Strength Training 
for Reducing 
Neck/Shoulder 
Pain and Headache 
in Office Workers: 
Cluster 
Randomized 
Controlled Trial 
 
2014 

Cluster RCT 
 
PEDro: 5/10 
 
351 kontorsarbetare 
med nacksmärta 

Deltagarna 
randomiserades i 
kluster till en av 
två 
träningsgrupper 
(n=126 respektive 
n=124) eller en 
kontrollgrupp 
(n=101). 
Interventionen 
pågick under 20 v. 

Bägge 
träningsgrupperna 
utförde uppvärmning, 
fyra specifika 
styrkeövningar med 
hantlar för nack- och 
skuldermuskulaturen 
samt en för 
handlederna. 
Successiv 
belastningsprogressio
n, initialt från 20 RM 
som successivt 
övergick till 8 RM. 
Träning 20 min 3 
ggr/v. 
Kontrollgruppen 
utförde ingen träning. 

Den ena 
träningsgruppen 
(3WS) var 
ledarledd vid 
hälften av 
träningstillfällena
, den andra 
(3MS) med 
minimal ledning 
initialt vid två 
tillfällen. 
Träningen 
utfördes på 
arbetsplatsen. 

Mailbaserade 
frågeformulär före och 
efter interventionen för 
skattning av bland annat 
smärta och 
träningsfrekvens.  

Syfte: Att undersöka effekten 
av styrketräning utförd på 
arbetsplatsen med eller utan 
ledning av instruktör gällande 
nack- och skuldersmärta samt 
huvudvärk.  
Resultat: Nacksmärtans 
intensitet minskade signifikant 
i bägge träningsgrupperna 
jämfört med kontrollgruppen. 
Smärtminskningen skedde 
oavsett närvaro av ledare. 
Slutsats: Sammanlagt en 
timmes fysisk träning/v i 20 v 
på arbetsplatsen var mycket 
effektivt för att reducera 
nacksmärta. En väl utförd 
instruktion initialt av ett 
relativt enkelt träningsprogram 
var tillräckligt för att uppnå 
smärtlindrande effekt.  
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Andersen, C. 
Andersen, L. Gram, 
B. Pedersen, M. 
Mortensen, O. 
Kreutzfeldt Zebis, 
M. Sjøgaard, G.  
 
Influence of 
frequency and 
duration of 
strength training 
for effective 
management of 
neck and shoulder 
pain: a randomised 
controlled trial.  
 
2012 

RCT   
                                       
PEDro: 5/10 
 
446 kontorsarbetare 
varav 256 med icke-
specifik nack- och 
skuldersmärta. 

Deltagarna 
randomiserades på 
klusternivå till en 
av fyra 
träningsgrupper: 
60 min 1 g/v (1WS) 
(n=116), 20 min 3 
ggr/v (3WS) 
(n=126) eller 7 min 
9 ggr/v (9WS) 
(n=106) under 
ledning av 
instruktör eller till 
en kontrollgrupp 
(n=101). 
Interventionen 
pågick under 20 v.  

Träningsgrupperna 
utförde fyra specifika 
styrkeövningar av 
nack- och 
skuldermuskulatur 
med hantlar samt en 
för handleden med 
hantlar. Successiv 
belastningsprogressio
n från 20 RM initialt 
till 8 RM vid 
interventionens 
senare fas. 
Kontrollgruppen 
utförde ingen träning.  

Träningen 
utfördes under 
arbetstid under 
ledning av 
erfarna 
instruktörer vid 
vartannat 
träningstillfälle.  

I ett frågeformulär 
rapporterades bland 
annat muskuloskeletala 
symtom såsom smärta 
under de tre senaste 
månaderna, skala 0-9. I 
ett veckovis 
frågeformulär 
rapporterades den 
tyngsta vikt de kunnat 
träna med under senaste 
veckan.  

