
  BÅLSTABILISERANDE TRÄNING VID 
LÄNDRYGGSSMÄRTA 

En experimentell single-subject design studie 

ANNA ÅBERG 

 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Sjukgymnastik 
Avancerad nivå 
15 hp 
Examensarbete i sjukgymnastik 
VSG010 

Handledare: Eva Rasmussen-Barr               
Med dr, leg sjukgymnast  

Examinator: Thomas Overmeer 
Datum: 20130614 

 



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ospecifik ländryggssmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker 

hjälp inom primärvården. För långvarig, ospecifik ländryggssmärta är träning ett 

förstahandsval och fokus har under det senaste årtiondet legat på bålstabiliserande träning. 

Psykosociala faktorer som self-efficacy och rörelserädsla kan vara viktiga att beakta vid 

behandlingen då de spelar en roll i hur ländryggssmärtan utvecklas. Syfte: Att undersöka hur 

skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla samt funktionsnivå förändrades hos enskilda 

patienter med långvarig, ospecifik ländryggssmärta under och efter en intervention i grupp 

med bålstabiliserande träning. Metod: Designen var en A-B-A single-subject design (SSED). 

Smärtnivå, self-efficacy och rörelserädsla mättes med självskattningsformulär en gång per 

vecka under fas A-B-A och funktionsnivå före och efter avslutad intervention. Interventionen 

pågick under åtta veckor, en gång per vecka. Data presenterades visuellt och analys gjordes 

även av statistisk (2-SD band metod) och klinisk signifikans. Resultat: Analysen visade att 

skattad smärta, self-efficacy, rörelserädsla och funktionsnivå förändrades i positiv riktning 

hos flera patienter. Statistisk och klinisk signifikans varierade. Slutsats: Graderad 

bålstabiliserande träning i grupp under handledning av sjukgymnast verkar för flera av 

deltagarna ha en positiv effekt på såväl smärtnivå, self-efficacy, rörelserädsla som 

funktionsnivå. Eftersom SSED har en begränsad generaliserbarhet bör resultaten replikeras i 

ytterligare studier. 

 

Nyckelord: Bålstabilitet, långvarig ländryggssmärta, rörelserädsla, self-efficacy, Transversus 

abdominis, träning  

 
  



   

ABSTRACT 

 

Background: Non-specific low back pain is one of the most common reasons for seeking help 

in primary care. For chronic, non-specific low back pain exercise rehabilitation is a first 

choice and focus in the last decade has been on motor control exercises. Psychosocial factors 

such as self-efficacy and fear of movement may be important to consider in the treatment as 

they play a role in how low back pain develops. Aim: To investigate how rated pain, self-

efficacy and fear of movement as well as level of function changed in individual patients with 

chronic, nonspecific low back pain during and after an intervention group with motor control 

exercises. Method: The design was an A-B-A single-subject design (SSED). Pain level, self-

efficacy and fear of movement were measured by self-assessment questionnaires once a week 

during phase A-B-A and level of function before and after the intervention. The intervention 

lasted for eight weeks, once a week. Data were presented visually and analysis was done to 

prove statistical (2-SD band method) and clinical significance. Results: The analysis showed 

that rated pain, self-efficacy, fear of movement and level of function changed in a positive 

direction for several of the patients. Statistical and clinical significance varied. Conclusion: 

Graded motor control exercises in a group under the supervision of a physiotherapist seem to 

have a positive effect for several of the participants with regards to level of pain, self-efficacy, 

fear of movement as well as level of function. Since SSED has a limited generalizability, 

results should be replicated in further studies. 

 

Keywords: Chronic low back pain, core stability, exercise therapy, fear of movement, self-

efficacy, Transversus abdominis.  
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1 BAKGRUND 

Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Det är ett stort 

hälsoproblem både för den enskilda personen och för samhället med psykosociala och 

ekonomiska konsekvenser (Breivik, Collett,Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Cirka 80 

% drabbas av ländryggssmärta någon gång i livet och punktprevalensen beräknas vara 27 % 

(Harreby, Kjer, Hesselsoe & Neergaard, 1996; Cassidy, Carroll & Cote, 1998; Picavet & 

Schouten, 2003). 

 

Ländryggssmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp inom primärvården 

(von Korff & Miglioretti, 2005; Ebenbichler, Oddsson, Kollmitzer & Erim, 2001) och under 

2001 stod ländryggssmärta för 10,7 procent av de indirekta kostnaderna för 

korttidssjukskrivningar och för 1,7 procent (1860 miljoner Euro) av de totala 

sjukvårdskostnaderna i Sverige. De höga indirekta kostnaderna p.g.a. förlorad produktivitet 

svarade för 84 % av den totala kostnaden för ländryggssmärta och är en stor börda för 

samhället (Ekman, Johnell & Lidgren, 2005). Ur såväl samhällsekonomisk synvinkel som ur 

den enskilde smärtpatientens synvinkel är behandling av ländryggssmärta således ett mycket 

viktigt område att vidareutveckla. 

1.1 Definitioner av ländryggssmärta 

 

Enligt den internationella smärtorganisationen, International Association for the Study of 

Pain (IASP) definieras smärta som ” En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer 

av sådan”.  

 

Ländryggssmärta definieras ofta som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad i 

området under revbensbågen och ovanför det inferiora glutealvecket, med eller utan 

bensmärta (van Middelkoop, Rubinstein, Verhagen, Ostelo, Koes & van Tulder, 2010).  

 

Av de som drabbas av en akut ländryggssmärta förbättras 80-90 % spontant inom fyra 

veckor gällande smärta och funktion och en ytterligare förbättring ses upp till tre månader 

(Grotle, Brox, Veierod, Glomsrod, Lonn & Vollestad, 2005; Pengel, Liset, Herbert, Robert, 
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Maher & Cris, 2003; Hayden, van Tulder & Malmivaara, 2005b ). Det har dock beräknats att 

upp till 70 % av de som initialt blir bättre ändå har minst en återkommande smärtepisod 

under den närmaste tolv månadersperioden (Pengel et al., 2003) och 10-20 % av patienter 

med akut ländryggssmärta utvecklar långvarig ospecifik ländryggssmärta (Airaksinen et al., 

2006).  

 

De flesta, upp till 90 %, av alla personer med ländryggssmärta har s.k. ospecifik 

ländryggssmärta vilket betyder att det inte finns någon klar orsak till smärtan. Övriga 10 % 

benämns med specifik ländryggssmärta bl.a. diskbråck, kotfraktur och tumör. Personer med 

ospecifik ländryggssmärta återfinns i alla åldersgrupper (Krismer & van Tulder, 2007).  

 

Ländryggssmärta delas tidsmässigt in i akut (kommer plötsligt och varar kortare tid än sex 

veckor), subakut (varaktig mellan sex och tolv veckor) och långvarig/kronisk smärta (när 

smärtan varat i minst tre månader). Den sista beskrivs som en intermittent smärta som 

kvarstår över tid (SBU, 2006) och Turk (2002a) har beskrivit den som en kombination av 

olika faktorer såsom fysiska, psykologiska, emotionella och sociala. Att smärtan är 

intermittent innebär att den är återkommande, d.v.s. återkommer efter en smärtfri period 

eller fluktuerar i grad över tid (Bratton, 1999).  

1.2 Etiologi 

Etiologin bakom ländryggsbesvär är av komplex karaktär men det finns kända riskfaktorer.  

Enligt Waddell (2004) orsakas ländryggsbesvär av många olika faktorer såsom individ-, 

omgivnings-, och psykosociala faktorer. Tungt fysiskt arbete och dålig arbetsmiljö framförs 

ofta som orsaker till smärtor i ryggen. Måttlig evidens finns för att återkommande tunga lyft, 

böjda och vridna arbetsställningar samt att utsättas för helkroppsvibrationer ger en ökad risk 

för ländryggsbesvär (Wilder & Pope, 1996; Holmström, Lindell & Moritz, 1992). Svagare 

evidens är rökning (Shiri, Karppinen, Leion-Arjas, Solovieva & Viikari-Juntura, 2010), 

inaktivitet och övervikt (SBU, 2000).  

 

Starka prediktiva faktorer för utvecklandet och uppehållandet av långvarig problematik är: 

tidigare ryggbesvär, smärtintensitet, smärta från mer än ett område, psykosociala faktorer 

såsom depression, ångest, låg self-efficacy, rörelserädsla och missnöjdhet med arbetet (Turk 

& Wilson, 2010; Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007; SBU, 2000).  
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1.3 Psykosociala faktorer 

Studier har funnit att psykosociala faktorer spelar en viktig roll i utvecklingen och 

uppehållandet av långvarig smärta, funktionsnedsättning och långtidssjukskrivning (Turk et 

al., 2010; Gatchel et al., 2007). Psykosociala parametrar såsom rörelserädsla, katastroftankar 

och self-efficacy kan vara viktiga prediktorer vid utvecklande av långvarig problematik. Dessa 

faktorer har även visat sig viktigare som prediktorer för funktionsnedsättning och depression 

än vad smärtintensitet och smärtduration är (Denison, Åsenlöf & Lindberg, 2004; Estlander, 

Vanharanta, Moneta & Kaivanta, 1994; Rasmussen-Barr, Campello, Arvidsson, Nilsson-

Wikmar & Ang, 2012). I en studie av Ayre och Tyson (2001) studerades både self-efficacy och 

rörelserädsla gällande förutsägelse om funktionsnedsättning och det visade sig att self-

efficacy var den starkare prediktorn. Ovanstående prediktorer tar dock inte bort det 

inflytande som en hög smärtintensitet har på funktionsnedsättning och depression. Detta 

medför att behandling bör inkludera såväl stärkande av psykosociala faktorer som 

funktionsförbättring och smärtreduktion (Arnstein, Caudill, Mandle, Norris & Beasley, 1999). 

1.3.1 Rörelserädsla 

Kori, Miller och Todd (1990) introducerade termen kinesiofobi. Den ursprungliga 

definitionen av denna är ”en överdriven, irrationell, och handikappande rädsla för fysisk 

rörelse och aktivitet orsakad av en känsla av sårbarhet och smärtsam skada”. Denna 

definition har sedan vidareutvecklats och blivit kallad rörelserädsla och definieras som ” En 

specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som felaktigt anses orsaka ny skada” (Vlaeyen, 

Kole-Snijders, Boeren & van Eek, 1995a). 

 

För att visa hur smärta påverkas av samspelet mellan biologi, emotioner, kognitioner och 

handlingar så utvecklades den s.k. rädsla-undvikande modellen (”fear-avoidance model”) 

(Vlaeyen et al, 1995a; Vlaeyen & Linton, 2000), Modellen förklarar hur smärtrelaterad rädsla 

kan leda till långvarig problematik (figur 1).  