Syfte: Att undersöka effekten 
av tre olika tidskombinationer 
av styrketräningsprogram, alla 
med total träningstid 1 tim/v. 
Resultat: Deltagare med 
nacksmärta vid 
interventionens start 
uppnådde signifikant och 
kliniskt relevant reduktion av 
nacksmärta i alla tre 
träningsgrupper jämfört med 
kontrollgruppen. Det var ingen 
signifikant skillnad i resultat 
mellan de olika 
träningsgrupperna. 
Slutsats: Flera olika slags 
tidsupplägg av styrketräning 
reducerar nacksmärta hos 
kontorsarbetare. Flexibilitet 
gällande träningstider är 
relevant då man 
implementerar specifik 
styrketräning på arbetsplatsen.   
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Pedersen, M. 
Andersen, C. Zebis, 
M. Sjøgaard, G. 
Andersen, L.    
                                        
Implementation of 
specific strength 
training among 
industrial 
laboratory 
technicians: long-
term effects on 
back, neck and 
upper extremity 
pain    
                                    
2013 

RCT (kluster-
randomiserad) 
                                          
PEDro: 5/10   
 
537 
laboratorietekniker 
inom industrin varav 
173 med nacksmärta 
skattad till 3 eller mer 
på en skala 0-9. 

Grupp TG1 
styrketränade 
under ledning av 
instruktör under 
de första 20 v, 
därefter 
självständig 
träning. Under 
dessa första 20 v 
instruerades grupp 
TG2 att fortsätta 
med sin normala 
fysiska aktivitet. 
Efter de 20 initiala 
veckorna växlade 
grupperna, dvs 
TG2 styrketränade 
under ledning, TG1 
fortsatte med 
självständig 
träning. 
Interventionen 
pågick under ett 
år.  

Den aktuella 
träningsgruppen 
utförde fem specifika 
styrkeövningar för 
skuldra, nacke och 
armar med hantlar, 20 
min 3 ggr/v under 20 
v. Successiv 
belastningsprogressio
n från initialt 15-20 
RM till 8-12 RM under 
senare fasen.   

Erfarna 
instruktörer 
ledde vartannat 
träningstillfälle 
under vardera 
grupps 20 v 
interventionsperi
od. Den andra 
gruppen 
instruerades att 
fortsätta med 
sina vanliga 
fysiska 
aktiviteter. 
Träning tilläts på 
arbetstid. 

Deltagarna rapporterade 
smärtintensitet (skala 0-
9) en g/v. I en loggbok 
registrerade deltagarna 
belastning vid varje 
träningstillfälle under den 
ledarledda 20 v perioden. 
Ett frågeformulär 
skickades ut vid start, 
mitten och slutet av 
interventionen. 

Syfte: Att utvärdera lång tids 
vidmakthållande och effekter 
av en 
styrketräningsintervention på 
arbetsplatsen gällande bland 
annat smärta i nacke hos 
laboratorietekniker. 
Resultat: 
Träningsinterventionen gav en 
signifikant smärtminskning 
jämfört med kontrollgruppen. 
Slutsats: Specifik styrketräning 
på arbetsplatsen kan leda till 
signifikanta långtidseffekter 
gällande smärtlindring i 
nacken. Smärtreduktionen som 
erhölls under den intensiva 
träningsperioden under 
ledning av instruktör kvarstod 
ett halvår senare.  
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Samtliga studier var RCT-studier vilket bedöms ha en stark vetenskaplig evidens (SBU 2013). 

Enligt PEDro´s granskningsmall uppnådde 7 artiklar hög kvalitet och 3 artiklar medelhög 

kvalitet (se tabell 4, kolumn 2). Inga studier uppvisade låg eller obefintlig kvalitet. 

 

Det fanns ett starkt vetenskapligt underlag för att specifik styrketräning och 

uthållighetsträning gav signifikant smärtlindrande effekt gällande nacksmärta hos personer 

med stillasittande arbete, vilket bevisades i nio av de tio granskade studierna. En studie av 

Viljanen, Malmivaara, Uitti, Rinne, Palmroos & Laippala (2003) kunde inte påvisa någon 

signifikant skillnad i smärtintensitet efter 12 månaders dynamisk muskelträning eller 

avslappningsträning.  

 

4.1 Träningsupplägg  

Antalet studier där man fann att den totala träningstiden 1 tim/v visade signifikant 

smärtlindrande effekt uppgick till sju stycken, där fyra var av hög kvalitet (Andersen L, 

Jørgensen, Blangsted, Pedersen, Hansen & Sjøgaard 2008; Andersen C, Andersen L, 

Pedersen, Mortensen P, Karstad, Mortensen O, Zebis & Sjøgaard 2013; Andersen C et al. 

2014; Zebis, Andersen C, Sundstrup, Pedersen, Sjøgaard & Andersen L 2014) och tre var av 

medelhög kvalitet (Gram, Andersen C, Zebis, Bredahl, Pedersen, Mortensen, Jensen, 

Andersen L & Sjøgaard 2014; Andersen C, Andersen L, Gram, Pedersen, Mortensen, Zebis & 

Sjøgaard 2012; Pedersen, Andersen C, Zebis, Sjøgaard G & Andersen L 2013). Att träning 

totalt 1 tim/v ger signifikant smärtlindrande effekt bedöms ha ett starkt vetenskapligt underlag 

(se tabell 5).  

 

Att träna totalt 1,5 tim/v ger i en högkvalitativ studie av Ylinen, Takala, Nykänen, Häkkinen, 

Mälkiä, Pohjolainen, Karppi, Kautiainen & Airaksinen (2003) signifikant smärtlindrande 

effekt medan det i en annan högkvalitativ studie av Viljanen et al. (2003) inte ger signifikant 

effekt. Det vetenskapliga underlaget bedöms vara otillräckligt och motsägelsefullt.  

  

I sex av studierna var träningsupplägget 20 min 3 ggr/v med påvisad signifikant 

smärtlindrande effekt. I fyra av dessa bedömdes kvaliteten vara hög (Andersen L et al. 2008; 

Andersen C et al. 2014; Andersen C et al. 2013; Zebis et al. 2014) och i två bedömdes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viljanen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946968
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rinne%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmroos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laippala%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12946968
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kvaliteten vara medelhög (Pedersen et al. 2013; Andersen C et al. 2012). Träning 20 min 3 

ggr/v bedöms ha ett starkt vetenskapligt underlag.  

 

I den studie där man inte kunde finna att träning gav någon signifikant skillnad i 

smärtintensitet var träningsupplägget 30 min 3 ggr/v (Viljanen M et al. 2003). Studien har 

bedömts vara av hög kvalitet, men då inga andra studier i denna litteraturgranskning stödjer 

resultatet bedöms det vetenskapliga underlaget vara otillräckligt.  

 

I en studie (Ylinen, Takala, Nykänen, Häkkinen, Mälkiä, Pohjolainen, Karppi, Kautiainen & 

Airaksinen 2003) instruerades deltagarna att träna specifika hemövningar 3 ggr/v i 

kombination med 30 min aerobisk träning 3 ggr/v och multimodal rehabilitering. Studien har 

bedömts vara av hög kvalitet. Då inga andra studier i denna litteraturgranskning kombinerar 

specifik träning med aerobisk träning och multimodal rehabilitering bedöms det vetenskapliga 

underlaget vara otillräckligt.  

 

I två studier med upplägget träning alla arbetsdagar från 2 min/arbetsdag (Lidegaard, Jensen, 

Andersen C, Zebis, Colado, Wang, Heilskov-Hansen & Andersen L 2013) samt 9 

min/arbetsdag (Andersen C et al. 2012) gav samtliga träningsdoser signifikant smärtlindrande 

effekt. Den ena studien har bedömts vara av hög kvalitet (Lidegaard et al. 2013) och den 

andre av medelhög kvalitet (Andersen C et al. 2012). Då endast en av två studier är av hög 

kvalitet medför det att det vetenskapliga underlaget bedöms vara begränsat för att träning 2-9 

min/arbetsdag har signifikant smärtlindrande effekt. 

 

En studie av medelhög kvalitet påvisade signifikant effekt vid träning 1 g/v i 60 min 

(Andersen C et al. 2012), en studie av hög kvalitet påvisade signifikant effekt vid träning 1-2 

pass/v i 30 min (Andersen C et al. 2013) samt en studie av hög kvalitet påvisade signifikant 

effekt vid träning utförd 2 ggr/v (Ylinen et al. 2003). Slutsatserna av dessa tre studier, där två 

bedömdes vara av hög kvalitet, innebär att det vetenskapliga stödet bedöms vara starkt för att 

träning 1-2 ggr/v, det vill säga mindre än 3 ggr/v, har en signifikant smärtlindrande effekt hos 

individer med nacksmärta och stillasittande arbete. 
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Tabell 5. Sammanfattande resultat av styrkan på det vetenskapliga underlaget gällande 

träningsupplägg som gett signifikant smärtlindrande effekt hos stillasittande arbetare med 

nacksmärta. 