 

 

 

 

Figur 1: Rädsla-undvikande modellen enligt Vlaeyen & Linton (2000). 
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Den vanliga reaktionen är att smärtan kan leda till viss oro för att något är fel, man vilar ett 

tag men återgår sedan långsamt till vardagsaktiviteterna. Det kan göra lite ont när man 

återupptar sina aktiviteter men genom att konfrontera smärtan går återhämtningen 

snabbare. Om smärtan istället uppfattas som ett hot kan det resultera i katastroftankar. 

Rädslan för smärtan ger en ökad uppmärksamhet på denna vilket i sin tur leder till ökad 

muskelspänning och man upplever ökad smärta. Aktivitet tros ofta förvärra den befintliga 

smärtan eller ge en ny skada vilket riskerar att skapa inaktivitet, funktionsnedsättning och 

nedstämdhet.  Alla delar i modellen påverkar varandra negativt och det är lätt att fastna i en 

ond spiral där smärtan förvärras och situationen upplevs som hopplös.  Kommer man in i 

denna spiral kan smärtan bli långvarig ((Vlaeyen et al., 2000). Rörelserädsla och 

katastroftankar har visat sig vara starkare prediktorer än self-efficacy för utvecklandet av 

långvarig smärta (Buer & Linton, 2002). 

1.3.2 Self-efficacy 

Self-efficacy har definierats som tilltro till sin egen förmåga att kunna klara en specifik 

uppgift med ett visst resultat. Utfallet av individens ansträngningar påverkar individen i 

framtiden när det gäller tankesätt, tillvägagångssätt, bemödanden, uthållighet och villighet 

att anta utmaningar (Bandura, 1977; Denison et al., 2004). Tilltro till egen förmåga ökar om 

personen känner att hon/han klarar av att utföra en aktivitet, om stöd och support ges under 

tiden och om personen förväntar sig att klara aktiviteten. Låg self-efficacy är förknippat med 

mer smärta, sämre psykologisk funktion, sämre skattad funktionsförmåga och mer 

omfattande negativa konsekvenser i dagligt liv samt sämre behandlingsutfall (Turk DC, 

Okifuji, 2002b; Denison et al., 2004; Woby, Urmston & Watson, 2007). 

 

Woby et al. (2007) gjorde en modifierad modell av rörelse-undvikande modellen (Vlaeyen et 

al., 2000). I denna modell framfördes att relationen mellan smärtrelaterad rädsla och 

funktionsnedsättning är medierad av nivå av self-efficacy. Den visar att när smärtrelaterad 

rädsla leder till en reduktion av self-efficacy sker vanligtvis ett undvikande-beteende som 

ytterligare leder till funktionsnedsättning, depression och minskad aktivitet. Om däremot 

smärtrelaterad rädsla inte leder till nedsatt self-efficacy så är risken mindre att man ska 

utveckla ett undvikande beteende vilket betyder minskad risk även för funktionsnedsättning, 

depression och minskad aktivitet.  
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1.4 Behandlingsstrategier vid långvarig ländryggssmärta 

I enlighet med evidensbaserad praxis är träningsterapi förstahandsval vid behandling av 

långvarig, återkommande ospecifik ländryggssmärta (Airaksinen et al., 2006). 

Träningsterapi omfattar allt från kondition, styrketräning, rörlighetsträning, stretch, olika 

former av bålstabiliserande träning och balans/koordination, i skiftande intensitet, antal 

repetitioner och tid (van Middelkoop et al., 2010). Trots att en hel del forskning gjorts är det 

inte klart vilken träning som är effektivast för vilken sorts ländryggssmärta (Hayden et al., 

2005b). Enligt många kritiker är det svårt att betrakta ospecifik ländryggssmärta som en 

homogen grupp utan den är bestående av subgrupper som kanske behöver olika 

behandlingar (P. Ferreira, Ferreira, Maher, Refshauge, Herbert, & Hodges, 2010; Byström, 

Rasmussen-Barr & Grooten, 2013; Hayden et al., 2005b).  

 

European guideline (Airaksinen et al., 2006) och SBU (2006) rekommenderar även kognitiv 

beteende terapi eller multidisciplinärt omhändertagande vid långvarig ospecifik 

ländryggsmärta. Övervakad, graderad träning rekommenderas också då denna metod har en 

mer biopsykosocialt inriktad ansats än behandlingsmetoder som enbart utgår från ett 

biomedicinskt synsätt (Airaksinen et al., 2006; Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2005). Enligt 

Henchoz och Kai-Lik So (2008) ger aktiv, specifik och professionellt ledd träning effektivare 

reducering av smärta och funktionsnedsättning jämfört med passiva åtgärder vid långvarig 

ospecifik ländryggssmärta.  

 

Relationen mellan sjukgymnast och patient är viktig för att påverka patientens inställning till 

rehabilitering. Följsamhet till sjukgymnastens rekommendationer av fysisk aktivitet och 

övningar är viktiga för behandlingsresultatet och avgörande faktorer är bl.a. självmotivation, 

smärttolerans och socialt support samt self-efficacy (Kolt & McEvoy, 2003; Rhodes & Fiala, 

2009). Hur sjukgymnasten förmedlar behandlingen, individuellt anpassar, graderar och 

övervakar träningen har effekt på följsamheten (Hayden, Maurits, van Tulder & Tomlinson, 

2005a) och verkar även kunna påverka rörelserädsla (Vlaeyen et al., 2000) och self-efficacy 

(Vlaeyen et al., Linton, 2000; Åsenlöf et al., 2005; Rasmussen-Barr, Äng, Arvidsson & 

Nilsson-Wikmar, 2009) vilka är viktiga faktorer att beakta vid behandling av långvarig 

smärta.  

1.5 Bålstabilitet 

Under de senaste två decennierna har mycket forskning gjorts gällande den djupa 

bålmuskulaturen och dess betydelse för bålstabilitet. Fokus har legat på betydelsen av en god 

kontroll av de djupa musklerna runt bålen för att undvika återkommande ländryggsbesvär. 
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Flera studier har rapporterat att bristande motorisk kontroll och fördröjd rekrytering av den 

djupa bålmuskulaturen såsom m. Transversus abdominis (TrA) och m. Multifidus är vanlig 

vid ländryggssmärta (Hodges, 2011a; Hodges & Richardsson, 1996). Förändringar i den 

motoriska kontrollen anses kunna kvarstå trots en tillbakagång av smärtan och därmed öka 

risken för återkommande besvär (Hodges & Moseley, 2003; Panjabi, 2006; Hodges & 

Tucker, 2011b). 

 

Bergmark (1989) delade in de muskler som kontrollerar bålen i två grupper: de lokala (bl.a. 

TrA och de lumbala multifiderna) och de globala. De lokala är muskler som fäster direkt mot 

de lumbala kotorna och endast går över ett eller ett par ryggsegment och ansvarar för den 

segmentella stabiliseringen och kontrollen av de lumbala ryggsegmenten. De globala 

musklerna består av den ytliga, stora, kraftproducerande muskulaturen som inte har någon 

segmentell infästning på lumbalkotorna. Dessa muskler kontrollerar stora ryggradsrörelser 

och överför kraft mellan bröstkorgen och bäckenet vilket ger en generell bålstabilitet. 

  

Panjabi (1992) föreslog att stabilitet och kontroll av de lumbala segmenten är integrationen 

mellan tre olika delsystem: det passiva systemet med strukturer som kotor, diskar, ledband, 

det aktiva systemet med omkringliggande muskulatur och kontrollsystemet via centrala 

nervsystemet som när dessa tre kombineras kontrollerar och upprätthåller det 

intervertebrala rörelseomfånget inom en säker gräns. 

1.5.1 Den djupa bålmuskulaturen 

Den djupaste bukmuskeln, Transversus abdominis (TrA) tillsammans med de djupa lumbala 

multifiderna (MF) har föreslagits vara betydelsefulla för den segmentella kontrollen och 

stabiliteten (Hodges, 2011a). Hodges och Richardson (1997) använde EMG för att testa olika 

bukmuskler hos friska personer under tre olika armrörelser med samtidig störning mot 

bålen. En föraktivering av TrA i förhållande till övrig bålmuskulatur rapporterades vid 

armlyft oavsett i vilken riktning som armen rördes. Aktiveringen av TrA hade ett annorlunda 

mönster än de andra bukmusklernas. Detta har tolkats som att TrAs uppgift är att öka 

styvheten mellan kotorna, d.v.s. att öka kontrollen och stabiliteten mellan de lumbala 

segmenten. Flera studier har sedan rapporterat att bristande motorisk kontroll och fördröjd 

rekrytering av den djupa bålmuskulaturen såsom TrA och MF är vanligt förekommande vid 

ländryggssmärta (Hodges, 2011a; Hodges et al., 1996; P. Ferreira et al., 2010 ). 

 

Det har visat sig att personer med återkommande ländryggssmärta även har en förändrad 

representation av bålmuskulaturen i motor cortex och att denna förändring är relaterad till 

förändring av motorisk kontroll av bl.a. TrA. Vid träning av den djupa bålmuskulaturen 
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förändras inte bara den motoriska kontrollen av muskulaturen utan den förändrar även 

organisationen i motor cortex (Hodges, 2008; Tsao, Druitt, Schollum & Hodges, 2010; Tsao 

& Hodges, 2007; Tsao, Galea & Hodges, 2008, 2010). 

 

TrA har även föreslagits påverka den spinala kontrollen indirekt genom sin infästning i den 

stora fascia thorakolumbalis, ett membran som består av flera olika lager som fäster in mot 

ryggraden. Vid aktivering av TrA ökar spänningen i fascian vilket för med sig ökad styvhet 

mellan de individuella kotorna i ryggen (Barker, Briggs & Bogeski, 2004).  

 

Vid akut förstagångssmärta i ländryggen har man observerat att multifidernas muskelstorlek 

(tvärsnittsytan) minskar (Danneels, Vanderstraeten, Cambier, Witvrouw & De Cuyper, 2000; 

Hides, Jull, & Richardson, 2001; Hides, Gilmore, Stanton & Bohlscheid, 2008). I tillägg anses 

påverkan på muskelstorleken hos MF och förändringar i aktiveringsmönster hos TrA och MF 

kvarstå trots en tillbakagång av smärtan. Detta skulle kunna vara en faktor som ökar risken 

för återkommande besvär (Hides, Jull & Richardson, 2001: Hodges & Moseley, 2003; 

Hodges & Tucker, 2011b). Rekryteringen av TrA förbättras dock åter vid bålstabiliserande 

träning (O´Sullivan, Twomey & Allison, 1998) och MF återuppbyggs snabbare (Danneels et 

al., 2000; Hides et al., 2008). 