  

Vetenskapligt underlag Träningsupplägg 

Starkt  20 min 3 ggr/v 

 1-2 ggr/v  

 Totalt 1 tim/v 

Måttligt starkt  - 

Begränsat  Alla arbetsdagar 2-9 min 

Otillräckligt  Hemträning 3 ggr/v i kombination 

med aerobisk träning och multimodal 

rehabilitering 

 Totalt 1,5 tim/v 

 

4.2 Träningsdosering  

Specifik styrketräning med successiv belastningsprogression, vilket gett signifikant effekt, har 

påvisats i fem studier av hög kvalitet (Andersen L et al. 2008; Ylinen et al. 2003; Andersen C 

et al. 2013; Andersen C et al. 2014; Zebis et al. 2014) samt i tre studier av medelhög kvalitet 

(Gram et al. 2014; Andersen C et al. 2012; Pedersen et al. 2013). I studien av Andersen L et 

al. (2008) utfördes statisk nackträning med 5 s duration, 70-80% av MVC. Styrketräning av 

skuldermuskulatur utfördes med hantlar, 2-3 set, 10-15 repetitioner med successiv 

belastningsprogression då deltagarna klarade 15 repetitioner. I studien av Ylinen et al. (2003) 

har nackträningen bestått av isometrisk styrke- och stabilitetsträning med gummiband, 1 set 

med högsta möjliga belastning under 15 repetitioner, 80% belastning av deltagarens maximala 

isometriska styrka. I studien av Andersen C et al. (2013) bestod styrketräningen av fyra 

specifika styrkeövningar med hantlar för nack- och skuldermuskulaturen samt en för 

underarmen, 2-3 övningar/träningstillfälle i 2-3 set med successiv belastningsprogression från 

20 RM till 8 RM. I studien av Andersen C et al. (2014) utfördes övningar för lägre m. 

trapezius och m. serratus anterior, 20 RM, 3 set/övning som successivt övergick till 10 RM, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gram%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24701581
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max 5 set/övning. I studierna av Zebis et al. (2014), Gram et al. (2014) och Andersen C et al. 

(2012) utfördes fyra hantelövningar för nack- och skuldermuskulaturen samt en övning för 

handledsmuskulaturen med successiv belastningsprogression från 15-20 RM till 8-12 RM. I 

studien av Pedersen et al. (2013) utfördes fem styrkeövningar för skulder- nack- och 

armmuskulatur med hantlar och successiv belastningsprogression från 15-20 RM till 8-12 

RM. Sammantaget ger detta ett starkt vetenskapligt underlag för specifik styrketräning med 

successiv belastningsprogression (se tabell 6).  

 

Dynamisk träning utan signifikant effekt har påvisats i endast en studie (Viljanen et al. 2003) 

av hög kvalitet, varför det vetenskapliga underlaget bedöms vara otillräckligt. Träningen 

utfördes med 1-3 kg vikter för stora muskelgrupper i nack- och skulderregionen. Ingen 

närmare beskrivning fanns gällande belastningsnivå och antal repetitioner.  

 

Uthållighetsträning/lätt motståndsträning med signifikant effekt har påvisats i två studier av 

hög kvalitet (Ylinen et al. 2003; Lidegaard et al. 2013). Detta ger ett starkt vetenskapligt 

underlag för att uthållighetsträning/lätt motståndsträning ger smärtlindrande effekt. I studien 

av Ylinen et al. (2003) utfördes uthållighetsträningen av nackträning med 2 kg hantlar, 20 

repetitioner i 3 set utan belastningsprogression. I studien av Lidegaard et al. (2013) utfördes 

daglig träning för skulderabduktion med gummiband, 1 set med så många repetitioner som 

möjligt under två minuter med gradvis progression av belastning och antal repetitioner.  

 

Generell fysisk träning med signifikant effekt har påvisats i en studie (Andersen L et al. 2008) 

av hög kvalitet där deltagarna uppmuntrades att höja sin generella fysiska aktivitetsnivå.  I en 

annan studie (Ylinen J et al. 2003) av hög kvalitet har kontrollgruppen fått rådet att träna 

aerobisk träning och stretch, vilket visat sig ge en viss grad av smärtlindrande effekt, dock 

mycket mindre effekt jämfört med styrketräning. Det framkommer dock inte huruvida 

effekten är statistiskt signifikant. Sammantaget bedöms därför det vetenskapliga underlaget 

som otillräckligt.  
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Tabell 6. Sammanfattande resultat av styrkan på det vetenskapliga underlaget gällande 

träningsdosering som gett signifikant smärtlindrande effekt hos stillasittande arbetare med 

nacksmärta.  