 

Det intra-abdominella trycket är också en faktor som är rapporterat viktigt för en ökad 

stabilitet av ländryggen. Det är ett resultat av aktivering av främst TrA tillsammans med 

bäckenbottenmuskulaturen och diafragma som ökar trycket i bukhålan (Cholewicki, Juluru & 

McGill, 1999; Hodges,  Kaigle- Holm, Holm, Ekström, Cresswel, Hansson & Thorstensson, 

2003; McGill, Grenier, Kavcic & Cholewicki, 2003).  

1.5.2 Bålstabiliserande träning 

Träningsprogram som fokuserar på segmentell stabiliseringsträning beskrevs redan 1995 

(Richardson & Jull, 1995). Den syftar till att återträna den motoriska kontrollen av den djupa 

bukmuskeln Transversus abdominis och de lumbala multifiderna. Tillvägagångssättet bygger 

på kunskap om hur musklerna har en betydelse för kontroll och stabilitet av ryggsegmenten 

vid normala förhållanden. Just den segmentella stabiliseringsträningen går ut på att 

återträna ett precist aktiveringsmönster av TrA och MF för att minska smärta och förhindra 

återkommande episoder av ländryggssmärta. 

 

Bålstabiliserande träning skiljer sig från vanlig träning genom att den tränar rörelsekontroll 

med kvalitet i rörelsen istället för att fokusera på styrka och kvantitet (Richardson et al., 

1995; Richardson, Jull, Hodges & Hides, 1999 ). Progression till mer belastande positioner 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Hodges%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14652476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Holm%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14652476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Cresswell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14652476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Cresswell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14652476
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sker när patienten klarar sina övningar med synbart god kontroll och kvalitet och då smärtan 

inte ökar. Den succesivt ökade belastningen gör att den inre segmentella muskulaturen 

tränas i kombination med övrig bålmuskulatur vilket är viktigt för att uppnå en god funktion 

(Kavcic, Grenier & McGill, 2004; Hodges, 2008; Rasmussen-Barr et al., 2009). 

 

Den individuella doseringen och graderingen till mer funktionella övningar verkar även 

kunna påverka rörelserädsla (Vlaeyen et al., 2000) och self-efficacy (Vlaeyen et al., 2000; 

Åsenlöf et al., 2005; Rasmussen-Barr et al., 2009) och dessutom öka följsamheten av 

träningen (Kolt et al., 2003; Rhodes et al., 2009). 

 

Flera systematiska reviewer (Ferreira, Ferreira, Maher, Herbert & Refshauge, 2006; 

Rackwitz, de Bie, Limm, von Garnier, Ewert & Stucki, 2006; Byström et al., 2013) gällande 

bålstabiliserande träning och ländryggssmärta har föreslagit att träning av den djupa 

bålmuskulaturen vid akut ländryggssmärta är lika effektiv gällande reducering av smärta och 

funktionsnedsättning som läkarbehandling (råd och medicin) men effektivare gällande 

reducering av återkommande smärta efter en akut period (Hides et al., 2001). Vid långvarig 

smärtproblematik har studier visat att bålstabiliserande träning är effektivare gällande 

reducering av smärta och funktionsnedsättning jämfört med vanlig styrketräning (Ferreira, 

Ferreira, Latimer, Herbert, Hodges, Jennings, Maher & Refshauge, 2007) och även 

effektivare jämfört med mediciner och information (Ferreira et al., 2006) både kort- och 

långsiktigt. Vid jämförelser mellan vanlig styrketräning och bålstabiliserande träning har 

studier funnit att det endast är bålstabiliserande träning som ger en ökad aktivitet av TrA 

(Franca, Burke, Hanada & Marques, 2010; Inani & Selkar, 2013). Ovanstående studier menar 

dock att det är heterogena grupper i de olika studierna vilket kan påverka graden av effekt 

som behandlingen ger. De påpekar att det finns ett vidare stort behov av att försöka 

identifiera subgrupper för att försöka finna de subgrupper av alla med ländryggssmärta som 

har störst nytta av bålstabiliserande träning. 

1.6 Ett teoretiskt perspektiv 

Det finns flera bakomliggande teorier som stått till grund för författarens val av intervention.  

 

Bålstabiliserande träning vid återkommande ländryggssmärta bygger på forskning kring den 

djupa bålmuskulaturens förmåga att stabilisera ryggraden och hur denna muskulatur verkar 

påverkas av smärta (Hodges et al., 1996; Hodges et al., 2003; Panjabi, 2006; Hodges et al., 

2011b; P. Ferreira et al., 2010).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Ferreira%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Ferreira%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Ferreira%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Herbert%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Hodges%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Hodges%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Maher%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17250965
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Under de senaste åren har ett ökat intresse riktats mot den s.k. biopsykosociala modellen vid 

behandling av långvarig smärta. Enligt denna modell finns det ett samband mellan biologiska 

förändringar, psykologiskt status, sociala och kulturella faktorer (Turk et al., 2002b).  

Inom sjukgymnastiken har psykosociala faktorer såsom katastroftänkande, rädsla-

undvikandebeteende och self-efficacy börjat uppmärksammas då den strikt biomedicinska 

modellen inte räcker till för att förstå patientens besvär. Här kommer den s.k. rädsla-

undvikande modellen in (Vlaeyen et al., 2000).  Det biopsykosociala synsättet måste finnas 

med vid behandling av personer med långvarig smärta.  

 

Ytterligare en teori som knyter an till ovanstående är att graderad och individualiserad 

träning, vilket bålstabiliserande träning kan anses vara, verkar kunna påverka psykosociala 

faktorer såsom self-efficacy och rörelserädsla vilka är nära knutna till upplevd smärta och 

funktionsnvå och viktiga prognostiska faktorer för utvecklandet och uppehållandet av 

långvarig smärta och funktionsnedsättning (Woby et al., 2007; Denison et al., 2004; 

Rasmussen-Barr et al, 2012).  

1.7 Problembeskrivning 

Förekomst av ländryggssmärta i befolkningen är ett stort samhällsproblem. Träningsterapi 

anses vara den primära interventionen för ländryggssmärta men det finns inget konsensus 

för vilken typ av träning som är bäst för vilken sorts ländryggssmärta. Tidigare studier har 

visat att psykosociala faktorer spelar en viktig roll i utvecklingen av långvarig smärta. Hur 

stor effekt träning har på patientens smärta och funktion kort- och långsiktigt anses kunna 

bero på en kombination av fysiska och psykosociala faktorer (Woby et al., 2007; Mannion, 

Helbling, Pulovski & Sprott, 2009). Genom egen klinisk positiv erfarenhet av 

bålstabiliserande träning är det därför intressant att studera om bålstabiliserande träning 

som anpassas och graderas individuellt kan förändra nivå av skattad smärta och funktion 

men även kan förändra patientens nivå av self-efficacy och rörelserädsla. 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur nivån av skattad smärta, self-efficacy och 

rörelserädsla samt skattad funktionsnivå förändrades hos enskilda patienter med långvarig, 
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ospecifik ländryggssmärta före, under och efter en sjukgymnastledd, graderad 

bålstabiliserande träning i grupp. 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur förändras nivån av skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla hos respektive 

deltagare före, under och efter avslutad bålstabiliserande träning i grupp? 

2. Hur förändras skattad funktionsnivå hos respektive deltagare efter bålstabiliserande 

träning i grupp jämfört med före? 

3. Uppnås någon kliniskt signifikant skillnad för skattad smärta och funktionsnivå efter 

bålstabiliserande träning i grupp jämfört med före? 

3 METOD 

3.1 Studiedesign 

En experimentell single-subject design (SSED) med en kvantitativ ansats användes i studien. 

Upplägget var en A-B-A design med en utgångsfas (A1) (3 veckor), interventionsfas (B) (8 

veckor) och en uppföljningsfas (A2) (2 veckor) (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).  

 

Då SSED har en mer klinisk användning än andra designer och tanken med studien var att 

undersöka det individuella utfallet på behandlingen valdes denna design. Kontinuerliga 

mätningar görs för varje deltagare under en längre period och varje deltagare är sin egen 

kontroll (Kazdin, 2010). Designen gör det också möjligt att studera flera deltagare enskilt 

samtidigt (Kazdin, 2010). 

3.2 Urval 

Personer som sökte vård p.g.a. ländryggsbesvär vid en specialistklinik för Ortopedisk 

Manuell Terapi i Stockholm inkluderades konsekutivt i studien. Rekryteringen skedde under 

december-2012. Klinikchefen på den klinik som berördes hade noga informerats om studien 

av författaren.   
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Sjukgymnaster (n=15) och läkare (n=2) på kliniken, alla med 10-25 års erfarenhet inom 

Ortopedisk Medicin/Ortopedisk Manuell Terapi, tillfrågades om de ville delta för att 

inkludera patienter i studien och alla godkände detta. Patienter med ryggsmärta som sökte 

mottagningen undersöktes av sjukgymnast eller läkare och om det bedömdes att det fanns ett 

behov för patienten att träna bålstabiliserande träning erbjöds patienten att delta i en grupp 

med bålstabiliserande träning. De sjukgymnaster som ledde gruppen har 10 års erfarenhet i 

att leda grupper i bålstabiliserande träning. 

 

De patienter som erbjöds deltagande i gruppen med bålstabiliserande träning och som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om medverkan i studien och ett första möte 

bokades till undersökningsledaren. 

 

Inklusionskriterier: 

Personer med ospecifik ländryggssmärta med en duration av > tre månader och med en 

smärtskattning just nu på Visuell Analog Skala (VAS) > 30. Ländryggssmärta har definierats 

som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad i området under revbensbågen och 

ovanför det inferiora glutealvecket, med eller utan bensmärta.   

 

Exklusionskriterier: 

Personer med symtom som tydde på neurologisk påverkan, kotfraktur, grav osteoporos, 

reumatoid artrit, malignitet, tidigare ryggkirurgi och svårigheter i att tala och läsa svenska.  

 

Deltagarna fick vid ett första möte med undersökningsledaren både skriftlig och muntlig 

information om studien. De blev informerade om att deras medverkan var frivillig och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att några negativa följder skulle ske för dem 

(Codex, 2012) (bilaga A). Alla inkluderade personer gav sitt skriftliga medgivande innan 

studiens start. 

 

Sex kvinnor (S1-S6) inkluderades genom s.k. bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2007). De hade 

en medelålder på 42,5 år (26-58). Deras medianvärde gällande hur länge de hade haft 

ländryggssmärta var 16 år (2-33). Medianvärdet för skattad smärta mätt med VAS var vid 

inklusionstillfället för smärta just nu 35,5 (31-58) och för genomsnittlig smärta under senaste 

veckan 66,5 (35-98). 

 

Bortfall: 

Fem av de sex initiala deltagarna slutförde studien. Då en deltagare (S4) var tvungen att 

avbryta studien i ett tidigt stadium p.g.a. en operation presenteras dennes resultat inte i 

resultatdelen. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

För datainsamling användes ett formulär för demografisk/bakgrundsfakta (bilaga B). 

Mätinstrument (självskattningsformulär) användes för skattning av smärta, self-efficacy och 

rörelserädsla och dessa faktorer mättes under hela studien (13 veckor), en gång per vecka. 

Dessa faktorer utgjorde s.k. huvudutfallsmått. Mätinstrument användes även för att skatta 

funktionsnivå vid start i A-1 fasen och direkt efter avslutad intervention i A-2 fasen, detta 

som ett kompletterande utfallsmått. Mätinstrument finns som bilaga C-F. 

 

Demografisk data 

Vid första kontakten med undersökningsledaren togs demografisk-/bakgrundsdata upp 

genom samtal med patienten. Frågorna innefattade kön, ålder, längd, vikt, yrke, 

sjukskrivning, hur länge patienten hade haft smärta, återkommande smärta med smärtfria 

perioder, smärta från nacke-skuldra, tidigare sjukgymnastik, mediciner och förväntningar på 

kursen (bilaga B). I bakgrundsdata ingick även en fråga gällande patientens aktivitetsnivå. 

Den frågan har använts tidigare i studier av personer med ländryggssmärta (Enthoven, 

Skargren, Carsten & Oberg, 2006; Rasmussen-Barr et.al., 2009). Hur ofta utför du fysisk 

aktivitet?: 1- jag utför aldrig fysisk aktivitet, 2- jag utför fysisk aktivitet några få gånger/ 

månad, 2-jag utför fysisk aktivitet en gång/vecka, 4- jag utför fysisk aktivitet mer än en 

gång/vecka. 

3.3.1 VAS 

För att mäta upplevd smärta användes Visuell Analog Skala (VAS) (Huskinson, 1974) (bilaga 

C). VAS-skalan består av en 100 mm lång linje vars ändpunkter är märkta ”ingen smärta” 

(vänstra kanten) respektive ”värsta tänkbara smärta” (högra kanten). Patienten sätter en 

markering på linjen som motsvarar den aktuella smärtan och mätning görs sedan från 

vänstra kanten fram till markeringen. VAS-skalan har visat sig vara valid och reliabel vid 

ländryggssmärta (Carlsson, 1983). Patienten skattade sin smärtnivå just nu och den 

genomsnittliga smärtan under senaste veckan. 

3.3.2 SES 

Self-efficacy mättes med den svenska versionen av Self-Efficacy Scale(SES) (Estlander et al., 

1994) (bilaga D). Den består av åtta fysiska aktiviteter (t.ex. gå, cykla, bära matkassar). För 

varje enskild aktivitet ska patienten skatta på en åtta-gradig skala hur länge hon/han tror sig 

kunna utföra en specifik aktivitet. Maxpoäng är 64 poäng, där ett högt värde indikerar en mer 

positiv tilltro till sin egen fysiska förmåga. Den svenska versionen har visat sig ha en god 
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intern konsistens och test-retest reliabilitet vid ländryggssmärta (Johansson & Lindberg, 

2000).  

3.3.3 TSK 

 För att mäta nivå på rörelserädsla användes den svenska versionen av Tampa Scale for 

Kinesiophobia (TSK) (Lundberg, Styf & Carlsson, 2004) (bilaga E). Den består av 17 

påståenden där varje påstående har en fyragradig skala från ”håller inte alls med” till ”håller 

helt med”. Totalsumman sammanställs efter att poängen för påståendena 4, 8, 12 och 16 har 

inverterats. Den totala summan ligger mellan 17- 68 poäng varav värden över 37 poäng anses 

indikera en hög nivå av rörelserädsla (Vlayen, Snijders, Rotteveel, Ruesink & Heuts, 1995b; 

Lundberg et al., 2004). Den svenska versionen av TSK har visat sig ha en god reliabilitet 

(stabilitet över tid, inre konsistens och homogenitet) och validitet (yt-, innehålls-, och 

begreppsvaliditet) vid användning på personer med långvarig ländryggssmärta (Lundberg et 

al., 2004). 

3.3.4 RMDQ 

För upplevd funktionsnivå användes den svenska versionen av Roland-Morris Disability 

Questionnaire (RMDQ) (Roland & Morris, 1983; Johansson & Lindberg, 1998) (bilaga F). 

Den består av 24 påståenden som personen svarar ja eller nej på. Antal ja räknas samman 

och en större summa indikerar lägre grad av skattad funktionsnivå relaterad till 

ländryggssmärta. Skalan är reliabel och valid för personer med ländryggssmärta (Johansson 

et al., 1998). 

3.4 Procedur 

3.4.1 A1-fasen 

Självskattningsformulären som utgjorde A1-fasen skickades ut med post till varje deltagare 

före studiens start. Efter att aktuell veckas formulär fyllts i av deltagarna skickades det 

tillbaks i kodat, förfrankerat kuvert adresserat till receptionist på kliniken.  

3.4.2 B-fasen 

Då deltagarna startade behandlingen delades formulären för denna fas (B-fasen) ut av 

receptionist. Den aktuella veckans formulär lämnades in vid respektive träningstillfälle till 

receptionen.  
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3.4.3 A2-fasen 

Efter avslutad intervention skickades formulären för A2-fasen ut till varje deltagare. 

Deltagarna fyllde i formulären och skickade dessa i förfrankerade och adresserade kuvert till 

receptionisten.  

3.5 Genomförande av intervention (B-fas) 

Interventionen under B-fasen bestod av bålstabiliserande träning i grupp (10 deltagare) ledd 

av två legitimerade sjukgymnaster och upplagd på åtta tillfällen, en gång/vecka, 60 

min/gång. Vid första tillfället redogjordes för teori kring bålstabiliserande träning, hållning, 

andning och kort om rörelserädsla. Deltagarna instruerades som en första grundövning i att 

aktivera Transversus abdominis enligt modell beskriven av Richardson et al. (1995). Denna 

typ av grundaktivering fick deltagaren som en första hemövning tillsammans med att även 

använda aktiveringen av TrA vid vardagliga sysslor, t.ex. promenader, i väntan på bussen etc. 

 

De efterföljande träningstillfällena i grupp innehöll en kort och lätt uppvärmning till musik 

för att få deltagarna att våga röra sig. Detta följdes av olika typer av övningar för att träna 

kontroll och stabilisering av bålen. Exempel på övningarna redovisas för i bilaga G. 

 

Övningarna var individualiserade och progression skedde allt eftersom deltagaren klarade 

sina övningar med synbart god kontroll och kvalitet och då smärtan inte ökade. Övningarna 

startade i liggande för att sedan fortsätta till mer belastande positioner. När deltagaren 

klarade av att utföra en övning på stabilt underlag instruerades övningen i en mer belastad 

och svårare position t.ex. genom att utföra den på Bobathboll. Som avslutning av 

träningstillfället utförde deltagarna lätt stretching av muskler som t.ex. m. Iliopsoas, m. 

Rectus femoris och mm. Glutéer. Alla stretchövningar utfördes med en god kontroll av 

ländryggen vilket kontrollerades av sjukgymnasten. Varje träningstillfälle avslutades med 

fem minuters avspänning. 

 

Vid fjärde tillfället skedde en genomgång av teori kring bäckenbottenmuskulaturen och 

deltagarna fick träna hur de skulle aktivera muskulaturen. 

 

Deltagarna instruerades vid första tillfället i ett hemträningsprogram som de uppmanades att 

utföra dagligen. Programmet innehöll från början en övning för att mot slutet av kursen bestå 

av ca sex övningar där varje övning skulle utföras i 6-10 repetitioner. Programmet 

beräknades ta 20-25 minuter. Förutom verbal information delades teckningar på övningarna 

ut för att underlätta för deltagaren att komma ihåg och öka följsamheten (Schneiders, 
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Zusman & Singer, 1998). Deltagarna fick även föra träningsdagbok. Förutom själva 

övningarna skulle fokus på aktivering av TrA för en god kontroll av ländryggen utföras i 

vardagen i kombination med en god hållning. 

3.6 Data analys  

Data presenteras visuellt samt i löpande text. Varje deltagares mätningar framställs grafiskt 

under baslinje (A1), intervention (B) och efter avslutad intervention (A2) för skattad smärta 

(genomsnittlig smärta under senaste veckan) (VAS), self-efficacy (SES) och rörelserädsla 

(TSK) vilka utgjorde huvudutfallsmåtten. Resultat för det kompletterande utfallsmåttet 

skattad funktionsnivå (RMDQ) presenteras i en tabell.  

 

Vid jämförelser av mätvärden före och efter avslutad intervention användes medelvärdet av 

baslinjemätningarna jämfört med första mätvärdet i A2-fasen.  

 

För att analysera huvudutfallsmåtten användes två standarddeviation (2-SD) band metoden 

för att konfirmera den visuella analysen. Statistisk signifikant skillnad existerade om två på 

varandra följande mätvärden i interventionsfasen var utanför 2-SD band (Carter et al., 2011).  

Linjer är dragna två standarddeviationer (2-SD) över och under medelvärdesnivån av utfallet 

på baslinjemätningarna. Statistisk signifikans var satt till p< 0.05. 

 

För att bedöma om det förelåg en klinisk signifikant skillnad efter jämfört med före 

interventionen när det gäller skattad genomsnittlig smärta under senaste veckan (VAS) och 

funktionsnivå (RMDQ) användes en minskning på VAS och RMDQ med 30 % alternativt en 

förändring med 15 skalsteg på VAS och 5 skalsteg på RMDQ (Ostelo, Deyo, Stratford, 

Waddell, Croft, Von Korff, Bouter, Lex & de Vet, 2008).  I dataanalysen för den aktuella 

studien jämfördes medelvärdet av baslinjemätningarna på VAS med första mätningen efter 

avslutad intervention och för RMDQ jämfördes mätning före med mätning efter avslutad 

behandling.  

 

Alla figurer och uträkningar utfördes i Microsoft Excel 2010.  

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska normer beskrivna av Olsson och Sörensen (2011) följdes gällande forskarens etiska 

värdegrund och grundläggande internationella etiska riktlinjer. De etiska normer som var 
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relevanta för den aktuella studien var autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att 

inte skada och rättviseprincipen.  Alla resultat redovisades, både de positiva så väl som de 

negativa och utan förvrängning. 

 

Inför studien gavs noggrann information, både skriftlig och muntlig, så att deltagarna kunde 

ta ställning till om de ville medverka. De blev informerade om att deras medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att några negativa följder 

skulle ske för dem, allt enligt Helsingforsdeklarationen (Codex, 2012). Alla inkluderade 

personer gav sitt skriftliga medgivande innan studiens start. 