 

Vetenskapligt underlag Träningsdosering 

Starkt  Specifik styrketräning med successiv 

belastningsprogression från initialt 

15-20 RM som progredieras till 8-12 

RM 

 Uthållighetsträning/lätt 

motståndsträning 

Måttligt starkt  - 

Begränsat  - 

Otillräckligt  Rekommendation om generell fysisk 

träning 

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken typ av träningsupplägg och träningsdosering 

som ger effektiv smärtlindring hos personer med nacksmärta och stillasittande arbete. Detta 

då det kan spela en viktig roll för livskvalitet, aktivitets- och arbetsförmåga samt fysiskt och 

psykiskt mående. Behandlingsresultat vid smärta är komplext där många olika inre och yttre 

faktorer spelar roll och är prognostiskt viktiga. I denna studie lyfts två frågeställningar fram – 

vilka träningsupplägg och träningsdoseringar som har signifikant smärtlindrande effekt hos 

personer med nacksmärta och stillasittande arbete.  

 

Sökning, granskning och sammanfattning av artiklarna genomfördes. Kvaliteten bedömdes 

enligt PEDro-skalan och evidensstyrkan baserades på SBU´s graderingsnivåer.  
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Denna studie indikerar, liksom en del tidigare studier (Bertozzi L et al. 2013; SBU 2000), att 

specifik fysisk träning kan reducera intensiteten av nacksmärtan. En viktig faktor antas vara 

att övningarna ger ökad muskelstyrka (Andersen L et al. 2008). De specifika 

styrkeövningarna har i studierna progredierats enligt principer om successiv 

belastningsprogression (Kraemer, Adams, Cafarelli, Dudley, Dooly, Feigenbaum, Fleck, 

Franklin, Fry, Hoffman, Newton, Potteiger, Stone, Ratamess & Triplett-McBride 2002). I en 

studie har man funnit att även uthållighetsträning, som innebär träning med lägre vikter 

jämfört med styrketräning och oftast utan belastningsprogression, har kunnat öka styrkan då 

deltagarna med nacksmärta hade ett lågt ingångsvärde i styrketester (Ylinen et al. 2003).  

 

I samtliga studier utfördes övningar för nack- och skuldermuskulatur, ibland med tillägg av 

andra muskelgrupper såsom bål- och benmuskulatur. Då flera muskler i skulderpartiet, såsom 

m. Trapezius och m. Levator scapulae, fäster kring nacke och skallbas (Kahle, Leonhardt & 

Platzer 1992) och således påverkar nackstatus, är det relevant att träning för dessa muskler 

innefattas vid behandling av nacksmärta. 

 

En annan viktig faktor för att uppnå signifikant effekt är att regelbundenheten i träningen 

vidmakthålls. I studien av Andersen L et al. (2008) fann man det högsta deltagandet hos de 

som tränade på arbetsplatsen, dock med lägre grad av vidmakthållande under senare delen av 

interventionsperioden. I studien av Ylinen et al. (2003) fanns den högsta graden av 

vidmakthållande av träning hos dem som utförde hemövningar.  

 

Vad är det som skiljer studien av Viljanen et al. (2003) där man inte såg någon effekt av 

fysisk träning jämfört med övriga studier i denna litteraturgranskning som alla påvisade 

signifikant smärtlindrande effekt? Studien har kvalitetsbedömts enligt PEDro-skalan med 

resultat 8/10, vilket står för hög kvalitet. I artikeln föreligger dock brister i beskrivningen av 

träningsutförandet. Behandlingen i träningsgruppen har bestått av ledarledd (initialt) 

dynamisk träning med successiv belastningsprogression i syfte att aktivera stora 

muskelgrupper i nack- och skulderregionen. Det finns dock ingen definition av dynamisk 

träning, belastningsnivå (RM) som använts eller hur belastningsprogressionen gått till. Dessa 

brister i beskrivningen av träningsutförandet medför svårigheter att analysera skillnaden i 

resultat jämfört med de andra studierna. I Viljanens et al. studier finns dock en relativt utförlig 

beskrivning av deltagarnas data vid baseline. Där framkommer att deltagarna i genomsnitt 
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haft nacksmärta i cirka elva år. I en annan studie av Ylinen et al. (2003) där deltagarna haft 

nacksmärta i genomsnitt åtta år har dock träning påvisat signifikant smärtlindrande effekt. I de 

övriga studierna som innefattas i denna litteraturgranskning framkommer inte hur lång tid 

deltagarna haft smärta, utan smärtskattningen har oftast gjorts utifrån smärtnivån de haft den 

senaste veckan eller de tre senaste månaderna. Då smärtan har kvarstått under längre tid, 

under tre månader eller mer, är utfallet av rehabilitering mer oförutsägbar (Binder 2007). När 

långvarig smärta etablerats är chanserna till smärtfrihet ofta förhållandevis ringa (SBU 2006). 