 

All data i studien behandlades konfidentiellt och i studien avidentifierades samtliga deltagare 

för att garantera att ingen enskild patient skulle kunna identifieras. 

4 RESULTAT 

Inledningsvis presenteras varje deltagare (S1-S6) med demografisk/bakgrundsfakta. Vidare 

följer en redovisning av utfallsmåtten för varje enskild deltagare i löpande text, figurer (2-6) 

och tabeller (1-2). De tre huvudutfallsmåtten skattad smärta (genomsnittlig smärta under 

senaste veckan), self-efficacy och rörelserädsla presenteras i figurer under varje deltagares 

resultat medan det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå presenteras i en 

tabell, gemensam för alla deltagare (tabell 2). I denna tabell presenteras även huruvida 

deltagarna uppnått kliniskt signifikant förbättring. Även skattad smärta presenteras i en 

tabell gemensam för alla deltagare för presentation av resultat för klinisk signifikans (tabell 

1). Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av deltagarnas resultat.  

Fem av de sex inkluderade deltagarna slutförde studien. Då deltagare S4 var tvungen att 

avbryta sin medverkan i studien i tidigt stadium p.g.a. en operation presenteras dennes utfall 

inte i resultatdelen men demografisk/bakgrundsfakta redovisas. S2 diagnostiserades under 

studien med spondylolisthes efter en röntgenundersökning men deltog vidare i studien.  
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4.1 Deltagare 

Deltagare 1 (S1): 

Kvinna ca 25 år som haft problem med sin ländrygg sedan 12 års ålder, fluktuerande, men 

haft perioder då hon varit i stort smärtfri. Den aktuella smärtperioden har varat i fyra 

månader. Hon har gått på behandling hos både sjukgymnast, kiropraktor och osteopat under 

åren med lite olika resultat. Ingen röntgen eller magnetisk resonanstomografi (MR) är gjord. 

Deltagaren har ett relativt rörligt jobb. Hon utför fysisk aktivitet mer än en gång/vecka men 

säger att hon blir sämre i ryggen vid aktivitet. Vid inklusionstillfället skattade hon 34 på VAS 

för smärta just nu och 98 för genomsnittlig smärta under senaste veckan. 

Deltagare 2 (S2): 

Kvinna ca 35 år med daglig smärta i ländryggen sedan 2011. Smärtan uppkom i samband 

med graviditet. Hon har tidigare gått i behandling hos sjukgymnast där effekt av behandling 

gett viss lindring av smärtan. Hon jobbar som butiksbiträde, står hela dagarna, vilket 

förvärrar smärtan. Hon utför fysisk aktivitet ett fåtal gånger/månad. Vid inklusionstillfället 

skattade hon 58 på VAS för smärta just nu och 78 för genomsnittlig smärta under senaste 

veckan. 

Deltagare 3 (S3): 

Kvinna drygt 50 år med konstant värk i ländryggen sedan våren 2012. Den första perioden 

med ryggsmärta debuterade i slutet av 70-talet men har haft perioder på ett par år då hon 

varit i stort smärtfri.  Vid samtliga graviditeter har patienten haft stora problem med 

foglossning. Hon har även smärtor från nacke och skuldra. Tidigare behandling hos 

sjukgymnast har inte haft någon effekt. Hon har ett kontorsarbete och utför fysisk aktivitet 

ett fåtal gånger/månad. Vid inklusionstillfället skattade hon 37 på VAS för smärta just nu och 

35 för genomsnittlig smärta under senaste veckan.  

Deltagare 4 (S4): 

Kvinna ca 45 år med smärta i ländryggen sedan 15 år. En intermittent smärta där hon 

emellanåt kan vara smärtfri under ett par veckor. Nuvarande smärtperioden har varat i sex 

månader. Tidigare behandling hos sjukgymnast har haft viss effekt. Hon har ett 

kontorsarbete och utför fysisk aktivitet mer än en gång/vecka. Vid inklusionstillfället 

skattade hon 32 på VAS för smärta just nu och 67 för genomsnittlig smärta under senaste 

veckan. 

Deltagare 5 (S5): 

Kvinna snart 40 år med konstant smärta i ländrygg/bäcken sedan senaste graviditeten, 

hösten 2012. Hon hade sin första ländryggsmärta vid 17 års ålder och har haft problem i 

perioder sedan dess. Har även besvär från nacke, skuldra. Tidigare behandling hos 
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sjukgymnast har inte gett någon effekt. Hon är för närvarande föräldraledig men ska börja 

arbeta om två månader. Hon mår sämre vid promenader och utför aldrig några fysiska 

aktiviteter. Vid inklusionstillfället skattade hon 31 på VAS för smärta just nu och 66 för 

genomsnittlig smärta under senaste veckan. 

Deltagare 6 (S6): 

Kvinna snart 60 år med konstant smärta i ländryggen sedan mitten av 80-talet. Uppkom i 

samband med graviditet. Går i omgångar hos sjukgymnast och blir bättre efter manuell 

behandling. Hon jobbar på kontor och utför fysisk aktivitet en gång/vecka. Vid första 

mättillfället skattade hon 37 på VAS för smärta just nu och 38 för genomsnittlig smärta under 

senaste veckan. 

4.1.1 Resultat deltagare S1 
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Figur2: Deltagare S1. Kontinuerlig självskattning av huvudutfallsmått. Den översta av de tre graferna 

visar smärta (genomsnittlig smärta under senaste veckan) med VAS (Visuell analog skala). Den 

mellersta grafen visar self-efficacy mätt med SES (Self-Efficacy Scale) och den nedersta grafen visar 

rörelserädsla mätt med TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). 

 Den fyllda (orange) linjen visar medelvärdet av A1-fasens skattningar. De streckade linjerna visar +/- 

2 standardavvikelser från medelvärdet. De svarta vertikala linjerna markerar övergången mellan 

baslinje (A1), interventionsfas (B) och uppföljningsfas (A2). 

Under baslinjefasen (A1) noterades en fluktuation gällande skattad smärta hos S1 (figur 2). 

Vid första mättillfället skattades 32 men medelvärdet under A1-fasen var 19. Self-efficacy 

som skattades högt (55 av 64) redan från start i A1-fasen sågs ligga stabil under denna fas 

medan man kunde se en nedåtgående trend gällande rörelserädsla redan under A1-fasen. 

Det sågs en samstämmig trend gällande skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla under 

interventionsfasen (B). Nivåerna för smärta och rörelserädsla minskade samtidigt som self-

efficacy ökade vilka kvarstod i A2-fasen. 

Det fanns en statistiskt signifikant minskning av smärtnivå, förbättring av self-efficacy och 

minskning av rörelserädsla mätt med 2-SD band metoden och även en kliniskt signifikant 

minskning av smärtnivån (tabell 1). 

Det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå uppvisade en kliniskt signifikant 

förbättring efter avslutad intervention jämfört med före (tabell 2). 
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4.1.2 Resultat deltagare S2 

 

 

 

 

Figur3: Deltagare S2. Kontinuerlig självskattning av huvudutfallsmått. Den översta av de tre graferna 

visar smärta (genomsnittlig smärta under senaste veckan) med VAS (Visuell analog skala). Den 

mellersta grafen visar self-efficacy mätt med SES (Self-Efficacy Scale) och den nedersta grafen visar 

rörelserädsla mätt med TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). 

 Den fyllda (orange) linjen visar medelvärdet av A1-fasens skattningar. De streckade linjerna visar +/- 

2 standardavvikelser från medelvärdet. De svarta vertikala linjerna markerar övergången mellan 

baslinje (A1), interventionsfas (B) och uppföljningsfas (A2). 
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S2 hade en fluktuerande A1-fas gällande skattad smärta vilken fortsatte in i B-fasen (figur 3). 

En bit in i B-fasen sågs en uppåtgående trend av smärtan vilken fortsatte in i A2-fasen. 

Self-efficacy fluktuerade under A1- och B-fasen för att direkt i A2-fasen återgå till samma 

värde som innan interventionen. 

Nivån på rörelserädsla förändrades i positiv riktning redan i slutet av A1-fasen och vidare 

initialt i B-fasen. En bit in i B-fasen sågs ett trendbrott gällande rörelserädsla för att mot 

slutet av denna fas åter minska och sedan ligga stabil i A2-fasen. Trots en lägre skattning av 

rörelserädsla efter intervention jämfört med före bedömdes den som fortsatt hög (TSK > 37).  

Det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå uppvisade en försämring efter 

intervention jämfört med före (tabell 2). 

Ingen statistisk eller klinisk signifikans uppnåddes (tabell 1-2).  

4.1.3 Resultat deltagare S3 
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Figur4: Deltagare S3. Kontinuerlig självskattning av huvudutfallsmått. Den översta av de tre graferna 

visar smärta (genomsnittlig smärta under senaste veckan) med VAS (Visuell analog skala). Den 

mellersta grafen visar self-efficacy mätt med SES (Self-Efficacy Scale) och den nedersta grafen visar 

rörelserädsla mätt med TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). 

 Den fyllda (orange) linjen visar medelvärdet av A1-fasens skattningar. De streckade linjerna visar +/- 

2 standardavvikelser från medelvärdet. De svarta vertikala linjerna markerar övergången mellan 

baslinje (A1), interventionsfas (B) och uppföljningsfas (A2). 

 

Den skattade smärtan sågs öka något i slutet av A1-fasen och början av B-fasen för att sedan 

ha en nedåtgående trend (figur 4). Denna trend bröts dock i slutet av B-fasen för att sedan 

åter minska direkt efter avslutad intervention.  

En viss sänkning av self-efficacy och en ökning av rörelserädslan noterades i slutet av A1-

fasen. Detta följdes av en uppåtgående trend för self-efficacy respektive en nedåtgående trend 

för rörelserädsla under B-fasen som kvarstod direkt efter avslutad intervention. 

En statistiskt signifikant minskning av smärtan och förbättring av self-efficacy mätt med 2-

SD band metoden uppnåddes.  

Det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå uppvisade en förbättring efter 

avslutad intervention jämfört med före men utan klinisk signifikans (tabell 2).   

Klinisk signifikans uppnåddes inte (tabell 1-2). 
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4.1.4 Resultat deltagare S5 

 

 

 

 

Figur5: Deltagare S5. Kontinuerlig självskattning av huvudutfallsmått. Den översta av de tre graferna 

visar smärta (genomsnittlig smärta under senaste veckan) med VAS (Visuell analog skala). Den 

mellersta grafen visar self-efficacy mätt med SES (Self-Efficacy Scale) och den nedersta grafen visar 

rörelserädsla mätt med TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). 

 Den fyllda (orange) linjen visar medelvärdet av A1-fasens skattningar. De streckade linjerna visar +/- 

2 standardavvikelser från medelvärdet. De svarta vertikala linjerna markerar övergången mellan 

baslinje (A1), interventionsfas (B) och uppföljningsfas (A2). 
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Efter en fluktuerande A1-fas sågs den skattade smärtan öka initialt i B-fasen för att därefter 

förändras i positiv riktning (figur 5). Under A2-fasen ökade smärtan åter.  

Under A1-fasen noterades en stabil nivå för self-efficacy som förändrades i positiv riktning 

under B-fasen. Förutom vid en veckas mätning höll den sig stabilt över 2-SD band. Denna 

nivå bibehölls in i A2-fasen. 

S5 visade i A1-fasen på en hög rörelserädsla (> 37). Redan under andra delen av A1-fasen 

noterades dock en minskning. Det kunde ses en fortsatt nedåtgående trend under hela B-

fasen och redan efter tre veckor i B-fasen hade rörelserädslan minskad till < 37. Denna 

positiva trend fortsatte i A2-fasen. 

Det fanns en statistiskt signifikant förbättring gällande self-efficacy och rörelserädsla mätt 

med 2-SD band metoden. Trots att smärtan minskade betydligt under interventionsfasen så 

nådde den inte en klinisk signifikans då smärtan åter ökade mot slutet av interventionen 

(tabell 1). 

Det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå uppvisade en viss försämring efter 

jämfört med före intervention (tabell 2).  

4.1.5 Resultat deltagare S6 
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Figur 6: Deltagare S6. Kontinuerlig självskattning av huvudutfallsmått. Den översta av de tre graferna 

visar smärta (genomsnittlig smärta under senaste veckan) med VAS (Visuell analog skala). Den 

mellersta grafen visar self-efficacy mätt med SES (Self-Efficacy Scale) och den nedersta grafen visar 

rörelserädsla mätt med TSK (Tampa Scale for Kinesiophobia). 

 Den fyllda (orange) linjen visar medelvärdet av A1-fasens skattningar. De streckade linjerna visar +/- 

2 standardavvikelser från medelvärdet. De svarta vertikala linjerna markerar övergången mellan 

baslinje (A1), interventionsfas (B) och uppföljningsfas (A2). 

 

I A1-fasen sågs en uppåtgående trend gällande skattad smärta vilken fortsatte in i B-fasen 

(figur 6). Inte förrän efter 5:e veckan i B-fasen ändrade den riktning och vek nedåt under 

resten av denna fas. 

Self-efficacy fluktuerade något under hela A1- B- och A2 fasen. Värdet direkt efter avslutad 

intervention var något bättre än vid baslinjen.  

Rörelserädsla låg ganska konstant under alla faser förutom en viss ökning i mitten av B-

fasen. Skattning av rörelserädsla bedömdes hög både före och efter intervention (>37). 

Ingen statistisk signifikans mätt med 2-SD band metoden uppnåddes men en kliniskt 

signifikant minskning av smärtan med 16 skalsteg på VAS (tabell 1).  
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Det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå uppvisade endast en viss förbättring 

efter jämfört med före intervention (tabell 2). 

4.1.6 Skattad smärta (VAS) och funktionsnivå (RMDQ) före och efter intervention 

 

Tabell 1: Smärtnivå före och efter en intervention med bålstabiliserande träning mätt med VAS 

(Visuell Analog Skala) (0-100). 

 

* En minskning med 30 % alternativt en förändring med 15 skalsteg på VAS efter jämfört med innan 

intervention. I den aktuella studien jämfördes medelvärdet av baslinjemätningarna med första 

mätningen efter avslutad intervention. 

 

Tabell 2: Skattad funktionsnivå före och efter intervention med bålstabiliserande träning mätt med 

RMDQ (Roland-Morris Disability Questionnaire) (0-24)  

 

 * En minskning med 30 % alternativt en förändring med 5 skalsteg på RMDQ efter jämfört med före 

intervention. 

VAS

Deltagare

Smärta (VAS)    

Före

Smärta (VAS) 

Efter

Klinisk 

signifikans*

S1 18,7 0 Ja

S2 75,3 78 Nej

S3 40,3 29 Nej

S5 57,0 46 Nej

S6 63,3 47 Ja

 

RMDQ

Deltagare

Funktionsnivå 

(RMDQ)               

Före

Funktionsnivå 

(RMDQ)            

Efter

Klinisk 

signifikans*

S1 10 1 Ja

S2 11 13 Nej

S3 19 16 Nej

S5 7 8 Nej

S6 15 14 Nej
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4.1.7 Sammanfattning 

Den visuella analysen (figur 2-6) (tabell 1) visar på en lägre nivå av skattad smärta för fyra av 

de fem deltagarna (S1, S3, S5, S6) efter avslutad intervention jämfört med före. Vidare sågs 

en ökad nivå av self-efficacy för fyra deltagare (S1, S3, S5, S6) och en minskad nivå av 

rörelserädsla för fyra deltagare (S1, S2, S3, S5). Tre deltagare (S1, S3, S5) hade sammantaget 

förbättrade värden i alla huvudutfallsmåtten efter avslutad intervention jämfört med före. 

Gällande det kompletterande utfallsmåttet skattad funktionsnivå visade tre deltagare en 

förbättrad funktionsnivå efter intervention jämfört med före (S1, S3, S6) (tabell 2). Således 

uppvisade 2 deltagare (S1, S3) förbättrade värden i samtliga utfallsmått. 

Gällande den statistiska och kliniska signifikansen skiftade den bland deltagarna. Statistisk 

signifikans mätt med 2-SD band metoden uppnåddes gällande minskad smärta hos två 

deltagare (S1, S3) (figur 2, 4), gällande ökad self-efficacy hos tre deltagare (S1, S3, S5) (figur 

2, 4, 5) och gällande minskad rörelserädsla hos två deltagare (S1, S5) (figur 2, 5). Klinisk 

signifikans uppnåddes gällande minskad skattad smärta hos två deltagare (S1, S6) (tabell 1) 

och gällande förbättrad funktionsnivå hos en deltagare (S1) (tabell 2).  

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur nivå av skattad smärta, self-efficacy och 

rörelserädsla samt funktionsnivå förändrades hos enskilda patienter med långvarig, ospecifik 

ländryggssmärta före, under och efter en sjukgymnastledd, graderad bålstabiliserande 

träning i grupp. 

 

Resultatet från den föreliggande studien fann en positiv trend avseende minskad smärta, 

ökad self-efficacy, minskad rörelserädsla och förbättrad funktionsnivå hos flertalet av de 

inkluderade patienterna efter en intervention med bålstabiliserande träning i grupp. Endast 

2 deltagare (S1, S3) förändrade dock alla komponenter i positiv riktning. Statistisk signifikans 

mätt med 2-SD band metoden uppnåddes för minskad smärta hos två deltagare (S1, S3), för 

ökad self-efficacy hos tre deltagare (S1, S3, S5) och för minskad rörelserädsla hos två 

deltagare (S1, S5). Klinisk signifikans uppnåddes för minskad smärta hos två deltagare (S1, 

S6) och för förbättrad funktionsnivå hos en deltagare (S1). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Enligt den metodik för träning av den bålstabiliserande muskulaturen som har beskrivits av 

Richardson et al. (1999) och som följdes i den aktuella studien är  det viktigt att återträna 

funktionen i de segmentellt stabiliserande bålmusklerna hos personer med återkommande- 

och långvarig, ospecifik ländryggssmärta för att förbättra nivå av smärta och funktion både  

kort- och långsiktigt. Resultatet med en trend i positiv riktning i den aktuella studien 

stämmer till viss del överens med detta. Resultatet är även i linje med den senaste evidensen 

gällande bålstabiliserande träning. En ny litteraturgenomgång av Byström et al. (2013) 

sammanfattar att bålstabiliserande träning är  överlägsen vanlig styrketräning, manuell 

behandling och läkarråd hos personer med långvarig  ländryggssmärta gällande smärta och 

funktion både kort- och långsiktigt.   

 

För deltagare S1 uppvisades en samstämmig positiv trend gällande alla huvudutfallsmått 

(skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla) under interventionsfasen (B-fasen) och en 

statistiskt signifikant förbättring uppnåddes. De positiva nivåerna kvarstod in i 

uppföljningsfasen (A2-fasen) där även skattad smärta tillsammans med det kompletterande 

utfallsmåttet funktionsnivå uppvisade en kliniskt signifikant förbättring jämfört med före 

interventionen. Denna positiva trend överensstämmer med tidigare studier (Denison et al., 

2004; Estlander et al., 1994; Rasmussen-Barr et al., 2012) som rapporterar att psykosociala 

faktorer verkar påverka funktions- och smärtnivå i positiv riktning. 

 

Även för deltagare S3 noterades en positiv trend gällande nivå av self-efficacy och 

rörelserädsla under interventionsfasen. Skattad smärta minskade under denna fas men 

uppvisade en påtaglig fluktuation. De positiva nivåerna kvarstod direkt efter avslutad 

intervention. Gällande det kompletterande utfallsmåttet funktionsnivå sågs en viss 

förbättring efter avslutad intervention. Mot bakgrund av denna patients långvariga besvär 

(> 30 år) och konstanta smärta sedan våren 2012, där tidigare behandling inte haft någon 

effekt, bör deltagaren fortsätta med bålstabiliserande träning som behandlingsform.  

 

Totalt uppvisade fyra deltagare högre nivå av self-efficacy efter interventionen vilket också är 

i linje med tidigare litteratur som rapporterat att self-efficacy verkar förbättras av en aktiv 

intervention (Ayre et al., 2001). I den aktuella studien bedrevs interventionen som en 

övervakad, graderad träning i grupp. Detta rekommenderas för personer med långvarig 

ländryggssmärta då denna metod anses kunna påverka de psykosociala faktorerna mer än 

andra behandlingsmetoder som enbart utgår från ett biomedicinskt synsätt (Airaksinen et al., 

2006; Åsenlöf et al., 2005). Hur sjukgymnasten förmedlar behandlingen, individuellt 

anpassar, graderar och övervakar träningen kan också ha effekt på följsamheten (Hayden et 
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al., 2005a) och verkar även kunna påverka rörelserädsla (Vlaeyen et al., 2000) och self-

efficacy (Vlaeyen et al., 2000; Åsenlöf et al., 2005; Rasmussen-Barr et al., 2009). Det innebär 

att de positiva förändringarna för smärt-och funktionsnivå i den aktuella studien skulle 

kunna förklaras av både träningens effekt på muskulaturen men också av att interventionens 

design påverkade self-efficacy och rörelserädsla. Eftersom inga mätningar utfördes för att 

bedöma förändringar av den motoriska kontrollen av musklerna kan den aktuella studien 

inte dra några sådana slutsatser.   