Det finns alltså en möjlig förklaring att utfallet i Viljanens et al. studie beror på den 

långvariga smärtdurationen hos deltagarna, vilket skulle kunna medföra en minskad 

rehabiliteringspotential. Detta borde dock ha påverkat resultatet även i Ylinens et al. studie. 

Det kan naturligtvis finnas andra förklaringar som inte framkommer i skrift och därför inte 

kan utvärderas.  

 

Samtliga interventionsgrupper med träning leddes, åtminstone initialt, av instruktör. I studien 

av Gram B et al. (2014) framkom att träningens smärtlindrande effekt var signifikant oavsett 

närvaro av instruktör och att en väl utförd instruktion initialt av ett relativt enkelt 

träningsprogram var tillräckligt för att uppnå smärtlindrande effekt. 

 

I sex studier har man kunnat påvisa signifikant smärtlindrande effekt vid träning 20 min 3 

ggr/v (Andersen et al. 2008; Andersen C et al. 2014; Andersen C et al. 2013; Zebis et al. 

2014; Pedersen et al. 2013; Andersen C et al.2012). Även om det numeriskt sett är fler antal 

studier som påvisar positivt resultat vid träning 20 min 3 ggr/v än vid något annat specifikt 

träningsupplägg kan man inte självklart dra slutsatsen att det är det mest effektiva då dessa 

artiklar inte har varit jämförande angående träningsupplägg. En specifik träningsdosering har 

oftast bestämts redan i förväg inför interventionen. Det finns starkt vetenskapligt underlag för 

att den totala träningstiden 1 tim/v har signifikant smärtlindrande effekt. I mer nyligen utförda 

studier har man funnit signifikant effekt vid olika tidsupplägg såsom 60 min 1 g/v samt 7 min 

9 ggr/v (Andersen C et al. 2012). Även kortare tids träningspass, 2 min/dag (Lidegaard et al. 

2013) har visat signifikant effekt, men där är den sammanlagda evidensen otillräcklig. 

Ytterligare forskning behövs för att, om möjligt, stärka det vetenskapliga underlaget för korta 

dagliga träningsinsatser. Det finns studier som stödjer detta men som inte motsvarar 

inklusions- och exklusionskriterierna i denna litteraturstudie, såsom den av Sjögren, Nissinen, 

Järvenpää, Ojanen, Vanharanta & Mälkiä (2005) där man funnit att lätt daglig 
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motståndsträning (6 övningar, 1-2 ggr/arbetsdag) på arbetsplatsen i kombination med 

vägledning i träningen minskade smärtintensiteten i nacken. Även om det föreligger 

träningsupplägg och träningsdoseringar som i den sammanlagda evidensgraderingen i denna 

litteraturgranskning indikerat begränsat vetenskapligt underlag är det ändå RCT-studier av 

medelhög eller hög kvalitet som påvisat signifikant smärtlindrande effekt. Det är också viktigt 

att betona att begränsat underlag kan vara tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis 

om andra kriterier är uppfyllda samt att otillräckligt underlag tydliggör att mer forskning 

behövs innan metoden kan tillämpas i stor skala (SBU 2013). 

 

Detta öppnar upp för en ökad flexibilitet i träningsupplägg och tidsåtgång. Att kunna 

implementera träningsrutiner i de dagliga arbetsmomenten med minimala krav på utrustning 

kan vara positivt exempelvis för de som har svårigheter att hinna med träning på fritiden. 

Kanhända kan träningen vidmakthållas bättre för de som inte vill byta om till träningskläder 

eller gå på gym. Livsstilsförändringen och tröskeln för att börja träna behöver med andra ord 

inte bli så stor. Genom att träning är en behandlingsform som individen kan utföra på egen 

hand ger det individen en känsla av att själv kunna påverka sin besvärs- och livssituation, 

även kallat ”internal locus of control”. Individen kan vara aktiv och känna hög grad av 

delaktighet i sin egen rehabilitering. Detta ställer dock krav på att individen kan ta eget ansvar 

och har självdisciplin. 