 

Deltagare S2 uppvisade en hög smärtnivå och rörelserädsla under alla faser av studien trots 

att nivån på rörelserädslan minskade. Tre veckor in i interventionsfasen (B-fasen) 

diagnostiserades hon med spondylolisthes genom en röntgenundersökning. Vid denna 

tidpunkt sågs en ytterligare ökning av smärtnivån och nivåerna på rörelserädsla och self-

efficacy förändrades i negativ riktning. Möjligen kan resultatet efter avslutad intervention 

förklaras med en oro och rädsla för sin diagnos. Då personer med spondylolisthes ändå 

rekommenderas bålstabiliserande träning (O'Sullivan, Phyty, Twomey & Allison, 1997) valde 

vi att inte exkludera henne från studien. O´Sullivan et al. (1997) rapporterade i sin studie 

signifikant minskad smärta och ökad funktionsnivå hos personer med spondylolisthes både i 

kort- och långtidsuppföljning efter en period med bålstabiliserande träning jämfört med 

endast generell träning. 

 

Deltagare S5 uppvisade en mycket positiv trend gällande smärtnivå, self-efficacy och 

rörelserädsla under interventionsfasen. Dock sågs en trendförändring gällande smärtan som 

steg mot slutet av denna fas och fortsatte in i uppföljningsfasen. Denna uppgång sammanföll 

och skulle kunna förklaras med att deltagaren började arbeta efter föräldraledighet då hon 

möjligen förändrade sitt sätt att belasta ländryggen genom både ett ökat sittande och 

stående. Även det kompletterande utfallsmåttet funktionsnivå hade ökat något efter avslutad 

behandling jämfört med före. 

 

Såväl deltagare S2 som S5 hade kanske behövt utföra träningen i grupp under längre tid än 

vad som erbjöds i den aktuella studien för att eliminera dessa störningar.  

 

I den föreliggande studien var det endast en deltagare (S1) som hade en positiv trend under 

baslinjen (A1-fasen) gällande skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla vilken fortsatte 

under interventionsfasen (B-fasen). En positiv trend (förbättring) under baslinjen skulle 

kunna förklaras med en naturlig förbättring men då alla deltagarna i den aktuella studien 

hade haft ländryggssmärta i många år är det inte troligt att de skulle tillfriskna under denna 

fas (3 veckor). Vi vet även att ländryggssmärta har en fluktuerande karaktär med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=O'Sullivan%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9431633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=O'Sullivan%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9431633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Twomey%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9431633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Allison%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9431633
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förbättringar och försämringar över tid (Bratton, 1999; Croft & Dunn, 2006) vilket innebär 

en svårighet i att uttala sig om effekten av behandlingen.  

 

I en tidigare single-subject studie av Gustafsson och Nilsson-Wikmar (2008) studerades 

förändring av bl.a. smärt- och funktionsnivå men även rörelserädsla hos kvinnor med 

kvarstående ländryggsbesvär efter förlossning efter en intervention med bålstabiliserande 

träning. I den studien rapporterades en minskad smärta och en förbättrad funktionsnivå 

vilket är i linje med den aktuella studien. Dock fann man ingen skillnad gällande nivå av 

rörelserädsla men föreslog att vidare studier behövs för att undersöka hur bålstabiliserande 

träning kan påverka rörelserädsla. Den aktuella studiens resultat indikerar däremot att 

rörelserädsla påverkas positivt av bålstabiliserande träning då fyra av deltagarna (S1,S2, S3, 

S5) rapporterade en minskad nivå av rörelserädsla mätt med TSK efter interventionen. 

 

Det finns idag inte tillräckligt med evidens för att avgöra vilka personer med ländryggssmärta 

som svarar bäst på bålstabiliserande träning. P. Ferreira et al. (2010) undersökte personer 

med ultraljud innan och efter en intervention med bålstabiliserande träning och 

konkluderade att de som uppvisade sämst aktivering av Transversus abdominis mätt med 

ultraljud innan interventionen hade störst förbättring efter. Då den aktuella studien endast 

undersökte självskattade faktorer och inte TrA’ funktion är det svårt att uttala sig om 

träningens effekt på en enskild muskel, i detta fall TrA. 

 

Byström et al. (2013) har sammanfattat evidensen med inkluderade randomiserade studier 

som undersöker effekter av en intervention med bålstabiliserande träning på gruppnivå. I 

den föreliggande studien följde vi enstaka personer. Då man vet att ländryggssmärta är en 

heterogen grupp med olika subgrupper (Franca et al., 2010; Inani et al., 2013; Byström et al., 

2013) kan det vara så att olika personer svarar olika på samma behandling vilket kan ha varit 

fallet i den föreliggande studien med tanke på det skiftande resultatet. Trots att den 

statistiska- och kliniska signifikansen skiftade bland deltagarna och mellan de olika 

mätvariablerna hade flertalet deltagare en positiv trend gällande skattad smärtnivå, self-

efficacy, rörelserädsla och funktionsnivå vilket möjligtvis kan ha en betydelse för den 

enskilde individen. Kazdin (2010) beskriver även att en stor variation av mätresultaten under 

baslinjen i hög grad kan påverka analysen av den statistiska och kliniska signifikansen och 

leda till att förbättringar under interventionen lätt kan döljas.  

 

Då denna studie är utförd på individ- och inte på gruppnivå är det svårt att jämföra den 

aktuella studiens resultat med tidigare forskning i ämnet i form av randomiserade 

kontrollerade studier.  
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5.3 Metoddiskussion 

 

Fördelarna med att använda en SSED för att utvärdera effekten av en intervention är att den 

är praktisk vid mindre kliniker, kostar lite att administrera och kan vara ett första steg i att 

utvärdera en behandlingsmetod i en större studie. Då SSED har en mer klinisk användning 

än andra designer och tanken med studien var att se det individuella utfallet på behandlingen 

valdes denna design. Designen passade studiens syfte då författaren ville göra upprepade 

mätningar med självskattningsformulär både före, under och efter en intervention för att se 

hur/om förändring skedde under tid. Vidare är deltagarna sina egna kontroller vilket gör att 

man kan studera patientgrupper som inte är homogena eller där det inte finns tillgång till en 

kontrollgrupp.  

 

Den visuella analysen av resultaten i en studie med SSED är den primära analysmetoden för 

att avgöra om en interventionseffekt uppnåtts (Backman, Harris, Chisholm & Monette, 1997; 

Kazdin, 2010). Om en visuell analys tyder på en interventionseffekt kan ytterligare 

analysmetoder användas, till exempel statistisk signifikans för att styrka fynden (Backman et 

al., 1997). I den aktuella studien användes 2 standarddeviation (2-SD) band metoden. Vi 

valde även att undersöka den kliniska signifikansen för smärta (VAS) och funktionsnivå 

(RMDQ) (Ostelo et al., 2008). Av de utfallsmått som användes i den aktuella studien är det 

endast VAS och RMDQ som har föreslagna värden för en kliniskt signifikant förbättring 

(Ostelo et al., 2008).  

 

SSED har den fördelen att den tillåter flera olika utfallsmått och analysmetoder som 

kompletterar varandra och ger en rik bild av varje deltagare. Enligt Chapman et al. (2011) är 

självskattningsformulären som använts i den aktuella studien bäst lämpade att använda vid 

studier av effekt av en intervention för personer med ländryggssmärta vilket gör studien mer 

reliabel och valid. 

 

Inga faktorer mättes dagligen i den aktuella studien vilket ofta görs i SSED-studier. Då det 

var tre huvudutfallsmått så ansåg författaren att det var ett för stort åtagande för deltagarna 

att behöva skatta tre utfall dagligen under 13 veckor trots att man kanske hade fått ett annat 

resultat om man valt daglig skattning av faktorerna. Då den aktuella studien var mest 

intresserad av att studera hur nivån av skattad smärta, self-efficacy och rörelserädsla 

förändrades över tid valdes dessa som huvudutfallsmått. Då smärtnivån fluktuerar mycket 

över tid ansågs den faktorn vara mer intressant att följa över tid än funktionsnivån (Croft et 

al., 2006). Skattad funktionsnivå valdes istället som ett kompletterande utfallsmått mätt före 

och efter avslutad intervention.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Backman%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9339167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Backman%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9339167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Chisholm%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9339167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Monette%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9339167
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Deltagarna fick information om att föra träningsdagbok vilka delades ut under 

interventionen, detta för att eventuellt öka följsamheten. Ingen kontroll av hemövningarna 

avseende compliance utfördes då detta inte var möjligt att analysera inom ramen för den 

aktuella studien. Samtal gällande vikten av att utföra sina hemövningar och eventuella frågor 

kring dessa fördes dock vid varje träningstillfälle. För tolkning av studiens resultat hade det 

varit värdefullt att verifiera i vilken utsträckning deltagarna gjort sina hemövningar. I 

framtida studier bör följsamhet till träning undersökas då det har visat sig påverka en 

persons behandlingsresultat både kort- och långsiktigt (Mannion et al., 2009).  

 

En styrka med den föreliggande studien är att interventionen utgjordes av bålstabiliserande 

träning i grupp vilken var ledarledd och individuellt graderad. Denna ansats rekommenderas 

vid behandling av långvarig ländryggssmärta (Woby et al., 2007; Denison et al., 2004; 

Airaksinen et al., 2006; Åsenlöf et al., 2005; Rasmussen-Barr et al, 2012). Att träningen 

skedde i grupp anses även kunna höja nivån av self-efficacy då denna faktor anses påverkas 

positivt av att se andra klara en uppgift/övning (Bandura, 1986).  

  

Ytterligare en styrka med studien är att vi utförde upprepade mätningar av self-efficacy och 

rörelserädsla under interventionen. Detta har oss veterligen inte gjorts tidigare vid en 

intervention med bålstabiliserande träning. 

 

En av studiens begränsningar är att resultatet av en SSED endast kan ge en fingervisning vad 

gäller behandlingseffekt. Då denna design har en begränsad generaliserbarhet (låg extern 

validitet) behöver studien replikeras eller kopieras i en RCT-studie innan några generella 

riktlinjer kan dras (Zhan,  & Ottenbacher, 2001). Å andra sidan innebär designen en 

möjlighet att följa en enskild persons utfall i detalj och genom kontinuerliga mätningar under 

tid vilket höjer den interna validiteten (Kazdin, 2010).  

 

 I den aktuella studien var antalet mättillfällen under både baslinje- interventions- och 

uppföljningsfas förutbestämda och då stabilitet i mätvärdena inte uppnåddes under baslinjen 

måste detta anses vara en metodologisk svaghet. En instabil baslinje kan komplicera 

tolkningen av en eventuell förbättring av behandlingen under interventions- och 

uppföljningsfasen då det är svårt att uttala sig om deltagarens status innan behandlingen 

inleds (Kazdin, 2010).  Det är även svårt (som tidigare beskrivits) att få en stabil baslinje då 

bl.a. smärta ofta fluktuerar över tid hos personer med långvarig ländryggssmärta (Bratton, 

1999; Croft et al., 2006). Rekommenderad tid för baslinje är 10 dagar med minst tre 

mätningar under den tiden (Kazdin, 2010). Baslinjen i den aktuella studien var 21 dagar med 

tre mättillfällen. Enligt Kazdin (2010) är det dock inte alltid möjligt att få en stabil baslinje 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Zhan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11213316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Ottenbacher%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11213316
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före start av intervention och det är då bra att använda statistisk signifikans för att utvärdera 

ett resultat. Då även uppföljningsfasen var begränsad i tid (två veckor) gavs endast möjlighet 

till två mätningar vilket är otillräckligt för att kunna se en trend (Kazdin, 2010). I en framtida 

studie föreslås att längre baslinje- och uppföljningsfas nyttjas för att få en mer utförlig 

information om en persons utfall. 

 

Ytterligare en annan svaghet är att i den aktuella studien gjordes mätningar av skattad 

smärta endast en gång per vecka. Mätningar gjordes både för ”smärta just nu” och ”den 

genomsnittliga smärtan under senaste veckan” men författaren valde att endast analysera 

skattningen av den genomsnittliga smärtan. Då smärtan ofta fluktuerar under dagen hos 

personer med långvarig ländryggssmärta tycktes det kunna ge en mer rättvis bild än att 

analysera smärta just nu. Tidigare studier bl.a. Åsenlöf et al. (2005) mätte daglig smärta men 

utgick ändå i sin dataanalys från ett medelvärde av veckans mätningar. Det kan diskuteras 

om resultatet i den föreliggande studien hade förändrats om vi hade valt att använda en 

daglig skattning av smärta. 

 

Urvalet som var ett bekvämlighetsurval kom att bestå av enbart kvinnor. Resultatet i en 

tidigare litteraturgenomgång visar att kvinnor söker hjälp mer än män för sina 

ländryggsbesvär och de som har återkommande ländryggsbesvär söker mer än de som har en 

förstagångssmärta. (M.Ferreira, Machado, Latimer, Maher, Ferreira & Smeets, 2010). Att det 

i den föreliggande studien endast inkluderades kvinnliga deltagare minskar 

generaliserbarheten (den externa validiteten) ytterligare vilken redan är begränsad i och med 

studiedesignen. 

 

Deltagande i en studie kan ge en förväntanseffekt hos deltagarna som kan leda till bättre 

värden på självskattningsformulären den s.k. Hawthorne-effekten (McCarney, Warner, Iliffe, 

van Haselen, Griffin & Fisher, 2007). Detta kan dock motverkas genom att mätningar sker 

under många veckor, vilket skedde i den aktuella studien, och då korrigerar för en positiv 

förväntanseffekt som kan ske i tidigt skede av behandlingen. De deltagare som tackade ja till 

att delta i den aktuella studien hade möjligen även en högre motivationsgrad till förändring 

än de som inte önskade delta.  

 

En bias som kan ha påverkat det aktuella resultatet är att en av de två sjukgymnaster som 

ledde gruppen i bålstabiliserande träning tillika var författaren till studien. För att det skulle 

påverka så lite som möjligt var det två sjukgymnaster som ledde gruppen. All kontakt med 

deltagarna gällande in- och utlämning av självskattningsformulären skedde med post och via 

receptionen i kodade kuvert vilket motverkar risk för bias. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=McCarney%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=McCarney%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Iliffe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=van%20Haselen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Griffin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed?term=Fisher%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608932


 34  

En stor svaghet med den aktuella studien är att den inkluderade få deltagare vilket gör att 

resultatet från studien endast bör ses som en tendens. Studien bör därför ses som en 

pilotstudie. Fler single-subject studier som inkluderar fler deltagare behövs för att stärka den 

aktuella studiens resultat.  

5.4 Forskningsetisk diskussion 

Det förelåg inte några etiska problem. 

5.5 Slutsatser 

Graderad bålstabiliserande träning i grupp som sker under handledning av sjukgymnast 

verkar för flera av deltagarna med långvarig, ospecifik ländryggssmärta ha en positiv effekt 

på smärtnivå, self-efficacy, rörelserädsla och funktionsnivå. Då det anses att single-subject 

design har en begränsad generaliserbarhet är det nödvändigt att den aktuella studien 

replikeras med fler deltagare och där även män ingår eller kopieras i en RCT-studie innan 

några generella slutsatser kan dras.   

5.6 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Sjukgymnastledd, graderad bålstabiliserande träning i grupp verkar ha en positiv effekt på 

såväl smärt- som funktionsnivå samt även på psykosociala faktorer som self-efficacy och 

rörelserädsla hos personer med långvarig, ospecifik ländryggssmärta varför den kan 

rekommenderas att använda i kliniken. Att välja att träna i grupp istället för individuellt kan 

vara en fördel för personer med smärta då träning i grupp även anses kunna höja nivån av 

den egna self-efficacyn. Genom att se andra klara av uppgifter eller träning så förstärks den 

egna nivån av self-efficacy.  

 

Det behövs vidare studier för att bättre förstå de bakomliggande faktorerna till hur 

bålstabiliserande träning ger positiv effekt gällande smärta och funktionsnivå hos personer 

med långvarig, ospecifik ländryggssmärta. Är det en förändrad aktiveringsgrad av TrA eller är 

det att träningen är individuellt graderad som påverkar faktorer som self-efficacy och 

rörelserädsla positivt? För att kunna avgöra om det är en förändring av den motoriska 

kontrollen av TrA som bidrar till en minskad smärta och förbättrad funktionsnivå behövs 

experimentella studier som undersöker detta.  
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Det finns idag inte tillräckligt med evidens för att avgöra vilka personer med ländryggssmärta 

som får bäst effekt av en viss behandlingsintervention. Det behövs därför fler studier för att 

undersöka vilka subgrupper som har bäst effekt av en intervention med bålstabiliserande 

träning.  

 

 

 

Tillkännagivande 

Författaren vill tacka deltagarna i studien för sin medverkan, sina behjälpliga kollegor och 

sist men inte minst sin fantastiska handledare Eva Rasmussen-Barr för mycket värdefull 

hjälp och uppmuntran. 
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARNA 

 

Information och förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 

 

Bakgrund och syfte 

Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande och ger ofta både fysiska och psykosociala besvär. 

För patienter med återkommande eller långvarig ryggsmärta så anses träning vara en bra 

behandlingsform. Bålstabiliserande träning är något som under flera år har använts som behandling 

för patienter med ländryggssmärta. 

 

Denna studie syftar till att undersöka om upplevd smärta, funktion och även ytterligare ett par faktorer 

förändras efter bålstabiliserande träning i grupp för patienter med ländryggssmärta. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du har valt att delta i en bålstabiliseringskurs. Om du även väljer att delta i denna studie kommer du 

att få fylla i några självskattningsformulär gällande upplevd smärta, tilltro till egen förmåga och hur du 

generellt klarar din vardag. Formulären fylls i under tre veckor innan kursstart, under de åtta veckor 

kursen pågår samt två veckor efter avslutad kurs. Beräknad tidsåtgång för att fylla i formulären är ca 

10 minuter per gång. Varje kurstillfälle är en timme och du kommer i samband med dessa att få 

hemövningar som ska göras dagligen (10-15 minuter/dag). Du kommer själv att få föra en 

träningsdagbok. Om du medger att vara med i studien vore det önskvärt att du inte genomgår annan 

behandling parallellt. 

 

Hantering av data och sekretess 

Resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats vid Mälardalens Högskola. Uppsatsen 

beräknas vara klar i slutet av maj 2013. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras så att det ej går att knyta till person. 

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan förklaring 

och utan att det påverkar din fortsatta behandling. 

 

Om du känner dig nöjd med informationen och samtycker till deltagande ber jag dig skriva under 

denna blankett. 

 

 

Lidingö den……januari 2013 

 

 

Jag…………………………………. medgiver medverkan i studien ovan:…………………………………… 

 

Författare till studien:   Handledare: 

Anna Åberg    Eva Rasmussen-Barr 

Leg. Sjukgymnast   RPT, PhD, Karolinska Institutet 

 



BILAGA B; DEMOGRAFISK/BAKGRUNDSFAKTA 

                                                                                            Kod: 

Bakgrundsfakta 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

Längd: 

Vikt:  

Yrke: 

Är du sjukskriven? Om ja hur länge? 

Hur länge har du haft din nuvarande smärta? (mindre än 1 vecka, 1-4 

veckor, 1-3 månader, mer än 3 månader)? 

Hur ofta förekommer din smärta just nu? (Alltid, dagligen, flera 
ggr/vecka(vid enstaka tillfällen/aldrig) 
 
När hade du din första ryggsmärta? Ange årtal……………… 
 
Har du haft en smärtfri period innan din nuvarande smärtperiod? Om du 

svarar ja hur lång var den smärtfria perioden? 

OM du svarade ja på frågan ovan. Brukar din ryggsmärta komma och gå? 

Har du smärta eller besvär från nacke eller skuldror? 

Tidigare sjukgymnastbehandling? 

Om du svarade ja på ovan fråga, blev du bättre av behandlingen? (helt 

bra, mycket bättre, bättre, lite förbättrade, oförändrad, försämrad, 

mycket försämrad) 



 

Tar du smärtstillande medicin just nu? 

Om ja – hur ofta? 

Vad har du för förväntan på kursen?(bli fullt återställd, viss förbättring, 

lindring, inga förväntningar) 

Hur ofta utför du fysisk aktivitet? 

1. aldrig 
2. ett fåtal gånger per månad 
3. en gång per vecka 
4. mer än en gång per vecka 

 
 

Ange genomsnittlig smärta under den senaste veckan genom ett kryss på 
linjen: 
 

 

 

Ange smärta just nu genom ett kryss på linjen: 
 

 

 

 

  

Ingen 
smärta 
alls 

Värsta 
tänkbara 
smärta 

Ingen 
smärta 
alls 

Värsta 
tänkbara 
smärta 



 

 

BILAGA C; VISUELL ANALOG SKALA (VAS) 

 
  



 

 

BILAGA D; SELF-EFFICACY (SES) 

 
  



 

 

BILAGA E; RÖRELSERÄDSLA (TSK) 

 
  



 

 

BILAGA F; ROLAND-MORRIS DISABILITY QUESTIONNAIRE 

(RMDQ) 

  



 

 

BILAGA G; EXEMPEL PÅ BÅLSTABILISERANDE ÖVNINGAR 
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