 

Då nio av de tio RCT-studierna visade att det fanns ett starkt vetenskapligt underlag för att 

både specifik styrketräning och uthållighetsträning gav signifikant smärtlindrande effekt 

gällande nacksmärta hos personer med stillasittande arbete kan det viktigaste resultatet vara 

att det kanske inte är tids- och belastningsaspekten som är mest avgörande för att uppnå 

smärtlindring? Med stor sannolikhet kan den viktigaste faktorn för att uppnå smärtlindring 

vara att man är regelbundet fysiskt aktiv.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Litteratursökningen skedde i databaserna PubMed, Cochrane och PEDro då det är vedertagna 

medicinska databaser som även finns tillgängliga via GIH´s bibliotek.  
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I denna litteraturstudie inkluderades endast RCT-studier. Denna studiedesign bedöms ha en 

stark evidensstyrka, vilket är den högsta kvalitetsnivån (SBU 2013). Studierna bedömdes 

genom PEDro poängsättningsskala där sju bedömdes ha en hög kvalitet (Andersen C et al. 

2014; Viljanen et al. 2003; Ylinen et al. 2003, Lidegaard et al. 2013; Andersen L et al. 2008; 

Andersen C et al. 2013; Zebis et al. 2014) och tre bedömdes ha en medelhög kvalitet (Gram et 

al. 2014; Andersen C et al. 2012; Pedersen et al. 2013).  

 

SBU använder sig av en egen mall för kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade 

studier. Denna mall ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av det vetenskapliga 

underlaget enligt GRADE-systemet (SBU 2013). I denna litteraturgranskning har dock 

PEDro-skalan använts för kvalitetsgranskning av artiklar då det är en väletablerad skala med 

utbredd användning.  Detta har medfört att bedömningen av evidensstyrkan enligt GRADE-

systemet är mindre nyanserad med PEDro-skalan som grund. En tidigare version av SBU´s 

graderingsskala av det vetenskapliga underlaget från 2006 har därför använts då det har en 

mer konkret uttydning jämfört med nuvarande (SBU 2013).  

 

MeSH är ett sökverktyg för att hitta medicinska sökord och resurser. Via MeSH-termer 

framkom att ”neck pain” och ”exercise” var relevanta sökord. Provsökning skedde även med 

andra sökord såsom ”cervical pain” och ”exercise therapy”, men gav ingen relevant ökning av 

antalet träffar.  Termer för stillasittande arbete ingick inte i MeSH terminologi varför flera 

sökord användes. Totalt genomfördes den slutgiltiga sökningen med fem olika 

sökordskombinationer.   

 

Att, som i detta fall, vara ensam granskare kan ge en ökad risk för bias. Inom SBU görs 

litteraturgranskningar och metaanalyser av en allsidigt sammansatt expertgrupp (SBU 2013), 

vilket inte ryms inom ramen för denna magisteruppsats. I en studie av Wright, Brand, Dunn & 

Spindler (2007) rekommenderas ett minimum av två personer för selektering av artiklar.  

 

Vid en initial översikt bedömdes fler artiklar vara nytillkomna efter den sammanfattande 

studien av Rattaporn et al. (2011) än vad som framkommer i denna studie. Vid senare gallring 

visade det sig att flera av artiklarna härrörde ur samma grundintervention med liknande 

frågeställning varför dessa artiklar exkluderades. 
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Ingen selektering har skett gällande smärtduration, vilket innebär att deltagarna kan vara i 

olika faser av sin smärta (akut, subakut eller kronisk). Då behandlingsregim vid vissa 

patofysiologiska tillstånd kan skilja sig åt beroende av smärtfas kan så vara fallet även 

gällande träning för personer med stillasittande arbete. Deltagare med nacksmärta orsakad av 

trauma eller cervikogen patologi har exkluderats, däremot har ingen specifik diagnos 

definierats för inkludering i studien. Då dessa bägge faktorer (smärtduration och specifik 

diagnos) tagits med i en initial övergripande sökning har frågeställningen blivit för smal med 

alltför få sökträffar som följd. Detta innebär att resultatet i denna litteraturstudie har blivit mer 

generaliserat.  

 

Man kan diskutera huruvida de olika yrkesgrupperna kontorsarbetare, dataarbetare och 

laboratorietekniker kan jämställas med varandra. Det som är gemensamt är att 

arbetsuppgifterna är av statisk karaktär med relativt kontinuerlig lågintensiv 

muskelkontraktion i och med stillasittande moment, repetitiva moment för fingrar och 

handleder, möjlig statisk nackflexion och stress.  

 

I en studie (Dworkin, Turk, McDermott, Peirce-Sandner, Burke, Cowan, Farrar, Hertz, Raja, 

Rappaport, Rauschkolb & Sampaio 2009) som definierar klinisk relevans av 

behandlingsresultat bedömdes att hos patienter med kronisk muskuloskeletal smärta är en 

förändring i smärtintensitet på 10 mm på en skala 0-100 ansedd att vara den minsta skillnaden 

av värde, och en förändring på 20 mm ansedd att vara måttligt kliniskt relevant. Då studierna 

som ingår i denna litteraturgranskning använder olika skalor för utvärdering av smärta 

används signifikant effekt som utfallsmått.  

 

I studierna som ingår i denna litteraturstudie har resultaten från deltagare med nacksmärta 

sammanfattats. Nivådefinitionen för bedömningen att deltagare har kliniskt relevant smärta 

har vanligtvis varit egenskattad smärta från 3 eller mer med maximal skattning 9 eller 10. 

Alternativt har VAS-skalan använts med skattning från 30 mm/100 mm.  
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6 Konklusion 

Denna systematiska litteraturstudie indikerar att det finns starkt vetenskapligt underlag för att 

specifik träning av nack- och skuldermuskulatur ger en smärtlindrande effekt hos personer 

med ett stillasittande arbete och nacksmärta. Antalet och längden på träningspassen verkar 

vara av mindre betydelse så länge som den totala träningstiden är minst 1 tim/v. Val av 

träningsupplägg och dosering bör därför i första hand anpassas efter individens önskemål så 

att träningen kan genomföras regelbundet och långsiktigt.  

 

Det föreligger behov av ytterligare jämförande forskning i ämnet för personer med 

nacksmärta och stillasittande arbete.  

 

Tack 

Ett stort tack till min handledare Anna Bjerkefors som bidragit med kunskap, positiv 

peppning och konkret feedback. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka vilket träningsupplägg och 

träningsdosering som ger effektivast smärtlindring hos personer med nacksmärta och 

stillasittande arbete. Detta för att ge möjlighet till behandling som kan påverka fysiskt och 

psykiskt mående, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga.  

 

Vilka sökord har du använt? 

Neck pain, exercise, office workers, sedentary workers, computer workers, computer users, 

laboratory technicians. 

 

 

Var har du sökt? 

PubMed, Cochrane och PEDro. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: Neck pain and office workers and exercise 

PubMed: Neck pain and computer workers and exercise 

PubMed: Neck pain and laboratory technicians and exercise 

PubMed: Neck pain and computer users and exercise 

Cochrane: Neck pain and office workers and exercise 

Cochrane: Neck pain and sedentary workers and exercise 

Cochrane: Neck pain and computer workers and exercise 

Cochrane: Neck pain and laboratory technicians and exercise 

Cochrane: Neck pain and computer users and exercise 

PEDro: Neck pain and office workers and exercise 

PEDro: Neck pain and computer users and exercise 

PEDro: Neck pain and laboratory technicians and exercise 

PEDro: Neck pain and computer workers and exercise 

 

Kommentarer 

Jag bokade en timme med en av GIH´s bibliotekarier och fick där stöd för att initiera 

sökningarna. Vi konstaterade att antalet sökträffar var begränsat. Jag har haft mest nytta av 

sökmotorn PubMed. Inga ytterligare studier hittades med hjälp av litteraturlistorna.  
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Bilaga 2 

PEDro scale 

1. Eligibility criteria were specified. 

2. Subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were randomly 

allocated an order in which treatments were received). 

3. Allocation was concealed. 

4. The groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators. 

5. There was blinding of all subjects. 

6. There was blinding of all therapists who administered the therapy. 

7. There was blinding of all assessors who measured at least one key outcome. 

8. Measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 

initially allocated to groups. 

9. All subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 

condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 

analysed by “intention to treat”. 

10. The results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 

outcome. 

11. The study provides both point measures and measures of variability for at least one key 

outcome. 

Hämtad från http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale [2015-04-30] 

 

 

http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale

